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INTRODUCCAO

COM AíTnOVAÇAO DA AUCTORIDADE DIOCESANA

•MISTÉRIO DA JUSTIÇA E

NEGOCÍOS

DEPARTAMENTO CE IKP

INTERICBFs"

Todas as vezes que se vê ameaçada a Egreja no seu Chefe, o Pontífice de Roma, fazem muitas pessoas
esta pergunta: Que será do Papado?
Uns, empunhando a arma da
ironia, cantam-lhe a próxima dissolução; cada manhã acordam perguntando a si próprios se o Velho que
reside no Vaticano não desceu alfim
ao uepulchro com a Religião de que
è guarda, e se não se diz já: Paz ás
cinzas d'um e cToutra.
Outros, atterrados com o incredo mal que trama nas trevas
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lunações contra o calholiipellam para uma acção imda Providencia que imponha
• aos amigos do Pontificado.
A^ primeiros disse sempre a
.7? v/a: «Não vos temo; tenho uma
i'na que tem desgastado mar< v mais formidáveis que os vossos,
fijpris possuo uma vida e descanço
:obre um poder que não sois capazes
. de attingir, — a vida e o poder do
Filho de Deus, que me fez esta
promessa:—Estou comtigo ale a
consunimação dos séculos (í). — Ora,
todo aquelle que briga com Deus, perece esmagado pelo seu braço omnipotente. » Por isso, aquelles que hão
tentado fazer mossa â Egreja, obra
sua, teem sentido os golpes dás
celestes vinganças; e ás mesmas
horas em que, repletos de louca s.o(T)~Math. XXVIII, 20.

berba, clamavam: Vencemos! eram
soterrados na sepultura que â Egreja
ôjxio seu Christo haviam cavado.
V-Aos que se queixam das supposlas
Aelo ugas da Providencia para o bom
miilo das cousas saneias, responde
mia: «Não vos contristeis, se os
•mens inimigos já estendem os braços
me ferro para afogar e sepultar o
^Pontificado; que o dia do triumpho
jjjfr/ 'à o da queda d'elles. Não digaes
mor tanto: — Que seria do Summo
fontifice, que aconteceria á Religião
ij?tj ffoma fosse entregue a ambições
m'iininO'Sas, e se o Papa se visse /bryado a seguir o caminho do exílio?»
:

Escutemos o snr. Cruizol: « IS ao
arrogantes os partidos revolucionários ; sei que avaliam em pouco o eaUiolii-ismo e o Pontificado; que imaijinam que levarão tudo isso como
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A" .-nle, empuxando-o diante
' is d'uma vez o hão tentado;
danim que poderiam demolir as.
- grandeza* da sociedade hu! • ; porém estas reappareceram
'••as d'ell,cs, e reappareceram mais
/>s que elles. O que superou o
•'/ • da revolução franccza... superará as p/iantasias dajoven Itália. »
(Disc. na camarn HOR pares, em
U ile janeiro de 1848.)

(inanias vezes, no correr dos
tempos, não se pensou que era chegado o fim da religião de Christo e
do poder temporal dos Papas, quando
de súbito fusilava um d'aquelles
raios que attestam a intervenção de
Deus? Sabia-se que o Golias soberbo
e fortalecido com Iodos os meios humanos, que assaltara a Egreja ao
fom das suas injurias e blasphemias,
cahira ante o fraco, fora derribado

pelo humilde David, pelo Papa <!'"'
confiava nas promessas do M es ir '', e
caminhava para o combate com\as
armas da oração e do so/frimenVo.
Abramos a historia; ha um fac^o
constante que prova até â evidencia,
esta verdade incontestável: as perseguições feitas á Egreja acarretaram a ruína dos auctores d'e lias;
maravilha única, e que nenhum governo estabelecido por mão â'ho-mens pôde revindicar; prodígio pasmoso cujo estudo será o objeclo
d'esta obra.
Consultando os séculos passados,
vemos que se empregaram três
grandes meios para minar a Egreja
pelos alicerces.
Contestaram-lhe o direito d'eocistir,
c tentaram afogal-a no sangue de
seus fil/tos: ó o reinado da bar*
sà,barie.

VIU —

nt^staram-lhe a posse da versepararam-se ã'ella: é o
ias heresias e dos scismas.
isaram-lhe o direito de proide, e roubaram-lhe as pro!s: à a era das invasões.
Vamos pois interrogar as diffe- cdades que teem decorrido
,' Jesus Chrfsto até os nossos
. Se verificarmos que, sob estes
pontos de vista, tiveram o fim
.y trágico e deplorável os grandes
Perseguidores da Egreja catholica,
jstolica e romana de que elle éfundor, não nos veremos obrigados a
exclamar com os mágicos de Pharaô,
testimunhas das pragas que dizimavam o Egi/pto, depois de cada um dos
ataques dirigidos por este príncipe
impio ao povo escolhido: O dedo de
Deus está aqui, Digitus Dei est hic? (1)
(17 Êxodo, VIII, 19.

PRIMEIRA PARTE

Herodes o Grande — Herodes Antipatro —
Caiphaz — Ponoio Pilatos — Judas —•
Herodes Agrippa -- Nação judaica Nero — Domiciano.

Mostra-nos a primeira phase da Bgreja o cruento sudário que cobre as
cinzas da mais nobre parte de seus filhos, os martyres, e o castigo infligido
aos tyrannos que multiplicavam as matanças para a afogarem no berço.
No ápice da Egreja está o seu fundador, Jesus Christo. Mal havia elle
posto os pés nos umbraes d'este mundo,
e já o seu nome fazia tremer Herodes
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sobre o throno de Jerusalém. Viu este
príncipe invejoso e ambicioso no Salvador um inimigo que tentaria supplantal-o; jurou pois a sua perda. Percorreram numerosos soldados o território
de Belém e suas circumvisinhancas, e
assassinaram todos os meninos de dois
annos d'edade para baixo. Tal foi a primeira perseguição feita á Egreja nascente na pessoa de Jesus Christo. Cuidava assim Herodes o Grande envolver
na proscripção Aquelle cujo só nome
era para elle um terror. Que podem
porém contra a sabedoria de Deus os
conselhos do homem? Por ordem d'um
anjo, fora o Salvador arrebatado ao
furor do tyranno por meio da fugida
para o Egypto. Não foi o seu desterro
de longa duração. Em breve iniciava
Herodes a serie das espantosas mortes
com que foram fulminados, no correr
dos tempos, os que ousaram tocar no
ungido do Senhor. Elle próprio era testimunha da dissolução do seu corpo :
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devoraram-lhe os bichos as carnes reduzidas a podridão, e lhe disputavam
uma vida que em balde tentava prolongar. Quando não restou d'elle mais
que um horrendo esqueleto, deu em terra
e soltou o ultimo suspiro.
Herdou-lhe o ódio contra Jesus seu
filho, Herodes Antipatro, que lhe suecedeu no throno. A rogos de Herodiades, sua cunhada, deu ordem de
cortar a cabeça a João Baptista, precursor de Christo, e a mandou trazer
u'uma bandeja para ser offerecida em
espectáculo á reunião que celebrava o
anniversario natalício do seu rei. Foi
esta morte cruel o preludio da do Salvador. Entregue pelo ódio dos judeus
a Pilatos, governador da Judêa, foi Jesus
Christo enviado a Herodes, a cuja judsdicção pertencia na sua qualidade de
galileu. Cobriu-o o príncipe com toda
a sua corte de insultantes mofas, e por
irrisão lhe vestiu uma túnica branca;
para o signalar como louco. Pouco de-
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pois, Herodes e Herodiades partiam
para o exílio ; foram ambos desterrados |
para Lyào, onde morreram miseravelmente pelo anno 40 da era christã.
Depois feria a desgraça outro culpado,
Caiphaz. Foi elle quem pediu e obteve
sentença de morte contra Jesus. Já havia
bradado—blasphemia! quando o Salvador se dissera Filho de Deus, e o
tinha entregado ás maldiccões e affrontas d'um povo delirante. Foi digna
a sua sorte d'estes actos da rnais indigna barbaridade. Despojado por Vitellio da dignidade de gran-sacerdote,
matou-se de desespero.
Não foi mais favorecido Poncio Pilatos. Com medo de perder o governo da Judêa, tivera a fraqueza de entregar o Messias á fúria de seus inimigos. Este crime
clamava vingança, porque Poncio Pilatos reconhecera a innocencia de Jesus
Christo, e a declarara á face da multidão. Bsperae: é aniquilado o seu poder,
e o imperador, que o privara do seu

favor, o envia para Vienna, nas Gallias.
A vergonha de tal queda torna-se-lhe
insupportavel: poz fim á vida por meio
do suicidio.
Quem ignora a morte de Judas, triste
personagem do drama em que foi posta
a preço a vida do Salvador? Por trinta
peças de prata, vendera o Filho do
Homem a quem entrega com um beijo.
Reconhece o seu crime, e o desespero
se lhe apodera do coração; deita fera
de raiva as moedas que foram o preço
do sangue do seu Mestre, e vae-se enforcar. Abre-se-lhe o ventre e as entranhas espalham-se pelo chão (1).
Eis em seguida Herodes Agrippa,
que manda decapitar o apostolo S.
Thiago Maior, e encarcera o principe
do Sacro Collegio, S. Pedro. Seguiu-se
estranha morte a estes dois crimes. Celebravam-se em Cesárea jogos públicos
pela saúde do imperador Cláudio. Quiz
(1) Act. Apost. i, 18.
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Herodes tomar parte n'elles. No segundo dia dos jogos, appareceu noi
theatro; tinha vestida uma túnica te-J
cida de prata, que os raios do sol or- ;
navam d'um fulgor deslumbrante. Todo
cheio de si, sentou-se no throno e pró- 1
nunciou um solemne discurso. Orgulhoso
do seu rei, bradava o povo em suas exclamações : « E' a voz ã'um deus, e não
a ã'um homem ! » De repente, um anjo do
Senhor feriu a Herodes, que morreu comido pelos bichos, no anno 44 de Jesus
Christo (1).
Mas que seria, se quizessemos falar
da sorte d'essa nação judaica, que ensopou as mãos no sangue de Christo?
No anno 70 da nossa era, viu-se Jerusalém sujeita ao mais espantoso cerco
de que fazem menção os annaes dos
povos. Tamanha veiu a ser a miséria
entre os sitiados, que uma mulher
levou a barbaridade a ponto de matar
(1) Act. Apost. xn, 21-23.
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seu próprio filho; depois assou-o, comeu a metade, e escondeu o resto para
segunda refeição!
Entretanto a espada de Tito ultranassa as muralhas da cidade culpada,
: os que não vão avultar o numero de
um milhão e cem mil victimas da peste,
fome e guerra, são mandados para o
Egypto como escravos, ou desterrados
para o fundo das provincias do império,
para servirem de divertimento nos amphitheatros. Foi arrasada a cidade, ey
segundo a predicção do Salvador, não
ficou d'ella pedra sobre pedra. O viajante que mais tarde passava por sobre
as suas ruínas, conforme o testimunho
do historiador Josepho, mal podia acreditar que ella algum dia houvesse servido d'asylo aos habitantes d'aquellas
regiões. Desde essa epocha famosa,
andam os filhos de Jerusalém dispersos
pelos quatro ventos. Sem pontifico, sem
rei, sem governo, caminham errantes
e vagabundos atravez dos povos que,
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vendo-os passar, os apontam com
dedo, dizendo: « Eis alli os filhos do|
deicidas que desconheceram o seu Mes|
sias, e a quem o Messias por sua vai
reprovou.»
Dispersa por toda a parte, por toda
a parte estranha e humilhada, vae esta|
nação recebendo pelo caminho sarcasmos que recordam aquelles"de que]
cobrira a Christo na hora suprema.:!
Como não ver n'este destino o peso j
d'aquella maldiccão que proferiu contra]
si própria quando, para arrastar a von-!
tade de Pilatos que recusava entregar^
o Salvador, pronunciou, pela bocca
dos sacerdotes, estas terríveis palavras:
« Caia o seu sangue sobre nós e sobre
nossos filhos?» (1)
Com esta epocha prende um successo
considerável nos fastos da historia.
Jerusalém, quê desconhecera o seu
Deus, acabava de ser rejeitada pelo
(1) Math. xxvii, 25.
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Senhor. São chamados outros povos,
os gentios, ao celeste reino; outra cidade virá a ser a metrópole das nações
escolhidas, e já alguns annos antes da
<iueda da cidade deicida o Altissimo,
pelo primeiro dos successores do Poníifice eterno, fez eleição do throno em
>jue deverão assentar-se os vigários de
íesus Christo na terra. Encostado ao
ítordão de peregrino, coberto de miseaveis andrajos, fora Pedro bater ás
iortas deEoma. Olham-n'o com pasmo,
scutam-n'o com mais assombro; chauam-lhe uns visionário; outros, em
uais avultado numero, rejeitam uma
•loral que lhes condemna as orgias e
iiipudicicias; só alguns, entre os mais
ordatos, recebem as suas licções. Que
mporta porém a resistência da mul•idaot Nem por isso deixa elle do
irmar a sua tenda no meio da cidade
terna. D'ella faz a sede do império
ie Jesus Christo; e, esta cidade, che•;:ida ás ultimas raias da desmoraliFim trágico, etc. 2.
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sacão, libertinagem e embrutecimento ;1
esta cidade, herdeira de todas as ver-|
"gonhas e "ignominias das Babylonias el
Sodomas, vae erguer a fronte radiantej
de gloria e esplendor, quando houver]
sido lavada e purificada n'esse baptismo j
de sangue que, da, Eoma dos Césares-,]
fará a Eoma dos Papas.
Basta dizer que foi doloroso o apôs- j
tolado de S. Pedro. Todavia a palavra ]
sancta, qual levadura, começava a fermentar nas almas dóceis; as licções do
pescador de Galilêa haviam penetrado
até ao paço de ÍTero. Era pouco, é certo,
porém era de mais para um príncipe
cujo proceder era stigmatisado pela
nova doutrina. Jurou pois anniquilar
uma moral opposta ás leis do império.
E foi digno d'um tyranuo o pretexto
de que se serviu para realisar tal intento . Nero mandou pôr fogo aos quatro
cantos de Eoma; e durante os seis
dias que subsistiu o incêndio, contemplava do alto d'uma torre, ornado de

vestes theatraes, aquelle horrível especíaculo, cantando um poema que coru!>ozera acerca da tomada de Tróia.
Dos quatorze bairros de que se compunha a cidade só quatro escaparam
'is chammas. Para se desculpar, accusou
) imperador aos christãos d'aquella infâmia. Mandou prender os que se po«leram descobrir, e condemnou-os todos
a horríveis tormentos. Uns, cobertos de
pelles d'animaes, eram dilacerados e
devorados pelos cães; outros, pregados
em cruzes; muitos eram envoltos em
pez e outras matérias combustíveis, e
depois atados, pelas ruas e nos passeios
dos jardins imperiaes, apostes que lhes
atravessavam a garganta: á noite, puuham-lhes fogo para fazerem d'elles
brandões nocturnos; e ííero, vestido
de cocheiro, guiava ura carro ao clarão
d'aquelles archotes homicidas!
Não pôde S. Pedro escapar á ira do
imperador. Encerraram-n'o na prisão
Mamertina, de cujo seio rebentou subi-
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tamente uma fonte que nunca sécca,
que appareceu na occasião do baptismo j
conferido por S. Pedro a S. Martiniano j
e S. Processo, dois soldados eucar-j
regados de o guardar. Sahíu d'ella, mas l
para ser levado ao monte Janiculo, onde :
o esperava a morte dos grandes criminosos. Bstenderam-n'o n'umacruz, e foi
crucificado com a cabeça para baixo, a
29 de junho, no local da capella do claustro de S. Pedro in Montorio. No mesmo
dia, foi cortada a cabeça a S. Paulo,
perto das aguas Fulvias, n'um logar
situado a alguma distancia da basílica de
8. Paulo fora dos muros (1). Era no anno

>6 da nossa era, e doudecimo do reinado
-lê Nero. Este monstro coroado devia
•xpiar os seus crimes. Passam apenas
dois annos, e rebenta uma revolução.
Vbandonado dos seus, foge Nero precititadamente favorecido pelas trevas da
;!oite, e vae esconder-se a quatro milhas
•lê Roma n'umpaul cheio de cannas. De
nbito ouve-se rumor de passos de homens e de cavallos: comprehende o mise•avel que procuram apoderar-se d'elle
>ara o precipitarem do topo da rocha
Tarpeia; mas não quer dar essa satisacção aos seus inimigos; aponta um punhal á garganta, e o seu liberto Epa>lirodito crava com força a mortífera

(i) No mesmo instante da morte de S. Paulo,
a cabeça deu três saltos no chão; a cada salto,
pronunciou a voz do doutor das aaçSes, em hebraico, D nome de Jesus, e rebentou da terra uma
fonte. Estas trus fontes distinctissimas, a primeira
mais copiosa de que a segunda, e esta mais
abundante que a terceira, nunca seccaram, e o
sabor da agua ó diverso; isto é, a agua da primeira, lembrando o leite que, segundo a tradição,
correu oo primeiro salto, é mais doce que a das

utras duas. Diz a mesma tradição que o algoz
io. S. Paulo e os ajudantes, os soldados e as tes•imunhas (Testes prodígios, se converteram ao
•liristianismo.
Perto da primeira fonte, vé-se o fuste de
iiirmore sobre que foi cortada a cabeça ao
M>ostolo.
As três fontes estão "encerradas n'uma egreja
' n o foi chamada de S. Paulo das Três Fontes.
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arma, que tira a vida ao tyranno mais
feroz que ainda se tem visto na face de
globo.
A Bgreja alcança uma tranquillidade;
que não dura muito. Elevado ao im-i
perio, renovou Domiciano as crueldades
de JSTero. Foram acuados os christãos
como caça brava, assim em Roma como
nas províncias. No reinado e por ordem
de Domiciano, foi lançado S. João Evangelista n'urna caldeira d'azeite a ferver; j
mas por um milagre estrondoso, sahiuj
d'ella o discípulo muito amado do Sal-'
vador mais forte do que entrara. O impe-1
rador vencido desterrou-o para a ilha í
de Pathmos. Augmentando com os annos i
a raiva do perseguidor, foi o Papa S. Anacleto sujeito a morte violenta, no anno
91. Taes atrocidades desafiaram a ira!
divina. Domiciano, que tinha d'isso presentimento, recorreu a um singular;
estratagema. Como custumava passear j
na galeria do palácio, cercou-a, comj
medo de morrer victima d'alguma con-
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•uração, d'uma cinta de pedras de tal
modo polidas, que reflectiam a imagem
los objectos como um espelho. Por este
aeio engenhoso, esperava saber sempre
se era seguido d'algum malfeitor. Mas
aquelle que se ri dos vãos conselhos dos
íiomens, também aqui mostrou quão
;>ueril e, ás vezes, ridicula é a prudência
nundana. De nada serviram os artifícios
ri precauções atraz das quaes se entrincheirava o imperador. A 18 de setembro
•Io anno de 96, expirava aos golpes do
punhal de Stephano, de edade de 45
annos, e um decreto do senado mandava que fosse privado das honras da
sepultura.
II
Trajano—Adriano—Marco Aurélio
Septimo Severo

Deu tréguas á perseguição a morte de
Domiciano; a Egreja respirou e pôde
contar as victorias que alcançava atravez
das nações. N'estes entrementes, vestia
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Trajano a purpura dos Césares. Logo j
no primeiro anno do seu reinado, que
inaugurava o segundo século da Egreja, foi o Papa S. Clemente I con- i
demnado ao desterro e obrigado a seguir o caminho do exílio; e foi este o
signal de guerra declarada aos christãós. Entre as mais illustres victimas,
devem-se contar o Papa S. Evaristo, que
pagou com a vida a honra de ter subido
ao sólio pontifício; S. Simeão, Bispo
de Jerusalém, que colheu a palma do
martyrio da edade de cento e vinte
annos, e S. Ignacio, Bispo d'Antiochia,
que o mesmo Trajano fez triturar em
Eoma pelas feras do amphitheatro (1).

Fazia Trajano diversão a estas odiosas carnificinas, passeando as águias
romanas pelas differentes regiões do
globo que prendia ao seu carro victorioso; esperava-o porém Deus diante
d'Atra, cidade habitada por Árabes.
Soffreu a vergonha de abandonar o
assedio d'esta cidade, e diz-se que
morreu envenenado.
Coube em sorte o diadema a seu
filho adoptivo, Adriano, no anno de
117. Em nada alterou o novo impe•ador os antigos edictos. Ao seu nome
<e liga o raartyrio dos Papas S. Aleandre I e S. Xisto I, que foram deapitados, um no anno de 119, e outro

(l) As relíquias de S. Ignacio que por fortuna,
se encontraram, foram trasladadas a30 de Janeiro
de 1868, com pompa verdadeiramente sublime, da
antiga basílica subterrânea de S. Clementfi, 'da
qual por mais de mil annos se tinham perdido
todos os vestígios, para o ultar-mórda egreja sobreposta a esta basílica. Especialmente n'um
momento, se tornou a scena magnifica e d'incomparavel belleza moral; foi aquelle em que

< augustos restos do illustre Bispo d'Antiocliia.,
. Ignaoio, entraram no Colysou e nppareceram
'•splandecentes, no meio da arena. Alli, áquella
fsma arena, ha dezesete séculos e meio, em
•O, foi clle conduzido para ser devorado pelos
~>es, e, trigo de Deus, foi triturado pelos dentes
-.' feras para ae tornar n'umpão branco e puro.
^cárneo e ludibrio enlão d'um povo que desapcom o seu poder,'monumentos e gran-
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por 128. Não lhe foram propicias estad
abominações. Uma hydropisia de qu€
foi atacado no palácio de Tibur, nãc
lhe dava descanço nem de dia ner
de noite; e tal era a violência do sof|
frimento, que frequentemente pedia
veneno ou uma espada para se matará
Querendo acabar com a vida a todo]
transe, entrou a comer e beber coisas!
contrarias á natureza da moléstia,
expirou no meio de tormentos que po-l
diam recordar-lhe os que fizera soffrerT
aoschristãos.
Affrouxa por alguns annos a perse^
guição, porém Marco Aurélio a aviva
com todo o vigor: «Prendei os chris^
tãos, escrevera aos seus empregadosJ

, se não sacrificarem aos deuses,
:astigae-os com diversos supplicios.»
'nimediatamente as egrejas d'Italia e
Vsia s^o quasi que afogadas em sangue;
•m particular as de Roma e Sinyrna
nem que chorar, uma o apologista São
íustino, e a outra S. Polycarpo, arancado da sua sede episcopal para
er arrojado n'uma fogueira.
Um successo prodigioso valeu aos
:hristãos uma paz momentânea. N'uma
;uerra contra os Quados, foi Marco
Vurelio cercado com seus soldados
>elo inimigo, nas montanhas da Bolemia, no anno 174. A superioridade
uimerica permittiu aos bárbaros apoierarem-se de todas as passagens e
irarem aos romanos os meios de obter
igua; esperavam assim sujeitar, pelo
alôr e pela sede, os que não podiam
encer com as armas. ÍPesta critica
ituação, uma legião de soldados chris'ãos de Melitine, na Arménia, se poz
'«o joelhos e endereçou ao céo fervo-

dcza, Ignacio appareoe só no meio das ruínas
do império romano que já não existe, percorl
rendo-as, qual glorioso triumphador, levado aol
Immbros dos sacerdotes e bispos, seguido pelol
príncipes da lígreja de Jesus Christo, e acom|
panhado d'uma respeitosa multidão cantando i
seus louvores e invocando a sua intercessão om|
nipofcente.
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rosas preces. De súbito, cobriu-se
céo de densas nuvens; e em breve co]
piosa chuva cáe no acampamento,
principio os romanos levantam a ca
beça e recebem a agua na bocca para
apagar a sede; depois aparam-n'a nos
escudos e capacetes, bebem a grandes
tragos e saciam os cavallos. Testemunhas da desordem causada por este
incidente, atacam-n'os os bárbaros d'im-;
proviso, de maneira que os Eomanosl
se viam obrigados a beber e combater!
ao mesmo tempo, pois estavam tão se-1
quiosos, que muitos feridos bebiam ol
próprio sangue com a agua aparada]
nos capacetes. Estava perdido o exer-J
cito de Marco Aurélio a não ser umj
novo auxilio; mas eis que á chuva sei
vem juntar saraiva, trovões e raios]
que, cahindo sobre os inimigos sem]
tocar nos romanos, os destroem eml
grande numero, e obrigam os sobrevi-J
ventes a sollicitar a clemência do imperador. Marco Aurélio, maravilhado!
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ora este espectáculo que attestam os
iroprios auctores pagãos, fez cessar a
>erseguição (1).
Não durou mais de três annos esta
uesperada tranquillidade. Oodio contra
'S christãos, um momento comprimido
>elo milagre da legião de Melitine, de•ois chamada Legião Fulminante, irompeu subitamente com nova vio•ncia. Principalmente as Gallias foram
ruelmente provadas. «Nunca as nossas
alavras, escreveram os christãos de
yão a seus irmãos d'Ásia, poderão
vprimir, nem penna alguma descrever
crueldade dos supplicios que hão
ipportado com constância os bem;
/enturados martyres.» Foram seguidas
tas matanças d'uma irrupção dos
'vos do norte, os Marcoraanos, que
leriam romper as barreiras do im•rio. Marco Aurélio empunha as armas,
'lirige-se á Pannonia contra elles;
(1) Dion, In Maré. Aurel. — Euseb. 1. 5, c. 5.
1'ertull., ad Scapulam.
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porém a mão de Dens o deteve no cafj
minho: adoece em Vienna d'Austri£
e morre longe da família, em Sirmiojj
no anno 180.
Não detinham a diffusao da palavrs
divina tantas procellas accumuladasj
Assim que, quando a Egreja, na boi
nança que succedia a estas tempestades!
contava seus filhos, achava-os mais
merosos e mais achegados ao seu seio Í
que o sangue dos martyres, como dissJ
Tertulliano, era semente fecunda dd
christaos. Este espectáculo d'uma reli
giâo cujos filhos se multiplicavam cor
os soffrimentos e a morte, parece
deveria abalar os Césares: porém obce|
cava-os o orgulho. A ambição de terer,
nos súbditos- outros tantos escravos
de saciarem a sede das paixões, anil
mava-os d'ódio feroz a uma doutring
que prescreve aos príncipes dêem
xemplo de rectidão e virtude, e lheá
ensina a tractar os povos com dignidad^
e cordura.

ÍTaquelles tempos de perversidade e
•egueira, tão depressa a Egreja via
aiarem melhores dias, ouvia já rugir
10 longe o trovão que annuncia a tempestade. Mais feliz nos poucos annos
|ue se seguem á morte de Marco Auelio, sobe ao cadafalso no instante em
que Septimo Severo faz dos cadáveres
lê Juliano e Niger, seus competidores
i.o império, como que escabello para
ubir ao throno. Decreta de novo as
nais cruéis penas contra quemquer que
ibraçar a religião de Jesus Christo. É
'ntão geral a perseguição. Em Lyão,
sãs Gallias, é morto S. Ireneu nessa
uatança em que o sangue dos martyres
orre a torrentes nas praças publicas.
]m Alexandria, no Egypto, é S.l!l Poamiana submettida a um supplicio que
'os manifesta o rigor dos seus toraentos. Ante ella fazem ferver uma caipira de pez, á qual depois a descem
omeçando por introduzir-lhe os pés, e
mergulham pouco a pouco até ao alto
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do corpo. Todas estas crueldades, qtV
abrangem os limites mais remotos d
províncias romanas, fazem crer que
chegado o reinado do Anti-Christc
Deus porém, que queria sustentar a f$
de seus filhos, mostrou-se d'um modo
visivel defensor da justiça opprimidaJ
S. Narciso, Bispo de Jerusalém, foi ac-j
cusado d'uin crime atroz ; para confir-í
marem o seu depoimento, os três
auctores da calumnia deram juramentos
falsos, acompanhados de imprecações :|
« Se eu não digo a verdade, clamou ur
d'elles, quero morrer nas chammas ».l
— «E eu, accrescentou outro, consinto]
em ser victima de horrível doença. »\
- « Perca eu a vista », continuou o terceiro. O castigo que haviam pedido, I
receberam-u'o. Pegou fogo em casa do J
primeiro, qae pereceu, com toda a fa-j
milia, n'esse incêndio cuja causa foi!
sempre ignorada. Moléstia desconhecida consumiu o segundo; o corpo,!
desde os pés até á cabeça, era uma só

ihaga infecta, e expirou no Wfiio d«
iiorrorosos tormentos. O terceií&.perdeu
o uso da vista (1).
A fama d'estes castigos não deteve o
curso da perseguição suscitada por
•Septimo Severo. Um dia, porém, que o
mperador saciara os olhos com a cariiificina que acabavam de fazer nos chrisãos, trouxeram-lhe uma noticia assusadora: annunciam-lhe que a Gran-Bre:anha sacudiu o jugo. Voa lá com
ncomparavel celeridade, transpõe o
•ceano e submette os rebeldes. Soberbo
oom seus triumphos, tracta de voltar a
Homa. Súbita enfermidade o atacou no
•aminho; era atormentado por dores
inenarráveis, e a miúdo exclamava:
Fui tudo, e hoje tudo de nada me vale.»
•óptimo Severo pôz termo aos seus sofrimentos, suicidando-se em York, no
uno 211.
(1) Eusebio, 1. 6, oap. 10.
Fim trágico, etc. 3.
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III
Heliogabalo — Alexandre Severo— Maximino de Thracia— Decio

Mais tarde acceitava Heliogabalo
purpura imperial. Durante os quatrcj
annos que reinou, proporcionou á
greja occasião de enriquecer o seu mar
tyrologio. Entre os nomes celebres qu
teve de registrar nos seus annaes
cumpre citar o santo sacerdote Calei
pódio. Cortaram-lhe a cabeça, e o sei|
corpo foi ludibrio da plebe, que
arrastou ignominiosamente pelas ruaj
da cidade, e o lançou ao Tibre. He
liogabalo, auctor d'este indigno mortil
cinio, pereceu miseravelmente. PreteuJ
dera frustrar os caprichos da sort
preparando tudo para se suicidar, si
um dia rebentasse algum motim pó
pular: tinha á sua disposição um punha
d'oiro e venenos encerrados em vasc
de crystal e de porphyro; no interic
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do palácio havia um pateo, que mandara calçar de pedras preciosas, sobre as
quaes tencionava precipitar-se do cimo
(Fuma torre; porém não merecia deixar
a vida com tão esplendido apparato.
Haviam-se passado os seus dias em
legares infames; pedia a justiça que
morresse n'um sitio que correspondesse
ás suas baixezas, impudicicias e crimes.
Os soldados, indignados de terem á sua
frente um imperador que era a vergonha
da humanidade, erguem o estandarte
da revolta; Heliogabalo tenta reprimir
a sedição, mas são impotentes os seus
esforços; esconde-se n'umas latrinas,
onde em breve o descobrem. Sua mãe
Soconias o tinha entre os braços. Em
vão imploram misericórdia: cortam-lhes
as cabeças a ambos, em março de 222.
Arrastam-lhes os corpos nus pela cidade, e depois deitam o de Heliogabalo n'um cano d'esgoto; mas como não
pôde entrar, sepultam-n-o nas aguas do
Tibre. Não tinha mais de dezoito annos!
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A morte d'elle entregava o throno a |
Alexandre Severo. Os primeiros dias
da sua exaltação assígnala-os a morte
d'uma illustre victima. O Papa S. Ca-,
listo I é encarcerado e entregue aos
horrores da fome; a essas cruéis torturas juncta-se o frequente supplicio j
dos açoites, até que finalmente, a 14 j
d'outubro de 222, colhe a palma do
martyrio. Manchavam depois os degraus
do throno dois crimes não menos repugnantes: a cabeça do Papa S. Urbano I \
cahia sob a machada do algoz, e o papa
8. Ponciano era mandado para o desterro. Alexandre Se vero'expiou as suas :
crueldades: assassinaram-n'o os seus j
soldados perto de Moguncia, aos vinte j
e oito annos de edade.
Maximino de Thracia faz-se acclamarj
imperador. Um dos actos que marcam]
a sua elevação ao poder supremo, é um j
edicto de morte contra os bispos e sa-|
cerdotes. Se são poupados os simples
fieis, deve-se attribuir esta excepção!
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á impossibilidade de destruir todos os
christãos sem despovoar o império.
«Não somos senão d'hontem, acabava de
exclamar Tertulliano n'um sublime desafio lançado á face dos Césares, e enchemos tudo: asvossas cidades, osvossos
castellos, as vossas ilhas, asvossas villas,
os vossos campos, o palácio, o senado, a
praça publica; só vos deixamos os vossos
templos.» As ordens do príncipe foram
executadas; foi morto o Papa S. Ponciano, em 235, na ilha de Sardenha,
para onde o havia desterrado Alexandre
Severo. No anno seguinte, era sacrificado o Papa S. Anthero ao furor imperial. Chegou porém a hora da justiça divina: Maximino foi morto pelas
guardas pretorianas.
A Egreja conta dias menos maus durante os quatorze annos que se seguem
á morte de Maximino; d'elles se aproveita para esclarecer os povos por via
dos seus doutores. Eouba-lhe um assassinio esta paz, a cuja sombra reparava
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as forças e cicatrisava as feridas. Decio
apossa-se do throno por meio do homicídio do imperador Philippe. Sedento
do sangue dos christãos, inaugura o seu
reinado declarando-lhes a mais crua
guerra; em todos os pontos do império
se apparelham os instrumentos do supplicio. «As cadeiras de ferro em brasa,
diz S. Gregorio de Nyssa, as unhas
d'aço, o cutello, as fogueiras, as feras,
todos os apparelhos de morte inventados
pela crueldade, não teem um momento
de descanço; de noite e de dia dila- j
ceram os corpos dos martyres.» Ao j
Papa S. Fabiano foi cortada a cabeça]
a 20 de janeiro de 250. Porém Deus!
havia contado os dias do perseguidor.!
Obrigado a tomar armas contra osj
Persas e os Godos que assolavam a]
Mesia e a Thracia, mette-se Decic
com os seus n'um paul, no mez d'outubro de 251. Os inimigos envolvem-n' r
em vasta rede. Travam combate;
morto o filho do imperador, e elle mesmc

perece afogado na lama com a maior
parte do exercito. O corpo d'elle serviu
de pasto ás feras e ás aves de rapina
que disputaram entre si os pedaços (1).
IV
Valeriano

Depois d'um iutervallo d'alguns mezes, cae o sceptro nas mãos de Valeriano. Por espaço de cinco annos é
favorável aos christãos: sorri-lhe a fortuna, é feliz em suas emprezas. Em 257,
parece arrepender-se da sua tolerância,
e renova as perseguições dos reinados
precedentes. O Papa S. Estevão é arrastado perante o imperador, que o
põe a tratos. As respostas cheias de
nobreza e firmeza do Pontífice só servem
para irritar Valeriauo. Manda-o levar
ao templo de Marte para lhe participar
a espécie de supplicio que o espera.
(l) Lactanoio, De morte perseeutorum.
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Ao chegar, exclama Estevão, erguendo .
os olhos ao céo: « Senhor Deus Padre,;
vós que destruístes a torre da confusão
em Babylonia, destrui este logar onde
o demónio reina soberano, e seduz os
povos com as vãs ceremonias da mentira e da superstição.» Disse, e um
trovão acompanhado de raios e relâmpagos fulmina o templo e o derroca
em parte. Os soldados que prenderam
Estevão fogem espavoridos. Fica o
Papa só com os seus, que conduz ao <
cemitério de Lucina; acabava de animai-os para o martyrio, quando novos
soldados, enviados por Valeriano, lhe
cortam a cabeça a 2 de Agosto de 257(1).
E' eleito em seu lugar S. Xisto II; a
sua passagem sobre o sólio pontifício
foi de breve duração; a 6 de Agosto
de 258, quando estava celebrando os
santos rnysterios no cemitério de Ca-

listo, uns emissários do imperador se
apoderaram d'elle, e o entregaram ao
ultimo supplicio.
Deus comtudo havia dado uma grande
lição a Valeriano. Todo o império,
concitado pelos imperadores, se havia
armado contra os christãos, e todo o
império tivera seu quinhão no castigo.
Uma peste, que datava do reinado de
Decio, renovara em 253 os seus estragos,
com um furor até então desconhecido.
Em Eoma e nas cidades d'Achaia, fazia
cada dia cinco mil victimas ; foi assim
que se presenciaram scenas espantosas.
Para se preservarem do contagio, lançavam os pagãos a seus parentes enfermos
pelas janellas fora, e viam-se as ruas
juncadas de moribundos e de cadáveres
deixados insepultos. Por espaço de alguns dias, cobriu-se a Itália d'espessas
trevas; um tremor de terra destruiu cidades inteiras, que foram sorvidas com
os habitantes no solo ou no mar. Eoma,
a Lybia e a Ásia ficaram cobertas de

(1) Haronius, ad ann. 258 et 259, et Acta SS.\
2 August.
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ruinas. Sobreveiu a fome, e apoz
guerra que de via dar a paga a Valerianol
Este príncipe, cujas armas haviam'
alcançado sempre a victoria nos annos
em que respeitou o Deus dos ehristãos^
vê de súbito tornar-se-llie fatal a sorte,!
logo que assigna o edicto de perseguição j
Cae de revez em revez, até que alfii
vae perder a espada e o império,
gloria e a liberdade, nos plainos ds
Mesopotamia. No anuo 260, fora attrahido áquelles remotos paizes pelas rápidas marchas de Sapor I, rei da Pérsia
cujos passos eram assignalados poi
outras tantas conquistas, que despojavam Roma das suas províncias de
Oriente. Breve se acham á vista os
dois exércitos; travam combate, recuai
as legiões romanas, e caheni ante o
inimigos, que fazem n'ellas uma ver!
dadeira carnificina. Valeriano é aprij
sionado; Sapor leva-o para a Persia
e o faz objecto de divertimento aos
seus súbditos. Comprazem-se em offe
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im animal curioso; para mais lhe inultarem a desgraça, apresentam-n'o
•estido dapurpura e carregado de ferros,
'^uer o rei montar a cavallo ou subir
10 carro? Fal-o deitar-se de bruços, e
;erve-se-lhe do coipo como de escabello.
i)uram alguns annos estes exercícios,
>s mais vis e ignominiosos. Um dia,
jura Sapor desfazer-se d'elle. Levam-n'o
á sua presença; esfollam-n'o vivo, e
deitam-lhe nas carnes palpitantes sal,
que augmenta a violência das torturas.
Morre no meio de atrozes soffrimentos.
e dando horriveis gritos. Ainda não
está satisfeito o rei; manda-lhe cortir
a pelle e tingir de vermelho, e depois
empalham-n'o para fazer d'elle um simulacro de forma humana que suspendem na abobada do mais famoso
templo da Pérsia, como eterno monumento das victorias de Sapor e das
humilhações dos romanos. (1)
(1) De morte persecut.
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Aureliano — Diocleeiano

Decorrem alguns ânuos, e toma Ai
reliano as rédeas do governo. Protecto
dos christãos nos primeiros dias do sei
reinado, premedita depois o anniqui]
lamento d'uma religião que começa
causar-lhe receio. É-lhe apresentadl
um edicto de proscripção; dispunha-s]
a assignal-o, quando lhe cae ao lado ui
raio, que lhe arranca a penna da mão j
e, cheio de pavor, suspende a execucãj
dos seus projectos. O seu mau geiiil
porém, um momento comprimido po|
este incidente que tocava em prodigic
triumpha por fim do temor, e os chris
tãos foram de novo apontados ao odij
publico e entregues aos tormentos,
Papa S. Pelix I colheu, como os sei
predecessores, a palma do martyrio, j
22 de dezembro de 274. Esta tempeá
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ide, que arrebatava uma das columnas
a Egreja, devia expirar com Aureuno ás portas de Heraclea. Os persas
iquietavam as águias romanas. Em'rehendeu o imperador vindicar a honra
a pátria; marchou pois contra os inasores; e ainda não tinha podido
ssignalar a sua intrepidez n'uma baalha contra os inimigos, quando cahia
•ob a espada de Mucapor, um de seus
secretários, no anno de 275.
Surgem então para a Egreja dias
uais prósperos, que lhe deixam alargar
is fronteiras, e proteger a pureza da
loutrina contra as sacrilegas pretenções
l'uma philosophia cheia de impiedade,
jue se escondem, nos sectários de
Manes, sob a mascara da virtude. Sat anaz, que vê decrescer o seu poder, não
quer ceder o campo sem travar batalha decisiva.
No anno de 284, subia Diocleeiano ao
império. A extensão do domínio romano
e os incessantes ataques que lhe diri-
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giam povos inimigos, suggeriram aí
imperador a idêa de associar a si ui
collega no governo dos negócios. Kecahii
a escolha em Maximiano Hercules
filho d'um operário da Pannonia.
Era em 286. Diocleciano reservov
para si o Oriente, e Maximiano teve
Occidente. Em 292 creou dois Césares
Constando Chloro e Galerio, para deteij
as ondas de bárbaros que ameacavai
as províncias. Diocleciano fixou a sus
residência em Nicomedia, Maximianí
em Boma, Galerio em Treveris e Cons
tancio na Gran-Bretanha. Dioclecian<j
usou a principio de clemência para cor
os christãos. A imperatriz Prisca e s
filha Valeria chegaram a receber
baptismo, e professaram na corte a rei
ligião de Jesus Christo. De repentí
mudou este estado de coisas. Pelo fii
do anno 302, foi Galerio a Ficomediaj
Empregou toda a sua influencia sobrí
o animo do imperador, para o deterj
minar a renovar contra os christãos
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.jnerra d'exterminio emprehendida por
Nero. Diocleciano, cumpre dizer-se em
seu louvor, resistiu por muito tempo.
A repetidas instancias de Galerio,
appellou para o conselho de vários ofliciaes e d'alguns magistrados. Os pareceres eram favoráveis ao novo César.
Diocleciano hesita ainda assim; consultam se os oráculos d'Apollo de Mileto. Apollo respondeu: «Os justos que
estão na terra impedem que eu diga a
verdade.» — «Quem são esses justos?»
pergunta Diocleciano. — «São os christãos », accrescenta Apollo pela bôcca do
seu sacrificador. — «Pois bem!» proseguiu o imperador, «não posso resistir
aos* meus amigos, César e Apollo. » Estava decidida a perseguição. Becebeu Nicomedia os primeiros golpes;
a 23 de fevereiro de 303, ao despontar
do dia, cae a egreja d'esta cidade sob
os machados e martellos dos emissários
dos dois príncipes, os quaes, pondo-se
a uma janella do palácio, estimulam
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com o gesto e com a voz aquelle^
demolidores do templo consagrado
verdadeiro Deus. No dia seguinte, re|
cebiam os governadores das provinda
ordem de arrasar todas as egrejas,
queimar as sagradas Escripturas,
privar os christãos de toda e qualqueí
dignidade, de os perseguir perante oa
tribunaes, e de lhes recusar o direitq
de apresentarem suas queixas perant
a justiça.
Para determinar Diocleciano a nãc
guardar consideração alguma, mandoí
Galerio por duas vezes pôr fogo secre
tamente ao palácio de Nicomedia,
cusou os christãos de terem procurado
fazer perecer nas chammas os doia
imperadores, e os apontou como ini-J
migos públicos e traidores á pátria]
Produziram o effeito que desejava estas!
infernaes machinações.
A excepção da Gran-Bretanha e daa|
Gallias que couberam a Constancio
Chloro, houve uma carnificina geral no
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império. Bispos, presbyteros, diáconos,
eigos, n'uma palavra, todos os christãos
jue cahiam em poder dos perseguidores,
lagavam com a vida a recusa de se
acrificarem aos deuses da nação. Na
'hrygia, é devorada pelas chammas
ima cidade inteira de oito a dez mil
labitantes. Na Itália, é a legião theiana, formada de 6:600 soldados chrisãos commandados por Maurício, manlada por Maximiliano Hercules fazer
•m postas ao pé do monte S. Bernardo ;
i depois o Papa S. Marcellino decapiado a 24 d'outubro de 304. A Hes>anha, o Egypto, o Ponto, a Arménia,
Cappadocia, a Pannonia, a Mauriauia, a Thracia, e a África, teem
ambem seus exércitos de martyres, Cuiiava Diocleciano enterrar para sempre
uma religião contra que armara os
raços de todos os seus subordinados.
ío seu orgulho, mandara cunhar me;
alhas destinadas a recordar ás gerações futuras que se lhe deviam os
Fim trágico, etc. 4.
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funeraes do christianismo; n'ellas $\
liam estas cynicas palavras: «Diocle
dano, imperador victorioso da impiedadl
christã». Era de mais. Acabava, er
Boina, de assistir ao supplicio dd
S. Genesio, que sujeitara ás unhas dl
ferro e ao ardor dos archotes inílamj
mados, quando foi atacado d'unia m<3
lestia espantosa. Tractou logo de volta
a Nicomedia. Foi a viagem uma agonia
continua. Quando chegou, estava tã<|
pallido e desfigurado, que se diria ui
cadáver. Outra desventura o esperava
Galerio corria d'Antiochia e o cons
trangia a renunciar ao império. ÍTd
primeiro dia de maio do anuo
reunio o velho tyranno, n'uma colliud
situada a três milhas de distancia d(
íficomedia, a assemblêa dos grandes
do povo e dos soldados. Do alto d'ui
estrado que lhe haviam erguido, da
clarou que, não lhe permittindo
suas enfermidades sustentasse o pés
dos negócios, cedia o poder a Galerid
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'• proclamava César a Maximiuo Daia,
ilho da irmã de Galerio. Depoz a
•urpura e partiu para Salonica, sua
>atria. Os poucos annos que ainda
•iveu, nol-o mostram n'um estado detloravel. A razão perturbada dava-lhe
ires d'um idiota; os contínuos toruentos que soffria, o levavam a uma
lesesperação inexprimível. Ouvia-se,
anto de noite como de dia, dar geaidos que pareciam urros; chorava
>;omo uma creança, e, quando não se
ontorcia em cima da cama, rolava-se
>elo chão. Vencido pelas torturas d'urna
uolestia de nove annos, não pôde sup>ortar por mais tempo uma vida que
• morte de todos os momentos, e
leixa-se morrer de fome (1). Antes
lê expirar, 'vomitava a língua roída
>elos bichos (2).
(1) Lact. De morte perseeutorum.
(2) S. Jcronymo.

— 52 —

VI
Galerio

O exemplo da abdicação de Dioj
cleciano fora seguido de perto por Ma|
ximiano Hercules, ess'outro tyranno quê
cobrira a Itália das matanças dos chrisl
tãos. Nomeou César a Valerio Severo!
e obrig-ou-o depois a abrir as propria|
veias para deixar o império a Maxencic
A idea porém de reassumir as rédeas dd
governo sorriu a Maximiano, que tentol
derribar o novo César. Vãos esforços!
Sublevam-se o povo e os soldados contr|
elle, que deita a fugir, e passa ás Galliaa
onde Constantino, cuja vida ameaçava
o obriga a enforcar-se por suas própria
mãos, em 310, na cidade de Marselha
A renuncia de Diocleciano deixara
Galerio senhor de todo o Oriente
Aproveitou-se d'esta circumstancia pari
soprar com mais força o fogo da persa}
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• ;>sto a ursos que creava, e que gozavam
> privilegio de ter o nome d'elle; e ria-se
's gargalhadas ao ver estes animaes
•rozestritural-os entre os dentes. A elle
L- deve aquella horrível pena por meio
=i qual se atavam os martyres a um
•oste, e se lhes fazia fogo lento debaixo
ia planta dos pés. Quando as carnes
"rradas se desprendiam dos ossos, peavam em archotes accesos, mas que não
<'itavam labareda, assavam-lhes sucessivamente cada um dos membros, e,
>r um requinte de crueldade, prolon;ivam-lhes a vida e os soffrimentos
;
imedecendo-lhes abocca, ebanhando:
ifis a cabeça com agua fresca. Muitos
•'» depois de alguns dias succurnbiam
estes tormentos, que eram as delicias
(|>
Galerio, e que terminavam n'uma
queira; e os ossos dos martyres, redutos a pó, eram lançados ao mar ou
•°s rios.
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Teve Galerio um castigo proporcic
nado á enormidade dos seus crimes
pois arrancara a Diocleciano o edicto
perseguição, e fizera do império um vast
campo de matança. Quando se dispunhí
por meio de novas crueldades, a
tejar o vigésimo auno do reinado, fò
detido em seusprojectoshomicidaspelj
mais vergonhosa moléstia de que fazei
menção os annaes da humanidade. Oi
çamos Lactancio que, vivendo n'aquell|
epocha, nos dá esclarecimentos preciso]
e incontestáveis acerca do castigo qi
cahiu sobre aquelle infame perseguidoj
«Appareceu-lhe nas partes secrets
do corpo uma ulcera maligna, que se 11
espalhou muito por elle. Applicam-11
os médicos o ferro, e exhaurem todos <
recursos da arte para o curar; jáesta\
cerrada a cicatriz, e cria-se n'um resu|
tado completo, quando de súbito
forma de novo a chaga, rebenta ui
veia, e o sangue que d'ella jorra sae coi
tanta abundância, que Galerio esi

>restes a perder a vida. Conseguem
Nulavia, não sem custo, vedal-o. Com
lovos cuidados, se fecha outra vez a
•icatriz: nova satisfacção; mas em breve
MI desvanece a esperança ante um leve
novimento do corpo que produz maior
xírda de sangue que antes; Galerio desnaia, diminuem-lhe as forças, ficaprosrado. Ainda por fim alcançam estancar
< • > rio de sangue negro que cobre o moribundo; mas já se tornam inúteis todos
is outros cuidados, a chaga não pôde
'ioatrizar, a gangrena assenhorêa-se
l'elle e ataca as carnes circumvisinhas.
Quanto mais procuram deter-lhe o pro•-íro.sso, tanto mais se estende e causa
'stragos. Chamam de toda a parte os
módicos mais hábeis; a sciencia nada
'>')tem; a mão do homem vê-se irnpolf
'nte. Eecorrem aos Ídolos; invocam
^pollo, e Esculápio, supplicam-lhesque
s
'ibministrem um remédio efficaz: o que
'A Apollo, único que cede a taes votos,
"3.0 faz mais que augmentar a moléstia.
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Todas as partes inferiores estão cor
ruptas e cahem a pedaços. Perdendo
esperança de debellar o mal, forcejas
os médicos ao menos por initigal-Oj
dir-se-ia porém que elle zomba dos
infructiferos esforços: depois que roei
as carnes, subtrahe-se ás tentativas
d'elles entrincheirando-se no interior!
e atacando os intestinos onde se criar
bichos. Um cheiro infecto, produzfdo
pela putrefacção do corpo, se espalha
pela cidade de Sardica onde se acha
Galerio; e nem isto deve admirar, pois
que as vias urinarias e os canaes dosj
outros excrementos estavam n'elle mis
turados confundidos. As dores que sente
no corpo comido pelos bichos e cahindo
em ruínas são tão intoleráveis, que
solta gritos similhantes aos d'uma fera|
Cozem animaes que lhe põem ainda
quentes para attrahir os bichos; s
prodigiosa quantidade d'elles, mas
corrupção das entranhas, estendendo-sí
cada vez mais, gera outros novos.

- 57 —
as diversas partes do corpo estão desfiguradas de dois modos: o alto do busto
está de tal maneira emmagrecido e desec cado, que não se vê mais que uma pelle
lívida miseravelmente enterrada entre
os ossos; a parte inferior está inchada
atai ponto, que ospésjánãoteemfórma.
Tudo assim continua por espaço d'um
auno inteiro. A moléstia obriga alfim
Galerio a reconhecer o Deus dos chris•ãos: do leito de morte, publica um eilictoquepermittequeosseus discípulos
o adorem, e encommenda-se ás orações
''filies, ainda mesmo quando nota de
ioucuraasuareligião e culto. Assim que,
novo Antiocho, não devia alcançar misericórdia. Os membros continuam-lhe
a cahir em podridão, e quando não resta
!
'' elle mais que um montão informe e
íiorrendo que não tem nome em língua aiíçuma, expira, no anno 311, no meio dos
ietidos da corrupção geral do corpo (1).»
(l) De morte persecut.
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VII
Constando Chloro

Na epocha que vira iniciar-se a per|
seguição suscitada por Galerio, estava"
o império dividido entre Dioclecianoj
Maximiniano, Galerio e Oonstanciq
Chloro. Inundam de sangue christao aã
suas províncias os três primeiros, e ii
mediatamente estala por todos os ladoa
o seu império aos golpes das incursõe|
dos bárbaros, que levam por toda
parte o ferro e fogo. Onde ostenta hoj|
o seu fausto e esplendor cidade opu
lenta, pisaes no dia seguinte um monta^j
de cinzas e minas; e, por vários séculos
só se encontram, n'aquelles logares
solados, miseráveis cabanas que server
d'asylo á humilhação e ao infortúnio
Ajuntae, a estes horrores da guerra, fu
rações que derribam e destroem, tr<
mores de terra que espalham a desolação
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estes que semêam a morte, sêccas que
irruinam os campos, e fomes que atoruentam as entranhas das suas victimas.
^ —coisa notável!—estes ílagellos tomavam tanto maior incremento, quanto
aaior davam aos rigores exercidos
'ontra os christaos. Quando se restringia a perseguição, tinham seus
limites os castigos; se era geral, as
calamidades diffundiam-se por toda a
l>ai'te; e — o que não é menos pasmoso
- não só os perseguidores tiverain
morte horrível, senão que pereceu com
elles toda a sua raça.
Pelo contrario, eis um príncipe,
Oonstancio Chloro, que, na mesma
epocha, segue outra política nas Gallias
f; na Gran-Bretanha. Ao receber o edicto de Diocleciano, reuniu os empregados de seu palácio que seguiam a
religião de Jesus Christo. Propõe-lhes,
ou conservarem os seus cargos se quiserem sacrificar aos ídolos, ou, no caso
de recusa, serem banidos da sua pré-
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sença. Formam-se dois partidos: ur
estão promptos a sacrificar, outros ficai)
inabaláveis na fé. Qual nào é o set
espanto, quando Constancio responda
que os apóstatas são uns infames, in|
dignos de o servir, pois não seriai
mais fieis ao seu príncipe que ao
Deus! Os outros ficam sendo os sei
súbditos escolhidos a quem confiou
guarda da sua pessoa, e os christã"
não cessaram de ser objecto da sua alt
protecção. Não teve que arrepender-SÉJ
de tal proceder: todas as suas empreza
eram coroadas de bom êxito; a paz e
prosperidade floresciam á sombra do ser
sceptro, e o seu nome era querido
súbditos, que viam nelle mais um ps
que um soberano. No seio de todas esta
glorias a sua vida, tão rica de continuo^
triumphos, se extinguiu era perfeita
quietação, a 25 de Julho de 305, er
York, sua capital. Foi carpido e chol
rado por todos; seu filho, que mais
tarde devia ser Constantino Magno, lhej

- 61 succede no throno, e vem a ser um dos
lonarchas mais illustres de que o
inundo pôde lembrar-se.
É pois justo que digamos com José de
''íaistre: « Todo o príncipe que emprega
iis suas forças na propagação do chrislianismo legitimo, será infallivelmente
1
ccompensado com grandes triumphos,
com um longo reinado, com uma fama
immensa, ou com todas estas vantagens
munidas. Não ha, nunca haverá, não
pôde haver excepção alguma neste
<>onto. Constantino, Theodosio, Alfredo,
'-arlos Magno, S. Luiz, D. Manuel de
^ortugal, e todos os grandes protectores
•u propagadores do Christianismo legitimo, avultam na historia por todos
°s caracteres que acabo de indicar...
fi
ela razão contraria, todo o príncipe
'iue, nascido na luz, a desprezar ou forcejar por apagal-a, e que principalmente
ousar pôr a mão no Summo Pontífice ou
"ffligil-o imprudentemente, pôde contar
°'0m um castigo temporal e visível...
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Desastres humilhantes, morte violeut
ou vergonhosa; mau nome durante
vida, e memória infamada depois d|
morte, tal é a sorte que o espera pouc
mais ou menos». (1)
A continuação d'esta obra será uno|
nova prova d'este facto.

Fiel ás tradições do pae, continua
'faxencio as suas crueldades contra os
• hristãos. O papa 8. Marcello é feito
^cravo seu, e obrigado a cuidar-lhe
as cavallariças; e o tyranno coroou
• ••ita scena odiosa condemnando-o ao
itimo supplicio. Dois mezes depois,
i'a o Papa S. Busebio mandado para
degredo, onde morreu a 2'> de setembro de 310. A effusão de sangue
Minocente clamava vingança: ConsUntino servia de instrumento á ira
'Hvina. E' sabido que, para se subtrahir
•ios attentados de Maximiano Hercules,
llecondemnara este príncipe a matar-se
' i i i Marselha. Sob o pretexto de vingar
><iu pae, declara Maxencio guerra a
'onstantino, que dentro em pouco chega
:
'ís portas de Eoma. O filho de Consaucio Chloro, cujas forças são infe«iores ás do adversário, sente a necessidade do auxilio celeste. Posto que
'lolatra, invoca o Deus dos christãos.
'iuando terminava a supplica, vê por

VIII
Maxencio — Maximino Daia

Cinco annos depois da morte dl
Oonstancio Chloro, dividia-se o imperíl
entre Maxencio que recebera de Max
miano Hercules, seu pae, a Itália e i
África; Constantino, que herda a
panha, as Gallias e a Gran-Bretaolia
Licinio, creado César por Galerio par:
a província da Illyria, e Maximin|
Daia que reina sobre a Ásia, o Orient
e o Egypto.
(1) Jos. de Maistre, Du Pape, liv. 3, c. 1.
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cima do sol uma cruz luminosa eí]
que se lêem, em caracteres de fogq
estaa palavras immortaes: In hoc sigm
vinces: Vencerás por este signal (if
Este prodígio espanta e commove prd
fundamente o príncipe e os soldados
Constantino passa o resto do dia
buscar a explicação d'esta maravilha
veio Jesus Christo tiral-o de perples
dades: na noite seguinte, lhe apps
receu tendo na mão a mesma cruz,
lhe ordenou a tomasse por modelo do
seus estandartes. Logo no dia seguinte
eram executadas as suas prescripções
uma bandeira de forma até então desj
conhecida tremulava ao lado das aguú
romanas; era o famoso Labarum. N't
quelle mesmo dia, 28 d'outubro d|
312, estende Constantino as suas 1«
giões e investe mais de perto a cidade
Maxencio, que consultou os oráculos
espera a victoria; sae com as suas tropas

passa o Tibre lançando atraz de si uma
.Hiute de madeira dividida em duas
; artes inoveis : o seu plano era attrahir
ella Constantino, separar então os
ilois lados, e afogar o inimigo nas
;>gaas do rio. Foi colhido nas suas
roprias redes. Travam combate; Macncio, vencido, retoma o caminho de
íoma a toda a pressa, e chega á ponte
l ue construirá. A multidão dos fugitivos
•luer aproveitar-se da passagem; fal-a
iesabar debaixo do peso; Maxencio é ò
primeiro querolano Tibre que destinara
;>ara sepulchro aos inimigos, e n^orre
«'pultado nas profundidades do lodo.
Maximiuo Daia, alliado de Maxencio,
ipparelhou-se logo para sahir a campo
'-outra o vencedor. O seu ódio ao nome
''liristão o tornara querido a Galerio,
iue o creara César. Para destruir a
''•'ligião, mandara espalhar actas falsas
'io processo de Pilatos, que eram um
'•Ciido de blasphemias contra Jesus
''Uristo, com ordem de os affixarem

(1) Euseb., Vita Const. 1. l, c. 27 e seg.
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nas cidades e aldeias, e de as introdt
zirem nas escholas para serem confiada
á memória das creanças. Subornara
até mulheres de má vida e as arneé
çaram com os maiores rigores, se nS
declarassem mentirosamente perante
tribunaes que os christãos se
gavam a infâmias nas suas assembléaá
e que ellas tinham tomado parte n'esss
infâmias. Lavrou-se auto dos seus
poimentos, e enviou-se ás provinciajj
Tinham todas estas machinações por o^
jecto legitimar perante a multidão
crueldades que meditava Maximino. NS
tardou muito a execução dos seus plane
sanguinários. Em todos os pontos do iinl
perio, se entregaram á perseguida]
dos christãos: cortavam-lhes as mãoá
os pés, o nariz ou as orelhas; muito!
padeceram a pena capital. Aos confí
sores estava reservado um tormen|
inaudito: arrancavam-lhes os olhos.
No meio do seu furor, espreita1!]
Maximino todas as occasiôes de si

!iitlar o seu ódio aos christãos; parei eu-lhe favorável uma circumstancia.
Os arménios, de concerto unanime,
scabavam de aggrupar-se sob o estandarte da cruz: Maximiuo fez d'isso
i aso de guerra, e invadiu aquelle paiz
i frente d'um exercito formidável ;
as suas derrotas successivas lhe va'eram o ser expulso ignominiosamente
-:omo um vil mercenário; depois, todos
os territórios subjeitos ao seu império
íbram invadidos pela peste e fome, e
viu-se apparecer uma moléstia que
atacava especialmente a vista: a perda
l'um olho, e até muitas vezes d'ambos
os olhos, era o resultado d'ella. Não
era uma vingança manifesta que Deus
tirava do género de crueldade a que
submettiam os confessores da fé?
Porém não aproveitou a lição a Maximino: fez voto a Júpiter de abolir inteiramente a religião de Christo, se o
Uzesse senhor do mundo. Para levar
iio cabo esta empreza, formara o pró-
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jecto de bater successivãmente aLiciuíj
e Constautino, cujas províncias tomarií
Mas era necessário um pretexto pai
o ataque, e o embuste veio em seu ai
xilio. Maxencio, seu alliado, conul
dissemos, perdera a vida nas aguas djj
Tibre por effeito do valor de Constara
tino: Maximino declara que a suí
honra está compromettida; deixa
. Syria, passa o Bosphoro, e, entre He]
raclea e Andrinopoli, ataca Licii
amigo do vencedor. As suas tropas!
ainda que muito superiores em nu|
mero. são em breve dizimadas peli
ferro inimigo; em poucos instantes!
está decidida a sorte da batalha; a me|
tade do seu exercito
mordeu o pó,
.
* '
o resto busca a salvação n'uma vergo-j
nhosa fuga.
Maximino, que teme ser reconhecido
e aprisionado, larga a purpura, enverga
um vestido de escravo, torna a passai;
o estreito, eutranha-se nos desfiladeiro?
do monte Tauro, e continua a suareti-

ia até Tarsis. Persegue-o Licinio a
ioda a pressa, e o reduz ao ultimo ex; remo. Maximino, envolvido por todas as
partes, não vê senão um remédio ás suas
!i'sgraças e próximo captiveiro: enche-se
• vinho e de comida, e engole veneno.
Foi illudido na sua espectativa, porque
•• morte não respondeu ao seu chamamento: contrahiu uma moléstia de languidez que o expozpor alguns dias ahor- ' irosos tormentos. Abrazava-lhe as
ntranhas um fogo atroz; o corpo, co•''rto de medonhas chagas, consumiu-se
11
tal forma, que não lhe restava
"i'nâo pelle e ossos: dir-se-ia um hor;
ivel sepulchro em que lhe estava senltada a alma. Tornara-se-lhe odioso
" alimento; quando mais o atacava a
' >me, pegava em mãos cheias de terra e
1
devorava. No meio da violência da mo•''stia, rolava-se pelo chão e batia com a
":>-beçapelas paredes; e tantas foram as
lançadas que deu, que os olhos_ lhe sa<las orbitas: terrível punição que
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deveria recordar-lhe as suas antigas cr
eldades! Depois de ter perdido a vista
soltou gritos espantosos, como se foss
queimado vivo. A intervallos, ouvia-i
pedir perdão a Jesus Christo. Não era Sá
tanaz forçado a dobrar o joelho diant
do divino Crucificado? Finalmente, coi
sumido pela doença, morreu entre pavo
rosas convulsões.,(1)
IX
Licinio — Licinio o Moço — Extinccão da rag
dos perseguidores

Soberbo com estas recentes victoris
Licinio teve inveja da gloria de Co
stantino; do sentimento da rivalidade
passou breve ao ódio, e começou a pei
seguir os christáos porque Oonstantinj
os protegia. Ao seu reinado pertence í
execução dos quarenta martyres de Sá
basto, na Arménia. Era na rigorosa
tacão do inverno. O governador que
(i) Laot., De morte persecut.
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liama ao seu tribunal, responde á profissão da fé d'elles mandando-os expor
nus durante a noite sobre um tanque
gelado. Ao lado d'elles achava-se um
banho quente, destinado a receber ainielles que tivessem a fraqueza d'aposiatar. Um só deixou o theatro do combate, e foi lançar-se no banho onde
iulgavarecuperar as forças desfallecidas;
mas a sua deserção não lhe aproveitou,
pois expirou logo, perdendo no mesmo
:
ustante as palmas do céo e as da terra.
O guarda que, com olhos attentos,
^eguia os movimentos d'esta pequena
noste, viu um anjo descendo do céu e
lendo nas mãos quarenta coroas: apress
ou-se a tomar o logar do apóstata, e
declarou que era christão. Pouco dePois, ia participar com seus novos
irmãos das alegrias eternas (1).
: f Licinio, cujos commettimentos não
haviam cessado de ser bem succedidos
n
'aquelles tempos em que favorecia o
(1) Ruinart, Acta MM. et Acta SS., 10 Mart.
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christianismo, viu-se exposto a todos \
tiros da furtuna adversa logo que se ;
perseguidor. Rebentou uma guerra ent
este príncipe e Constantino. Licir
expulsa do seu exercito os christã|
todos, e, na véspera do combate, oí
rece victimas aos seus deuses, juranc
exterminar o christianismo, se est
o tornarem victorioso. Pela sua part
prepara-se Constantino para alucta pe|
jejum e pela oração. A 3 de julho de 32
encontram-se os dois exércitos per|
d'Andrinopoli. Os soldados de Liciiií
são completainente derrotados; ell
próprio foge, deixando trinta e quat
mil homens no campo de batalha, e corí
a entrincheirar-se em Chalcedouia, dl
pois da destruição da sua esquadra pó
Crispo, nas aguas do Bosphoro. Coi]
stantino, que o perseguiu, trava segund
batalha, e tal mortandade faz nas tropa
inimigas, que, dos cento e trinta mj
homens de que estas se compõem, apena
se salvam três mil. Pensa Licinio eí
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• i par ao perigo refugiando-se em íficoinedia; mas Constantino cerca-o ainda
;i'li. Em tal extremo, implora aquelle a
i iemencia do vencedor. Perdoa-lhe Constantino a vida e dá-lhe por asylo Thes:• lonica. Licinio porém lembra-se dos
dias da sua antiga gloria, e busca os
esplendores do throno por meio de
telligencias secretas com os bárbaros:
< onstantino manda-o estrangular.
Licinio o Moço espera melhor forma, e manifesta desejos contrários á
•-«'gurança de Constantino: é morto.
N'elle se extinguia o ultimo descen<-nte da raça maldita d'aquelles perseguidores que haviam atacado a religião
'">'. Christo, e que tinham cuidado decaí ital-a para sempre com o ferro dos
1
'irrascos. Já, por morte de Diocleciano,
imperatriz Prisca sua mulher, e Va'«'ria sua filha, tinham pago caro o
''rime d'apostasia que haviam commett!
do. Foi o exílio a paga que tiveram:
lir>r espaço de quinze mezes, levaram
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vida errante e desprezível; não l
outra riqueza mais que uns pi
andrajos, passavam um dia fugiti
pelas ruas de Thessalonica; recon
cem-n'as e prendem-n'as; as cabeças
hem-lhes sob a machada homicida,
os cadáveres são deitados ao mar.
esposa de Maximino foi precipitada i '
nas aguas de Oronte, que passa
Antiochia: assim expiava o crime de
alli mandado afogar diíferentes mulhe
recommendaveis por suas virtudes. 8
filha de sete annos d'edade, seu filho
oito annos, e seu futuro genro Ca
didiano padeceram o mesmo supplici
D'est'arte desappareceraiu succes
vãmente da face do globo aquellas raç
perversas que não cessaram de saciar do sangue dos christãos. A cruz, e
condida nas catacumbas, sae do seu t
nebroso retiro, e vae coroar o capitolii
Está-lhe seguro o império do inund!
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Ario

Acabava de cerrar-se a era das perseguições sangrentas com a exaltação
ie Constantino ao throno. Já se não
1
-)ntestará á Bgreja o direito de exis!;>
ncia, que ella sustentou valorosamente
"a arena dos combates. A sua bandeira,
iingida com o sangue de seus filhos, atUista as victorias que alcançou nos
"mphitkeatros sobre todos os seus opressores, aos quaes arrancava o grito
<!a impotência e a confissão da derrota.
•^ machada cançada cahira das mãos do
1(
lgoz. Outro inimigo, porém, esperava a
Igreja. Dispõe-se a velha serpente a
''esenrolar um dos seus mais perigosos
Fim trágico, etc. 6.
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anneis para o dobrar de novo sobre
e afogal-a, se for possível, em seus nd
Ia surgir a era das grandes heresias!
dos schismas, que começa com Ario.
Três séculos antes, um membro
collegio apostólico, Judas, entregava \
Filho do Homem aos escarneos dos jt
deus, e expiava o seu crime de lesa-1
gestade divina nos opprobrios do st
cidio. Hoje outro membro da Egrej
Ario, sacerdote d'Alexandria, finge da
a Jesus Christo o osculo da amisadi]
mas ao mesmo tempo, assim por
palavras como por seus actos, bnsí
derribal-o do pedestal sobre que recetij
as adorações da humanidade. Em li|
guagem insinuante, sustentava que
Verbo, que se fez homem, não é eternjj
que fora tirado do nada, e que não
mais que uma creatura superior ás o|
trás. Era com um só golpe ferir coi'
idolatria e minar pela base o culto q|
se lhe rende, por quanto, se foi creE
não é Deus. Ao ter noticia d'esta do
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trina, commove-se a Egrej a, e appella
;>ara uma", d'aquellas grandes assemiiléas, em que se tracta das questões
ijue mais interessam á pureza das suas
!outrinas. É convocado um concilio
;-,eral em Nicea, na Bithynia. A 9 de
iinho de 325, trezentos e dezoito bispos,
rocedentes das extremidades da terra,
tesponderam a este chamamento. Apparece Ario e expõe os seus erros; no
neio da sua imprudência, não se peja
< i e proferir contra Jesus Christo odiosas
'•lasphemias perante aquella assembléa,
mais augusta do universo, na pre•enca d'aquelles respeitáveis prelados,
ue ainda apresentavam os signaes das
orseguições que haviam padecido por
1
infessarem e defenderem a divindade
o Salvador. Tal era a insolência das
Palavras d'Ario, que mais de uma vez
S(
í viram aquelles venerandos anciãos,
:
ija fronte reflectia a aureola de todas
'•'* virtudes, tremer de indignados e
f;
i>par os ouvidos. Ario foi condemnado;
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porém não se deu por vencido: foi prá
testar a Constantinopla, no anno de 33
contra os anathemas com que fora fq
minado. Já os partidários lhe prej
ravam uma brilhante festa, durante]
qual se gloriariam de reintegral-o soler
nemente nas suas funcções sacerdotaes
já fixaram o dia, que devia ser um <
mingo, para dar a esta ceremonia ms
solemnidade e esplendor.
No sabbado de tarde, desejosos
herejes de preparar o povo para
grande manifestação do dia seguint
passeiam Ario pelos diversos bairros
cidade, e formam em torno d'elle
pomposo cortejo. A turba engrossaj
cada passo; a multidão invade as rt
que elle percorre como triumphadc
Chegou á praça chamada Constan
niana, defronte do templo onde o het
siarcha deve ser restabelecido no
ministério; milhares de pessoas
todos os sexos, edades e condiçõe^
rodêam. Ario crê favorável a occas

i/ara pronunciar um discurso; os seus
htbios distillam logo o veneno da menra e da impiedade contra Jesus Chrisfco
contra os bispos que o condemnaram:
e súbito é atacado d'um tremor neroso, empallidece, e uma necessidade
^aturai o obriga a afastar-se. Como se
emora, inquietam-se; esperam mais,
orem elle não apparece. Entraram no
higar escuso a que se retirara: encon' -aram-no banhado no próprio sangue;
stava morto. O meio do corpo abrira^e-lhe como o de Judas, cuja perfídia
'guira, e as entranhas tinham-sé espadado pelo chão (1).

II
Juliano o Apóstata
Nem a todos aproveitou esta terrível
liyão. No anno 3(il, fazia Juliano, co"uominado o Apóstata, a sua entrada
!

(1; S. Atlianasio. — Rulino. — Socrates o Jis'olastico. — Sozomeno. — Theodoreto.
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triumphal em Constantinopla. Senhojj
de todo o império, emprehendeu
execução d'um projecto que sempr
conservara occulto no coração. Havia
muitos annos que meditava a destruiçS
do christianismo, cujos preceitos
guira até aos vinte annos. O bom exit
não lhe parecia fácil. Interrogara
passado, e o passado respondera-lhi
que a Bgreja é invencível sob o fcrrq
dos tyrannos. A sua'arma favorita ser
pois a astúcia. A Egreja, essência
mente verdade, só teme as trevas
intelligencia; quanto mais illustrado
são os espíritos, mais se approximaij
do seu seio, se estreitam em roda
seu throno, e proclamam aos seus
que ella é a luz por excellencia. Bei
sabia Juliano. Por uma combinação sfl
tanica, ordena aos christãos, a quem p<j
desprezo chama Galileus, que íecheij
as suas escholas; prohibe-lhes que eij
sinem humanidades, e exclue-os
todas as funcções publicas. Veda-i

,108 fieis a entrada das egrejas, e os
hesouros que estas possuem, passam
i ser propriedade do Estado; são privados os ecclesiasticos das immunilades de que os enriquecera a piedade
lê Constantino; as prisões trasbordam
lê sacerdotes. Só os apóstatas e os
•agãos alcançam os favores imperiaes.
uliano começa a parodiar a religião
'lê Christo; faz-se chamar summo poniíice, e envia suas cartas pastoraes aos
aeerdotes dos falsos deuses, cujos ilolos restabelece por toda a parte; mas
muito mais bem designado pelo povo
1
om o titulo de Victimario, tanto saorêa o prazer de degolar victimas por
uas mãos e de lhes remexer nas en''anhas, como o ultimo criado do ul'ino dos magarefes. Mais d'unia vez
•imbem se lhe viu ensopar as mãos no
mgae dos christãos. ÍTo entretanto o
f
;o era para com elle pródigo d'avisos:
'guns tremores de terra cobriram de
1;
iinas o solo de muitas províncias.
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Nem uma cidade foi poupada na LybiaJ
e a Grécia não ficou com uma só em pé
até algumas foram sorvidas pelas aguai
do mar que em vários pontos ultrapasl
saram as praias. A estas calamidade^
junctou-se uma sêcca universal, que prol
duziu a fome e uma peste cujos estrago!
só depois da morte do imperador cefl
saram; e aquella fome offerecia o
tranho espectáculo de parecer que si
guia os passos de Juliano, e de estende
os seus desastres por todas as regiõí
que elle percorria (1).
Mais tarde, três apóstatas, o con|
Juliano, tio do imperador, Felix, tbji
soureiro-mór, e Blpidio, administrada
dos bens da coroa, dispunharu-se, eoij
forme as suas supremas ordens, a fe< Uai
a cathedral d'Antiochia, e a leva 08
objectos que serviam nas ceremo .ia*
sagradas. Começavam o saque, qu£ idf
se lhes offerecem á vista os v S0f
(1) Ammiano, 1. 22 e 1. 23. — Libanio, Or

M

macros. — « Bis, diz Felix, a baixella em
[ue é servido o Filho de Maria! —
Juanto a mim, accrescenta o conde Juiiano, vou servir-me d'ella;» e assenta-se nos vasos sagrados, e subuette-os a profanações que a decência
uanda calar. Euzoio, bispo ariano, que
;?ra testemunha da sua impiedade, lhe
;'ez admoestações; e Juliano deu-lhe
uma bofetada dizendo: «Veja-se agora
seo céo se occupadas coisas dos galileus».
Occupou-se de sobejo para aquelles miseráveis. N'aquella mesma noite, vomitava Felix sangue negro, que lhe sahia
da bocca com a forma de pedaços coagulados, e expirava no meio das agitações da mais cruel agonia. Elpidio,
> menos culpado, terminava a vida n'um
cárcere. O conde Juliano foi victima
d'uma doença que lembra o fim de Galerio: as entranhas eram-lhe comidas
pelos bichos; as carnes exteriores produziam egualmente prodigiosa quantidade d'elles. O corpo estava como um
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cadáver em dissolução; todo o interior
e exterior eram pasto dos bichos, que
elle vomitava com os alimentos: não
havia outra sahida mais que a boccaJ
Durou este estado dois mezes, depois!
dos quaes expirou, não deixando de si|
rnais que um orrendo esqueleto (1).
Com isto concebeu o imperador Ju«l
liano ódio ainda mais profundo a Jesusj
Christo; e para o saciar tentou des-r
mentil-o formalmente. Havia annun-1
ciado Jesus que do templo de Jerusaler
não ficaria pedra sobre pedra. Viu
Apóstata n'estapredicção vasto campol
aberto ao exercício do seu furor. Con-J
vida os judeus a reerguer o templo das
ruínas, e compromette-se a prover às]
despezas á custa do Estado. Acodena
de todas as partes; em balde aifirma|
S. Cyrillo que esta empreza será
vergonha do imperador e da nação
deicida: riem-se das suas palavrasJ
(1) Soz., 1. 5. c. 8. — Theod., 1. 3, o. 13.

Jestroem pois o que ficara em pé, a
lim de prepararem o local; em breve é
oompleta a demolição, e o oráculo do
Salvador que annunciava que não ficaria d'aquelle templo pedra sobre
pedra, verificava-se. São lançados novos
alicerces, e preparam-se para assentar
n'elles as paredes. Mas eis que, na
aoite que precede a inauguração d'esses
grandes trabalhos, um tremor de terra
lispersa para longe todos os alicerces;
grande numero de judeus ficam sepultados nas ruínas das habitações próximas; aquelles a quem poupou o desastre apressam-se, ao romper da
aurora, a correr ao theatro de tantas
'lesgraças; globos de fogo que saem
«to seio da terra, queimam todos os
i(ue encontram na passagem. B' avisado
d'este facto o imperador; obstina-se e
excita segunda tentativa. Principiam
outra vez o trabalho; novos globos de
Togo destroem os operários, e todas as
vezes que teimam em lançar mão dos

— 87 —

instrumentos do trabalho, repetem-se
os mesmos prodígios. Juliano confes-J
sa-se vencido e abandona a empreza (1).|
Nem por isso abria os olhos á luz;;]
dir-se-ia que procurava diversão
suas humilhações dando outros com'
bates á Bgreja; assim é que os pagãos]
erguiam soberbamente a cabeça, e não|
cessavam de perseguir com suas injur
rias os discípulos do Salvador.
Encontrando um d'elles a um christão^
disse-lhe ironicamente: « Que faz agora
o filho do carpinteiro?—Um esquife»|
replicou o outro. E não se enganava
A 26 de junho de 363, encontrava Jufl
liano o Apóstata a morte, de edade de|
trinta e dois annos, n'uma batalhíT
contra os Persas, sob o golpe d'ur
dardo arremessado por um cavalleird|
desconhecido. As suas ultimas palavra
foram ainda uma blasphemia. AnteJ
(1) Ammiano Marcellino, 1. 23, n. 1. — SB
I. 5, c. 21.— Theod., 1. 3, c. 20. —S. AmbrosjH
Epist. 40. — Greg. Noz., Orat. 4

de expirar, aparou sangue da ferida
e o lançou ao céu exclamando: Venceste, Galileu! Disse, e deixou de existir.
O corpo foi transportado para Tarsis,
mas a terra teve horror aos seus despojos: um espantoso terremoto vomitou
o cadáver da sepultura (1).

III
Valente

No anno seguinte, dividem entre si o
império Valente e Valentiniano: recebe
o primeiro o Oriente, e o segundo o Occidente. Valente tomou debaixo da sua
protecção a heresia ariana. Todos os
padres que, no concilio de Lampsaco
celebrado ein 365, haviam condemnado
os erros d'ella, foram desterrados; Valente expulsou das suas sés a maior
Parte dos bispos catholicos, e substi(1) Greg. Na z.
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tuiu-os por partidários d'Ario; deixaram as dioceses sem pastores.
lhares de fieis eram condemnados
minas, como noutro tempo os escravos»:
muitos soffrerama pena capital ou forar
arrojados no Oronte, e contaram-se oij|
tenta sacerdotes que foram queimados
vivos.
Deus nada omittiu para reconduzir!
Valente á via recta. Valentiniano
lata, filho único do imperador, é atacado]
d'uma doença que o põe rapidament
ás portas da morte; os médicos já
teem esperanças de salvai-o; espera-se
que exhale o ultimo suspiro. A rogoíS
de Valente, apresenta-se S. Basilio n<|
paço, e promette alcançar do Céo
cura do joven príncipe, se lhe for perl
mittido instruil-o na religião christâ
depois que houver recuperado a saude^j
É acceita a proposta; põe-se Basilio ei
oração, e o menino cura-se. Valent^
esqueceu os juramentos que fizera,
permittiu que os arianos baptisassei

•<eu filho. Em breve era Valentiniano
ílalata atacado d'uma doença cruel que
> arrebatava em poucos dias (1).
Esta espantosa morte impediu que o
imperador executasse o projecto que fizera de exilar S. Basilio ; mas os arianos importunavam-no para obterem
o desterro d'elle. Ainda aqui ia fallar o
céo. Dispunha-se Valente a assignar a
sentença que condemnava Basilio a
tomar o caminho da terra estranha,
quando quebrou a canna de que se servia
para pôr a assignatura. Pegou noutra
que egualmente se partiu; a terceira
teve a mesma sorte. Jura o imperador
assignar a todo custo: a mão é-lhe
presa de agitação extrema. Cheio de
pavor, rasga o papel que devia ser depositário da sua vontade, e suspende o
«urso da sua ira contra Basilio (2).
(1) Greg. Nnz., Orat. 20. — Soz., 1. 6, c. 16.
-Socrates, 1. 4, c. 26. — Theocl., 1. 4, o. 19. Hufino, 1. 11, o. 9.
(2) Theod., 1. 4, o. 19. — Greg. Noz., Orat. 20.
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Pareciam multiplicar-se as lições
gundo a violência da perseguição. TJí
dia, encontrava Valente em Antiocl
o monge S. Aphraato, ao qual exprobro
o fugir da solidão e viver vida secular
«Senhor, respondeu com nobre altivê
o venerando ancião a quem cobria
usado manto, em quanto as ovelhas d
Salvador gosaram paz, não sahimos
retiro; mas no meio dos perigos de qc
estão ameaçadas, é do nosso dever tfl
marmos todas as medidas para as salv?^B
Vós pozéstes fogo á casa de Deus, e nj£
corremos para apagar o incêndio quí
teastes ». A estas palavras, um eunue
do imperador cobre de injurias o ai
moso Aphraato, e ameaça-o com
morte, ífeste entretanto preparava
um banho a Valente, que disse ao
nucho fosse examinar o calor da ngi
destinada ao seu serviço. Obedeceu <
mas não devia voltar. Chegando ao pj
da caldeira, teve vertigens que o pl|
varam da razão, e, sob a influencia
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onde morreu. O imperador, aterrado,
; erdoou o exílio a Aphraato, mas nem
por isso deixou de continuar o sen sysiema de perseguição.
Queria impor o arianismo a todo o
império. ÍTão permittiu porém Deus o
riumpho do erro. No anno de 378, é
/alente forçado a pegar em armas
•'ontra os godos, que estendiam as suas
>rrerias até aos muros de Constanti<>pla. Ao sahir do paço, encontra no
tminho o monge Isaac, cuja consuiada virtude o tornava querido a toda
ii capital. «Aonde ides, príncipe? lhe
perguntou. Cessae de fazer guerra a
>eus, aliás não voltareis; o vosso exercito será desbaratado, e vós mesmo pé''(icereis ». Valente, arrebatado d'ira o
;
uanda encarcerar, dizendo-lhe: «Pro!|
heta de desgraça, quando eu voltar
"?r-te-á cortada a cabeça (1).»
(1) Historia do Baixo Império, ). 20, n. 7 —
""'• — Theod., 1. 4, c. Si. — Soz., 1. 6. c. 40.
Fim trágico, etc. 7.
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A 9 d'agosto de 378, travava-se^lB
combate diante dos muros d'Audri|
nopolis. O exercito imperial foi «T
sbaratado, e Valente, enfraquecido pi
uma ferida que não o deixava tera cavallo, mandou que o levassem paif
uma cabana próxima para íilli reccbeiB
cuidados que reclamava o seu perigos»
estado. Os godos rodearam a cabana»
puzeram-lhe fogo, e Valente expiro™
no meio das chammas.
IV
A Imperatriz Justina — Eugênio

A exaltação de Theodosio ao throl
era de melhor agouro para a Egrejs
assim é que o arianismo, reprimido
Oriente pelo freio que lhe iinpoz
novo imperador, buscou apoio no
cidente. A imperatriz Justina, mãe
Valentiniano o Moço que remava
Milão, lhe prestou o seu auxilio. Vir
a vagar a sé de Sirmio, empreg
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toda a sua influencia para fazer nomear para ella um bispo do seu partido. S. Ambrosio, bispo de Milão,
que seguia a fé de Nicêa, oppoz vigorosa resistência. Eesolveraru punil-o,
e para isso pareceu favorável uma
circumstancia. Um dia estava o bispo
desempenhando na sua Egreja os deveres do santo ministério; de repente,
uma nuvem d'arianos, fortes com a
protecção de Justina, invade o templo,
o ordena a Ambrosio que se retire;
oste resiste e permanece na sua cadeira.
Uma rapariga, inficionada pelo veneno
da heresia, sobe os degraus que a
separam do bispo, pega-lhe pelas vestes
sacerdotaes, e lhe dá uma forte sacudida: o seu fim era fazei-o cahir no
meio das mulheres que se achavam a
seus pés, para o entregar aos seus
maus tractos e o expulsar da sua
ligreja. «Posto que eu seja indigno
;lo sacerdócio, lhe disse S. Ambrosio,
uão te convém pôr a mão n'um sacer-
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dote, qualquer que seja; deveras temer|
o juizo de Deus». No mesmo instanteJ
era ella fulminada de morte súbita (l).á
Este incidente era seguido de perto
por outro prodígio. Estava S. Ambrosioj
repartindo o pão da palavra divinal
aos fieis reunidos na sua cathedral;!
dois camaristas que se tinham dei-1
xado seduzir pelos fautores do ária*!
nismo, lhe propozeram uma questão!
theologica, e prometteram-lhe ir buscara
a solução d'ella. Era uma brincadeira!
da parte d'aquelles empregados dol
paço, que se queriam divertir á sua|
custa. A' hora marcada para a con»J
ferencia, entram n'um carro, saheml
da cidade, e partem para um divertifl
mento, rindo-se do bispo que os espe»
raria em balde. S. Ambrosio, fiel á sua|
promessa, pronunciou o seu discurso
perante a multidão que acudira
theatro da discussão. Ainda não havií

terminado, e já lhe vinham annunciar o
triste fim dos dois camaristas. No decurso do passeio, tinham cahido do
carro, e encontrado a morte (1).
Nada moviam estes castigos o coração de Justina; o santo bispo ficou
exposto aos tiros do seu ódio perversissimo. Deus porém não deu á imperatriz tempo para realisar os seus
projectos. Coube-lhe a ella a sorte que
reservava a S. Ambrosio: dispuuha-se
a expulsal-o de Milão, quando o imperador Maximino a baniu em 387, e uo
anno 388 morreu em Thessalonica.
Em 392, era o throno entregue a Eugênio, antigo professor de rhetorica em
Vienna, no Delfinado. Sob o seu reinado, gozaram os pagãos do maior
valimento: era-lhes dada plena e inteira
liberdade para a restauração dos altares consagrados aos ídolos e para o
exercício do seu culto irrisório. Eugênio
(1) Ib., n. 18.

(1) Paulino, Vita Ambros., n. 11, 12.
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havia até resolvido fazer uma cavalla-;
rica da basílica ambrosiana; foi porém"
estorvado nos seus planos. A 6 de se-;
tembro de 394, a cruz de Jesus Christo, -;
que servia de estandarte a Theodosio,
imperador do Oriente, e a imagem
d'Hercules, que figurava nas insígnias
d'Eugenio, estavam em frente nas planícies d'Aquilêa. Theodosio, tendo passado em oração toda a noute precedente, não quiz ir para o combate sem
implorar de novo a protecção do céo.
Faz o signal da cruz, as tropas imitam |
o exemplo do chefe, e todos o seguem
confiadamente. Por um instante a cavaliaria d'Eugenio inspira sérios temores. Então Theodosio apêa-se, e,
brandindo a espada, avança á testa dos
seus batalhões e se arroja contra o inimigo clamando: «Onde está o Deus
dos christãos?» De repente, cobre-se o
ar de profunda escuridão, ouve-se um
ruído surdo, e um vento impetuoso
assalta directamente os soldados d'Eu-
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,enio. Pavorosos redemoinhos lhes arancain as armas das mãos, lhes atiram
•s escudos d'encontro ao rosto ou os
lespojam d'elles; os dardos que arreuessam, recuam para feril-os emquanto
is do exercito de Theodosio, receiendo da violência do vento nova força,
•ahem com fragor sobre o inimigo. Ein
ireve se introduz a desordem nas
ropas d'Eugenio. Os seus soldados,
•;egos com o pó, feridos pelos seus próprios dardos e pelos das legiões de
Theodosio, cahem em grande numero, e
)utros se precipitam n'um rio próximo ;
os que escapam á matança vão lançar-se
:ios pés de Theodosio que lhes perdoa.
Em quanto a Eugênio, perdeu a purpura e a vida, e a cabeça foi passeada
na ponta d'uma lança, atravez dos arraiaes d'ambos os exércitos reunidos
sob o sceptro do vencedor (1).
(\) Glaudiano, De Cônsul, ílonor., v. 93.—
/osimo, 1. 4, o. 58. — Soorates, 1. 5, c. 25.— The•>dor. 1. 5, c. 24.
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Izdegerdo I — Nestorio — Basilisco
Zeno o Isaurio — Fravita

Pela mesma epocha, ateava Izde<!
gerdo I, rei da Pérsia, o incêndio da i
seguição contra os christãos, em todofl
os pontos do seu reino. Entre as cruelff
dades que inventaram, ha uma que faz
tremer. Abriam enormes covas que emj
chiam de grandes ratos, depois lançava!
n'ellas os martyres atados de pés e mãosl
para lhes tirar todos os meios de defeza, B
uma porta enorme se fechava sobre elles|
Os ratos, apertados pela fome, ceva|
vam-se nos corpos dos christãos, e
roiarn até os matarem.
Teve Izdegerdo a recompensa: ffl
morto pelo coice d'um cavallo que sí
achava por acaso á porta do seupalaciC
e que desappareceulogo, sem que nuucjj
se podesse saber, nem d'onde
nem o que era feito d'elle.
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A Bgreja, que dilaceravam tantas
rueldades, encontrava um bálsamo de
onsolação na decadência do arianismo
ilminado, quando surgiu um erro que
; feria na parte mais sensível. Surgia
m heresiarcha em Constantinopla e teniva fazer cahir da fronte da SS. Virgem
1
mais bello diamante da sua coroa.
estorio, patriarcha d'esta cidade, pro1 amava que Maria não é mãe de Deus;
!
ividia Jesus Christo em duas pessoas,
do homem, Jesus Christo, e a de
'•eus, o Verbo; d'onde se seguia que
'esus Christo, não era Deus, e que a SS.
irgem, mãe de Jesus Christo, não era
!
!em podia ser chamada mãe de Deus.
>ra,segundo a crença catholica, a diviniade em Jesus Christo está de tal forma
nida á humanidade, que não ha n'elle
mão uma pessoa, a do Pilho de Deus,
que a SS. Virgem deve chamar-se
iãe de Deus, posto que não produzisse
Verbo, a segunda pessoa da SS. Trin' side, que incarnou n'ella, do mesmo
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modo que a xima mulher se chama m$
do homem, que aliás se compõe d'ah
e corpo, ainda que não tenha parte
guina na formação da alma que se une
esse corpo. Comprehende-se que es
doutrina excitasse grande commocãd
Convoca-se um concilio em Bpheso, er
431; Nestorio é condemnado solemnt
mente, e deposto da sua sé. As tenta
tivas que se fizeram para o reconduz
á fé, mallograram-se contra o seu or
gulho. O resto da sua vida foi horroroso]
o corpo cahia-lhe em podridão, e
lingua, que se recusara a retractar
blasphemias que proferira contra Jesnl
Christo e contra a SS. Virgem, era roidf
pelos bichos (1).
A heresia de Nestorio deu origeí
a outro desvario. Eutyches, superi^j
d'um mosteiro perto de Constantinoplí
affirmou que não havia em Jesus Chri6
(l)Evagro, 1. i, c. 7. — Theodoro o Leitor, 1|
p. 565.
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io uma natureza; a Egreja catholica
mhecia-lhe duas, a divina e a huia. O imperador Theodosio II, que
ap iou o novador com todo o seu poder,
mo réu d'uma queda d'um cavallo, a 28
d iilho de 450. Em 475, era confiado o
itro do Oriente a Basilisco. A sua pas•m pelo throno é assignalada pelos
úderaveis favores que prodigalisou
arianos, pelaprotecção de que cobriu
utychianos, e pela perseguição que
•utou contra aquelles que seguiam
;
outrinas da Egreja romana. Soou a
i da expiação para elle e para Zenoi, sua mulher, que o induzira a entrar
se caminho. No anno 477, Zeno o
frio, a quem Basilisco desthronara,
irrou o usurpador com todos os seus
astello de Limnas, perto de Cucusa,
appadocia. Uma cisterna secca veiu
" o asylo d'elles: alli foram lançados
com seus filhos na rigorosa estação
uverno, e privados de todo ali- to. A porta que sobre elles se fechou
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foi guardada por soldados; e, quM
se abriu, encontraram-n'os sem ví
tinham succumbido aos iaexprimJr
tormentos do frio e da fome.
Zeno o Isaurio, depois de ter rec
rado a coroa, maltractou os que a
riam ao concilio de Chalcedonia,
que se haviam condemnado os ej
d'Butyches; até mandou encerrar d
gados que o Papa lhe enviara com teá
de restabelecer a paz e o socego. Zí
foi, segundo se diz, enterrado vivofc
Pravita, patriarcha de Constanti nopla,
que usara de fraude para com o Su:
Pontífice por meio de protestos dá
adhesão á fé de Chalcedonia, ao niesffl"
tempo que tinha intelligencias secreta'
com os herejes, morreu de repente B'
anno de 490.
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VI
Hun.eri.co

"Tão era o Oriente o único paiz que
ai ria feridas á Bgreja romana. N'aijuelles desgraçados tempos, Hunerico,
i i dos vândalos, suscitava uma saníi.enta perseguição nas províncias d'Ali iça. Em todos os caminhos se enconf ivam bispos, presbyteros e diáconos,
'i ie seguiam a estrada do exílio. Quarenta
'• i l catholicos soff reram penas in auditas,
' roadas por morte ainda mais espan'"Sa. Em Typase, na Mauritania cesa;
ina, actual Argélia, irritado Hunerico
l ila obstinação dos habitantes em con" 'rvar a fé catholica, mandou cortar puicamente a língua até á raiz, a todos
juelles que não tinham podido fugir;
[
>rém elles falaram depois da execução,
) mesmo modo que antes. «Se alguém
ividar, diz Victor, bispo de Vito e tesrnunha ocular do milagre, vá a Cons-
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tantinopla,e alli encontrará um su
cono, chamado Separata, cuja, lingua ^B
arrancada, mas que fala claramente sfl
difficuldade alguma, e que, por esta
razão é singularmente honrado do inij^l
rador Zeno e da imperatriz (1). Eucas^B
Gaza, philosopho platónico, o hisfH
riador Procopio, o conde Marcellino^B
sua Chronica, e o imperador Justinií^B
n'uma constituição para a Africa,^H
ciaram egualmente terem visto este
prodígio.
Nem por isso afrouxou o rigor da perseguição. Começou então uma sei^H
que originou em toda a África a peste
e a fome. Em breve as montanhas, <H
valles, as estradas reaes e as prá^H
publicas, se juncaram de cadaver^B
Cidades inteiras ficaram despovoada
e, coisa maravilhosa, o Hagello atacajH
especialmente os apóstatas e seus seoH
ctores. Tornou-se Hunerico ainda mais
(1) Victor de Vito, 1. 5.
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istinado, e perseguiu os catholicoscom
ioda a sua ira. Pagou esses horrores:
!'earam-se-lhes em todas as partes do
' orpo milhares de bichos que o devonvam, e não lhe davam um instante de
escanço. Sob o pezo da dor, comeu
.s próprias mãos; sahiam-lhe as entranhas, e o seu fim recordou o d'Ario,
uja doutrina quizera impor por meio
-te tantas matanças (1).
VII
Perosés — Anastasio I — Chosroós II

Naquella mesma epocha encruecia-se
ia Arménia uma perseguição não menos
errivel. Perosés, rei da Pérsia, era o
mctor d'ejla. Foram mortos sete mil e
eiscentos christãos. Isto não basta;
'erosés, que prometteu exterminar os
.rmenios, trava com elles duas batalhas,
duas vezes o seu exercito é desba(1) Victor cie Vito — Isidoro.
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ratado. Não sobreviveu muito a es
desastres. Em 484, perecia com
vinte e nove filhos e todas as sd
tropas, numa emboscada que lhe IjB
viam armado os hunnos.
Alguns annos depois, cingia Ana»
tasio I o diadema em Constantinopla
Este príncipe doloso e leviano admittiS
e regeitou successivauiente o concilia
de Chalcedonia. Os bispos e eeclesiafl|
ticos orthodoxos foram o alvo dos seuj
ataques: desterrou uns, e mandou ej
carcerar outros. Insultou até os ofl
viados do Papa Syinmaco, e publiccí
contra o Pontífice de Eoma um libellj
diffamatorio. Não foram mais respejj
tados os santos Evangelhos: Anastaffl^
emprehendeu reformal-os, sob o pfi
texto de que haviam sido compôs
por homens sem lettras. Toda a S
vida se passou no circulo infindo
perturbações que excitou, dos embus
e perjúrios de que se fez heroe. Gran'
desgraças seguiram as discussões

— 107 —

uscitou em todo o império. Em 517,
íivens de bárbaros assolaram parte das
•ovincias, degollaram grande numero
;<! cidadãos, e retomaram o caminho da
atria, levando após de si multidão inumerável de captivos. A estas calami>ades succedeu um terremoto, o mais
spantoso de que falia a historia. Das
inte e quatro cidades da Dardania,
luas ficaram destruídas, e as outras
nasi inteiramente arruinadas; feni eram-se alguns montes, abriu-se a
'erra e do abysmo que se formou,
dentavam chammas que o convertiam
'uma fornalha ardente. N'esta voragem
<-• dez pés de largura, e notável por
ma profundidade immensa e por uma
^tensão que media dez léguas, foi eníilido tudo quanto se achava nas orlas,
1
''vores, rochas e edifícios (1).
Anastasio permaneceu insensível a
<tes signaes da vingança celeste ; com1 :1

( I j Marcellino, Chronica. — Historia do Baixo
perio.
Fim trágico, etc. 8.
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tudo não devia abusar largo tenipO;
paciência divina: o anno de 518 livro
a terra d'este indigno nionarcha;
noite de 10 de julho, cahia elle fuB
nado por um raio.
Em 604, era a Pérsia theatro d'ai
nova perseguição. O rei, Chosroés
saqueava as egrejas, forçava os christãt
dos seus Estados a abraçar o e)B
e vendia aos judeus todos aquellesj"
que se apoderavam os seus soldados
nas batalhas. Havendo rebentado uma
guerra entre os romanos e este P^H
cipe, disse: «Não terão trégua, a não
ser que queiram renegar a Jesus Christô
e adorar o sol. » No seu orgulho, mandou
erigir no meio do palácio de Ganz^B
capital de Atropatena, uma estatua que
o representava assentado debaixo d'uià
zimbório figurando o céo; estava cercado do sol, da lua e das estrellas ; e a)"
guns anjos estavam em pé com sceptroS
na mão. For meio de certo machmisfl^B
o colosso derramava chuva e fazia rout^H

trovão. Basta dizer que Chosroés
í nhã a pretenção de ser adorado como
léus. A sorte das armas lhe ensinou o
[iie se devia pensar da sua divindade,
leraclio, imperador de Constantinopla,
' derrotou por varias vezes, e fez ciniuenta mil prisioneiros. Ainda não é
udo. O mais velho de seus filhos, Sioés, irritado com a preferencia que elle
íava a Merdasas, sen filho segundo, carega de ferros Chosroés, seu velho pae,
ncerra-o em Ctesiphon, capital da
'ersia, na torre das trevas, debaixo
l'uma abobada que este rei mandara
•onstrnir para nella esconder as suas riinezas. Ouro e prata, tal era o único aimento que lhe ofFereciam por escarneo,
-, a cada instante, lhe iam satrapas
•scarrar no rosto. A crueldade foi
'ivada ainda mais longe: mataram á
ista d'elle todos os seus filhos, e, entre
•utros, aquelle Merdasas que designara
• ara cingir a coroa. Assim se passaram
inço dias nas continuas alternativas

— 110 —

das angustias da alma e dos tormento^
da fome. Siroés, cangado de seu
^
mandou matar a frechadas.
VIII
Constante II — Leão o Isaurio

Un/a perseguição mais sacrílega feri^j
a pessoa d'um velho pontífice, o paj
S. Martinho I. Constante II havia si<|
chamado ao império do Oriente, noat
641. As subtilezas do erro mergulhavs
cada vez mais os gregos no abysmo
schisma. Declarou-se o imperador pi
tector d'elle. B' reunido um concilio
palácio de Latrão por Martinho
condemnado o Typo de Constante, es
famoso edicto cuja execução teria
rastado comsigo a ruina da fé catholic
porque n'elle se prohibia que se excllj
recessem os povos acerca dos ponfsfl
controversos. O imperador, arrebata^!
d'ira envia a Eoma um dos seus camflB
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istas, Olympio, para assassinar o Pontífice. A magestade do Papa sustem o
Taco que se erguia para o imuiolar.
Constante o manda então arrebatar á
ibrca durante a noite; levaram-n'opara
i desterro. A primeira paragem foi na
lha de Naxos. Martinho, debilitado
elos maus tractos de que fora objecto
o decurso da viagem, parecia tão enraquecido, que arribaram alli como para
•.sperarem o seu ultimo suspiro. Após
i m anno inteiro, durante o qual a sua
ilma foi saciada de todas as amarguras,
íbi mettido n'um navio e arrastado a
Constantinopla, onde o esperava o seu
perseguidor e carrasco. Alli chegou a 10
lê setembro de 654. Era extrema a sua
lebilidade: ao sahir do porão infecto
Io navio onde tinha sido encerrado,
iram-se obrigados a leval-o. Poze•am-n'o no cães, num estado próximo
Ia agonia; alli foi deixado todo o dia,
xposto aos raios d'um sol ardente e aos
ti trajes da multidão. O seu único a-
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brigo era uma má cama cheia de bichoíf
A' noite deram-lhe para albergue
escura ehumida cloaca, onde esteve
mezes; e não sahiu d'esta enxovia seni^l
para ser posto a tractos perante o ãfl
nado. Alli se vê tractadocomoreidetaM
atro, e põem-n'o quasi nu; prendem-lhe]
uma cadêa de ferro ao pescoço, e assim |
o arrastam atravez das ruas da cidadá
até á prisão de Diomedes, onde é erí
cerrado com os ladrões e assassinos!
A 26 de março de 655, mandava o i
perador a Martinho terminar os seal
dias em Cherson, do Chersoneso Taul
rico, actual Crimêa, para onde Jnai«
tarde, por um acto de justiça de Deusl
foi desterrado seu neto Justiniano !•
O santo Pontífice morreu alli privadM
de todo o soccorro humano, a 16 A
setembro do mesmo anno.
Constante fez ainda outros martyrí
e roubou os ornamentos e vasos i
grados que enriqueciam as egrejas!
Eoma. Estava porém cheia a mec
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v 15 de julho de 668, era Constante
morto por André, um dos seus officiaes,
'um banho em Syracusa.
Depois da morte d'elle, aproveitou-se
Egreja dos dias de paz que lhe foram
lados para consolidar nos corações a
verdadeira doutrina de que é a regra
iva. Porém outra tempestade lhe ia
oncar sobre a cabeça. Leão o Isaurio
i avia revestido a purpura imperial no
mno 716. Levava ao throno uma amnção desmedida. Sorria-lhe a celebrilade; pensou alcançal-a unindo o seu
iome a uma nova heresia. Attrahiu-lhe
i attenção o culto das santas imagens;
promulgou um edicto em que o taxava
lê idolatria, e prescrevia se arrancassem dos templos e das casas todas
•is estatuas e pinturas religiosas; deviam depois fazel-as em pedaços e não
'leixar vestígios d'ellas. Fazia-se icono•lasta, isto é, quebrador d'imagens.
I3or sua ordem, precipitam-se os sollados nas egrejas, e destroem tudo
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quanto recorda o culto dos santos.
tava dado o exemplo: todo aquelle
o não seguia, era enviado para o de
terro ou sujeito a horríveis supplicio
morte violenta era algumas vezes
sorte dos defensores das santas imager
e os seus corpos eram lançados cor
pasto aos cães. Um concilio celebrad
em Eoma no anno 732, anathematisa
novos erros. O Papa S. Gregorio III
creve depois ao imperador, e rogaponha fim áquelles escândalos. Leãc
Isaurio responde com uma declaraç
de guerra, e envia contra o Pontific
uma esquadra que tem por missão
var-lh'o carregado de cadeias, cor
Constante fizera a Martinho. Por
justo castigo, a esquadra perde-se qus
toda no mar Adriático; e os que ese
param ao naufrágio, foram expi
diante dos muros de Bavenna.
Não foi este desastre o único que
signalou o reinado do Iconoclasta. A
d'outubro de 740, abalou um tremor
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M^rra grande porção do império. Em
'onstantinopla, foram derruídos a maior
•arte dos edifícios; a Thracia não apreentava senão ruínas; de Nicomedia e
lê Prenesto, na Bithynia, só ficaram
lontões de pedras; de toda a cidade
lê Nicêa, foi poupada uma só egreja.
)epois d'estas desgraças publicas é
jiie Leão, sempre enfurecido com a
•iinbrança da perda da esquadra e do
•xercito, morreu d'uma dysenteria, a
S de junho de 741 (1).
Anastasio, que vendera a Leão a fé
a consciência, foi severamente punido
telas suas adulações e vileza. Em melosprezo de todas as regras canónicas,
levara-o Leão do diaconato á dignidade
!e patriarcha, depois de haver forçado
demittir-se d'este cargo Germano, que
c mostrava addicto ao culto prosfipto pelo imperador. Havia muito
ue Anastasio manifestara a ambição.
(1) Theophancs. — Nicephoro. — /onuro.
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Germano, que dera por isso, lhe fe|
uma predicção notável pelo arnio 7301
Um dia que subia os degraus do paçol
Anastasio, que o seguia, lhe pôz o "
sobre as vestes; e Germano, voltan]
do-se, lhe disse: «Não vos appresseis
Anastasio, que chegareis bem depressa
ao hyppodromo ». Effectivamente,
annos depois, recebia alli
um castigo ignominioso. Por ordem dí
Constantino Copronymo, vasarani-lhd
os olhos diante da multidão que acudir|
aos jogos do circo ; e, em 754, morrera
d'uma moléstia que lhe fazia lançar ~
excrementos pela bocca.

mperiaes, presidir á condemnação e
upplicio d'aquelles. Alguns havia a
juem partiam a cabeça com imagens
untadas em madeira; a outros eram os
tlhos vasados; muitos foram deitados
•o mar. Não foram poupadas as reli(uias dos santos; lançavam-n'as em
«anos; algumas vezes, queimavam-n'as
om ossos d'animaes para aniquilar o
mito de que eram cercadas.
Uma doença mortífera, que se maniostara no império, deveria comtudo
;>arecer a Constantino como uma advertência do céo em proveito d'aquelle
•ulto legitimo que elle perseguia com
iodo o ódio. Annunciava-se por manchas similhantes a nódoas d'azeite que
•ie imprimiam em forma de cruz nos vestidos,, nas portas e nas paredes dos ediiicios. Um extraordinário symptoma
seguia logo este signal do contagio a!|
>eaçador. Os indivíduos eram sujeitos
;
i allucinações durante as quaes juravam
(
lHe viam espectros horríveis; criam ou-

IX
Constantino Copronymo

Constantino Copronymo, filho de Le^B
o Isaurio, mostrou-se bárbaro. Sujeiij^B
os catholicos a crueldades que não t9
riam desdenhado os Neros e os DiocjH
cianos. Via-se, cingido das i

l
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vil-os e fallar com elles; imaginava
vêl-os entrar nas casas, ferir a uns, de
gollar a outros, e attribuiam aos golpéf
d'elles as victimas da peste, ífo correr i
anno 748, adquiriu o mal tal intensidad|
que a maior parte das habitações d<|
Constantinopla foram sepulchros. N"§||
eram bastantes os vivos para enterrar i
mortos, cujos cadáveres lançavam néf|
reservatórios, nas cisternas, e em cova
abertas pelos campos, porque os tei
renos destinados aos enterramentos jl
não eram mais que um vasto sepulchroíj
Por espaço de três mezes, esta espai
tosapeste despovoou Constantinopla (1J
Não se deixou porém desarmar o ii
perador, e proscreveu de novo ò cult
das imagens. Eespondeu-lhe Deus co||
outro flagello. No anno de 763, nos prl
ineiros dias d'outubro, começou uni fr|j
tão rigoroso, que se suspenderam tod<5
os negócios, e por um instante se tem<>
(i) Theophanes — Nioephoro — Zonaro.
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extincção completa da humanidade no
'riperio. O Bosphoro e o Ponto Euxino
elaram n'um espaço de sessenta léguas,
osde a Propontida ou mar de Marmara,
até ás visinhanças da foz do Danúbio.
sim vários pontos, o gelo tinha quarenta
; cinco pés de espessura, e sobre este
gelo cahiram trinta pés de neve. Bm
^vereiro de 764, houve um degelo que
ausou espantosos desastres. Os pé
>:aços de gelo accumulados uns sobre os
»atros, formavam montanhas íluctu'tntes que, impellidas por um vento
•impetuoso, abalavam as muralhas das
idades, e fizeram temer desabasse a
''idadella de Constantinopla. No mez de
larço seguinte, appareceu o ar abraado por milhares de lumes; dir-se-iam
;
is estrellas cahindo do céo, e o mundo
'a agonia.
O império iconoclasta parecia votado
' destruição; pois apenas cessaram auelles flagellos, sobreveio uma sêcca
(;
ujos resultados foram pavorosos: a
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maior parte das fontes e dos rios "m
ram-se seccos por ventos abrasador^
que sopravam pelas provindas (1).
O imperador continuou todavia a sefl
nexoravel. Novo Pharaó, obstinava-se
sua cegueira e furor. Mas chegou o dia
das expiações. Em 775, punha-se COM
stantino Copronymo em campo contn|
os búlgaros. Não foi longe. Afastai
vam-n'o de Constantinopla só vinte;
cinco léguas, quando a mão de Beui|
lhe pesou sobre a cabeça. Ulceras rna
lignas lhe cobrem as pernas, queJB
enchem de carbúnculos; manifesta™
febre ardente, e são intoleráveis os
frimentos. «Estou entregue vivo,
clamava muitas vezes, a um fo
inextinguível, e já sinto as chamm|
do inferno pelos ultrajes que fiz
Virgem Maria e aos santos; ordeno
se respeitem as relíquias e as egreje
São chamados médicos, que ignorai

natureza da moléstia, e os remédios são
inefficazes. O tempo urge. Mettem o
imperador n'um navio, e tomam a di•ecção da capital. Não devia elle lá
chegar. Assaltou-o a morte no mar
argo, a 14 de Setembro de 775 (1). En<erraram-n'o, mas a ira divina o perseguiu em sua ultima morada. Cem annos
depois do enterramento, fizeram soffrer
aos seus despojos mortaes as profanações que elle commettera com as santas
relíquias. O seu cadáver foi exhumado
e queimado n'uma fogueira; e as cinzas
íoram espalhadas aos quatro ventos.
5Tão ficou de Constantino Copronymo
senão o nome, que offerecia a sua memória á execração da posteridade.

(1) Theophanes. Nicephoro. Cedrenus.il
naro, Bist. Miacell.

(1) Theoph. Nicepli.
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Leão IV — Nicephoro I — Leão V
o Arménio

Continuou Leão IV, herdeiro dal J
coroa, a destruição das santas imagens»
Deus não se esqueceu d'elle. Assistia!
Leão a um officio, em Santa Sopliia, wj
8 de setembro de 780. Uma coroa dei
pedras preciosas que encimava o altarj
da basílica, lhe excitou a cobiça;!
manda-a buscar, põe-a na cabeça»
leva-a para o paço. Logo que chegou,!
formaram-se-lhe na testa carbúnculos!
pestilenciaes, que produziram uma ar-|
dente febre de que morreu no mesmcl
dia, aos trinta annos de edade (1).
No anno de 802, tomava Nicephoro j
as rédeas do império. Era segura™
sua protecção aos inconoclastas, qiw
se entregaram será peias a todas fl
abominações. Pagou caro o resgate da
(l) Theopbanes.
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,eus Crimes. Em 811, armava-se Nicephoro contra os búlgaros. Antes de se
pôr em campo, enviou alguns magisrados a S. Theodoro Studita, que
oahira no desagrado do imperador pela
uobre firmeza com que lhe condemaara os escândalos; o intuito de Nicephoro era attrahil-o ao seu partido.
Mieodoro porém, respondendo como
si se dirigisse ao próprio imperador,
«lisse: «Devíeis arrepender-vos das
.'ossas faltas e não tornar o mal irremediável; roas já que, não satisfeito
«om vos lançardes no precipício, ar'astaes a elle os outros, o olho que
••'ê tudo vos declara pela minha bocca,
que não voltareis da expedição que
'dês emprehender». Com effeito, a
^orte o atraiçoou em breve; sem elle
!
aber, o inimigo lhe cerca as tropas
l'um muro de troncos tombados; e
íuando o imperador deu por este estraagema, ficou tomado de grande terror.
Estamos perdidos!» gritava atraFim trágico, eto. 9.

- 124 —

vessaudo as fileiras dos seus soldados|
Falava verdade. Na noite de 25 dí
julho, põem fogo os búlgaros áquellij
vasto circuito, penetram no arraial
dos gregos por um caminho que ti|
nham reservado, e immediatamente cal
meça uma horrível carnificina. Aquelh
dos gregos que buscavam a salvaçãí
na fuga, vão perecer nas fogueiras quii
lhes cerram a passagem; os outro||
expiram sob o alfange dos bárbaros!
Nicephoro não pôde escapar á ma
tança. A cabeça d'elle é cortadaJH
espetada na ponta d'uma lança, c dadá|
em espectáculo por alguns dias comi»
o mais bello tropheu da sua derrotai
Crummo, rei dos búlgaros, faz depoj»
do craneo uma taça de festim, na qu3«
bebem successivamente os principjSH
dos slavos que vão dar-lhe os parabém»
pelos seus triumphos.
A Egreja do Oriente, que parecia sei
libertada pela morte do tyranno
phoro, foi menos feliz no império
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Leão V o Arménio, que subia ao throno
em 812. Assignalou-se este por uma
raiva sem limites ás santas imagens:
nos quatro cantos do império, viram-se
reapparecer as sacrílegas profanações
e as atrocidades dos Leões Isaurios e
dos Copronymos. Porém, como no
tempo d'estes príncipes ímpios, foram
as províncias violentamente castigadas.
Tremores de terra, calores insupportaveis, sêccas excessivas, pestes, fome,
motins, todos os flagellos pareciam
conjurados para a ruína dos estados
de Leão. Não o moveram porém. Derradeiro golpe o attingiu: a 24 de dezembro de 820, cahia o Arménio sem
vida sob o ferro d'um conjurado.
XI
Poder temporal dos Papas

Em tanto que o Oriente se envilecia
nas trevas das heresias ariana, nestoriana e eutychiana, e forcejava por
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destruir a arte christã com seu ódio en-*
carniçado ás santas imagens, era tes-f
temunha o Occidente d'ura successo queí
dava novo brilho á dignidade dos Pon-l
tifices de Eoma. A' auctoridade espi-i
ritual de que estão investidos, juntava-se!
a aureola da magestade soberana, que
devia segurar-lhes a independência no
meio das nações. Era fundado o poder'j
temporal dos Papas. Para bem com-;
prehendernios este ponto tão delicado:]
da historia da Bgreja, não esqueçamos!
que, depois da exaltação de Constan-|
tino Magno, os patrícios opulentos, os
cidadãos distinctos que se convertiam';]
á fé, entregavam frequentemente á Bgreja romana porções notáveis das suas|
propriedades ou rendimentos. Assim, j
desde o anno 603, vemol-a senhora dês
vinte e três domínios, alguns dos quaesa
eram outras tantas províncias, e PaulôJ
Diácono diz-nos que, pelo anno 707, i
Ariberto II, rei dos Lombardos, en-|
tregou á santa Sé, por meio d'um actoj
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escripto em lettras d'ouro, os Alpes
OottiaDos que estendiam-se ao Oriente
até ao mar da Toscana, e ao Occidente
atéáGallia, e cornprehendiain as cidades
d'Aix, Dertone, Bobio, Génova e Savoua (1). As liberalidades das primeiras
gerações enristas proporcionaram primeiro aos Papas uma independência, que
a protecção dos reis de França devia
mais tarde auginentar e consolidar.
Não cessavam as invasões dos bárbaros d'inundar o Occidente com suas
ondas devastadoras. Mais d'uma vez
os Papas, que chamavam em vão os
imperadores do Oriente em soccorro da
Itália agonisante, se acharam sós em
frente dos conquistadores, e mais d'unia
vez, detiveram os Attilas ás portas da
Cidade Eterna. Os povos, felizes por
encontrarem tal apoio, imploravam a
sua protecção; e os Papas, por sua vez,
appellavam para os príncipes do Occi(1) Paulo Diácono, De gestis Longobardorurn,
1. 6, c. 28; 1. 2, c. 16. Anastasio, eu/n notls oar.
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dente, quando parecia mais imminente
o perigo. Esta continua dedicação da-*
va-lhes o melhor direito a uma sobe--,]
rania que, de facto, já estava em pleno*
vigor. Um acontecimento fortuito ia|
constituil-a em bases inalienáveis.
ISTo anno 753, occupava gloriosamente
o Papa S. Estevão II o sólio pontifício.í]
Astolpho, rei dos lombardos, acabava
de despojar a Egreja romana de varias^
das suas propriedades. O pontífice de-'
Eoma implora inutilmente, contra o,j
invasor, o auxilio de Constantino Co-J
pronyrno: havia largos annos que os .j
príncipes do Oriente tinham abando-^
nado a causa da Itália. ÍTeste extremoj
passa Estevão os Alpes, e corre junto-i
do rei dos francos, Pepino o Breve, que«
promette fazer-lhe dar o que é seu. O j
exercito franco vae sitiar Pavia aonde|
se tinha retirado Astolpho. Este, aper
tado nos seus últimos entrincheira;
mentos, entrega ao vencedor as sua
injustas conquistas, e Pepino as resti
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•i Eepublica, á Egreja romana e a S.
Pedro: á Eepublica, isto é ao Estado
,'omano que o Oriente não revindica, e
do qual o Papa é soberano; á Egreja
romana, e não aos magistrados d'aquellas províncias; a S. Pedro ou, por
outros termos, á Santa Sé apostólica, ao
pontificado romano por toda a série
dos tempos.
Conclue-se a paz; porém, da parte
d'Astolpho, era/á de lombarão! Apenas
havia Pepino voltado a França, quando
Astolpho rasgava os tractados, pisava
aos pés os seus juramentos, e marchava
contra Eoma. A instancias do Papa,
transpõe outra vez Pepino os Alpes em
756, e força o inimigo a capitular. Astolpho obrigava-se a entregar as províncias que tinha tomado ao Summo
Pontífice; e o rei dos francezes, antes
de deixar a Itália, dava á Egreja romana, por um acto authentico, Eavenna
e todo o exarchado, a Pentapole e varias
cidades que conquistara a Astolpho.
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Eis ahi pois, na pessoa d'EstevãoJ
solemnemente reconhecidos os Papag
chefes d'um Estado. São senhores
legítimos possuidores d'elles, e não ser
mais permittido roubar-lh'o, do que
licito a um particular usurpar a pr<j|
priedade alheia. Assim é que os espoliai
dores das províncias romanas não teetig
tido que congratular-se pelas suas
vasões: Deus tem-nos ferido como a Ozai
quando pôz a mão na arca d'alliancá*|
Fem isso é de admirar. « Em quanto subi
sistiu o império romano, diz Fleury, efl
cerravana sua vasta extensão quasi todaf
a christandade», e assim o Papa eaH
sempre danapão de todos; mas desde quá|
a Europa está dividida por vários prinf
cipes independentes uns dos outros, sefl
Papa fosse súbdito d'um d'elles, seria d|
temer que os outros tivessem repugna»
cia a reconhecel-o como pae commur
e que os schismas fossem frequentes.
Com effeito, ponde o papado sobff
domínio d'um soberano, e a prime

!
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questão que para os catholicos se vae
apresentar é esta: E' um verdadeiro
aquelle que nos dão1? quem fez a
eleição? como se fez esta? em todo
:> caso, não é obra do favor? Quem sabe
;;e injuriosas suspeitas de simonia ou
servilismo venal não circularão, a cada
lova escolha, pelas almas? Não cita•emos senão um exemplo famoso: a
ileição de Clemente V, no reinado de
-'hilippe o Formoso. E se o soberano do
?apa está em guerra com outros soberanos, os cardeaes, súbditos d'estes,
:>oderão circular livremente para darem
successor ao Papa defuncto * Eepitamos:
fazer o Papa súbdito de quemquer que
seja, é abrir vasta carreira á rebellião
espiritual e ao schisma.
Esta perspectiva sorria a Frederico II,
•miigo de Voltaire. Escrevia o que se
s
egue ao philosopho deFerney: «Pen*ar-se-á na fácil conquista dos Estados
;
io Papa... e então a scena está acabada. Recusando todos os potentados
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da Europa reconhecer um vigário
Jesus Christo, sujeito a outro soberai||
criarão um patriarcha cada um nos seis
próprios Estados... Assim, poucoJ
pouco, cada um se afastará da unidac!
da Egreja, e acabará por ter no seu reii
uma religião, como uma língua pa|
ticular (1)».
E além d'isso, a soberania tempojjl
é absolutamente necessária para o livff
exercício das funcções que o Summ|
Pontífice recebeu a missão de exerce
no inundo. «Que seria do Papa, se fossl
súbdito d'um soberano, qualquer
fosse í Evidentemente seria, a
o instante, condemnado, pela necesS
dade da sua condição subalterna,
condescender com o seu soberano,;
consultar, se não as suas opiniões,
menos as razões da sua politica.l
mesma prudência exigiria ás veze»
que aconselhasse a franqueza; ou, se jffl

»íor indomável pisasse aos pés todas
s tas- considerações humanas, uão deiriam de travar-se terríveis conflictos
utre os dois poderes; e quem teria a
'.mldade de se collocar entre elles,
uno mediador e arbitro? Illudem-se os
simens descrentes, quando imaginam
te o Papa é um homem estabelecido
1
Deus unicamente para abençoar e
|p
ar. Está estabelecido para ensinar e
•vernar o mundo das almas, a inteligência, o coração e o proceder dos
'untes em toda a plenitude dos seus
-veres christãos. Ora, em vista dos
'TOS de continuo renascentes e das pai'•es de continuo activas, sobre o throno
"mo n'outras partes e, a miúdo, mais
ne n'outras partes, não é evidente
He a toda a hora se afogaria a voz
olle, que a toda a hora se Ibe prende1;
tm as mãos, se acaso não se levasse
•"tis longe a violência e o ultrage, se não
t!
attentasse contra a sua liberdade e
j
té contra a sua vida, se não se lem-

(l) Tomo IX da Correspondência, pu

66;
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brassem de o depor e de substituir
brutalmente algum creado do J|
justamente infamado com o nomé|
antipapa, como teremos occasião
signalar?
«Viram-se tempos em que era»
dito o Pontífice romano: que acon»
então? Sob os Césares pagãos, os pi
morreram quasi todos em violeál
martyrios. Sob os Césares de Byzancs?,
foram perseguidos, desterrados, e muitos
mortos; outros só pela protecção 4o
povo romano escaparam a repetida!
tentativas d'assassinio. A's suas deli
nições dogmáticas oppunharn officialmente typos e theaes, isto é, forniaes
declarações de heresias, declarí|
acompanhadas ou seguidas de
grentas perseguições. Quando os
radores d'Allemanha prevalecerem
lio ma, ou quando alli dominarem as
coes feudaes, vereis as mais detestável
escolhas, as mais abertas
os mais vergonhosos schisma

- 135 -;tello de Sant'Angelo recebendo, nos
us escuros cárceres, Pontífices que
i deixavam de encontrar alli morte
inapta e atroz. Ponde um Henrique
'II em Eoma, em frente d'um Ciente VII: que supplicios não reser:iia para o Pontífice o voluptuoso e
uel tyranno? Não fallemos tanto da
íerença dos costumes. Como o minis^
"io do Summo Pontífice o obrigasse
cesistir aos erros e paixões d'aquelle
;e fosse seu soberano, não ha crime
iíum que não fosse licito recear, em
>los os tempos, depois d'esses terri•is conflictos...
«Além d'isso, como se rodearia o
;
^pa do Sacro Collegio, que forma o
'si conselho e participa com elle do '
s
verno do universo catholico! Que
;
iolha não seria obrigado a fazer
'rã este mesmo Sacro Collegio? Como
>deria reunir em caso de necessidade
;
) Concilio ecuménico? Quantas vezes
'contraria o veto da politica opposto
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á impressão ou circulação dos sei
decretos! que serie de embaraços
vexações indignas!»
Fallou-se de lista civil. Mas n|
lista civil, segundo a qual as
tencias catholicas se compromettesjM
a subministrar ao Papa, despojado,]
seus Estados, os meios necessál
para prover ás necessidades da Egrel
exporia egualmente o Pontífice de EJB
a todas as dificuldades que acabai
de assignalar, pois seria, em certo
súbdito dos príncipes d'essas naçõeçlH
Fallou-se também do restabeltH
mento do dinheiro de S. Pedro ; «
necessário primeiro que os reis
povos cressem, com firme fé, na a
ridade de S. Pedro, para que se
desse exigir d'elles esse imposto;
elle não pôde manter-se nos seci^
em que toda a gente cria, como
que se mantivesse n'uma epocha c<B
a nossa? A piedade dos povos dl
cilmente se prestaria a elle além m
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'4'uns annos; uma votação de orçamento
o poria em perigo, uma revolução ou o
mínimo capricho real o supprimiria
l>ara sempre (1).»
E' pois certo que por um effeito partinilar da Providencia é que o Papa se
achou independente e senhor d'um
«stado, a fim de ser mais livre no exercício do seu poder espiritual; e, — coisa
digna de observação! — desde a fundação do poder temporal dos Pontífices de Eoma, foi dividida a Itália
om vários pequenos Estados que mão
alguma pôde reunir n'um só império
d'um modo duradouro. Qual a razão
d'este desmembramento? Qual a razão
d'esta impotência? Não seria um effeito da acção da Providencia que o
permittisse assim, para que a Eoma
dos Papas não tivesse que temer a
ambição d'um visinho poderoso, e conservasse mais facilmente a sua auto(1) Esboço d'um tratado sobre a soberania
temporal do Papa, por Mr. Pavy.
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nomia? Deus leva-nos a crer que
o Papa senhor d'um poder tempoJU
cuja posse assegure o livre ex<
do poder espiritual, e inspira-nos
pensamento de que vela com ol
zelosos pelos interesses do património
Pedro e pela manutenção do pó
temporal, á vista dos castigos que
fligiu aos invasores das provinc
pontifícias, e cujo estudo será o
jecto principal da terceira parte d'e
obra.
Combates de novo género vão p
dar-se á Egreja. Assim como lhe c
testaram o direito d'existência e
direito da verdade, lhe contestarão!
direito de propriedade.

FIM DA SEGUNDA PARTE

FIM TRÁGICO
DOS

ERSEGIHDOR

L E I T U R A S CATHOLICAS
Publicação Mensal

FIM

ANNO X
As LEITURAS CATIIOI.ICAS são utnu puliliciiçã,ó
periodico-mensal de opúsculos de 100 paginará
mais ou menos, em brochura, podendo no finja
de cada anno ser encadernados em dois ou tresl
volumes.
^^
Baseadas sobre princípios moraes e caracte^
risadas por um espirito sinceramente catholicoaj
ellas abrangem não só as matérias relifçiosasB
mas também a Historia, a Polemica, Biogrà-ji
phias de carões celebres e meninos airtuosoijm
Leituras dramáticas e recreativas, etc. etc., tudqj
escripto em estylo ao alcance de iodas as inJ
telligeneias.
NB. —Nosso SS. Padre Leão XLIIX dignou-s«|
benignamente conceder uma Benção especial-?
aos Redactores e Leitore- d'esta publicação/í
o que foi comrmmícado por corta do Eminen-a
tissimo Cardeal MARIANO HAMPOLLA ao P B
curador Geral dos PP. Salesianos em P.
em data de 16 de Novembro de 1892.

TRÁGICO

PEflSEGIIDORES DA EGREJA
Desde Jesus Christo até os nossos dias
PELO

PADRE RICARD
VIGÁRIO DH S, MAURÍCIO,

EM

BESANÇON

Não toqueis nos meus Christos, (Ps. 104.
Nolite tangere Christos meos.

PREÇO DA ASSIGNATURA
POR AWNO:
Para o Brazil .
Para o exterior

5$0
6$0

OBSERVAÇÃO
As pessoas zelosas que quizerem diffund
esta obra entre o povo, a cada 10 assignatul
receberão a 11.» grátis.
Para melhores informações enviamos
pecto e Catalogo grátis.

NIGTHEROY
Eseola Typographíoa Salesiana
189»

TERCEIRA PARTE

Astolpho — Didaco— os sarracenos
Abderama II

O primeiro dos principes que cubicaram o poder temporal dos Papas,
«rigido em direito pelo acto de Pepino
o Breve, foi aquelle mesmo Astolpho
que promettera respeital-o. Não o curara, o seu passado infeliz, da paixão
das conquistas. Porém o castigo que
lhe estava reservado, devia humilhal-o
ainda mais que as duas derrotas que
acabava de soffrer. Preparava-se terceira vez para emprehender contra o
Papa Estevão II uma expedição; o
seu projecto abortou em consequência
d'uma queda d'um cavallo abaixo, da
qual morreu.
Fim trágico, eto. 10.
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Não foram tão felizes os christa
d'Hespanha como seus irmãos d'Itali
Abderama II, califa de Cordova, rer
vava as crueldades dos peiores tempc
O sen espectáculo favorito era a irai
molação dos martyres; assim é quê
não tinha maior felicidade que a, df
assistir a esses jogos sanguinários. Alt
encontrou a morte. Um dia, do alto
do terraço de seu palácio, satisfazia!
os olhos com uma execução de chris*|
tãos; de repente cahe atacado d'umáj
apoplexia fulminante.
II
Phocio — Os sarracenos — Vraneon
Oresceacio — Hunfredo — Nizon

Sempre agitado pela febre das d
cussões, abysmava-se o Oriente n'umí
novo schisma. Era pae d'elle Phocio|
Espirito turbulento e ambicioso, fazia
depor d'um modo illegitimo o pa'|
triarchade Constantinopla, cuja cadeira!

- 143 occupava; sujeitava os seus contradictores ao supplicio dos açoites, e
levava a impudência a ponto de pronunciar contra o Papa S. Nicolau I
sentença d'excommunhão. As suas intrigas e violentas rebelliões contra a
Bgreja romana não tiveram o resultado que esperava. Condemnado por
aquelles mesmos que haviam sustentado os seus erros, tomou o camiulio
do desterro d'onde não voltou. Dos
clois imperadores, Miguel III o Beberrão e Basilio o Macedonio, que lhe
prestaram o seu apoio, um pereceu
victima d'uin assassínio, e outro morreu
d'um ferimento que lhe fizera um veado
u'uma caçada.
A uma tempestade succedia outra
tempestade. Os sarracenos, esquecendo
os seus antigos desastres, não cessavam d'inquietar as províncias romanas. O Papa João X põe-se á frente
das tropas combinadas dos seus Estados,
de Capua, Salerno, Eavenna e Spo-
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leto, e dá combate ao inimigo só
o Garigliano, em 915. São exter
nados os sarracenos e a Itália pel
terceira vez libertada dos filhos d
Mafoma. João X foi pago com ingra
tidão; Marozia, mulher de Guido, mar*
quez de Toscana, o mandou encar
cerar, e, a 2 de julho de 928, morri
assassinado por instigações perfid
d'ella. Não tardou porém Marozia J
sentir o pezo da maldicção lançada aos
audazes que põem mão no ungido do
Senhor. Em 932 era lançada no fundqi
d'um cárcere, onde expirou no meiq
de todas as privações da miséria.
Outras dores estavam reservadas á
Egreja. Pelo anno de 975, fazia-sa
Franconnomearantipapa.Tomárapart^
na morte do Summo Pontifice Bento Vil
e cria legitimar a sua usurpação apo*
derando-se do Papa João XIV, a queitf
encerrou no castello de Sant/AngelO;;
e deixou morrer de fome (20 d'agostOj
de 985). A ira divina passou-lhe •
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sobre a cabeça: foi ferido de morte
súbita. O seu cadáver, traspassado
de lançadas, foi arrastado completamente nu pelos diversos bairros de
Borna, e ignominiosamente abandonado
na praça do Capitólio.
Crescencio, que coadjuvara as intrigas de Francon fazendo estrangular
Bento VI, deu novos combates á
Egreja na pessoa do papa João XV.
Tractava-o como escravo; tal era a
tyrannia de que usava para com o
Pontifice, que, para se alcançar do
Papa uma audiência, era necessário
dar antes a Crescencio ricos presentes,
ouro, jóias, cavallos. Eis ahi os fructos
da secularisação do poder pontifício tão
reclamada em diversas epochas!
João XV morreu; mas com elle não
se extinguiu o ódio de Crescencio:
Gregorio V veio a ser o objecto da
sua sanha. Expulsou-o de Eoma para
o substituir por um antipapa, Philagatho, que tomou o nome de João XVI.
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Não gosaram por longo tempo doí
fructo do seu crime. Othão III, im-i
perador d'Allemanha, foi o instru^l
mento das celestes vinganças.
Tendo noticia d'èstes manejos, toma
o caminho de Eoma; o antipapa foge^l
mas em breve o alcançam. Cortam-lhel
o nariz e a língua, vasam-lhe os olhos,|
e dâo-n'o em espectáculo á multidão/
passeando-o n'um burro cuja caudá-í
era obrigado a agarrar em guisa de;
freio; ao peito pendia-lhe um rotulo
em que se lia: Assim são castigados os\
usurpadores da Santa Sê. Esta estranhas
scena provocou por todas as partes!
por onde passou apupadas, com que|
celebraram o seu transito até á prisãojj
que o devia receber.
Crescencio havia-se encerrado nc
castello de Sant'Angelo, a fim de es
capar ás perseguições do imperador!!
Othão fez tomar d'assalto a fortalezaji
e a Crescencio, que ensopara as niãoSi
no sangue do Vigário de Jesus Christo,|
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foi cortada a cabeça; o seu cadáver
foi atado pelos pés ao topo da mais
elevada torre.
Dois exemplos não menos notáveis
da protecção que o Céo concede á
Bgreja romana, eram dados ao mundo
em 1051. Hunfredo, arcebispo de Eavenna, e Nizon, bispo de Frisinga, invejosos da gloria do papa Leão IX, mostravam-se rebeldes á sua auctoridade.
N'estes entrementes, Nizou, que era
portador d'uma mensagem de Henrique III, imperador d'Allemanha, para
o Summo Pontífice, parou em Eavenna,
e, na presença do arcebispo de quem
se faz indigno adulador, usa d'uma linguagem insolente contra o Pontífice de
Eoma. No transporte da sua raiva, levando a mão á garganta, diz: « Quero
que esta garganta seja cortada pelo cutello, se não fizer descer Leão IX da
sua cadeira.» No mesmo instante, foi
atacado d'uma dor de garganta insupportavel, de que morreu três dias depois.

— 148 -

Hunfredo não teve melhor sorte,
sua incrível presumpção fizera-o anã
thematizar pelo Papa; foi pois, em nomél
do imperador, chamado a AugsburgoJ
onde estava Leão, para declarar que es|j
tava prompto a devolver os bens de quej
despojara a Bgreja romana, e a pedir*J
perdão das suas injustiças. Alli foi effeS
ctivamente. O Papa, vendo Hunfredo àl
seus pés, pronunciou diante dos bispofl
presentes esta solemne sentença: « Deus'
lhe dê a absolvição dos seus peccados;,
segundo a sua devoção. » O arcebispo'
respondeu com um sorriso mofadoríj
Leão, que o percebeu, não poude deixar!
de derramar lagrimas, e disse aos que sôjj
achavam ao seu lado: « Ah! este mise< J
ravel está morto! » B logo Hunfredól
era atacado d'uma moléstia cujos pro-J
gressos foram tam rápidos, que, apenaâ$
voltou a Eavenna, perdeu a vida e a di*|
gnidade de que abusara (1).
(1) Vita S. Leonis, 1. 2,
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Henrique IV, imperador d'Allemanha
Henrique V

O undécimo século viu surgir novos
embaraços. Haviam-se arrogado os príncipes allemães o direito de nomear a seu
belprazer os bispos e os abbades dos
mosteiros; e para os revestirem d'estas
dignidades, lhes entregavam o báculo e
o anel insígnias de poder que lhes confiavam. Era o que se chamava a investidura pelo báculo e anel. Esta invasão illegitima punha muitas vezes obstáculos
á liberdade d'acção dos Papas no governo da Egreja. Era do seu dever reclamar contra similhantes abusos, e trabalhar para destruil-os: não faltaram a
esta missão.
Acabava Gregorio VII de subir ao
sólio de S. Pedro, no anno de 1073. Henrique IV governava a Allemanha. Este
príncipe fazia odioso trafico das digni-
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tiras com que havia diffamado o proce
dimento do Papa; e, pouco depois, con|
a perturbação na alma e nos lábios
palavras do desespero, soltou o ultimo]
suspiro (1).
Vivamente commovido com esta tra*
gica morte, e arrastado pelos grandes dej
império, foi Henrique, com as lagrimasf
nos olhos, pedir a Gregorio VII a absol
viçao das suas culpas, e fez jurament<|
de ser fiel ás condições que lheimpunha,<$
Summo Pontífice. Em breve as es?
queceu. Os raios da Egreja estala
ram-lhe segunda vez sobre a cabeçal
Ardendo em ira, entra em Itália, e va«
acampar diante dos muros de Eoma en|
1082. Era seguido do antipapa Guiber
a quem installou no palácio de Latrão
Gregorio VII entrincheirou-se atraz da|
muralhas do castello de SanfAngel
e, em 1085, partia para Salerno, cujql
nome recorda o seu captiveiro e morte,^
(1) Lambert.

As pretenções de Henrique foram
ainda mais escandalosas. Manteve successivamente no throno pontificio três
antipapas contra Victor III, Urbano II
e Pascoal II. Não cessaram as suas hostilidades senão com a perda definitiva
da coroa. Henrique V usurpou o throno
a seu pae; e o velho imperador, que
affrontara a morte em tantos campos de
batalha, desceu a tal grau de miséria,
que sollicitou o logar de sub-chantre
n'uma egreja deSpira; e nemaindaeste
favor lhe concederam. Finalmente, reduzido á ultima extremidade, morreu
inopinadamente em Liège, no anno de
L106. Por espaço de cinco annos esteve
o corpo sem sepultura.
Receberam também seu castigo os
cúmplices e os mais ardentes partidários
(THenrique IV. Oencio andou errante
e fugitivo atravez dos povos até á hora
suprema; o antipapa Guiberto e Henrique, bispo de Spira, morreram subitamente. Outro bispo, Burcardo, morreu
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cahindo d'um cavallo; Eppon, bispo de
Zeitz, caliiu n'um rio onde se afogou. O
duque Gozelon morreu em Antuerpiá|
d'um ferimento que lhe fez um cozi-!
nheiro, e que lhe tirou a vida em poucas|
horas.
Henrique V pareceu tomar a peij
enxugar as lagrimas que seu pae fizei
derramar á Egreja. A abolição das ii
vestiduras, tão reclamada pelos Papas,
foi o primeiro objecto da sua sollicitude;
jurou renunciar a ellas para sempre.
Amargo desengano estava reservado ao
summo Pontífice: Henrique V foi per- |
juro. A cúria romana recorda-lhe os
seus juramentos; o imperador pede ájf
sorte das armas o que não pôde obter
pela diplomacia: percorre como véu-J
cedor os Estados da Egreja, apode-|
ra-se dos domínios cedidos á Santa Séf
pela condessa Mathilde, e exerce aberta
perseguição contra o Vigário de Jesus
Christo. Incorre na sentença d'exconv
munhão. Calisto II, eleito por
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de Gelasio II, entabola com Henrique
negociações que leva a bom fim: o imperador pelo tractado de Worms, renunciava á investidura. Com os homens
ostava terminada a questão; porém
Deus, que queria ensinar mais uma vez
ao mundo que não se atacam impunemente os seus Pontífices, ia exercer os
seus rigores. Em 1125 morria Henrique
d'uma ulcera maligna, e deixava a vida
•sem deixar descendência.
Com elle desappareciauma nova raça
de perseguidores: a casa de Saxonia era
sepultada na cinza dos túmulos.
IV
Arnaldo de Brescia

Em breve encontrou o Papado um
inimigo tanto mais perigoso, quanto
armava contra elle aspaixõespopulares.
Queria Arnaldo de Brescia sujeitar
líoma ás formas antigas do governo que
a regia no tempo dos pagãos. Fez-se elle
Fim trágico, etc. U.
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próprio propagador d'essas idéas re-í
publicanas, e percorreu a Itália declamando contra a soberania temporal do
Papa, contra os domínios ecclesiasticosJ
e contra as riquezas dos clérigos e dos
abbades. «Todos esses bens, dizia, não
podem pertencer senão aos principe$|
seculares, que podem dispor d'elles sój
a favor dos leigos. O clero deve viver
dos dízimos e das oblações voluntárias
do povo, e o Papa, despojado das suas,
províncias, contentar-se com as offrendas espontâneas dos fieis, e occu-,
par-se unicamente da jurisdicção ec-,
clesiastica.» Os seus discursos incen-j
diários inflammaram de tal modo parte
do povo e principalmente da mocidade, £
que restabeleceram os nomes de repu-o.
blica, cidadão romano, comícios, tribuna e foro. Foi creado um senado j ç
Jordano recebeu o titulo de patrício, m
os facciosos proclamavam que os romanos iam ser segunda vez senhoreS|
do mundo.

O reinado d'esta loucura, que durou
dez ânuos, começou sob o pontificado
d.7Innocencio II. Lúcio II, seu successor, defendeu os direitos da Santa
Sé com um valor de que morreu martyr.
Duas vezes o Papa Eugênio III se viu
obrigado a deixar Eoma. Foi então que
S. Bernardo, para reconduzir os rebeldes
á obediência, escreveu aos romanos uma
carta em que combate energicamente o
erro dos inimigos da soberania temporal.
«Por que razão, loucos, lhe diz, provocaes contra vós o rei do universo, o
Senhor do Céo, esforçando-vos, com
a vossa rebellião e com sacrílega audácia, por destruir os privilégios da Sé
apostólica, e diminuir a auctoridade
suprema que o céu e a terra lhe concederam,, em vez de serdes os primeiros
e os mais zelosos defensores da sua
dignidade? Tendes tão pouco juizo que
cieshonreis o vosso chefe e o de toda a
Bgreja, vós que devêreis, si necessário
fosse, sacrificar-lhe as vossas próprias
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da vossa cidade a senhora do mundo|
vós, pelo contrario, tendes pressa d|
tornal-a o escarneo do universo. Exll
pulsaes da sua sede e cidade o herdeiról
de Pedro. Despojaes dos seus bens osj
cardeaes e bispos. Povo louco, pomba
seduzida e sem intelligencia, se
formas um corpo, não é o Papa a cabeça,!
não são os cardeaes como que os olhos|
d'esse corpo? O que é hoje Eoma? umf
corpo sem cabeça, sem olhos, sem luz.
Povo desventurado, abre os olhos e vê
a desolação que te ameaça». (1)
Com effeito, Eoma sem o Papa perderia o seu brilho e prestigio, e a metrópole do império do mundo christãof
cahiria na posição d'uma cidade secun-f
daria. Teem pois os seus habitantes oj
maior interesse em permanecer sempre:'
sujeitos ao poder temporal da Santa Sé,.1;
porque, se a sua cidade attrahe os
(1) Bern. Epíst. S43.

olhares de todas as nações e recebe
em seus muros milhares de viajantes,
devem-n'o elles aos pontífices que salvaram Boma das pretenções ridículas
(1'alguns romanos obcecados por theorias seductoras e fallazes, como já a
tinham salvado do furor dos bárbaros.
Comprehendendo alfim o povo esta
verdade, voltou á auctoridade papal.
Arnaldo de Brescia fugiu, e retirou-se
á Toscana onde continuava a diffundir
o fogo da sedição, quando foi preso e
queimado vivo.

Frederico Barba-russa — Henrique VI
Philippe de Suabia — Othão

Acabava a casa de Hohenstaufen de
substituir a de Saxonia. Não tardou a
sua exaltação a ser assignaladapor uma
declaração de guerra ao papado.
Frederico Barba-rnssa, que subira os
degraus do throno no anno de 1152, co-
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bicava o domínio universal. Apresen-i»
tava-se porém um obstáculo, o Summ
pontífice. Com uma palavra julgara elli
cortar a questão: «Confirme o PapaJ!
dissera, a legitimidade de todas as
minhas emprezas, e o mundo será um
só império, do qual ha de ser elle
chefe espiritual, e eu, o chefe temporal.1»!
Então caminha para a Itália, epõetudoSf
a ferro e fogo; precede-o o terror, se:
gue-o a desolação. Tortona, Cremona,!
Spoleto e varias outras cidades, tee
a sorte das praças tomadas por assalt
Fez-se apoiar nas suas pretencões
uma dieta geral que reuniu em
caglia, e que annullou todas as doaçí
feitas precedentemente aos Soberanc
Pontífices. Conta-se a propósito d'ist
que o imperador, viajando um dia coi
Burgaro e Martinho, doutores em le|
-em Bolonha, lhes perguntou se era
direito o senhor do mundo. Burgá
respondeu que não era, emquanto
propriedade; Martinho sustentou o co
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rario. Então o imperador, apeando-se,
• ez presente do cavallo a Martinho, e
íiurgaro acudiu com este trocadilho
>le palavras: Amisi equum, guia ãixi
vquum quoã non fuit ceqúum, isto é,
<perdi um cavallo,por ter dito justamente o que não é justo».
Que de Martinhos, no correr dos
iempos!
O papa Adriano IV reclamou contra
as máximas de Frederico e contra as
decisões da dieta. O imperador importou-se pouco com isso. Em 1162 mandava
arrasar Milão; o arado passava por cima
das ruínas, e o odioso vencedor espalhava n'ellas sal, maldizendo essa terra
conquistada. A 17 de julho de 1167,
entrou como inimigo em Roma, d'onde
Alexandre III, successor d'Adriano IV,
se afastara com vestes de peregrino para escapar ás mãos do bárbaro ; este tentou até fazer da basílica de S. Pedro um montão de cinzas;
e no 1.° d'agosto fazia-se coroar d'um
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modo illegitimo na egreja de S. Pedr
em Ferros; mas estava próximo
flagello de Deus. No seguinte dia dfÊ
sagrarão invadia o exercito imporia;
uma espantosa mortandade: cabiam p
soldados em tam grande numero, qu
mal se podiam enterrar todos os cada?
veres. Frederico deu o signal da'
retirada, e fugiu vergonhosamente co,
o resto das tropas, dizimadas com
outr'ora as de Sennacherib. Perseguiu^
a mão de Deus no caminho, e fez aind
milhares de victimas. Vinte e tr
aunos depois, a 10 de junho de 1190
afogava-se Frederico Barba-russa n
Cydnus.
Apressou-se Henrique VI, seu filho
afazer-se coroar imperador pelo
Celestino III. No seu juramento, pro^i
metteu conservar intactos os direitos]
da Egreja indignamente desconhecidos!!
por seu pae, e restituir á Santa Sé tudp
o que fora roubado ao património de S-,
Pedro nos reinados precedentes. Ainda'
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-m seus lábios murmuravam estas promessas, e já entrava como espoliador na
Apulia e nas duas Sicilias de que o Papa
era senhor feudal, e distribuía aos
seus favoritos a maior parte das províncias dos Estados da Egreja. A esta
ambição unia-se n'elle uma funesta comS)anheira, a avareza. O rei d'Inglaterra
liicardo Coração de Leão, aquém o valor
nos campos da Palestina fez appellidar o
heroe da terceira cruzada, fora preso,
ein menoscabo do direito das gentes,
por Leopoldo, duque d'Áustria, quando
regressou á Europa, no anno de 1192.
Por um odioso trafico, o comprou Henrique a Leopoldo com esperança de o
revender mais caro aos inglezes. Ambos
foram excommungados por esse infame
procedimento. Não fizeram caso algum
da sentença do Papa, mas em breve lhe
sentiram os terríveis effeitos. No mesmo
anno, todas as cidades do ducado de
Leopoldo se queimam, não sendo possível conhecer-se a causa; o Danúbio,
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sahindo do leito, se estende peloáM
campos, e arrasta nas aguas mais dei
dez mil pessoas que morrem submeríL
gidas. Estas inundações são seguidasM
d'uma extraordinária sêcca; as hervasl
eram devoradas por uma quantidades
prodigiosa de bichos, e uma doencsl
que grassou com violência, arrebatou
grande numero de habitantes. O duquel
não se deixou abrandar, mas pouco]
depois, em 1194, morria de repente'1
cahindo d'um cavallo.
Henrique, o qual se ria dos raios
da Bgreja, não devia também rir por')
muito tempo. Sua mulher, a imperatriz ;
Constanca, o fez envenenar, segundoj!
dizem, em Messina, onde morreu
28 de setembro de 1197, de edade dáj
trinta e dous annos.
._
Apresentam-se dois competidores ao',
império, Philippe de Suabia, filho âéja
Frederico Barba-rnssa, e Othão, duque 9
d'Aquitania. N'este conflicto, appellam )
para o Papa Innocencio III, a quem $
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tomam por arbitro. Cahiu a escolha
em Othão, porque Philippe de Suabia
incorrera em excommunhão por ter,
de combinação com Henrique VI, invadido e usurpado os domínios pontifícios. Philippe recusa sujeitar-se e
pega em armas. Em breve porém expiava a sua dupla rebellião contra a
Egreja: a 21 de junho de 1208, Othão de
Vittelesbach, conde platino de Baviera,
lhe tirava a vida com uma estocada.
Othão d'A.quitania ficava então tranquillo senhor dos seus Estados. Partiu
para Eoma; e ao receber a coroa imperial das mãos do Papa, prometteu
restituir á Egreja romana as terras
de que a haviam despojado. Cingido
do diadema, julgou-se desligado dos
seus juramentos, e invadiu as provincias da Santa Sé; é excommungado.
Othão IV, mais irritado, assola os
dominios da Egreja. Cinco vezes o
Papa Innocencio III sollicita a paz, e
cinco vezes soffre a humilhação da
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recusa. Segunda exconimuuhão fere o
perjuro; porém não se rende. Então
vê-se alliar-se com o conde de Flaaj
dres contra Philippe Augusto, rei déj
França, que sustentava o partido doB
Papa. Encontraram-se os exércitos iui-j
migos em Bouvines, eui 1214, Othãò1|
foi derrotado ; abandonaram-n ; o os sub,*»
ditos, e, no anno de 1218, extinguia-se sem descendência bem como*
sem gloria no seu ducado de Brunswick,
no castello de Hantzburgo que eseo-^
lhera para asylo, depois de haver per**
dido o sceptro e a coroa.
VI
Frederico II

Frederico II, filho do imperador Hei!»
rique VI, recolheu a herança de seuJB
pães. O seu nome recorda um d^H
períodos mais difliceis que tem tido
de atravessar o poder temporal dos-á
Papas. Parecia conjurado tudo para âJj
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sua ruina: a astúcia, a força, a hypocrisia e a mentira estavam personificadas em Frederico. Como os seus
antecessores, espedaçou-se d'encontro
áquella pedra assentada em alicerces
indestructiveis: grande e terrível lição
que deveria servir aos tempos futuros!
mas tal é a cegueira dos homens, que
sempre se julgam mais hábeis que os
seus passados. ÍTao nos queixemos todavia d'estas luctas que entram nos
planos da Providencia: esses assaltos
á Bgreja que cada século ultraja antes
de lhe expirar aos pés, não cessam
de mostrar ao mundo que ella é independente dos caprichos da vontade
humana, e que é invencível como o
Deus que a fundou.
Frederico, desejoso de rodear o sen
uome do prestigio que cercava os príncipes coroados pela mão dos Papas,
tomou o caminho da Cidade Eterna.
A.1H chegou em 1220. Para ganhar a
sua causa, protesta, aos pés do Summo

M
Pontífice Honorio III, que restituirá!
á Santa Sé todos os seus dominios, Í
que revogará todas as leis contrarias
ás liberdades da Bgreja. O Papa cr
na sinceridade da sua linguagem
faz d'elle um imperador. Aquellas pro<|
messas eram um artificio dos ma
mentirosos; havia longos annos qufl
Frederico II affagava a ideia d
monarchia universal; já se considerav
o senhor do mundo, e por isso prc
hibia ao seu chanceller que desse
monarchas europeus outro titulo qui
não fosse o de rei de provinda. Qneri
restaurar o throno dos Césares e estabé
lecer em Roma a sede do seu imper
sobre as ruínas do poder temporal do
Papas. Frederico, enthronisaão no ca
tolio, empunharia a espada, e o Papa
assentado no Vaticano, possuiria as tijj
signias da realeza sobre as almas <!Ji
Isto era escravisar a Egreja ao ii
perio. O Pontífice romano não seri
mais que o primeiro capellão d'um ré
_ 168 —

— 169 —
llemão, e a sua liberdade seria a de
jue goza o bispo schismatico de Moscou
.ob o Jcnout do imperador autocrata
ia Eussia. Deus, do alto do céo, ria-se
i'esta louca ambição.
Bmprehendeu pois Frederico a realização dos seus projectos. Por uma infame
tlobrez, cobriu-os com a mascara dos
uaiores testemunhos de filial submissão
! profundo respeito para com o Papa
Honorio: em tanto que affectava chaaar-lhe seu senhor e pae, seu protector
>'* bemfeitor, violava os direitos garanMdos á Santa Sé, e Pedro de Vinhas,
seu chanceller, redigia um código que
"tnparava os dois poderes, espiritual e temporal. Gregorio IX, successor de Hoiiorio escommunga o usurpador. Frederico rnette a ridículo os raios da Egreja, e
sirige dois novos ataques ao património
de S. Pedro. Excitou eguálmente um motim
!
'ni Roma por meio de agentes que enchia de
•iberaliãaães, e que multiplicavam intrigas
secretas para ganhar os grandes e os nobres,
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• castiga os culpados, entre os quaes
ngura seu filho, a quem encerra n'um car•ere. Apaziguadas as desordens, apres.sa-se a proseguir no seu systema d'hosilidades contra a Santa Sé; cae sobre a
talia e entrega-se aos mais condem.laveis excessos. A Sardenha, feudo da
igreja romana, cabia nas mãos do baroaro vencedor, que a cedia a Bncio, seu
^Iho natural. Ezzelino de Romano, seu
onro, cobria todas as províncias de
;tngue e ruínas. Terceira sentença d'esíornmunhão é proferida contra Prelerico. Para vingar-se, expulsa este do
inperio os religiosos franciscanos e doninicos, arroga-se o direito de nomear
•'8 bispos para as sés vagas, saquêa as
•^rejas, faz guerra aos padres e frades,
• prohibe aos seus súbditos que vão ao
>alacio dos Papas sem sua ordem sobe:
'!ina. Ainda fez mais. Mandou a todas
• ; s cortes da Europa enviados que tinham
missão de accusar Gregorio IX de
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que se ãizia aspirarem com seus concida^
dãos â anneoeação das suas provindas \
reino ã'Allemanha. Quando não bastai
estas machinações subterrâneas
inspirar ás populações o desejo de lerei
sua nacionalidade, recorre-se ás ameaça
e ao terror, prende-se, saquea-se, asso
sina-se e incendeia-se.
Gregorio IX condemna estas aboi
nações excommungando Frederico
gunda vez. O imperador, a quem apí
tavam imperiosas circumstancias, entá-j
bola negociações com o Pontífice. Gre^S
gorio IX, fiado nas promessas d'elle||;
deixa-se vencer. Ia alfim iniciar-se nma
erade paz. Em agosto de 1230,Frederic<||
despojado dos ornamentos imperiaes
lança-se aos pés do Papa e pede-lhe híj
milde perdão. Da parte do príncipe, n§
havia senão perfidia; si deu aquel
passo, foi para não ser inquietado
Itália, pois era-lhe necessário reprimiH
uma rebellião que rebentara na Allé^
manha, no seio dos seus Estados.

Fim trágico, etc. 12.
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obstinado e origem de discórdia. Segundi
dizia, sustentava melhor os interesse
da religião que o Summo Pontífice; por
isso é que quiz appellar para um conciliei
geral, mas o traidor fez todos os e
fprços para impedir a sua convocação;
Os seus ímpios manejos eram coadj
vados pelo cardeal João de Colonna, q«
lhe dava conselhos secretos para o aj
dar a ser bem succedido em seus planei
contra o papado, e que se viu mais tarde
commandar as tropas do imperador
contra a Santa Sé. Gregorio IX sutócumbe. Innocencio IV, seu successor
qnasi immediato, assigna um tractado
de paz no primeiro anno de reinado.
derico em breve escarnece d'elle e
cura arrebatar o Papa, que foge
França e convoca ern Lyão, no anno
1245, um concilio a que é citado o impí"
rador. Frederico fez-se representar pó*
Thadeu de Suessia, conselheiro imperialEste ostentou todos os esplendores
d'umarara eloquência na defeza de
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podia fazer esperar o triumpho do seu
brilhante arrazoado; com effeito Frederico é condemnado. Thadeu protesta:
appella para o futuro Papa e para o
concilio geral. As suas palavras excitam
a indignação de toda a assembléa, que,
unanimemente, fere o imperador, pela
bocca d'Innocencio IV, com uma sentença de deposição e excommunhão.
A esta nova, Frederico, que se achava
em Turim, se enfurece, «Esse Papa, diz
na sua ira, depoz-me e tirou-me a coroa!
Tragam-me os meus cofres.» Apresentam-lh'os e abrem-n'os. « Vede, accrescentou com ironia, se se perderam as
minhas coroas!» E poz uma na cabeça,
«líão! não! proseguiu com voz terrível
e olhos ameaçadores, ainda não, perdi
a coroa.» E arroja os seus bandos
armados, como feras, sobre toda a Itália
que põe a fogo e ferro.
Mas havia soado a hora dos revezes.
Em 1248, vinha succumbir diante de
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Parma, e aquella mesma coroa que 1
pozera na cabeça zombando de In-;:
nocencio IV, cahiu em poder d'um|
homem cuja baixa estatura lhe mere-1
cera a alcunha de Perna Curta. Cingira
com ella a fronte, e, por amarg-a irJ
risão a Frederico, levaram-n'o trium-l
phalmente pelas ruas da cidade, no
meio de apupos da multidão, que
feria, dirigidas ao imperador, as maia|
ignominiosas vociferações. Frederico|J
exasperado, prepara guerra de exterg
minio; porém não pôde emprehendel-a,!!
A 13 de dezembro de 1250, este deffi
graçado príncipe, que mettera os vasos|
sagrados a uso da cozinha, que lançarw
aos quatro ventos as ossadas e cinzaál
dos santos, que entregara ás chanimal
differentes padres e acabava ainda dl
mandar arrastar preso á cauda d
cavallo e suspender na forca o santó"f(
bispo d'Arezzo, Frederico, esse flagello da Egreja, terminava a vida aba^
fado, segundo se diz, por seu filhoj
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Manfredo. Tal foi o fructo dos seus
trinta annos de perseguição á Santa Sé !
Não foi Frederico o único que sentiu
passar por sobre a cabeça o sopro da
justiça divina. Foram castigados successivamente os cúmplices dos seus
crimes e toda a sua raça. A Pedro
de Vinhas, confidente e traductor dos
ambiciosos pensamentos e das arrebatadas declamações de Frederico contra
os Papas, foram os olhos vasados, e
matou-se de desespero. Thadeu de
Suessia, que quizera, no concilio de
Lyão, legitimar a política do imperador,
cahira diante de Parrna em poder dos
inimigos, que lhe cortaram as mãos,
e o partiram em mil pedaços. João de
Colonna, aquelle traidor que desertara
das bandeiras da Santa Egreja para
voar aos estandartes d'hm impio e
sacrílego, terminou a vida no fundo
d'uma prisão. Encio, que vimos crear
rei da Sardenha em menosprezo dos
tractados, depois d'uma horrível lo-
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gartenencia nas Bomanhas, foi apodrecer n'uma jaula de ferro. Bzzelino1!
de Romano, alcunhado o feroz pelassj
suas crueldades, foi arremessado n'una
cárcere, onde morreu dos tormentosa
da fome. O rei Henrique expirou son
os ferros que lhe lançara seu pae Frederico, e seu filho, que era o unicol
herdeiro, encontrava a morte aos golpesl
de mão desconhecida. Conrado, filho|
legitimo de Frederico, deveu o seu<
prematuro fim ao veneno que lhe apre-i
sentara o infame Manfredo. Este foff
morto n'uma batalha, e Gonradino,
timo descendente legitimo da família
de Frederico, perecia n'um cadafalsc
na idade de dezesete annos.
Assim acabou est'outra raça que
armara contra a Egreja. Uma casa mais
respeitosa para com a Santa Sé
substituía na pessoa de Eodolpho de
Habsburgo, cuja descendência coi
tinúa, na Áustria, a empunhar o sce
ptro imperial.
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Philippe o Formoso — Luiz de Baviera

A Egreja está em paz do lado do império; mas vir-lhe-ão os golpes d'outro
ponto do continente. A França, sua
iilha primogénita, é quem, pela mão de
Philippe o Formoso, atacará sua mãe.
Estava este príncipe em guerra com
Eduardo I, rei d'Inglaterra. De commum
accordo, siibmettem os dois inonarchas a sua j desavença ao Papa Bonifácio VIII. k decisão pontifícia é transmittida a Philippe o Formoso pelo bispo
de Durham; delegado da Santa Sé, que
se apresenta diante do rei e de seu
irmão, o conde d'Artois. Este, descontente com cj teor das lettras do Papa,
as arranca j bruscamente das mãos do
legado e as Ideita ao fogo; e Philippe o
Formoso affirma que jamais cumprirá
as condiçõelp exigidas por Bonifácio. É
enviado sedundo legado ao rei, que o
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encarcera. O Papa intima o príncipe!
para se justificar. Philippe confia essef
cuidado a Pedro de Plotte, que se apwi
senta ao Sutnmo Pontífice e lhe dirigff
as mais insolentes bravatas. O ódio dói
rei não ficou satisfeito. Por seeretaejf
instigações suas, Guilherme de Nogaret
guarda-sellos, encaminha-se a Anagr
na Itália, onde se achava Bonifac
VIII. Procura um partidário dos odiosc
planos que leva a missão de executa
Offerece-se Sciarra Coloniia; os dói
conjurados tramam e organisam uma;
conspiração em que corre perigo a vidlj
do Pontífice. A 7 de setembro de 1303
á hora e meia da noite, aqiielles mis
raveis, seguidos d'um balido de
dados, atacam o palácio poritificio entr
os gritos mil vezes repetidoi de: «Morr
o Papa, viva o rei de França!» Ao ouvi!
estas palavras sediciosas), Bonifacíjl
revestira-se dos seus ornamentos sã-'
grados e subira ao throjio; tinha
cabeça cingida da tiara;i n'uma da

mãos tinha as chaves de 8. Pedro, e na
outra uma cruz. Sciarra, a quem não
detém a magestade do Pontífice, vomita
uma torrente de injurias e leva a brutalidade, dizem, a ponto de lhe dar com
» guante de ferro, ífogaret ameaça-o
de carregal-o de ferros e leval-o a Lyão,
para alli o depor da dignidade papal.
Ao mesmo tempo entregavam ao saque
o paço de Bonifácio, a quem conservaram prisioneiro três dias.
Ao saber d'esta deplorável scena, o
bispo de Maurianna, cujas eximias virtudes lhe attrahiarn profunda veneração, exclamou diante da multidão que
o cercava: «A noticia dos attentados de
que foi victima Bonifácio VIII, encherá
de alegria o rei de França, porém a sua
felicidade não será de longa duração;
um memorável juizo de Deus calará
sobre elle e sobre a sua descendência. »
Os successos confirmaram a predicçao
do santo bispo. A 29 de novembro de
1314, morria Philippe o Formoso ca-
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hindo d'um cavallo, aos 47 annos. Dês
seus três filhos, uru expirou d'idade dei
26 annos, deixando um filho que
viveu cinco dias; o outro deixava a vid
aos 28 ânuos, depois de ter presenciai
a morte de seu filho; o terceiro já hav
perdido seus dois filhos quando, ac
trinta e quatro ânuos, succumbia tar
bern. Esta raça estava anniquilada pi
o throno de Franca.
Bgualmente esmagou Deus com!'!
peso da sua ira aquelles que tinham
vorecido os projectos de Philippe
Formoso contra o Summo Pontífice
Sciarra Colonna morreu no desterro
Nogaret passou o resto de seus dias er
profunda miséria; Pedro de Flotte eu-|
coutrara a morte na batalha de Couti
trai; o conde d'Artois, irmão do rei, foí
aprisionado, n'esse mesmo combate, pd|
um carniceiro de Bruges que lhe cortou $í
mão direita e a língua, e lhe tirou a vida.4
A memória de Bonifácio VIII estava
completamente vingada.

No mesmo anno em que morreu Phi'ippe o Formoso, subia ao throno d'Aliernanha um futuro inimigo do Papado,
Luiz de Baviera. Em 1327, invadia a
íjombardia e Toscana, apoderava-se de
vários domiuios da Egreja, marchava
sobre Eoma, e alli chegava, em 1328, á
frente das suas tropas. A 18 de Abril,
reúne o povo, e declara n'uma assembléa solemne que o Papa João XXII é
;im hereje, um intruso, e que o depõe.
Mas em breve uma sentença d'excommunhão se affixava aporta do Vaticano.
Luiz de Baviera, até então tão feliz,
não contará d'ahi em diante senão revezes. E' expulso ignominiosamente da
cidade dos Papas; perseguem-n'o ás
pedradas, e vê-se forçado a retomar o
«•aminho da Allemanha. Em vão mette
a ridiculo os anathemas da Egreja, em
vão faz pezar a mais implacável tyrannia
sobre os sacerdotes dos seus estados;
os suspiros dos santos Pontífices João
XXII, Benedicto XII e Clemente VI
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(1'Outubro de 1347, perseguia Luiz d
Baviera um urso a duas milhas de Mriij
nich, sua capital. Uma apoplexia
minante o derribou do cavallo no meíí
da sua gente aterrada.

VIII
Nioolau Bienzi

Era então Boma agitada pelo
d'um taberneiro e d 7 urna lavadeira,
íficolau Bienzi. Bnthusiastico admirador das theorias republicanas,
cebera o projecto de resuscitar
antigos tempos do Capitólio e do For
de constituir um senado e cornicioji
de restabelecer o antigo esplendor rj|
mano, e de recuar as fronteiras
nação até ás extremidades do u n i v e ^
«Declaramos, dizia um dia ao povfl||
que a cidade de Eoma e as cidades
d'Italia são e devem continuar a |DI
livres. Concedemos a todos os cidadão;||
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'estas cidades o direito de cidadãos
omanos, e tomamos o mundo por tesemunha de que a eleição do imperador
omano, a jurisdicção e monarchia
>ertencem á cidade de Roma, ao sen
•ovo e a toda a Itália.» Depois de ter
issim falado, desembainhou a espada,
>i feriu com ella o ar do lado das três
oartes do mundo então conhecidas,
3lamando a cada golpe: «Isto períonce-me».
Gabava-se comtudo de estar cheio
<le submissão e respeito para com o
Papa Clemente VI que residia era
Avinhão, mas ao mesmo tempo expulsava de Eoma o seu vigário, o
bispo d'Orvieto, cujas justas admoesíações não podia supportar. O Papa
lhe mandou fazer advertências. Eienzi
ainda se mostrou mais audaz. A 3 de
dezembro de 1347, escrevia Clemente VI
ao povo de Bòma uma carta em que
aondemnava o proceder d'este tribuno fanfarrão; a 15 do mesmo mez,
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Rienzi, abandonado pelo seu povo
obrigado a fugir, se escapava par|
Allemanha, com habito de franciscanc
Durara o seu reinado sete mezes.
Seis annos depois, foi novamenj
chamado ao poder; porém as suas exí.,
çÕes e violências lhe attrahiram a ij
do povo, que se rebellou contra ell
a 8 d'outubro de 1354, bradandii
Morra o tyranno! Cercam o palácio
tribuno, que apparece a uma janellaf
e faz gesto para impor silencio á
tidão enfurecida: respondem-lhe coi
uma saraivada de pedras e flechas.,:,.
Perdendo a esperança de calmar a
effervescencia dos ânimos, não vê
salvação senão na fuga. Toma as vesteí
d'um criado e manda abrir as porte,
do palácio para entregar as suas r|
quezas ao saque: o seu fim era desvis
d'este modo a attenção do povo e ali
cançar meio d'escapar ao perigo. Mas,;
quando se apressa a sahir, com '••
cabeça escondida em cobertores, U
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diz um romano detendo-o; « Aonde
vaes? Rienzi julga-se reconhecido e
declara que é o tribuno. Conduzem-n'o
ao pé do capitólio, onde é morto pelo
punhal d'um assassino; cortam-lhe a
cabeça e as mãos; o corpo é arrastado
pela cidade e pendurado no balcão d'um
carniceiro.
A sua morte fazia voltar por séculos
á noite do sepulchro o phantasma da
republica romana de que elle se mostrara apostolo incançavel.
IX
Carlos da Paz — Ladlslau—Bajazet I

Começou outra lucta Carlos de Duvaz
ou da Paz. Tendo recebido do Papa
Urbano VI a investidura do reino de
Nápoles, que era feudo pontifício, fora
a Roma e jurara fidelidade á Santa Sé.
Trahiu porém os seus juramentos.
O Papa fez uma viagem a Nápoles para
lhe recordar as suas promessas; mas
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Carlos, em menosprezo do direito dai
gentes, o encarcerou. Conseguiu com'
tudo Urbano VI fugir, e, graças
auxilio d'uma frota genoveza, foi-I
dado escapar ás perseguições d'u
traidor. Carlos da Paz, elevado poij
um partido á coroa da Hungria, re|
cebeu um golpe d'espada no raei
d'uma festa no mez de fevereiro d
1386; encerrado na cidadella de Vi
grado, o veneno deu cabo d'elle algu
mezes depois.
A ambição, que o perdera, foi també;
a ruína de Ladislau; como Cari'
recebera do Papa a investidura
reino de Nápoles. Desgraçadamen
teve o criminoso capricho de siti
Roma, de a entregar ao saque, e
se apoderar de todo o Estado da Egrej
A morte súbita, que o feria em
polés em 1414, livrava o Papa d'
perjuro e ingrato.
Poucos annos antes, já um home:
que meditava a ruina do nome christãQ
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poderá aprender o que valem simiIhantes emprezas. Bajazet I, sultão dos
turcos, semeava a morte por todos os
paizes onde Christo contava alguns adoradores. « Hei de fazer comer aveia ao
meu cavallo, clamara com orgulho,
sobre o altar de S. Pedro de Boina!»
Illusão! Em junho de 1402, encontrava
o fogoso bárbaro no seu caminho o
celebre Tamerlan, aquelle chefe dos
tártaros que enchia a terra com a fama
do seu nome. Vieram ás mãos os dois
conquistadores nas planícies d'Ancyra,
na Phrygia. Durou a batalha três dias e
duas noutes; duzentos e quarenta mil
homens juncaram o solo com seus cadáveres. Bajazet foi vencido e aprisionado. Era torto, e Tamerlan coxo;
assim é que Tamerlan soltou grandes
gargalhadas, ao ver que o universo
estava sujeito a um coxo e a um torto.
Foi deshumano para com o captivo.
Quando queria montar a cavallo, servia-se do corpo d'elle como de escaFim trágico, eto. 18.
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bello; emquanto comia, condemnava-ôlj
a estar debaixo da meza, e a não téíl
outro alimento que as migalhas que|
cahiam ao chão. Por fim, encerrou-^
qual fera n'uma jaula de ferro. Bajazelj
suicidou-se, espedaçando o craneod'eii|
contro ás grades da prisão (1).

de março de 1438, com os bispos das
principaes dioceses do Oriente. As dificuldades pendentes desappareceram
ante a força de dialéctica dos latinos,
que levaram os seus adversários a subscrever ás propostas sustentadas pela
Egreja do Occidente. A reunião estava realisada.
Por um fatal espirito de partido, teve
a sorte das antecedentes; e entre os
que se esforçaram para lhe espedaçar
os vínculos, cumpre citar Marcos d'Epheso, único dos bispos gregos que
recusou, no concilio de Florença, reconhecer os seus erros. De regresso
ao Oriente, empregou a astúcia e a
mentira para manter o schisma. Foi
mais que bem succedido. Porém o seu
fim foi digno do papel que representara:
como Ario, cuja perfídia imitara, teve
uma morte acompanhada dos mais vergonhosos incidentes (1).

Marcos d'Epheso — Notaras • Condestave
de Bourbon

Successos da mais alta importanci
chamaram a attenç&o do Oriente e Occi dente.
Os gregos schismaticos haviam feito;
ao Pontífice de Eoma propostas paraj
a reunião das duas Egrejas, Eugênio TV,
respondendo ao desejo d'elles, os conj
vocou para o concilio geral de Ferrara,J
que veio a ser o de Florença, para onde
foi transferida a assembléa. O impe-3
rador João VII Paleologo lá foi, a 4
(l)Biographia Univ.,art Bajax

(í) Labbe., t. 13, col. 434, e Raynald, 1445,
n. 17, com a, nota de Mansi sobre o n." 16.
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Um raio da vingança divina estalava,
pouco depois, na própria Constantinopla. O gran-duque Notaras, era ar
dente defensor do partido schismaticq
« Antes quizera, dizia elle, ver rein
no Oriente o turbante de Mafoma, qtí
a tiara do Papa ». Foram deferidos o
seus votos. A 20 de maio de 1453, e
trava Mahomet II vencedor em Con
tantinopla. Não teve Notaras por qu
congratular-se. O conquistador chamo
ao paço o duque com todos os se
filhos; e apenas chegavam, mandaví
Mahomet decapitar os fllhos de Notara!
á vista do pae, e ao pae, por sua vez,
era cortada a cabeça sobre os cadáveres dos filhos (1).
Depois d'aquellas scenas de deso
lação que abysmavam o Oriente e:
luto e lagrimas, teve o Papado qu
soffrer no Occidente grandes provações
n'aquella epocha de lucta famosa que
(1) Duoas, o. fà. — Phrantsét, 1. 3, o. 18.
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assignala os reinados de Francisco I,
rei de França, e do imperador Carlos V.
Foi o condestavel de Bourbon o heroe
d'esse lúgubre drama que ensanguentou
a Itália. Traidor ao seu rei, pozera-se
ao serviço do imperador. Havendo-lhe
sido confiado um cominando, tomou o
caminho de Eoma, cujas riquezas cubicava para as entregar ao saque dos
seus bandos indisciplinados. As suas
forças foram augmentadas com quatorze mil allemães, que não respiravam
senão rapina e morte; Jorge Fronsberg, chefe d'elles, repetia muitas
vezes: « Trago commigo uma corda para
enforcar o Papa pela minha mão ». As
esperanças deviam desvanecer-se-lhe
com a vida. Antes de chegar diante
dos muros de Eoma, era morto por uma
apoplexia fulminante.
Seguiu-se de perto a hora* do condestavel. A 6 de maio de 1527, arrojava
as suas tropas sobre a cidade; elle próprio pegou n'uma escada que encostou
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a um muro da cidade; e começava aj
subir, quando uma bala o veio separar*
do numero dos vivos.
Nem por isso deixou Roma de ser en- J
tregue á ferocidade dos sitiantes, que
fizeram n'ella um saque espantoso, e,j
por espaço de oito mezes e meio, se|
deram a excessos que eram desconhe-1
eidos pelos bárbaros d'Alarico. A mãc|a
de Deus pesou sobre aquelles furiosos;!
Em menos de dois annos, não restava*!
nem um só de todos aquelles bandidos/
que haviam prendido o Papa Clemente VII, e tinham feito da cidade"
santa theatro das maiores infâmias de;;
que a historia conserva lembrança.
Não houve ninguém até Philisbertv,
de Ohâlons, successor do condestaveí
n'aquellas hordas Ímpias, que não recei
besse um castigo exemplar, pois elle li,,
foi morrer miseravelmente no fundo
da Etruria; e Carlos V, que tolerara
aquella expedição, não colheu d'ells
outro fructo senão vergonha. Desde
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ontão, a sua casa perdeu a antiga gloria:
u sua decadência começara no instante
em que elle permittira se pozesse a mão
na tiara. Mais alguns annos, e a sua farnilia, decahida do antigo esplendor,
desapparece para sempre.
XI
'Luthero — Calvino — Henrique VIII

Desde o anno de 1534 ao de 1775, ninguemdirigiu nenhum ataque serio aos dir^itos da soberania temporal dos Papas.
Sé, porém, reinavam pacificamente no
seiip dos seus Estados, outras dores e
outras lagrimas lhes estavam reservadas.
; No século XVI, um atrevido inuoyador, Martinho Luthero, privava a
Ègreja d'um domínio que lhe é mais
caro que o gozo d'alguns pedaços de
terra. A , Allemanha, fascinada pelo
prestigio da sua palavra ardente, se
deixa prender aquella cadeia de mentira de que elle se faz mantenedor. Em

- 194 -

breve Martinho a arrastou comsigo a<j
precipício do erro, do schisma e da h
resia; e até hoje, aquelles paizes n
poderam recuperar o facho divino, qi
um impudico lhes apagou no seio co
seu pestífero sopro. Já n'este mundo
quelle homem violento soffreu o casti,
dos seus ultrages a Christo. Escutaeque elle próprio nos revela as sua
dores. N'uma d'aquellas formosas noites*
que presidem ao descanço da natureza
conversava o frade apóstata com u:
religiosa que largara o habito, Catherina de Bora, a quem elle arrancara/do
claustro para a tomar por^esposa, em/de»
trimento dos mais sagrados juramentos.
Brilhavam as estrellas com todo o seta1
fulgor. — Vê, disse Oatherina a Marí-;
tinho, como aquelles pontos luminosos
estão deslumbrantes.—Luthero ergueu
os olhos: Oh! que viva luz, respondeu*.
elle, mas não brilha para nós!—B
porque, retorquiu Catherina; seremqw
aos privados do reino dos céos? — L
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thero suspirando: Talvez, disse, em castigo de termos deixado o nosso estado.
— Será necessário voltarmos a elle!
continuou Oatherina.—E' demasiado
tarde, o carro está demasiadamente atolado, accrescehtou o ex-frei Martinho ;
e cortou a conversação (1),—Eoía-o o
remorso; a sua alma era um inferno
antecipado; a cada instante lhe parecia
ver legiões d'espíritos infernaes; tudo
n'elle estava n'uma perturbação que lhe
tornava a vida uma continua tortura;
as suas palavras e escriptos são a prova
irrefragavel d'isto.
Catherina de Bora, sua mulher, ficou
reduzida a tão grande miséria, que
muitas vezes lhe faltava o bocado de
pão necessário para o sustento da família. Em 1552, uma queda d'uma
carruagem a lançava na sepultura.
Estava lançada a luva. Um novo heresiarcha, Calvino, fazia de Genebra o
(1) Jorge Joanneck, Norma oitai — Kraus,
Ooicul., p. 11, foi. 39—Audin, t. 2, p. 277 e 278.

— 196 —

baluarte dos seus erros e dos seus ata-f
quês á Egreja. O seu orgulho, offendidtf;;
por não ter obtido o beneficio que pré?
tendia para si e que foi concedido a ui
concorrente, lhe arrancara este grito i
rebellião: « Tirarei da recusa que soffr|
uma vingança de que se fallará na
greja por mais de quinhentos annos.j
Cumpriu a sua palavra. Menos írascivél
que Luthôro, occultava Calvino sob um|
apparente modéstia toda a sanha dj_
lobo vestido com a pelle do cordeiro.^
Mas em breve sahiu d'este socego fallazj
e tirou a mascara, declarando-se inil
migo encarniçado da religião catholica;|
e este homem que calcava aos pés a;
auctoridade da Egreja e despedaçava as,
tradições de dezeseis séculos, immolavÊ
ao seu furor os que se arrogavam o direitjç
de ter uma doutrina contraria ás que ellí
ensinava. Mas uma espada mais formiji
davel que a sua lhe estava suspens
sobre a cabeça; quando feriu, o golf
que elle sentiu foi tão tremendo,
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anibena se fallará d'elle por mais de
quinhentos annos. «Uma moléstia das
nais vergonhosas e repugnantes, diz
ama testimunha ocular, se lhe apoderou
do corpo. Era presa de dores atrozes
iue o queimavam a fogo lento, e o consumiam a pouco e pouco. O desespero
íiugmentava n'elle os horrores dos sofirimeutos. A sua morte, occprrida em
1064, é uma das mais lamentáveis que
se citam na historia » (1).
Estas deserções não são as únicas que
teve que chorar a Egrej a. Henrique VIII,
rei d'Inglaterra, despojava a antiga ilha
ilos santos da fé de seus pães. Um vicio
degradante foi a causa d'esta desgraça.
Cheio d'um amor illicito, forma o rei o
projecto de repudiar sua legitima esposa
e reclama da cúria romana a approvação
do divorcio. O Papa Clemente VII responde que não pôde acceder aos seus
(1) Joann. Harennius, apud PetrumCutsenum
• Audin, Historia de Calnino, t, 2, p. 415.
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desejos, e conserva-se inflexível. Henrique não escuta mais que a paixão;
declara-se Papa d'Inglaterra, funda uma
egreja nacional, e entrega-se sem frei~
ao ardor das suas inclinações.
Botos os diques, o rei, por uina pft
dente fatal, passou breve á crueldad
no espaço de trinta e oito annq
mandou executar duas rainhas, um car
deal, dois arcebispos, dezoito bisposjf
treze abbades, quinhentos priores
frades, e triuta e oito doutores. Mae
em tanto que tinha por divertimento,
arrancar a vida aos filhos da Bgreja, l
corpo adquiria-lhe proporções fabu|
losas: tornou-se tam enorme, que não
podia mover-se senão por meio de me|
chanismos inventados para seu uso.
hora final foi horrorosa. A 29 de janeir
de 1547, morria Henrique VIII soltand
este grito de espanto e desespero: Meusj
amigos, disse aos que lhe cercavam
leito fúnebre, tudo perdemos, o estado, A
faina, a consciência e o céo!
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Sua família, amaldiçoada no chefe,
«xtinguiu-se logo á primeira geração;
j
Thomaz Cromwell, que favorecera os
desvarios do seu rei, e que, com seus
conselhos, o abysmara no schisma, não
;.;ozou muito tempo do valimento. Três
mezes depois de ser elevado á dignidade
de primeiro ministro, cahia-lhe a cabeça
sob o ferro do algoz no anno de 1540.
XII
Marat — Danton — Robespierre — Péthion
Carrier — Collot d'Herbois — Berthier

A Bgreja entretanto, no meio d'estas
perturbações, via além dos mares erguerem-se novas gerações que não
conhecia, e as quaes, trazendo-lhe o
tributo da sua dedicação, a consolavam
das suas perdas no antigo continente.
Acabava a America de abrir-se á sua
acção fecunda e civilisadora, e em
breve se encontrou entre as populações
do Novo Mundo o espectáculo da pie-
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Continuava a Egreja gloriosamente oí
seu ministério evangélico, quando viu
estalarem-lhe aos pés os raios da revolução que troava na terra de França.
2 de novembro de 1789, decretava-8j
aqui que os bens ecclesiasticos fossei
postos á disposição da nação, e pi
nham-se depois em almoeda os bens da
Egreja. A 13 de fevereiro de 1790, erani
supprimidas as casas religiosas, e
summava-se o schisma por meio dai
constituição civil ao clero. Mais alguns
dias, e a religião tomará o caminho dq|
exílio; e ao reinado da paz de que ellll
é divina mensageira, succederá o rei''?
nado do terror. Em todos os pontos de
França estava permanente a guilhotina,
e devorava milhares de sacerdotes e de
fieis, que preferiam a morte á apostosi
da fé. Corria o sangue em torrentes,
os que escapavam ao cutello, iam morrer
submersos nas ondas. A justiça de Deus
seguiu o seu curso: os auctores d$;
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tantos morticínios, verdadeiros monstros que recordam os JSTeros e os Galerios, morreram como morrem os perseguidores da Egreja. Para não cangarmos
o leitor com uma extensissima nomenclatura, citaremos só as principaes victimas da ira celeste.
Marat, um dos heroes que conspiraram
contra Christo, é consumido por uma
moléstia repugnante, e, a 13 de julho de
1793, cae sob o ferro d'uma mulher; e o
seu corpo serviu mais tarde de joguete
á multidão, que o lançou no cano de esgoto da rua Montmartre. A 5 d 7 abril de
1794, expirava Danton sob o cutello da
guilhotina; a 27 de julho seguinte, outro
monstro, Eobespierre, que fizera assassinar milhares de concidadãos seus, pagava tributo á vingança de Deus: um
tiro de pistola lhe espedaça o queixo inferior, e o abysma nas dores d'um a agonia espantosa, que termina no dia
seguinte pelo ultimo supplicio. Péthion,
chefe do corpo municipal de Paris, que
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excitara secretamente as carnificinas dê
setembro de 1792, e que mostrara uni
encarniçamento feroz no acto d'accu
sacão de Luiz XVI, teve um fiin aindi
mais triste, ífao se lhe encontrou sen|
a metade do corpo n'um campo de trigj
em Saint-Emilion, perto de Libourná
o resto fora preza dos lobos. Carriei|
inventor dos famosos afogamentos, te
de luctar contra uma doença verga
nhosa, que não o deixou senão com
vida sob o ferro do carrasco, a 16 de'
novembro de 1794. Collot d'Herbois,
que fazia em Lyão o que Eobespierre e-,
xecutava em Paris, acabou os seus dias!
em Cayena, onde morreu em tormentos
inexprimíveis, a 8 de janeiro de 1796.
Assim pereceram sem excepção todoí
aquelles tigres que se haviam aprazad'
para diante do altar da razão, afim d'
celebrarem as exéquias da Bgreja e dói
seu Christo.
Comtudo a guerra ainda foi mais en-j
carniçada. Assim é que, afim de se?j
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imitar a velha religião, o mal que, como
tão bem disse o conde de Maistre, fere
sempre forte e certeiro, comprehendeu
que era preciso primeiro despedaçar e
onterrar a chave d'abobada d'aquelle elificio cuja primeira pedra está assente
sobre a rocha da Cidade Eterna. D'onde
esses ataques multiplicados á capital do
mundo catholico.
A 28 de dezembro de 1797, capitaneava o general francez Duphot um
bando de facciosos e tentava promover
rima sedição contra Pio VI; mas breve
oahiu sem vida sob o golpe d'uma bala
que o ferira na garganta.
Berthier recebeu immediatamente ordem do Directório de marchar contra
Roma á frente d'um formidável exercito, e os francezes entravam n'aquella
cidade a 12 de fevereiro de 1798. Na
inanhã de 15 d'aquelle mez, plantava o
general no centro da cidade dos Papas
uma arvore de liberdade, e proclamava
a> republica romana; de tarde, annunFím trágico, eto. 14.
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ciava-se ao Pontífice que já não era se
berano temporal; e a 20 de fevereiroj
partia Pio VI para a Toscana. A
estada alli foi de curta duração; arrras
taram-n'o a França, e alli morreu em 2,|
d'agosto de 1799, em todos os rigor|
do mais duro captiveiro. Berthier,
puzera a mão no ungido do Senho
sentiu o effeito d'estas palavras
Deus: Desgraçados ftaquelles que tocari
nos meus Christos! No 1.° de junho dl
1815, estava elle em Bamberg, junto d|
príncipe de Baviera seu sogro, quando
dizem, atacado d'um accesso de febi!
violenta, se precipitou d'uma varanda'|
rua, sendo a morte instantânea.
XIII
Cavour — Farini
' *"1^H

Os Homens porém não querem vêí
Ainda hontem, nós ouvimos clamores
cujos echos repetiram este grito feroz ,e
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provocou? Um ministro piemontez, o
senhor de Cavour, que desencadeava a
revolução com estas famosas palavras:
Hgreja livre no Estado livre, com Boma
como capital da grande Unidade italiana. E desde o primeiro dia da publicação d'este programma, encontrava a
Egreja a liberdade nas prisões, nas
proscripções e nos fusilamentos. Tal é
o caminho que o senhor de Cavour
abria a Victor Manuel para chegar ao
Capitólio. Já saudava de longe o dia
em que o havia de conduzir vencedor â
cidade dos Papas; já n'uma resposta
que dava a interpellações que lhe eram
feitas pelo parlamento piemontez no
inverno de 1861, a respeito da questão
romana, dissera que adiava para d'ahi
a seis mezes uma resposta definitiva.
Todos comprehenderam, e murmurava-se que os negócios estavam em via
de prosperidade. Porém seis mezes depois, dava o céo ao senhor de Cavour
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um terrível desengano. No mez d
junho do mesmo anuo, dava o ministr
contas do seu governo, não aos homen
mas a Deus. A 6 de junho de 1861, um
apoplexia fulminante lhe tirava a vid
Batera d'encontro á rocha, e a rocha
espedaçara.
O senhor de Cavour era seguido
perto ao sepulchro por outro agente
revolução, cuja vida política e terriv
morte foram relatadas pelo Diário
Bruxellas, ao qual devemos os seguin
pormenores.
Mui novo ainda, filiado nas seitas
revolucionarias, figurou Farini vantajosamente nos movimentos politicos de
1841 a 1843, e obrigou a policia ]
ficia a exilal-o. Estando na Toscanaj,!
redigiu o famoso manifesto de Biminia
que serviu de programma á rebellião
das Bomanhas em 1845, e recebeu dó
professor Montanelli a missão de cor-;
romper a juventude da universidade de
Pisa, da qual se desempenhou com

tisfação dos patriotas. Mazzini affirma
que, em Bolonha, fora visto Farini arregaçando as mangas do casaco, e bradando que havia de ensopar os braços
até ao cotovello no sangue dos padres.
Em 1847, a amnistia de Pio IX lhe reabriu as portas da pátria. Besignara-se
a ser hypocrita. Em Boma soube ganhar
a confiança do governo d'então e veio a
ser substituto do ministro do interior.
N'esta elevada posição, empregou a
sua auctoridade para transformar o pessoal das delegações e municipalidades,
e substituiu o mais que pôde, aos homens
honestos, funcciouarios hostis ao Papa.
Encarregado depois d'uma missão junto
de Carlos Alberto em Volta, eleito
membro do parlamento pela cidade de
Faenza e nomeado director geral da
saúde e das prisões pelo senhor de Bossi
obrou em toda a parte com a mesma perversidade. Conserva-se em Boma um documento que não tardará a publicar-se:
é a relação que fez ao circulo popular
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do assassínio do ministro de Pio IX.
Nas imprudentes confissões d'este do/
cumento, vê-se até onde chegaram a
traição e perfídia d'este homem, que,
ficará sendo uma das figuras maistj
hediondas da revolução italiana.
A volta do Papa em 1849 tornou-lhe
impossível a residência em Boma|
Pediu refugio e dinheiro, empregos e]
dignidades ao Piemonte... Graças a
protecção do senhor de Cavour, prote
cção comprada por um preço que a,
chronica escandalosa revelou, e que não
é decente fazer figurar aqui, foi sue
cessivamente jornalista, ministro, me*
dico e deputado. Escreveu um livro
que não terá mais que o valor d'um fo
lheto, o Stato Romano, e trabalhou com|
ardor em preparar os acontecimentos
Assim é que em 1859, representou umí
papel importante e entrou em cheio m
via em que ao mesmo tempo havia
cobrir-se de sangue e de ridículo. Etguido á dignidade de dictador dos du-;
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cados de Modena e Parma, estabe"íeceu-se no palácio de Francisco V.
Vâu-se então ostentar um fausto louco,
cainpar de soberano, cubrir a mulher e
a filha com os vestidos das princezas
exiladas, fazer-se servir por lacaios com
a libr1^ do duque, e em fim cahir em todas
as extravagâncias d'orgulho a que pôde
entregár-se um homem de fortuna, um
momento adornado dos attributos da
realeza. Enriquecido á maneira dos
seus cúmplices, Farini, sobrepujando-os em velhacaria, repetia a todos
que queria morrer pobre. Cria o temerário
grangear uma vida opulenta, como se
Deus não soubesse, quando lhe apraz,
precipitar os seus inimigos do apogeu
da fortuna nos abysmos da miséria.
Epicureo também, á similhança de
todos os seus cúmplices, levava-lhes
ainda Farini a palma em glotoneria,
entregava-se aos requintes e ás abundancias da meza, e é sabido qual ia ser
dentro em pouco o seu horrível alimento.

l
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Eepleto d'ouro, cheio de guizados e dê
vinho, inchado pelo poder, comple
tou-se Parini pelo crime.
Por sua ordem o coronel conde Anvi,
servidor da duqueza de Parma, foi pr/
e abandonado á plebe, que se entrego
contra elle, como se recorda com horrorji
a todos os actos d'uma ferocidade
minavel. O coronel foi despedaçado e:
cima d'uma mesa. Arrastaram pela ci-\
dade os pedaços do corpo. A cabeça,
levada na ponta d'um chuço, ficou ex*
posta no topo d'unia columna na praç
publica...
Mas começava a despontar o dia d;
justiça de Deus. Havia um homem que*
rido e útil a Parini; servia-lhe de secre?
tario e governava-lhe a casa: era seu;
genro, o senhor Eicciardi. Morreu cU|
repente. Depois chegou a vez á filha
Farini, a senhora Eicciardi. B Pari
viu-se só.
De volta a Turim em 1864, foi de
penfce elle próprio atacado da mais to

rivel moléstia: ficou doudo, doudo
furioso. Não relatarei, accrescenta o
auctor da correspondência d'onde temos
extrahido estas informações, os incidentes a que deu logar a enfermidade:
basta revelar, para patentear a acção
da justiça divina, estas três coincidências :
Parini, por uin escarneo hypocrita,
folgava de repetir, ao mesmo passo que
ostentava um fausto insolente e accumulava thesouros para o futuro, que
queria morrer pobre, e viveu os últimos
annos da vida n'uma abjecção e nudez
a que a mais miserável pobreza não poderia resignar-se.
Parini entregava-se a um luxo de Sardanapalo, e viu-se-lhe, na sua loucura,
recusar todo o alimento que lhe offereciam, e saciar a fome do modo mais
immundo.
Parini finalmente, no fastígio do
poder, entregara um innocente nas mãos
d'uma plebe furibunda; e precipitado
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nos abysmos da loucura, não cessou de
julgar-se perseguido pela sombra vinga-/
dora da victima: Anviti, Anviti, toãô,
ensanguentado, com a cabeça na mão, está
alli! Eepetia continuamente estas pala-*.,'
vras, e rolava-se, coberto de piolhos «J
de porcaria, no soalho do quarto, prezai
de horríveis terrores (1).
Estes avisos, cumpre dizel-o cora dôr ( ;
deixam a geração actual n'uma profunda?
cegueira; por isso, parece Deus querer*;
descarregar os últimos golpes, para>3
despertar o mundo adormecido n'uni'j
somno vergonhoso e culpado; e aindal
não comprehendem I
Succedem-se as pestes nos anirnaes e»i]
nos homens, as guerras, os tremores dei
terra, as inundações, a fome, e nãòl
comprehendem. Estão transtornadas
ordem moral e a social, e não compre^
hendein. Proclamam-se as doutrinas mais;
(1) Extracto d'uma correspondência do í! uma,
inserta no Diário de Bruxellas, em novembro
de 1866.

— 213 —

perversas, vacillam os principies como
astros transviados sobre as nossas cabeças, e não comprehendem.
Comprehenderão um dia, mas demasiado tarde; porque, por bem ou por mal,
é necessário que se cumpra a grande
lei providencial do mundo, e assim para
as sociedades como para os indivíduos,
como dizia o próprio paganismo, a justiça segue sempre, ás vezes com passo
lento porém seguro, a iniquidade...
E' certa a grande lei da justiça, e
ninguém lhe escapa: cedo ou tarde, o
mal chama a desgraça. Justitia elevat
gentes, míseros autem facit populos peccatum; a justiça eleva os povos, mas o
peccado torna-os desgraçados. Proclama-o tão alto a historia como o livro
sagrado. Cada século o attesta por sua
vez, dir-se-ia que encarregado pela Providencia de bradar ás gerações desattentas, como aquelle grande criminoso
dos antigos tempos: Discite justitiam moniti, et non contemnere divos.
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Bebellem-se quanto quizerem, accumulem sophisma sobre sophisma, que
não expulsarão a Providencia do mundo,
nem a justiça de Deus da historia.
B a historia não terá suficiente execração para aquelles que tiverem erigi
nado e consumrnado os attentados d
que somos testemunhas. Saber-se-hi
mais uma vês, quanto custa a um secul
o ter posto a mão no Ghristo do Senhor, a
o que cahe em torno d;esta columna
abalada da ordem, da justiça e da sociedade (1).
Nolite tangere Ohristos meos.
(i) Carta de Mnr. d'0rleans sobre as d
graças e signaes dos tempos.

CONCLUSÃO
O Passado que fizemos comparecer
ante nós, apontou á nossa attençao a
miserável sorte dos homens que se teem
insurgido contra a Egreja. Bem o
vimos: por espaço de três séculos, accumularam os imperadores de Eoma
pagã monte sobre monte para escalarem
o céo e derribarem do seu throno o
Christo, que esperavam sepultar sob as
ruinas do seu altar; porém Christo pulverisou-os com o seu império sob a
planta dos bárbaros.
Outros vieram, e tentaram substituir
a verdade do Evangelho pela mentira,
e tiveram como papa a Mahomet, e o
alfange d'este como sancção das suas
tyrannicas vontades.
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Mais tarde são os imperadores d'Allemanha que se levantam contra o B-!
terno, e tentam arrebatar-lhe na pessoa
dos seus Pontífices direitos inalienáveis, e o Eterno riu-se d'elles, ej
fez-lhes sentir o pezo do seu braço.
Grande numero d'homens arranj
caram á tiara províncias que revindif
cavam por direito de conquista, e Deu$
varreu-os com os seus thronos, como,
outr'ora abatera a estatua de ferro dê;
Nabucodonosor.
De todos os meios dirigidos contra p
Papado, nenhum prevaleceu por muito,
tempo, e os seus inventores foram esma-^
gados pelo Todo-Poderoso, que d'elles
não deixou vestígios. Biles desappareceram, e a Egreja conserva-se ainda em
pé sobre a rocha que affronta todos o|
perigos, e desafia todas as tempestades
Ai, pois, d'aquelles que tocam nq
Christos do Altíssimo l A ira divina o
attinge e despedaça. O ultimo d'ell
será o Anti-Christo. Segundo o Apõe

lypse, suscitará contra as hostes dos
justos tão sangrenta perseguição como
ainda não assolou a terra; o exercito
que se espalhará pelos quatro pontos
do globo, se precipitará fremente de
infernal furor, e se entregará ás mais
infames crueldades contra os filhos da
cidade santa. Matará os dois enviados
do céo Henoch e Elias, que virão sustentar a fé vacillante; por espaço de
três dias e meio estarão insepultos os
seus corpos. O Anti-Christo e os seus
satellites enviarão mutuamente presentes, dando-se os parabéns pela
morte d'aquelles pobres prophetas que
terão sido teimosos afim de manterem
os direitos da justiça eterna. Porém a
hora em que entoarem os hymnos da
victoria, será testemunha da sua ruína.
Henoch e Elias se erguerão vencedores
da morte; o Anti-Christo, cujo reinado
terá durado três annos e meio, perecerá
sob a fouce inexorável do executor das
vinganças eternas, e a Egreja, sobrevi-
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vendo com Elias e Henoch a todas as
catastrophes, assistirá ao derradeiro
suspiro do ultimo dos homens, para it
por todo o sempre celebrar os seus
tríumphos ao pé do throno do seu divino fundador Jesus Christo.
Não tenhamos pois receio pela sorte
da Egreja: o passado responde-lhe pelo'
futuro. Bis ahi porque, no meio
abalos e transtornos que fazem tremer ,
povos e reis, um só homem não treme: é|
o Pontífice de Roma, que conserva uma;;
serenidade inalterável; é o Papa que
reanima os fracos como outr'ora o seu
divino Mestre, Jesus Christo, fortalecia
os discípulos aterrados no meio d' uma
tempestade que ameaçava engulil-os
sob as ondas do lago de Genezareth:
Homens de pouca fé, lhes diz, que temeis f (l) Que é mais um combate, depois
de perto de dous mil annos de contínuos •
combates e contínuos triumphosf Que
é mais uma espoliação dos domínios

pontifícios, quando vemos o Papado recuperar sempre o poder temporal de
que o teempor vezes despojado atravez
dos séculos, e o direito de propriedade
de que gosa a Egreja, sempre sanccionado por castigos exemplares, infligidos aos invasores dos Estados Eomanos? Deus, pela bocca d' Isaias, não
disse á Egreja: Nenhum embuste armado
contra ti será bem succeãiãol (1) Assim é
que Pio IX permanece impassível em
frente do perigo, porque, na fronte da
Egreja, coroada de victorias dezoito
vezes seculares, leu estas palavras traçadas pela mão de Deus: «Eu estou
comvosco até á consummação dos séculos; (2) as portas do inferno não prevalecerão contra ella (3); o céu e a terra
passarão, mas não passarão as minhas
palavras. (4)»

(1; Muroos, o. 4, v. 20.

(1) is,, c. 54, v. 17.
(2) Math., c. 28, v. 20,
(3) Ib., c. 16, v. 18.
(4) Ib., o. 24, v. 35.
Fim trágico, etc. 15.
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Sim, ó Bgreja catholica, apostólica ej
romana, ó barca invisível que levai!
dentro a salvação do mundo, tem
fiança. O teu piloto, o supremo Ponti^
fice, que tem na mão o leme que lhe
confiou o seu divino Chefe, te guia naflj
grandes aguas levantadas pela tempe
tade. Á sua voz queixosa que indica
hora do perigo, os bispos e os presbj
teros, os pregadores e os doutores
pontam da vigia o escolho que se ergue|
a tromba que se precipita. Naveg|
sempre, ó batel carregado dos passa
geirosd'estaterraestranhaqueconduze
á pátria: bemdita é a tua victoriosa dei
rota; navega, que os piratas serão en-j
gulidos no fundo dos abysmos, e tuJ
vencedora de todas as tempestades!
chegarás felizmente ao porto!

ADDITAMENTO DO TRADUGTOR

ADDITAMENTO DO TRÀDUCTOR

Napoleão I — Nàpoleão III

Seria de admirar que o sábio auctor
d'este bello livro, percorrendo a serie
dos perseguidores da Egreja desde a
sua origem, chegasse até Cavour e Parini, passando em claro Napoleão I e
Napoleão III, famosos oppressores do
Papado e exemplarmente punidos, si se
não attendesse á epocha em que escreveu. A 4.a edição de que nos servimos
é de 1874, sendo de crer que as antecedentes, ou quando menos a primeira,
fosse publicada sob o governo bonapartista; e sem duvida que teria seus
perigos fallar da tyrannia dos dois Ce-
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sares francezes antes que a catastrophe
de Sedan abatesse o ultimo do pedestal
do seu orgulho.
Fosse esta ou qualquer outra a causa
do silencio do rvd.° P. Bicard, suppriremos nós, consoante o permittirem as j
nossas escassas forças, «ssa notável 1
lacuna.
Muito se tem discorrido e escripto ácerca das causas da rápida e prodigiosa!
elevação de Fapoleão I ao fastígio da
grandeza, e da sua queda não menos
veloz e extraordinária. Nas divinas Es
cripturas, onde se falia da fundação '
da ruina dos reinos e impérios, se
encontra a segura explicação d'aquelles
grandes acontecimentos. Quiz Deus
fazer sentir o peso do seu braço a varias
nações da Europa, e com esse fim escolheu Napoleao para ser o ministro
das suas justas vinganças. Elle próprio
o comprehendeu em certo modo, é
n'um d'aquelles excessos d'orgulho fre-.
quentes nos homens quando no auge da
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prosperidade, disse um dia, sendo ainda
primeiro cônsul, que estava destinado
pela Providencia a restaurar a ordem
na terra
Effectivamente, houve tempo em que
poderia ter feito grande bem em matéria de religião, que é o fundamento
de toda a ordem. Si, depois de ter restabelecido os altares na França alliviada d'uma atroz perseguição, se
houvesse mostrado realmente protector
da Egreja, como fez esperar no começo
do seu consulado; si tivesse restituído
á Santa Sé os domínios usurpados e
feito respeitar na Europa o poder do
romano Pontífice, teria feito reviver
para a Egreja tempos florescentes, e
merecido as bênçãos do céo e da terra.
Mas, em vez d'isso, tornou-se oppressor
do Papa e do Oatholicismo. Cego pela
soberba, entendeu que havia de fazer
do Vigário de Christo, como fizera de
grandes potentados, escabello para a
sua immensa fortuna, degrau para a sua
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estupenda auctoridade. Chegou porém
a épocha marcada pela Providencia
para dar a paz á Europa e derribar rif
déspota, e o Senhor despedaçou, tão
facilmente como o fizera nascer, q|
açoite de que se servira para castigar,;!
as nações.
Exigira Napoleão que a Santa Sé rei
nunciasse á sua neutralidade, expul:!'
sando de Eoma e do Estado romano
russos, inglezes, suecos e sardos, e fe-1
chando os portos aos navios inglezes, j
russos e suecos (fevereiro de 1806). Pio
VII, como Pae commum dos catholicos;
e em interesse dos fieis residentes nos
paizes schismaticos, recusou acceder
ás altivas exigências do imperador.
Como consequência d'este acto justo ejj
paternal, os principados de Benevento
e Ponte Corvo são invadidos pelos francezes em junho de 1806; em novembrc
de 1807 são occupadas as províncias
d ; Aúcona, Macerata, Fermo e Urbino,?
e arrebatados os objectos d'arte da •

Borghese, que constituíam o mais bello
ornamento da capital do mundo christão; finalmente, em fevereiro de 1808
é occupada Eoma, onde a principio
deixam uma apparencia de poder civil a
Pio VII, que todavia se considera prisioneiro. As violências crescem de dia
para dia, consumma-se a usurpação, e
o Papa excommunga os usurpadores
(junho de 1809).
O palácio de Quirinal, então morada
do Pontífice, é atacado, e Pio VII é fechado á chave, com o cardeal Pacca, na
carruagem do general Eadet, e, ás
quatro horas da madrugada de 6 de
julho de 1809, conduzido a Savona. Eenunciamos a descrever a angustiosa
viagem do Papa, por espaço de longos
dias e tristes noites, ás vezes sem um
pouco de repouso. Uma vez Pio VII
n'aquella cidade, empregou Bonaparte
todos os meios, ora astuciosos, ora ameaçadores, para que o Papa subscrevesse ás suas exigências, usurpadoras
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umas e attentatorias outras dos' direitos
da Santa Sé; entretanto, proseguia nas
suas medidas de oppressão e perse1
guicão: Pio VII não cede áquellas, $j
protesta contra estas.
A situação do Pontífice prisioneiro
aggrava-se a ponto, que a 14 de janeir||
de 1811 o conde de Chabrol é encarrô
gado por Napoleão de notificar-lhe qu
lhe é prohibião communicar com egrejaí
ou súbdito algum do império, sob pena
de rebellião; que, pois nada é ca
de o tornar razoável, verá que o impe*
rador tem bastante poder para depor ui$:
Papa, etc.! No mais duro captiveiro, iso
lado de amigos, cangado, opprimido é de
continuo importunado por emissários de
Bonaparte (por desgraça, vários d'elles
cardeas e bispos francezes!), Pio VII
afinal retrogradou e prometteu fazer
concessões de que logo se arrependeu
vivamente, cahindo como que n'uma
espécie de delírio. Bonaparte ainda
assim não acceitou as concessões do"
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Papa, porque ainda não eram sufficientes para chegar ao cumprimento dos
seus projectos.
Succedia isto em setembro de 1811, e
até á primavera de 1812 deixaram o
Papa tranquillo na sua prisão de Savona. N'este tempo haviam chegado ao
apogeu a gloria e o poder de Napoleão I. Todavia, preparava-se então nos
conselhos divinos a queda d'esse poder
colossal. Na noite de 9 de junho intimaram ao Pontífice a ordem de se preparar para uma viagem, e fizeram-n'o
partir na manhã seguinte. No hospício
de Monte-Cenis, adoeceu o Papa perigosamente, tendo de receber a extrema-uncção na manhã de 14: não
obstante, fizeram-n'o continuar violenta
e brutalmente a viagem na noite seguinte! Andando de noite e de dia,
chegou quasi moribundo na manhã de
20 de junho a Pontainebleau. Ora, no
dia 22, fazia Napoleão passar o Niemen
ás suas tropas e invadia o território
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russo, principiando aquella campanha
que lhe foi tão fatal e o precipitou do
throno, fazendo-lhe perder em poucos
mezes o fructo de tantas victorias.
A acção da Providencia manifestou-s _,
n'uma circumstancia notável da celebrei
e desastrosa expedição da Eussia. Esjj
crevendo uma vez Bonaparte ao vice-rèi,
d'Italia uma carta em que se queixava;
de Pio VII, perguntara se o Papa cria:
que as suas excommunhões fariam cahir
as armas das mãos dos soldados fran?
cezes; e, depois de ter sido fulminada a*
bulia d'excommunhão, varias vezes ré
petira que, como não faria cahir
armas das mãos de seus soldados, se ri
d'ella. Pois permittiu Deus que o fact
se realizasse. Refere o conde de Ségu
testemunha ocular da grande cata
trophe, que « as armas dos soldados p
reciam d'um peso insupportavel a seu
braços entorpecidos; nas suas fre
quentes quedas, se lhes escapavam d
mãos, quebravam e se perdiam n

— 231 —
neve »; e diz também Salgues que « o
soldado não podia segurar as armas,
que escapavam das mãos dos mais valentes »; e n'outra parte repete que « as
armas cahiam dos braços gelados que
as seguravam ».
Mas a soberba de Napoleão I não
lhe deixou ver alli o dedo de Deus.
De volta da campanha da Rússia, renovou as suas exigências a Pio VII, o
qual, perseguido e enfraquecido, assignou por fim os artigos d'uma concordata desgraçada. Qual seria o estado em que ficou o pobre ancião, dil-o
o cardeal Pacca nas suas memórias:
«Entrando no quarto do Papa... fiquei pasmado e afflicto ao vêl-o curvado, pallido, magro, com os olhos
encovados e immoveis, como os d'um
homem anniquilado... Cheio de dor me
disse estas palavras: Deshonramo-nos
alfim: aquelles cardeães arrastaram-nos
a esta mema e nos fizeram assignar...
Pio VII estava abysmado em profunda
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melancolia, e entregava-se a accessos
de tristeza excessivos; não podia dormir
nem de dia nem de noite, e quasi não
tomava alimento algum,» O Papa revoga pouco depois a concordata, e 'Na-,
poleão dissimula a sua cólera e põe
em execução aquelle convénio, confetj
nuando o seu systema absorvente
tyrannico.
Entretanto os acontecimentos pré
pitavam-se. A sorte da guerra é:
adversa a Napoleão; a França fòri
invadida; a capital era investida e oc
cupada, e n'ella se realisava uma im
mensa revolução. Finalmente, a 24 de
maio de 1814 effectuava Pio VII a sua
entrada solemne em Eoma, depois dejj
mais de cinco annos de martyrio' eJ
captiveiro. A este tempo já ífapoleão If
se achava encerrado na ilha d'Blbaj|
e se, nove mezes depois, Bonaparte dél
novo se assentava no usurpado thronq
de França e dava largas ao espirito/
de vingança e de oppressão, ao cai
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de cem dias recebia o derradeiro golpe
nos campos de Waterloo, e, prisioneiro
e guardado como uma fera, ia morrer
na penhascosa e erma ilha de Santa Helena, entregue ás suas recordações e
á sua consciência!
Não é menos instructiva a historia
de ííapoleão III, em cuja elevação e
queda prouve á Providencia, dar uma
nova lição aos homens politicos, que
infelizmente não querem tomai-a e
aproveital-a.
A revolução demagógica de 1848,
depois de ter assassinado o ministro
pontifício Eossi e pretendido fazer o
mesmo a Pio IX, que dificilmente
pôde fugir á fúria dos cannibaes e retirar-se a Gaeta, entregava-se em Eoma
aos maiores excessos. A própria França
republicana de 1849, em consequência
d'uma votação memorável da assembléa nacional, e como que impellida
pelas nobres palavras do general Cavaignac—«Cumpre voarmos em soe-
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corro do Padre Santo», — fora derribar
o triumvirato d'execranda memória e
restabelecer a soberania pontifícia.
Que pensava então Luiz Napoleão
Bonaparte, candidato á presidência da
republica, ou antes aspirante á coroa
que cahira definitivamente da cabeça
de seu tio em Waterloo? Escrevia ao';:
Núncio apostólico em Paris: «A sobe- ;
rania temporal do Chefe venerável da f|
Bgreja está intimamente ligada com o
esplendor do catholicismo, com a liberdade e independência d'Italia.»
A França catholica, esquecendo-se
do revolucionário de 1831 contra a soberania temporal de Gregorio XVI, deu
ao pretendente milhares de votos. Seria
para os alcançar que Luiz Napoleão sev
mostrava convertido f Assim é de crer.
Bonaparte foi presidente da republica,
e mais tarde imperador com o nome
de Napoleão III; e as tropas francezas
continuaram a proteger a auctoridade
temporal do Chefe da Egreja.
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Chega o anuo de 1859, e Napoleão III
declara guerra á Áustria, alliando-se
com o Piemonte. A França catholica
sobresaltou-se, e com justa razão, visto
como a casa de Saboya estava, havia
algum tempo, á frente da revolução
italiana. Napoleão deu-se pressa em
tranquillisal-a com esta declaração:
«Não vamos á Itália fomentar a desordem, nem expulsar os soberanos,
nem abolir o poder do Padre Santo,
a quem restituímos o throno». A declaração imperial era segundada pela
dos ministros e dos oradores officiaes
do corpo legislativo. E, finda a guerra,
o imperador procurava de novo socegar as consciências catholicas, dizendo na abertura da sessão legislativa: «Os factos faliam de si bem alto;
ha onze annos que sustento em Eoma
o poder do Padre Santo, e o passado
deve ser garantia do futuro».
^pezar das declarações de ÍTapo"
leão III, que fez o Piemonte, á sombra
Fim trágico, etc. li»,
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das armas e da alliança franceza? Na|
Toscana, a revolução que derribou o =
grão-duque, tio de Victor Manuel,
tinha o seu quartel-general em casa
de Buoncompagni, embaixador do Piemonte. Em Parma, uma revolução provocada por emissários piemontezes afugentava a duqueza, que pouco depois
era de novo chamada pelo voto espontâneo dos seus súbditos; mas Cavour, :
fazendo occupar o ducado militarrnente, a expulsava pela segunda ej
ultima vez. Em Modena, nas Legações
e nas Eomanhas, ás insurreições pro-';<
movidas pelos agentes do governo
balpino succediam as occupações piemontezas, e a estas as annexações,
despeito dos tractados de Villafrancg
e de Zurich, e depois d'aquellas ridi|
cuias e odiosas farças das votações.
Faltava Nápoles, faltava Roma, e a
revolução capitaneada por Victor Manuel para lá se encaminhava. Garibaldi
preparava á luz do dia a sua expedição

ás Duas-Sicilias; Cavour dava dinheiro
e armas. Quando partiu o flibusteiro,
Cavour ãesapprovou á face da França e
da Europa a sua tentativa; escrevia ao
rei de Nápoles que alguns navios da
esquadra sarda tractariam de aprisionar o aventureiro; e pedia permissão
ao imperador dos francezes para atravessar os Estados-Pontificios, sem, tocar
na auctoriãaãe ao Papa, com um exercito que iria dar batalha á revolução
no território napolitano, d'onde Garibaldi ameaçava Borna...
Oito dias depois, o pérfido Cavour
ordenava ao Papa que licenciasse o seu
exercito, e Cialdiui invadia com 70:000
homens os Estados-Pontificios, realisava a surpreza e o morticínio de Castelfidardo, onde os voluntários de Lanioricière combateram um contra dez,
bombardeava Ancona, e roubava a
Pio IX as Marcas e a Uiabria!
Em Nápoles, sem embargo das traições de ministros, generaes e almirantes
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comprados pelo Piemonte, Garibaldi
ia ser derrotado em Volturno, quando
o embaixador piemontez (que era a alma
da conspiração contra Francisco II)
lhe envia batalhões sardos, em tanto
que a esquadra de Persano, em vez dei
capturar o aventureiro como prometteral
Cavour, rompe o fogo contra as tropas|
fieis, e Cialdini invade os estados napo-1
litanos com o seu ensanguentado exercito. Gaeta, ultimo refugio da realeza
legitima, é horrivelmente bombardeada
por espaço de quatro mezes, e afinal a
usurpação das Duas-Sicilias consumma-se também.
Ainda ha napolitanos fieis que sustentem com as armas na mão a independência da sua pátria e os direitos
do seu rei? O exercito piemontez afoga
em sangue e ruínas essas nobres aspirações, commettendo atrocidades dignas
da epocha do terror em França. Ao próprio John Eussell arrancaram um grito
de horror. Pontelandolfo e Oasaldnni,

cidades de 5:000 e 7:000 almas respectivamente, Castellamare e doze aldeias
foram incendiadas. Em Pontelandolfo,
foram assassinadas .30 mulheres que se
tinham refugiado aos pés da cruz. O coronel Fumei fusilava na província de
Cosenza 350 prisioneiros. Um relatório
official, apresentado na camará dos
deputados de Turim, confessava que,
desde maio de 61 a fevereiro de 63, tinham sido fusilados 1:038 napolitanos,
alem dos que tinham sido mortos em
combate!
Ao mesmo tempo, as cadeias eram
insufficientes para conter os presos políticos, que, segundo disse no parlamento inglez o snr. Bowyer, referindo-se a documentos certos, montavam
ao numero de 70:000, e que erarn tractados d'um modo que fazia horror.
]STo citado parlamento proferiu o snr.
Mauguire as seguintes palavras, que
pintam perfeitamente o proceder do
Piemonte desde 1859: «Foram vio-
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ladas a lei de Deus e a lei dos homens ;
o que principiou pela astúcia e pela
perfídia, e se perpetuou pela violência,
acabará pela deshonra».
Não estaria bem demonstrada a /é
púnica do Piemonte? Pois, sem embargo de tantas e tão evidentes provas,
ÍTapoleão III, sem consultar para nada
o Papa, parte interessada, conclue em
15 de setembro de 1854 com Victor Manuel uma convenção, pela qual se compromette a evacuar os Estados-Pontiâcios no espaço de dois annos; isto é,
a franquear as portas de Boma ao
Piemonte e a entregar-lhe o Papa.
Quaesquer que fossem as interpreta,
coes que o governo francez fingisse c
ao convénio, esta foi a que lhe deraii
official e officiosamente os piemontezes.
Um provérbio oriental, citado por
Mr. Dupanloup, diz: «Si me enganares
uma vez, a culpa é tua; mas si me en- :í
ganares duas vezes, então é minha "

— 241 —

culpa». Seria porém enganado pelo Piemonte Napoleão III, raposa política,
homem astuto, hypocrita e machiavelico como o que mais! A guerra d'Italia,
e a tolerância com que deixou seguir
ao governo subalpino o caminho das
iniquidades. não foram o cumprimento
dos compromissos do carbonário, recordados por diversas tentativas de morte
e sobretudo pelo testamento d'Orsini!
JSPuma certa epocha, não consentiu
Napoleão III que a imprensa ministerial
combatesse a soberania civil do Papado, e não se attribuiu a elle mesmo
um celebre folheto que reduzia aquella
soberania a um palácio com seu
jardim?...
O que é certo, é que a convenção foi
cumprida e Eoma evacuada; e para
logo se renovarem as tentativas revolucionarias contra o Património de São
Pedro. A de Garibaldi ao grito de Boma
ou a morte fez com que Luiz Napoleão, por um resto de pudor, ou porque

— 242 —

assim o julgasse conveniente para os
seus interesses, enviasse de novo
tropas írancezas a Roma, onde estiveram até 1870.
N'este anno rebentou a guerra'
franco-prussiana, que Napoleão III iniciou em nome dos princípios de 89 e ao
som da marselheza. Victor Manuel, que
devia tudo a Bonaparte, longe de o auxiliar, mostrou-se disposto a combatel-o; e, para comprar a sua neutralidade, como é notório se não official, o imperador retirou os poucos milhares de soldados que conservava em
Roma, onde entrava em 20 de setembro
o general Cadorna pela brecha da
Porta Pia, sem previa declaração de
guerra!
O que succedeu n'aquella devastadora guerra franco-prussiana é espantoso : uma serie não interrompida de
horríveis revezes cobriu a França de
cadáveres e destroços; e Napoleão III,
deshonrado, vencido pelos allemães,

amaldiçoado pelos francezes, cahia prisioneiro em Sedan, ia viver algum
tempo em Inglaterra, triste e desalentado, e acabava a vida em Chislelmrst
quasi abandonado, e sem levar sequer
a esperança de que um dia cingisse a
coroa imperial seu filho, o qual poucos
annos depois o devia seguir ao sepulcro ! Digitus Dei!

ÍNDICE
INTRODUCÇÃO.

Pag.
iii

PRIMEIRA PARTE
I — Herodes o Grande — Herodes Antipatro — Gaiphaz — Poncio Pilatos— Judas—Herodes Agrippa—
Nação judaica — Nero — Domiciano
II —Trajano — Adriano — Marco Aurélio— Septimo Severo. . . .
III — Heliogabalo — Alexandre Severo —
Maximino de Thracia — Decio. .
IV —Valeriano
V—Aureliano —Diocleciano . . . .
VI — Galerio
VII —Constando Ghloro.
VIII — Maxencio—Maximino Daia. . .
IX —Licinio — Licinio o Moço — Extincção da raça dos perseguidores.

9
23
84
39
44
52
58
62
70

247

— 246 —

SEG-UJSTDA

Pag.

PARTE

i—Ano. ./; . . . . . • •
II — Juliano o Apóstata
III —Valente
IV — A Imperatriz Justina — Eugênio. ,
V — Izdegerdo I — Nestorio — Basilisco — Zeno o Isaurio — Frávita.
VI — Hunerico
VII — Perosés — Anastasio I — Chosroés II
VIII — Constante II — Leão o Isaurio. .
IX— Constantino Copronyrno
X — Leão IV — Nicephoro í — Leão V o
Arménio
X I — P o d e r temporal dos Papas. . .
TERCEIRA PARTE

IV — Arnaldo de Brescia
V — Frederico Barba-russa — Henri79
que IV — Philippe de Suabia —
Othão
82
V I - Frederico II
95
VII- Philippe o Formoso — Luiz de Baviera
98 ,
VIII Nicolau Rieuzi
103
l I X - Gaiios da Paz — Ladislau — Bajazet I
105
X — Marcos d'Epheso — Notaras — Con110 j\
destavel de Bourbon
116
',(;
Luthero — Calvino — Henrique VIII
Xíí — Marat — Danton — Robespierre —122
Pélhion— Carrier — Collot d'Her125
bois — Berthier
XIII — G a v o u r — F a r i n i
CONCLUSÃO

155

Pag-

I — Astolpho — Didaco — Os sarracenos
— Ahderama II
139
II — Phocio — Os sarracenos — Francon
— Crescendo — Hunfredo — .
Nizon.
142
III —Henrique IV, imperador d'Alleuianha — Henrique V .
. . . 149

159
160
177
182
185
188
193

199
204
215

ADDITAMEHTO DO TEADUCTOB,
Napoleão I —Napoleão III.

.

. .

223

