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A segunda parte do liuro de
uita Christi.

Começa o liuro segũdo intitullado de vida de Christo em lingoagẽ 
portugues. em que tracta ho que fez o senhor em ho triçesimo segũdo 
ãno. segũd[o] se contem na hystoria euãgelica. Capitollo primeyro da 
molher samaritana.

(E foy se outra vez Jhesu a Gallilea) dõde veera a Judea. e ante que 
cheguasse a Gallilea era lhe forçado que passasse per o regno de Samaria. 
nõ por auer tençõ de hyr aos samaritanos por tal que se nõ mostrasse ser 
cõtrairo aa sua meesma doctrina. ca elle auia dicto a seus discipollos que 
nõ fossem per o caminho dos gentios etc. mas esto fez por a disposiçom e 
neçessidade do caminho o requer assy. por quanto Samaria he antre Judea 
e Guallilea (Veo se ergo açerca de Sichem çidade de Samaria onde staua 
a fonte que Iacob abrira) quãdo vijnha de Mesopotania. e comprou o cãpo 
de Amõ principe de Sichem e alli morou açerca daquella çidade. e quando 
veyo aa sua morte leixou aquelle campo a Joseph seu filho segundo se 
lee no Genesi. (E era açerca de hora de sexta) e esto se diz por mostrar 
que tijnha causa ou razom de star emfadado. porque per grãde spaço do 
dia trabalhara em preeguar. E esto foy signal que a sua payxom aueria 
de seer a tal hora. Fatigado ou cansado he o senhor segundo a carne da 
fortalleza do qual nos auemos ho esforço. e he cansado aquelle per que 
os cansados reçebem força e refresco. fatiguado he aquelle o qual se nos 
desemparar logo somos fadigados e canssados. e se for presente seremos 
fortes e rijos. por que a sua fortalleza nos criou. e a sua fraqueza nos 
recriou. Filhou elle nom sollamente a natureza humanal mas ajnda os 
deffectos que som açerca da natureza .s. aquelles que a elle conuinha 
filhar. Onde em quanto as penas som exerçitatiuas da virtude perfecta. 
e som testimunhas que declaram a natureza humana seer verdadeira 
e nom fingida. Em tanto tomou Christo verdadeiramẽte as penalida/
des assi spirituaaes como corporaes aquellas que sguardam a nossa 
humana natura em comuũ. assi como auer fame e sede quando nom teuer 
mantijmento. e tristeza e temor quando vee que tem aparelhado alguũ 
perigoo ou dampno. e assy como queẽtura e frio cansaço enfadamẽto e 
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cousas semelhãtes. nom reçebendo pero todos os defectos corporaaes. 
assy como doenças desuayradas que hy ha. nem filhou outrosi todollos 
deffectos spirituaes assi como som pecado ignorançia e reuellamento da 
carne1 cõtra o spiritu.

Christo querendo mostrar a verdade da humanal natura que tomara 
leyxauaa trabalhar e padeçer as cousas que som proprias do homẽ. e 
querendo esso meesmo mostrar que elle auia outra natureza e poder sobre 
a humanidade fazia algũas vezes obras diuinaaes em ella. Onde quãdo 
retijnha a influẽçia da virtude diuinal que nõ veesse ou decorresse em 
o corpo seu. Emtõ auia fame e cansaço. e quando leixaua em elle obrar 
a virtude diuina emtõ ajnda que nom comesse nõ auia fame nem sede 
nem cansaua ajnda que ouuesse trabalhos (E foromse os discipollos em 
a çidade) de Sichem (para cõprarẽ de comer) e daqui deste lugar segũdo 
Crisostomo. demostra o euangelista a humildade de Christo em quanto 
ficaua soo e desacõpanhado. E çertamente assi acustumou elle e ensinou 
os discipollos a trilhar toda a soberba.

E nota ajnda aqui a temperança do comer de Christo. por que tam 
pouco cuydado auia das cousas que auia de comer que nõ trazia com 
sigo mantijmento alguũ ou manjar. (e veyo huũa molher do regno de 
Samaria) .s. da quella çidade de Sichem. (a tirar agua) e demãdando 
lhe o senhor augoa por o trabalho e fadigado caminho. E conhoçẽdoo a 
molher em as faldras do mantom por judeu porque assy como os judeus 
erã deuisos delles em louuor e seruiço de deus em a circũçisom. assi 
tijnhã defferẽça nos vestidos. (Disselhe a molher os judeus nõ husam nẽ 
conuersã cõ os samaritanos) Ergo e tu christaão per ho auito e vestidura 
deues seer conhoçido por tal e per a tẽperança dos comeres e per obras. 
e per semelhãtes cousas. E assy mesmo deue seer conhoçido o clerigo 
e o religioso. mas ay ca oje aadur se conhoçẽ os clerigos dos // leigos. e 
os christaãos dos jnfiees. E he de saber aqui que tirados os dez tribos da 
terra e postos em catiueiro. o rey dos assiriaãos em odio e desfauor dos 
judeus mandou homẽs de sua naçom que fossem pouoar e morar o regno 
da quelles dez tribos .s. na terra de Samaria. e o senhor deus emviou 
lhes lyões que os destroyssem. e por tãto auẽdo o rey de Asiria cõselho 
sobre esto ẽuiou lhes huũ dos saçerdotes que erã catiuos que os ensinasse 
a louuar a deus os quaaes per o requerimẽto de aquelle cõselho. e por 
medo das bestas feras ẽuiadas por deus reçeberõ os liuros de Moyses e 
os de Josue seu diçipollo e os custumes legitimos da quella terra mas nõ 
reçeberõ as propheçias e desalli auiã elles çircũçisom. empero nõ çessauã 

1  No original: carue.
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da ydolatria. e assi em parte erã gẽtios e em parte judeus. Estes tijnhã os 
judeus por homeẽs assi como escomungados e fora da sua cõuersaçõ e 
guardauã se de partiçipar cõ elles em comeres nẽ beberes. e como quer 
que os judeus teuessem mandado que nõ ouuessẽ liança nẽ amizades cõ 
outras naçoões. empero ẽ speçial auorreçiã os samaritanos e os tijnham 
como por escomungados assy por lhes auerẽ occupada parte de sua terra 
como por muytos nojos que lhes auiã feitos sobre a rehedifficaçõ do 
templo e da çidade. e por quanto adorauã os ydollos de sy por que orauam 
em o mõte e nõ em o tẽplo de deus. e em como assi fosse que fallãdo 
aquella molher com Jhesu lhe ouuisse que ella teuera ja çinco maridos 
lidimos. e que do sexto era barregaã ou mançeba nõ embarguãdo que 
as gẽtes creessem que ella era sua molher legitima disse. (Eu vejo que 
propheta es tu) Assi como se disesse segũdo Crisosto. ẽ esto que tu me 
dizes as cousas encubertas demostras seer propheta. E por tãto tornou a 
lhe pregũtar por hũa duuyda que era antre os judeus e os samaritanos. 
diziã os judeos que o lugar proprio pera orar deus era Jherusalẽ e o tẽplo. 
e por tãto se tijnham por melhores que os samaritanos. e o cõtrairo diziã os 
samaritanos affirmãdo mas que o lugar mais proprio pera orar era o mõte 
Garizim o qual estaua açerca de Sichem ẽ o qual os seus padres orarẽ. 
porque ante da hedifficaçõ do tẽplo os judeus auiã costume de adorar e 
sacrificar nos mõtes. e porẽ cousa de creer he que Jacob e seus filhos os 
quaaes ficarõ e morarõ / em aquelle monte que ally fezerõ oraçoões e 
sacrifiçios. e ally sta ajnda agora a casa comũ ou hermida do joues do qual 
se faz mençõ no segũdo libro dos Macabeos. e porẽ por razõ deste mõte 
se guabauã os samaritanos cõtra os judeus o qual lugar ajnda era hõrrado 
e solẽpne. E chamauã os samaritanos aos padres do velho testamẽto 
padres. por quanto reçeberõ elles os liuros de Moyses. Empero de saber 
he que o lugar mais cõueniẽte era em Jherusalem. porque era escolhido 
de deus pera lugar de oraçõ e sacrifiçio (e Jhesu respõdẽdo disse que tẽpo 
vijnria em que) o euãgelho seria publicado. (e entõ os homẽs nõ adorariã 
ẽ Jherusalẽ nẽ em aquelle mõte) porque as çirimonias dos judeus çessariã 
e tã bẽ o adoramẽto dos gẽtios (mas os verdadeiros adoradores adorarã o 
padre em spiritu e verdade.) E diz que adorarã o padre porque na ley nõ 
adorauã a deus padre mas ao senhor nos adoramos per amor assi como 
filhos e elles adorauã per temor assy como seruos. Diz ajnda que adorarõ 
em o spiritu por tal que nõ cuydassẽ que a oraçõ era melhor per razõ 
do lugar corporal mas por razõ do feruor e desejo. e assi como em todo 
lugar he deus assi ẽ todo lugar pode e quer seer adorado. nẽ he o lugar da 
sustançia da oraçõ. mas o seu lugar he o spiritu puro ẽ o qual ha verdade. 
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e esta ẽ caridade ẽ ho qual por as cousas verdadeiras e1 eternaaes se deue 
rogar. Onde Dauid diz. Beenze tu alma mynha o senhor ẽ todo lugar de 
seu senhorio. Onde Theophillo diz que a oppiniõ dos samaritanos era 
que deus era ençarrado ou cõprehẽdido ẽ lugar. e que ally cõpria de o 
adorar. cõtra os quaaes diz Christo que os verdadeiros adoradores nõ orã 
segũdo o lugar. mas segũdo o spiritu. Aos judeus todas as cousas erã so 
figura e por tãto se diz que os verdadeiros adoradores nõ ẽ fegura mas 
em verdade adoram. Porque deus he spiritu por tãto quer que os seus 
oradores sejã de spiritu ou spirituaaes e porque he verdade quer que os 
seus adoradores sejam verdadeiros. Onde e Agustinho. Buscauas mõte 
pera o adorares peruẽtura porque estaras mais açerca delle mas aquelle 
que moora nas altezas achegasse per os baixos humildosos ergo abaixa 
te tu por tal que ascendas. As sobidas diz elle em o teu coraçom o em 
ho valle de choro sam o qual tem humildade. // Seendo o senhor tam 
notauel e tã claro quis fallar cõ tanta humildade aa pobre samaritana. 
(nẽguẽ pero da quelles lhe disse que demãdas ou que fallas cõ ella?) 
porque sabiã que sua falla nom seria sem proueito segũdo se mostrou per 
a obra seguinte. porque tanta deuoçom conçebeo e ouue ella da pallaura 
de Christo que. (leixou a agua) neçessaria aa vida corporal por tal que 
sem detença fosse denũçiar a Christo. Onde Crisostomo. Assi como os 
apostollos quando forõ chamados leixarõ as redes assi leixou esta o pote 
ou taalha de agua. e foy fazer obras de euãgelistas e nõ soomẽte chamou 
huũ homẽ soo. mas toda a çidade. Onde Agustinho diz que cõuinha que 
aquella que auia creença em Christo ẽ leixando a taalha demostra se que 
leixada auia a cobijça mũdanal. e aguçosamẽte foy denũçiar a verdade. 
Apremdã aquelles que querẽ euuãgelizar que primeiramẽte saibã meter 
o cãtaro no poço. Estas cousas Agustinho. Item mostrasse a deuoçom da 
quella molher seer grãde pois que nom reçeaua de descobrir sua mingoa 
e vergonha por tal que os leuasse e adussesse aa preegaçõ de Christo. 
Onde2 Crisostomo. Nom ouue vergonha de dizer aquello por que a 
alma quando for esqueentado do fogo diuinal nõ esguarda a cousa que 
seja na terra hũa nem outra: nem paramẽtes ao louuor nem a vergonha 
se nom aaquella chama soomẽte que a tem. (E dizia. Per ventura elle 
he Christo) assy como se disesse que assi se mostraua per a obra. Ca 
pareçia seer mais deos que homẽ por que soo deos conheçe os segredos 
e pensamentos dos homẽs.

Nota aqui que Christo trouxe esta molher. e a nos per ella a tres 

1  No original: he.
2  No original: Oude.
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cousas. Primeiramẽte a desprezar o amor do mundo quãdo disse. todo 
aquelle que beber desta agua .s. material auera sede outra vez nõ 
embarguando que por alguũ tempo tire a sede. empero ho amor das cousas 
mundanaaes e das riquezas e honrras nom apaguam a sede mas 
acreçentanna. Das quaaes cousas se diz nos Prouerbios que duas filhas 
tem a ssemexuga: as quaaes sempre dizem: da me: da me.  A ssemexuga 
he a madre da soberua a qual he causa e começo de / todos males. Esta 
tem duas filhas .s. cobijça e deleyto ou desejo. porque a soberba nõ 
sollamente cobijça as honrras. mas ajnda rouba os beens dos outros e 
viue em delectos. E quam vaãs som estas cousas mostrasse na morte de 
Allexandre. o qual ajnda que fosse senhor de todo o mundo e a võdado 
de riquezas e luxurioso. empero os seus ossos stando postos e junctos 
todos em huũ vaso douro ajuntarõ se ally os phylosophos e huũ delles 
querendo mostrar que vaão fora seu senhoryo disse omtem a este nom 
abastaua todo o mundo e agora o tem todo hũa pequena sepultura. E 
outro philosopho querendo mostrar que vaã cousa era apanhar e ajuntar 
outro ou prata disse e omtem este guardaua e fazia thesouro do ouro: e 
agora ho ouro faz thesouro delle. E outro querendo mostrar que cousa 
vaã he pensar e crear o corpo a uiços disse. Omtem aqueste criaua o 
corpo com desuayrados delleytos e oje he comido e mãjar de vermes. 
Segundariamente Christo enduzia esta molher e a nos per ella a desejar 
o amor de deos em quanto diz. Aquelle que beber dagua que lhe eu deer 
.s. da graça do spiritu sancto nõ auera sede pera sempre. por que o amor 
do spiritu sancto apaga ho amor das riquezas dellectos e honrras. Onde 
Agustinho. Aquelle que beber do rio do parayso. Huũa gota do qual he 
mayor que o mar oçeano. Conuem que toda a sede deste mundo seja 
apaguada em elle. Estas cousas Agustinho. Deste rio do parayso 
percalçara Paullo hũa gota. e loguo apagou em elle toda a soberba de 
maneira que o lobo fero mudou em cordeiro. e percalçou a Matheu e 
loguo se apagou em elle toda auareza. e aquelle que primeiramente 
roubaua ho alheo depois desprezou o seu proprio. E percalçara Maria 
Magdalena e loguo apagou em ella toda luxuria de maneira que a coruaã 
ou a gralha negra se mudou em alua poomba. Terçeiramente enduzia ella 
e nos a auer conheçimento delle pouco e pouco. E per graaos se aleuãtou 
a molher em conheçimento de Christo. porque primeiramente diz que 
elle era. judeu [aa iij] // e esto fue grãde cousa de si disse que era propheta 
e esto foy mayor. e finalmente creeo que elle era Christo e esto foy muyto 
mayor cousa. e per esto se da a entẽder que das pequenas cousas pouco 
e pouco deuemos sobir aas mayores (E sayrom os homẽs fora da çidade 
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e veerõ a Jhesu) por ho ouuirem stando presentes. na qual cousa se da a 
entender que se nos quisermos hir a Christo deuemos leixar a çidade .s. 
o amor da cobijça carnal. e em quanto a molher ally nom staua e fora aa 
çidade a notifficar preegar aquello. e ante que os samaritanos vyessem 
a elle. (rogauanno os discipollos.) por que o vijam canssado. (que 
comesse) E elle seendo mais desejoso do manjar spiritual. (respondeo. 
Eu tenho de comer huũ manjar.) .s. encorporar a my o qual vos nom 
sabees. onde Theophillo. Aqui chamou Christo aa saluaçom das gentes 
manjar demostrando quam grande desejo ha da nossa saude. Assi como 
a nos he desejo e cobijça de comer assi a elle he desejo de nos saluar. 
Estas cousas Theophillo. Diguam pois aquesto os prellados da ygreja 
quando lhe apresentam os manjares e seruiços pera comer tomando 
exẽplo do senhor. eu tenho de comer huũ manjar o qual vos nom sabees. 
E nom curam das cousas que lhes dam. por que çeguam os olhos do 
coraçom e emadeo ou disse mais (o meu comer) .s. ẽ esto he a minha 
refecçom e delectaçom que faça a voontade1 da quelle que me enuiou 
por acabar a sua obra porque sey que elle quer a cõuersaçom e redempçom 
das gentes. A voontade do padre he que creamos em o filho: e a obra do 
padre he proueer nosso remijmento. Faz ergo a voontade2 do padre 
emssinando de creerem em ssi meesmo. e faz a sua obra em declarando 
ho misterio da encarnaçom ateesque a acabe per a payxom e que ja fosse 
tempo de fazer aquesto demostrao dizẽdo. (peruentura nom dizees vos 
que ajnda hy ha quatro meses atees que veenha a messe.) Como se disesse 
Christo. Ajnda que o tempo da messe temporal nom seja perto o tempo: 
empero da messe spiritual .s. do chamamẽto dos ho/mẽs aa fe: per a qual 
se apanha no çelleyro do senhor acheguasse e açerca he. Onde se segue. 
(Ex que eu vos digo que alleuantedes os vossos olhos) .s. spirituaaes. (E 
veedes os regnos que som despostos) pera o fructo da fe. (que ja som 
aluos.) per brancura de deuoçam. (E ja som maduros: e pera colher e 
daquella çidade muytos dos samaritanos creerom em elle por a pallaura 
da molher que daua delle testimunho. porque lhe avia ditas todas cousas 
que fezera.) ajnda que erã emcubertas (Em como ergo os samaritanos.) 
ouuyda a fama de Christo vyessem a elle. (rogaronno que ficasse a hy.) 
E ex aqui a deuoçom da quelles ouuidores porque desejauam que per 
sua doctrina fossem mais enformados e auisados. e desejauam seer 
conformados em aquella fe que tomarom. Onde Crisostomo. E assy ergo 
pero testymunho soo da molher sem veẽdo marauilha nem sinal alguũ. 

1  No original: voontode.
2  No original: voonrade.
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Sayrom a rogar Jhesu que ficasse açerca1 delles. e os judeus veendo 
millagres fezerom quãto poderom por o lãçarem fora de seu regno e terra. 
E o senhor outorgou lhe aquello o qual sempre satisfaz e contenta os que 
som seus deuotos e outorga a petiçom que elles na oraçom fazem (e ficou 
ally per dous dias) e nos roguemollo que more com nosco dous dias pera 
que nos emsine os dous mandados da caridade: e a fe dambos os 
testamẽtos e que aquella amemos e tenhamos. (E muitos mais forã depois 
os que creerom.) que os primeiros. (e esto por o seu sermon. por que assi 
nunca fallou homẽ. e aa molher diziam. Ja nõ creemos por a pallaura 
tua.) a qual nom he cousa algũa em comparaçom da quello que veemos. 
(porque nos ouuimos.) pallauras de sabedoria. (e sabemos e creemos.) 
firmadamente2 (que este he o saluador do mundo.) Consijra tu agora o 
senhor Jhesu como minguadas as forças por o grãde trabalho andaria 
passadas vagarosas e lassas. e como chegou em fijm cõ trabalho e door 
ao poço por poõer // alguũ esforço aos membros canssados e  aseentouse 
ally onde lhe aconteçera de cheguar. assy como se dissesse o euangelista 
segundo Crisostomo. Que nom estaua aseentado em cadeyra ou em 
almofada mas sobre a terra simprezmente segundo lhe aconteçera. Aue 
pois compayxom delle veendoo assy cansado por ty e abayxado de 
maneyra que andaua sem teer seruidores atees elle per si seruir. e sem 
despeza atees padeçer fame e sem cauallos ou bestas atees emflaqueçer 
e cansar. Onde Agustinho. Padeçe fame aquelle que todos abasta ou farta 
soporta sede aquelle que he fonte dos siquiosos. cansado foy do caminho 
aquelle que fez a nos caminho pera o çeeo. Muytas3 vezes foy cansado 
o senhor Jhesu e toda sua vida foy em trabalho e pobreza. Onde o 
psalmista em sua pessoa diz. Pobre som eu e des a mançebia mynha 
sempre ouue trabalhos. E Crisostomo diz que Christo cheguando a 
Samaria e esquiuando e viuendo sem emcarrego e trabalho4 e delectosa 
e trabalhosa estreyta vida nom quis husar de bestas em que trouuesse 
seus carregos. mas assy rijamente e sem empacho se meteo ao caminho 
que cãsou em elle. E esto ẽsinou elle por si meesmo em todo lugar seendo 
fazedor e trabalhador e nom requirendo cousas superfluas e nom curar 
de muytas cousas. E de tal guisa quer que nos sejamos afastados das 
cousas superfluas que ajnda das que nos som neçessarias quer que tyremos 
muytas de nos. E por tanto dizia elle. As raposas teem couas e as aues 

1  No original: acerça.
2  No original: firmamamente.
3  No original: Mnytas.
4  No original: traba/balho.
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do çeeo moradas. e o filho da virgem nõ1 teem onde incline a sua cabeça. 
E porem amehude e per muytas vezes husaua de andar e star em os 
montes e nos desertos. nom soomente de dia: mas de noyte. Estas cousas 
Crisostomo. Consijra ajnda como os discipollos nom tragiam 
mantijmento: mas quando vijã que se cheguaua a hora pera comer hyã 
no comprar. Onde Crisostomo. Aprehendemos em aquesto nom soomente 
que deos ouue grande esforço em seu caminhar: mas que ajnda que nom 
ouue cuydado / de manjares pois que seus discipollos nõ leuauam 
mantijmentos. E esto meesmo demostra outro euangelista dizendo e 
fallando lhes do formento dos phariseos. por que elles pensarom que lhes 
fallara aquello. por que nom leuauam pam. e elle leuaua os discipollos 
famintos. e que colhiam as espiguas e as comiam. E em aquello que diz 
o auangelista. Que auendo fame veyo aa figueyra nom nos emsyna outra 
cousa em todo esto se nom que nom curemos muyto do ventre: nem 
sejamos studiosos e sollicitos em seu seruiço. esguarda tu aqui os 
discipollos que nõ tragiam com sigo cousa. E ajnda que a nom trouuessem 
nom eram porem logo des o começo de dia sollicitos do que auiam de 
comer. mas segundo seu tempo em o qual todos comiam caldo de farinha. 
e todos faziam de comer: mas nom obrauam da maneyra que nos fazemos. 
que como nos leuantamos da cama sobre todas outras cousas: auemos 
cuydado dos cozinheyros e chamamos os marteyros e os que pooem a 
mesa e esto escoldrinhamos2 com grande3 studo. E depois destas cousas 
fazemos os outros feytos do mundo ante que os spirituaaes. e primeiro 
auemos cura daquellas que deuiamos e nos compria auer por sobejas e 
honrramollas como cousas neçessarias. e por tanto todallas cousas de 
çima som em fundo. E o cõtrayro nos seria complidoyro e que das cousas 
spirituaaes todas fezessemos grande conta. e depois que acabassemos 
aquellas: entom curassemos das outras estas cousas Crisostomo. Consijra 
ajnda como nom se descontentaua fallar com a molher strangeyra e 
menosprezada. demostrando quam humildoso e quam manso era. Nom 
despreza as pessoas refeçes e bayxas: as quaaes aas vezes filham e 
reçebem os segredos da saluaçom mais que os ricos. Item consijra bem 
como era intento com spiritual studo. por que seendo ja tempo de comer 
quis sperar atees que aquelles vyessem da çidade por entender e 
perseuerar em a preeguaçom e em os con[aa iiij]//uerter e obrar 
primeiramẽte aquellas cousas que eram do spiritu que aquellas que eram 

1  No original: no.
2  No original: dscoldrinhamos.
3  No original: graude.
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do corpo. ajnda que por emtom esteuesse cansado e ouuesse bem mester 
de comer. Em a qual cousa deu exemplo aos outros de fazerem assi 
demostrando per pallaura e per obra quam sollicito deue seer o preeguador 
do euangelho da sahude spiritual de seu prouximo: e mais que da 
neçessidade do seu proprio corpo. Item paramentes como esta cansado 
e famijnto: e asseemtado em a terra nom teemdo de bayxo almoffada e 
comia com os discipollos assy como alguũ pobre dos do poboo qual quer 
que fosse. nem se hya aas grandes pousadas da çidade: assy como nos 
mezquinhos fazemos. Nem creeas que esta vez soo esteue o senhor 
asseentado bayxo em terra humildoso e amador da pobreza. mas ameude 
andando per o mũdo comia fora da çidade e da villa em alguũ ryo ou 
fonte por muyto canssado ou enffadado que fosse ou afflicto. Nem tijnha 
manjares caros nem estremados nem bayxella ou vasos muytos e 
cortesaãos: nem vinhos prezados e dellicados. mas beuia da augoa pura 
da fonte ou do rryo: a qual faz emprenhar e abrir as vinhas. e assi como 
pobre comia do pam tal stando asseentado bayxo em terra aquelle que 
da de comer a toda carne.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo rico de todos beems e dador delles muy largo 
da a my cansado em o caminho desta vida de comer e de beber: de guysa 
que eu seja gouernado de ty fonte de vida: e avondoso de todas graças. 
Embebeda o meu coraçom da a vondança de teu sabor que esqueeça 
todas estas cousas passadoyras. Pam vinho que nunca mingoas. da me 
este manjar spiritual .s. que eu faça em todas cousas a tua voontade. e esta 
cõmigo dous dias para me fazeres guardar os dous dias para me fazeres 
guardar os dous preçeptos da caridade: e a ffe dos dous testamentos. e 
que ha o terçeyro dia da gloria ou moore sempre contigo. Amen. /

Do filho do regullo. Capitollo .ij.

Apres de dous dias que o senhor Jhesu auia stado cõ os samaritanos 
sayo se daly de Samaria: leyxando ja os samaritanos confirmados em a 
ffe. (e tornou se a Guallilea: e foy se a Canaã onde outra vez auia feyto 
da augoa vinho. E tanto que huũ official) del rey o qual per razom do 
dicto officio (era chamado regullo) porque era posto por gouernador e 
regedor dalgũa comarca (ouuira dezir que Jhesu vijnha foy se a elle a 
Canaa. e rogoulhe que cheguasse a Capharnaũ: e que lhe curasse seu 
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filho que trazia doente) Segundo Theophillo. Este esteuera presente ao 
millagre das vodas quãdo Christo tornou a augoa em vinho. e emtom 
ouue creença e ffe. mas que nom conheçeo inteyramente a diuijndade. e 
dubydou em quanto buscou ou requereo a sua presença. porque pensaua 
que nom poderia curar doutra guisa saluo stando presente e tocandoo e 
palpando corporalmente. E conhoçendo o senhor e sabendo o coraçom 
deste homẽ que assi duuidaua reprehendeo porque era tybyo ou frio na ffe 
dizendo lhe (se nom virdes signaaes) comuũes e acostumados e millagres 
que som ajnda mayores. e taaes que nom som ouuidos1 nem vistos outros 
semelhantes (nom creerees) por que os millagres som dados aos infiees 
por confirmaçom da sua doctrina e nõ aos fiees porque outorguam as 
cousas da scriptura. Nom o reprehendeo por demandar sahude para seu 
filho. mas reprehendeo da mingoa da ffe. empero porque deuotamente 
tornou a dobrar a petiçom dizendo (Senhor vẽ ante que o meu filho moyra) 
por tãto foy ouuido per o senhor. e por o padre auer mayor creença que 
elle era presente em todo lugar e conheçesse que per seu mandamento e 
pallaura soo podya dar sahude guareçeo per aquella soo pallaura stando 
e alonguado e disselhe (vay que teu filho viue) .s. restituydo he a sahude 
perfeyta (E creeo ho home aa pallaura de // Jhesu e hyase) nom leuando 
Christo comsigo corporalmẽte creendo ja que elle auia virtude de poder 
curar donde quer que steuesse. Por nossa emformaçom e ensinança nom 
quis Christo hyr ao filho do regulo. nom embarguando que pera ello fosse 
roguado. e sem o chamarem foy ao seruo do çenturio. Onde Gregorio 
diz. que cousa he esta que o rregullo o rogua que vaa a seu filho. empero 
elle recusou de hir corporalmente. e pera o seruo de çenturio nom foy 
roguado empero perssoalmente prometeo de hir. nom se teue por contente 
star em corpo presente ao filho do regullo. e nõ se descontentou de hyr 
correndo ao seruo do çenturio. Que cousa he esta se nom que a soberba 
nossa se atarraca e amartella per o senhor em nos que nom hõrramos em 
os homeẽs a nossa natureza humana per que elles som feitos aa ymagem 
de deos. mas honrramos as riquezas e prezamos as honrras. E quãdo assy 
pensamos nas cousas que em elles som aadefora nom curamos de proueer 
as cousas de dentro que em elles ha. em quãto pensamos nas cousas de 
pouco valor que som açerca dos corpos dos homẽs nom nos contentamos 
consijrar que cousas som elles em sy meesmos e que jandos som. E o 
nosso remijdor por demostrar que estas cousas que os homeẽs teem 
por altas os sanctos as teem por bayxas. E que aquellas que ao homeẽ 
som desprezadas nom deuem assy seer auidas em pequena conta. por 

1  No original: onuidos.
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tanto nom quis elle hyr ao filho do regullo: mas foy prestes pera hyr ao 
seruo do çenturio. Ergo do[e]stada he aquy nossa soberba: a qual nom 
sabe pẽsar nem conheçer os homeẽs. por que som homẽs. Estas cousas 
Gregorio. Nom consijremos pois as cousas que açerca dos homẽs som. 
mas pensemos que cousa elles som. Muytos som negligentes em conheçer 
a honrra e diuida de que deus em elles pos. e por tanto som sollicitos de 
buscar a gloria dos homems que he defora. Onde Crisostomo diz que 
mujtos som achados agora que aremedã Nabucodonosor. E assi como elle 
emtõ curara da ymagẽ. assi cujdã agora outros das / vestiduras prezadas 
de cauallos carros. e grãdes casas e fremosos steos e pinturas de paredes 
e maginã que sõ agora melhores por que andã de ca pera colla buscãdo 
cousas que os homẽs em outro tẽpo perderõ. e porque andã apanhãdo 
louuor defora cheo de todo escarneho. Estas cousas Crisosto (Creeo poys 
o regullo aa pallaura de Jhesu) empero nõ perfectamẽte. a qual cousa 
se mostra ẽ aquello que se segue. ca desçẽdeo elle de Canaa de Gallilea 
pera Capharnaũ que esta mais em o valle (e sayrõ os seus seruidores a 
elle) a reçebello cõ prazer de seu filho que reçebera saude. e vijnhã lho 
dizer (e elle preguntaua os por a hora em que lhe fora bẽ.) A qual cousa 
fez por respecto de çertificaçom do millagre. Querendo saber se fora esto 
fecto per conteeçimento ou por o mandar assy Christo. (E disserom lhe. 
Omtem aa hora septima o leyxou a febre) Onde Crisostomo diz. Vee como 
o myllagre foy manifesto por que nom foy curado ou liure do perigoo 
da doença simprezmente. nem pera conteçimento pouco e pouco. mas 
logo subitamente por se mostrar que aquello que se fazia nom era feyto 
per via de natureza mas per obra marauilhosa de Christo. Onde se segue 
(Conheçeo ergo o padre que em aquella hora fora) seu filho curado (em 
a qual lhe dissera Christo. teu filho viue. e creeo elle e sua casa) .s. sua 
familha toda. e des alli foy perfeito em a ffe. Onde segũdo Agustinho 
e Beda dizem. Demostrase que na ffe ha graaos assi como nas outras 
virtudes .s. principio e acreçentamẽto ou meeo e acabamẽto. e por tãto 
assijnamẽte he este homẽ chamado padre por a ffe que ja auia perfecta.

Itẽ he de notar que tres vezes ẽ este euãgelho he feita mençõ e 
demostraçõ da vida do filho deste regullo ou da saude: e cura delle. 
Primeiramẽte per o senhor que disse o teu filho viue. a segunda per os 
seruidores do regullo que lhe denũçiarõ como seu filho era viuo e saão. 
a terçeira per elle meesmo que conheçeo que em aquella septima hora 
fora seu filho saão da febre. E esto he assi tres vezes dicto a denotar que 
ha hi vida de tres maneiras a qual he em cõtrairo // de tres mortes que hy 
ha. A primera vida he natural a qual he em cõtrairo da morte que outrosi 
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he natural. A segunda he a vida de graça. contra a qual he a morte de 
culpa. A terçeyra he a vida da gloria aa qual he contrayra a outra morte 
a qual he de pena.

Mysticamente este filho do regullo significa o linhagem humanal 
enxertado ou amergulhado de Adam. o qual de rey que era foy tornado 
regullo diminutiuo quando perdeo a caridade e foy feyto maao. Este 
filho do regulo auia febre quãdo a geeraçom humanal se esqueentaua per 
desuayrados viçios e pecados. A sahude do qual se acabou antre Canaa 
e Capharnaum. por dar a entender que do zello da misericordia diuinal 
que he interpretada Canaã. proçedeo a saude ao homem que estaua em 
Capharnaum .s. que era dado a comeres e a beberes. por que Capharnaũ 
quer dizer grossura. E as sete horas som os alumeamentos do sol da justiça 
que he Christo .s. da santificaçom da natureza na sua encarnaçom. e da 
visitaçom dos homeẽs na humildade da sua nasçensa. e da condempnaçom 
da cobijça em a çircumçisom: e da nossa saluaçom e renascimento em o 
baptismo. e da sanctificaçom nossa em o jejuũ. e de nossa ensinança em 
a preeguaçom e nos millagres. e da nossa redẽpçom em a sua payxom 
quando a hora septima o sol se pos e a infirmidade foy curada. E esto 
era significado no liuro dos Reys onde se diz. que o moço resuscitado 
per Elyzeu sete vezes foy espertado ou baffejado. e ally onde foy dicto 
a Naamam vay te lauar sete vezes no Jordam quer dizer rio que corre 
blandamente e mansa. e significa o senhor que desçendeo a nos per sete 
horas ou vezes na graça do qual somos lauados pera auer sahude. Ou as 
sete horas som as sete nembranças do sol da justiça: per que de noyte 
aas matinas auemos memoria da prisom do senhor. e na hora da prima 
fazemos nembrança de como foy escarneçido. em a terça de como foy 
leuado ao juyzo. na sexta da sentença que foy contra elle dada. em a noõa 
fazemos nembrã/ça da sua morte. e em a vespora auemos nembrança 
da sua sepultura. em a completa das guardas que forom postas ao seu 
muymento. e em estas horas somos leuados aa vida e saluaçom. Onde 
no psalmo. Sete vezes no dia te dey eu louuor.

Ou na septima hora som significados os doões do spiritu sancto. 
per que a vida spiritual he creada na alma. ou se entendem aquellas sete 
cousas per as quaaes a alma se a lleuanta do pecado. das quaaes sete hũa 
he na contriçom. e tres na confissom a qual deue seer simprez verdadeyra 
e inteyra. e tres na satisfaçom .s. oraçom jejuũ e esmolla.

Mysticamente ajnda este cujo filho era emfermo nom era 
interpretado ou chamado rey mas regullo. porque segundo diz nos 
Prouerbios. O rey que see em a cadeira do julguado destrue todo mal 
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do seu esguardamento. Aquelle ergo que despoõe de reger bem a ssi 
meesmo aseentesse na cadeyra do julguado escoldrinhando e catando 
com dilligencia todas suas obras. e se algũa cousa nom dereyta for 
mesturada destruaa com ho esguardar de sua descriçom. porque aquelle 
que o seu regno nem gouerna com razom he chamado rey. Onde Seneca. 
Queres auer grãde honrra eu te darey imperio manda tu a ty meesmo. 
Mas aquelle que o regno mal gouerna nom he chamado rey: mas regullo 
pequeno e deminutiuo. por que minguado he em seu regimento. E em tom 
he doente seu filho quando ho apetito sensiuel que deue seer sobjecto se 
asenhora da rrazom a qual he rey em ho homem. e gouerna e rege toda a 
vida delle. E quando ella he escurentada segue e guaança desordinados 
padeçimentos. Onde Theophillo. Regullo he nom soomente todo homem 
que he acheguado segundo a alma ao rey de todallas cousas. mas por 
que a elle sobre todas cousas foy dado senhorio o filho do qual que he a 
voontade padeçe febre de maaos delectos e desejos acheguase a Jhesu. e 
rogualhe que descenda e venha. conuem a saber que em sua vijnda huse 
misericordia e perdoõe os peccados seus // ante que per os delectos e a 
infirmidade delles seja mortificado. mas o senhor diz. vay e amostra o 
proueyto continuado que fazes açerca do bem. e emtom viuera o teu filho. 
e se assesseguares e çessares de andar mortificar se te ha o entendimẽto 
açerca do bem fazer. Estas cousas Theophillo. Cada dia outrosi o regullo 
rogua por seu filho emfermo reçeber sahude quando qualquer prellado 
rogua a deos por o seu subdito dampnificado de muytas temptaçoões. E 
em quanto elle jazya ẽfermo em Capharnaum notam se tres cousas: as 
quaaes som causa da infirmidade spiritual. Capharnaum quer dizer agro 
de grossura ou villa de consollaçom. e ajnda era çidade muyto honrada 
das quaaes cousas auemos que muytas vezes a avondança das cousas 
temporaaes he causa de spiritual infirmidade. e a muyta consollaçom 
mundanal e a muyta alteza e allegria terreal. porque as prosperidades 
mais empeeçem ao homem que as aduersidades. Onde Boecio diz. Eu 
penso e entendo que a maa andança aproueyta mais aos homeems que a 
boa ventura. Onde Seneca diz. Em tom busca tu conselhos saãos quando 
te a bõa andança de tua viuenda apraz. e faz jogos com que ajas prazer. 
e em tom te teeras assy como em lugar escorregadio apeguando te e 
affirmando. nem outorguaras a ti meesmo quaaes quer mouimentos que 
te assi veerem mas consijraras bem pera onde hyras. e atees quando. 
Estas cousas Seneca. Em esto outro si que era filho do regulo se da a 
entender que a nobreza do linhagẽ he muytas vezes causa da jnfirmidade 
spiritual. por que os nobres muytas vezes som aleuantados em soberba. e 



18 Vita Christi – II

ameude vsam roubar algũas cousas. e ameude vsam de sse lançarem no 
lodo da luxuria e louçaynha. De cauidar ergo he na prosperidade deste 
mundo. e entom he de guardar que nom sejam os doentes do spiritu. por 
que emtom somos mais aginha e mais a meude arebatados per o pecado. 
Onde Crisostomo. Quãdo nos bem vay viuendo nos em maldade emtom 
nos deuemos muyto mais de doer. porque sem/pre pecados fazendo 
deuemos temer e mayormente quando nom padeçemos alguũ mal ou 
tristeza. Quando quer per vezes e per partes de cadahuũ de nos he 
filhada aqui algũa pena entom nos faz a pena e juyzo vijndoiro seer mais 
leues e blandos. e quando auemos a boa andança com mayor paçiencia 
demostra que nom cura dos nossos pecados. que os leixa passar. e emtom 
perseuerando nos em elles somos esperados pera auermos mayor pena a 
qual nos he reseruada. e guareçesse ou curasse o filho aa hora septema 
na virtude do verbo de deos. Em a septema hora abaixa o sol do meo dia. 
e vay pera o poente. Quando ergo nos veemos o meo dia de nossa vida 
passar e veemos que ja hymos minguando e falleçendo tempo he que 
na virtude da preeguaçom diuinal nos leixe a febre. e nos conuertamos 
ao senhor.

E deue se notar que per a febre se entende bem o pecado e o pecador 
he aquelle que padeçe a febre assy como aquelle que teem febre1 .s. huũa 
hora tem queentura outra tem frio. e aas vezes badalleja ou treme assi 
faz o pecador algũas horas ha cobijça e amor desordenado do bem deste 
mundo passadoiro. e esta he a queentura per a alma. e outras vezes ha 
temor e reçeo. e este he o seu frio. Onde diz Agustinho que todos pecados 
quaaes quer que sejã em o homẽ duas cousas os fazẽ .s. temor e cobijça. 
o temor faz fogir todas as cousas que som nojosas aa carne. e a cobijça 
faz desejar todas aquellas que som amorosas a ella e doçes. E segundo 
estas duas assi auera o pecador dobrada pena no enferno segundo aquello 
de Job que diz que das aguas das neues passarã e entraram em muy 
grande feruor ou de caentura. E antre os outros malles da febre huũ he .s. 
sempre teer o gusto enxabijdo: e destemperado. porque todas as cousas 
lhe parescem sem sabor. e chama se febre de feruor. e toda doença que 
he desordenadamente esqueentada e ferue com ardor do maligno spiritu 
he febre da alma. E assi como hy ha muytas e desuayradas speçias de 
febre assy som desuayradas geeraçoões de // peccados. A prymeyra he 
effimyra a qual tomou este nomeẽ de huũ peyxe do mar que ha nome 
effimir: o qual ha tal propriedade que em o dia que nasçe em aquelle morre 
e significa mouimento de payxom desordenada. e de speçial mouimento 

1  Repete-se a expressão: Assi como aquelle que tem febre.



19Ludolfo de Saxónia

de sanha a qual se acabara e nom durara atee o sol posto. segundo aquello 
do apostollo .s. o sol nom caya sobre nossa sanha. A segunda febre he 
terçaã a qual çessa e da folgua de huũ dia. e de esta som doentes aquelles 
que despois que peccam dooem se do pecado. e assi tem huũ dia em 
peendẽça .s. auendo cõtriçom soomẽte. mas ao segũdo dia que he o dia da 
confissom nom cheguam. e tornam outra vez a atremer como de primeiro. 
A terçeira febre he quartaã: em a qual ha folgua de dous dias em que 
nom ha sazom. porque alguũs hy ha que depois de malleyta do peccado 
folguam dous dias .s. o dia da contriçom: e o dia da cõfissom de boca 
que fazem. mas por que nom cheguam ao terçeyro que he da satisfaçom 
a qual aviam de complir segũdo o aluidro e mandado do sacerdote. 
por tanto tornam a recaer em aquella meesma payxom do pecado. A 
quarta specia da febre he cotidiana. e esta he a doença daquelles que 
continuadamente e sem contriçom husam mal de sy. os quaaes quanto ao 
entendimẽto da letra seruem aa gula e despendem seu tempo em mentiras 
e preytos e cõtendas. E apres desta he a quinta febre que he cõtinua 
porque cõtinuadamente persegue. E com esta febre principalmente som 
aquelles que som luxuriosos e enuejosos. e os auarentos os quaaes por a 
grande husança e continuaçõ dos dictos peccados grauamẽte podẽ seer 
curados delles. A sexta febre he a qual se faz e proçede do muy grande 
e perseuerado huso da febre e chamase ethica. Ethis em grego quer dizer 
morte em ladinho por aquesta febre he arreiguada nos ossos e membros 
e tyra pera sy a humidade natural e cõsumea. E esta significa a tristeza 
por as cousas mũdanaaes a qual desseca os ossos e geera a morte. Onde 
nos Prouerbios se diz o spiritu triste desseca os ossos .s. a fortalleza das 
virtudes. A septima febre he agu/da a qual he o deffendimẽto que o homẽ 
ha da maldade a que he acustumado quando alguũ ja nom ha vergonha 
reçeo ou temor de fazer o mal que1 continuou. Muy duuidosa he a cura 
de tal como este porque em tal febre sooem os phisicos desesperar. (E 
outra vez fez Jhesu este outro segundo sygnal em Canaa [de] Guallilea: 
onde primeiramente auia mudada agua em vinho) e agora aa segunda 
vez deu sahude ao filho do regullo. nom embarguando que quãdo o filho 
do regulo foy curado esteuesse em Capharnaum. Empero Jhesu staua em 
Cana. porque ally fez o millagre. porque estando ally corporalmente e 
alonguado de Capharnaum soomẽte per a pallaura o curou.

Mysticamente per as duas vindas que o senhor fez a Canaa se 
entendem as duas obras que a pallaura de deos faz em a voontade. 
Primeyramente allegra e2 esto se entende e he significado no millagre do 

1  No original: qne.
2  No original: he.
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vinho o qual allegra o coraçom do homem. E segundariamente da saude: e 
esto he significado na cura do emfermo. Item per esto se entende as duas 
vijndas do filho de deos. A primeyra que foy mãsa pera allegrar porque 
na sua nasçença o amgeo denũçiou aos pastores e a todo o poboo grande 
prazer. e esta he significada per o vinho. A segũda1 vijnda sua ao mundo 
he vijnda de magestade e de julguador quando vijnra tyrar as nossas 
infirmidades: e nos conformar e configurar ao corpo da sua claridade.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que de Judea s. donde te confessam e louuam 
os amgeos vyeste a Guallilea .s. aa roda deste mundo. por quanto eu som 
emfermo e engualhado e temptado da fremosura das cousas temporaaes. 
e porem ja começo de morrer em cansaço e trabalho de temptaçom 
amerçeate de my ante que moira morte de culpa. ou ante que moyra 
quanto ao corpo: ou quanto aa pena infernal de guisa que per virtude da 
pallaura e per humildade da confissom e per jejuũ oraçom e pyedade. e 
por exemplo e por a tua graça eu scape e guareça da febre da nasçensa 
em // que foy conçebido e da infirmidade do pecado que nom caya em 
algũa desordenada payxom. Amen.

Dos quatro exemplos. sermoões. hystorias. ou preeguaçoões
que o senhor fez aos discipollos. Capitollo .terceyro.

Depois destas suso dictas cousas o senhor se foy ao mar para 
pescar os homems. e porque a gente se ajuntaua e cheguaua muyto a 
elle. (sobio com os discipollos em hũa naueta ou barca. e estaua asentado 
em ella emsignando as companhas) simplezes e deuotas que estauam 
na praya. Onde Crisostomo. Sobio aa barca por tal que nom leyxasse 
nem teuesse algũo de tras sy. Mas que teuesse ante os olhos e façe todos 
aquelles que o ouuiã. por tal que o poboo ho ouuysse e visse. e a vista 
desse prazer ao ouuyr e o ouuido prazer aa vista. Onde Beda diz. que 
esta naue ou barcha significa a ygreja que auia de seer hedificada em 
meyo das naçoões e das gentes em a qual o senhor cõsagrou sua morada 
da qual lhe praz e se pagua. E proposelhe quatro exemplos: pallauras ou 
sermoões desuayrados. Segundo que diz Jeronimo. a companha popullar 
nom he toda em acordo de huũa sentença mas em desuayradas segundo 
as voontades de cada huũs. e por tanto lhes fallaua em muytas themas 

1  No original: segũdo.
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ou sermoões. por que segundo as desuayradas voontades reçebessem 
de desuayradas ensinanças. e assy como rico padre e senhor de muytas 
companhas que da aos conuidados desuayrados manjares e yguarias. e 
que cada huũ tome daquellas que forem segundo a natureza e propriedade 
de seu estomago. E deue se saber segũdo aqueste meesmo Jeronimo 
que nom lhe fallou deos todas as cousas em parauoas ou exemplos mas 
mujtas delas doutra maneira. Se lhe elle todas fallara per exemplos sem 
proueyto da sua preeguaçom se partirom os poboos. mas mesturaua 
alguũas cousas bem claras e euidentes com outras escuras. por tal que 
per / aquellas cousas que elles entendessem fossem inclinados a auer 
noticia daquellas que nom entendiam. Em aquestas quatro parauoas ou 
exemplos. e em os tres outros seguintes he posto ho stado e o curso da 
ygreja des a preeguaçom de Christo atees a fim do mundo. Em o primeyro 
exemplo o qual he de semente que caeo em quatro lugares .s. na terra 
de tres maneiras .s. na maa e sem fructo. e na boa que faz tres fructos. 
Em estas se entendẽ a sua preeguaçom e a dos apostollos que elle fazia 
geeralmente aos judeos boõs e maaos: os quaaes empero por mayor 
parte ficarom infiees. Semeou Christo muytas geeraçoões de sementes 
primeira mẽte semeou a ley natural em a voontade de qualquer homẽ. 
assy como he aquello que querrias que a ty fezessem faras e aquello que 
querrias nom seer a ty feyto nom o faras. Item semeou per os amgeos 
reuellaçoões. e per Moysem semeou a ley da scriptura .s. os preçeptos 
e as deffesas. e per os prophetas semeou promesas e amoestaçoões. 
mas agora nem elle por sy meesmo semear a ley do euãgelho a todos 
fiees. nem çessa outro sy semear nas nossas almas nõ soomente quando 
preegua e ensyna. mas quando cria em ellas boas sementes de virtudes 
e de doões. Sayo pois o filho de deos do seeo do padre nom segundo a 
diuijndade. por que em quanto deos em todo lugar he. mas segundo a 
humanidade per a cubertura da carne fazendo se a nos mais acheguado. 
(Sayo digo aquelle que semea) .s. aquelle que tem officio de semeador. 
e tem a graça e a sciencia ou saber pera ello (a semear sua semente) .s. 
a pallaura da ensinança. (e en semeãdo) .s. em derramando per onde 
quer sua semente (huũa caeo açerca do caminho) .s. sobre o coraçom 
trauesso e desauiado e andejo per errores. e atribullado per louçaynhas 
e oufanas. e trilhado assy como camynho per affecçoões carnaaes. e per 
desuayradas temptaçoões de peccados aparelhado aos demonios. E per 
o muyto trilhamento e andar de estas cousas todas abatesse e calcasse 
de maneyra que nom pode na//sçer (e as aues do çeeo) .s. os domoões 
que andam per os aares da natureza spiritual aguçosos e ligeyros pera os 



22 Vita Christi – II

maaos. (comerom na) .s. per seu enduzimento o roubarom e arrancarom 
e embarguarom o fructo. tirando a nembrança do coraçom. pojs que he 
negligente de exerçitar se na obra (E estes som aquelles que ouuẽ.) mas 
nom tem a voontade na virtude da pallaura. e por tanto nõ nasçem as 
pallauras de deos em elles. por que deue se reteer na voontade. E assi 
como a semente he soterrada e emcuberta na terra. Assi a pallaura de 
deus deue seer soterrada e metida na memoria pera fazer fructo. por que 
segundo Gregorio. Assy como desperam da vida daquelle que tem o 
stomago tam fraco que nom pode soportar o gouerno assi meesmo deue 
de temer o perigoo da morte aquelle que nom pode reteer na memoria 
as pallauras da vida e saluaçom que som mantijmento da alma (e outra 
caeo sobre a pedra) .s. sobre coraçom duro e reuell per soberba (e como 
foy nasçido o sol) e o feruor da temptaçom (secou se) e perdeo a verdura 
da ffe (porque nom tijnha profundeza de terra) .s. nom tijnha firmeza 
da paciencia nem humor de deuoçom e graça. E estes som aquelles que 
ouuem e em algũa maneira tem ally a voontade mas nom teem proposito 
nem cuydado de fazer aquello que se diz. Em os coraçoões duros algũas 
vezes nasçe muy aginha a geeraçom do pungimẽto quando ouuem a 
pallaura da moestaçõ e ameaça. e acabo de pouco logo se seca per o 
feruor da perseguiçom. onde qualquer tribullaçom e temptaçom que lhe 
venha ficã desconsollados e minguados por nom auer paciencia. e estes 
nom teem rayzes porque nõ se affirmam em o proposito do boõ desejo (e 
por tãto a tempo creem e no tempo da temptaçom partem se) da creença 
porque nom curam da pallaura da preeguaçom que primeiro reçeberom. 
E assy como a aruor que amehude he mudada e transplantada nom teem 
as rayzes ficadas nem arreyguadas assy som estes. e ameude se mudam 
de bem em mal. e por tan/to nom se arreyguam no bem. porque1 no tẽpo 
da temptaçom se proua se fez rayzes a pallaura de deos. Assi como na 
força e arrebatamento dos ventos se pareçe se he bem arreyguada a aruor 
e taaes som estes que nom som stauees e som de famillia de rey Saul 
o qual antre os pro[p]hetas era propheta: e antre os sandeos era sandeu 
(Outra caeo antre as spinhas) .s. antre nos coraçoões dados a auareza 
e aos cuydados tẽporaaes e esfarrapados com afficado pensamẽto de 
cobijça (e as spinhas que de mestura nascerom) .s. as ryquezas que forom 
acreçẽtadas (affoguarom na) .s. affoguarom o fructo da preeguaçom 
occupando e embarguando a voõtade (Estes som aquelles que ouuem) e 
teem voõtade de bem obrar. mas nom acabam. porque affoguase em elles 
o boo proposito per aazo dos cuidados que ham mayor poder e trazem em 

1  No original: porqne.
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sy auareza e por aazo das ryquezas que querem guardar. e por razom dos 
viçios que tragem oufana e louçainha (nom dam fructo1) porque estas tres 
cousas nom leixam a semente spiritual fazer fructo. Assy como fazem as 
spynhas em estes que nom leyxam nasçer a semente lançada assy antre 
sy as riquezas e as honrras. spinhas som porque com os pungimentos 
dos seus cuydados espedaçam e rompem a alma. e depois que achaguam 
tragem na atees o pecado. E assy como ferida a ensangoentam e a fazem 
seer mezquinha: e desauenturada ante os olhos de deos. E assy como 
fazem as espynhas pareçer mal o corpo aos olhos dos homeems. assy 
estas fazem a alma feya ante a façe de deos. Empero mujtos hy ha que 
pensam que desso estas spinhas ha alguũs deleytos. e quando começam 
de cuydar nas cousas spirituaaes logo se mesturam com as temporaaes 
e afoguados e quebrantados perdem a força e rigor das virtudes. Assy 
como a ouelha que husa antre os tojos e spinhas sempre leyxa ally da laã.

Assy aquelle que se occupa nos cuydados temporaaes: e no mundo 
perdem muytos beems spirituaaes. Onde Crisostomo. Assy como a spinha 
// per onde quer que a tomem pica aquelle que a tem. assi as cousas 
mũdanaaes donde quer que venham entristeçe aquelle que as aperta e 
as cria. mas nom som taaes as spirituaaes. Ante estes som semelhauees 
a algũa pedra preçiosa2 que de qualquer cabo que a reuolueres allegra a 
vista. Estas cousas Crisostomo. Ou as riquezas som chamadas spinhas 
por que pungem a alma em o mũdo e em juyzo e no jnferno. Em o mundo 
ha tres pungimẽtos .s. trabalho em as guaançar e de temor em as posuyr. 
e de door em as perder. Em o juyzo outro si pungẽ a voontade quando 
o senhor diz aos auarentos eu ouue fame: e nom me destes de comer. e 
ouue sede e nom me destes a beuer. Estes pungimẽtos seram assi penosos 
que aquelles auarentos açerca desejarom nõ seer porque dirom aos 
montes cayde sobre nos. e aos valles diram cubridenos ou escõde nos. 
Estas spinhas outrosi pungem no jnferno a alma com tormento perpetuo 
por que dellas se faz o fogo com que se queyma a alma do pecador. 
(outra semente) .s. a quarta (caeo em boa terra) a qual he terra negra per 
desprezamento e grossa per desejo. e laurada per exerçiçio virtuoso. e 
assi abastada per fructo .s. que a semente que caeo no coraçom fiel e 
deuoto nasçeo e fez fructo de boas obras. Onde Beda. A boa terra he a 
consciençia dos escolhidos o qual faz o cõtrairo de todas as outras tres 
terras. porque de boamẽte reçebe em si a semẽte da pallaura que lhe 
lançam e de pois que a reçebe fortemente aguoarda por boos e maaos 

1  No original: frncto.
2  No original: preçioso.
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tempos e antre prosperidades e desandanças atees que chegua a dar 
fructo. Estas cousas Beda. (Outra semente fez o fructo multiplicado de 
huũ em çẽto e outra vez fez fructo.) de sessenta e outra de trinta. Estas 
tres defferenças de fructo se podẽ consijrar quanto a tres stados dos 
christaãos os quaaes som os começãtes e os meãos: e os que acabam. 
Os que começã som assi como a terra que da fructo triçesimo. por que 
abasta lhes auer fe da trijndade e comprir os dez mandamentos da ley. Os 
meãos fazem fructo sessagesimo. e esto he que nom soomente tem a fe da 
trijndade e guardam / os dez mandamentos. mas ajnda complẽ. as obras 
de misericordia. Os perfeitos ou aquelles que acabam som assi como a 
terra que he muyto boa a qual da fructo çentesimo por quanto ham duas 
perfecções .s. de guardar os mandados da ley: e mais os conselhos do 
euangelho. Segundariamẽte se pode consijrar quãto a tres stados dos que 
se ham de saluar .s. virgeẽs viuuos e casados. Hũa ergo semẽte fez fructo 
çentesimo .s. em as virgeẽs. Os virgeẽs nom querem multiplicar per obra 
carnal em os outros: mas per obra spiritual multiplicam muyto em si. e 
por tanto som significados por conto de çento o qual se faz das dezenas 
ajuntadas dez vezes antre sy meesmas. e outra fez fructo sessagesimo .s. 
nas viuuas: e nas castas. porque no cõto de sessenta ha .vj. dezenas em 
o qual conto he significado o conto dos dez mandamentos e das obras 
da misericordia. Outra fez fructo triçesimo .s. nos casados por razom da 
fe que ham da trijndade: e por comprir o cõto dos dez mãdados da ley. 
Onde Theophillo. Aquelles que dam fructo çento por huũ som aquelles 
que tem vida perfecta assi como os virgeẽs e os que viuem no hermo. 
e aquelles que fazem fructo de sessenta por huũ som os que viuẽ em o 
mejo assi como aquelles que som castos e que estam nos moesteiros. e 
aquelles que fazẽ fructo de trinta som os que som pequenos e segundo 
a sua propria virtude fazem o fructo que podem assi como os casados 
e aquelles que som leigos. Onde fructo çentesimo he dos martires por 
a sanctidade da vida ou por a morte de que nom curarom. O fructo de 
sessenta he ho das virgeẽs por ho assessego que ham de dentro. por que 
pellejam contra alguũa maa husança da carne. O fructo treçesimo he dos 
casados porque este tempo e a hydade dos que pellejam por que estes teem 
forte escaramuça por nom seerem vençidos das luxurias. Estas cousas 
Agustinho. Crisostomo destingue assi a terra boa diz que sõ aquelles 
que se guardã dos malles e fazẽ bẽ segundo suas forças e este he fructo 
pera elles triçesimo ou de trinta e se perventura despreçarẽ todas suas 
cousas e beẽs e se cheguarẽ a seruir deus // teem fructo de sessenta. e se 
a sentẽça do mãdado jmperial ouuer lugar em elles que moiram por elle 
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entom ham o frutto çentesimo ou se por amor de deus e por comprir seu 
mãdado reçeberem dãpno em suas cousas ou seus filhos forẽ feridos estes 
taaes auerã fructo sessagesimo .s. sessenta. e se lhes auier jnfirmidade ẽ 
seu corpo e a soportarẽ cõ paçiẽçia e fielmente auerã fructo çentessimo. 
porque Job ante da temptaçom ouue fructo tricesimo viuendo justamẽte 
em seus beẽs e fazenda. e despois que reçebeo as perdas dos beẽs e dos 
filhos ouue fructo de sessenta por huũ. e depois que foy chaguado em 
seu corpo e magoado fez fructo çentesimo. Estas cousas Crisostomo. Itẽ 
segũdo diz Remigio a semente do verbo de deus faz fructo sessagesimo 
quando faz bem fallar. e faz cẽtesimo quando faz cheguar ao fructo de 
bẽ obrar. Estes ergo se entẽdem per a boa terra .s. aquelles que ham boo 
coraçom pera ouuirem a pallaura de deos e muyto melhor voõtade hã pera 
cõprir ouuijndoa deuotamente taaes como estes a reteem bem na memoria 
e fielmẽte. e dam fructo em paciençia .s. esperando o guallardom atees a 
fijm. por que segundo Gregorio quando elles benignamẽte sopportem os 
malles dos prouximos e humildosamẽte reçebem os açoutes e tormentos 
depois som elles alleuantados e reçebidos em a folgãça e gloria. A 
maa terra se parte em tres partidas .s. em lugares açerca do caminho e 
ẽ terra pedregosa e em terra espinhosa. mas a boa terra nõ se departe 
porque hũa soo he ygreja nõ embargando que os fructos della sejam de 
muytas maneiras segũdo he dicto. E assi meesmo som os guallardoões 
desuayrados. porque defferença ha de strella a estrella no guallardõ. 
assy como no mereçimẽto da semẽte. pois tres partes se perdẽ e ay por 
assi seer e hũa parte soo aproueita. e esta ajnda nõ ygualmẽte. mas por 
muytas maneiras. Onde Theophillo. Vee como os maaos som muytos 
e poucos som os que se saluam. pois que a quarta parte da semente he 
achada que se salua e se nõ perde donde se mostra que per exemplo de 
Christo o preeguador da pallaura de deus nõ ha de çessar de o preguar 
ajnda que veja que a / poucos aproueita. empero se faz quãto em sy he 
nõ perde seu mereçimẽto. Onde nota segũdo Teophillo que nõ disse que 
ho que semeaua lançou hũa semẽte açerca do caminho etc. mas diz que 
a semente caeo ally. porque aquelle que ensyna cousas sanctas e booas 
ensyna mas a preeguaçã per diuersas maneiras he reçebida dos ouuidores 
por que segũdo a desposiçõ da terra em que foj semeada a qual se for 
fructuosa e laurada1 da boo fructo. e se for maninha e nom laurada da 
espinhas e cardos. Na segunda parauoa ou exẽplo que he da heruilhaça: 
ou joyo se entende ho estado em que foj a ygreja logo apres de morte 
de Christo e dos apostollos porque o diaboo ouue enueja da fe que era 

1  No original: laurado.
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semeada nos coraçoões dos fiees christaãos. e porẽ de pois da dormiçom 
de Christo e dos apostollos per morte demoueo alguũs que erã meeos 
fiees aa perfia de heresia assi como quem semea heruilhaça em meetade 
do trigo pera o affogar e perder. E pode se dizer toda çugidade e mõda 
que ha na messe zizania assi como he o joyo e as aueyas vazias e sem 
proueito1 e as cousas semelhãtes. Assi pois como he a zizania aa boa 
semente assi som as heresias nas boas scripturas que som semeadas 
em çima dellas. e com ellas se mesturã. Onde Agustinho diz que nom 
nasçerom as heresias e algũas emsinanças peruersas que em laçam as 
almas. e as fazẽ amergulhar abaixo se nõ depois que as scripturas forã 
nom bem entẽdidas e depois que sandiamẽte e com ousança se affirma 
aquello que per ellas he nõ bem entendido.

He de notar que Christo tem tres agros huũ seu proprio. em o 
qual tres semelhantes semea boas. O primeiro agro he o mundo em 
que Christo semeou a semente da pallaura de deos: ou a doctrina da 
verdade. O segundo agro he a ygreja catholica em a qual semeou os 
escolhidos filhos do regno .s. os fiees. O terçeiro agro he a alma que he 
semeada e çercada da fe. e he laurada per a preeguaçom e reguada per 
orualho de misericordia em o qual Christo semea boa semente de duas 
guisas. A primeira semẽte he a boa voõtade e esta semẽte tal deue dar 
fructo de boa obra. A segũda semẽte he auer conheçimẽto de ssi e do // 
mũdo e de deus. do conhoçimento de ssi meesmo nasçe ao homem door 
assi como de hũa semente segũdo aquello do Eclesiastico. Aquelle que 
amade sciencia emade door. Do conhosçimento do mũdo nasçe temor. 
porque em meetade dos lazos anda ho homẽ metido. Do conhoçimẽto 
de deus nasçe amor. porque elle he criador e remijdor e glorificador. A 
primeyra semente pois semea deus em agro da voõtade. a segũda semea 
no agro do entendimẽto. mas o jmigo diaboo semea zizania .s. errores no 
entendimẽto e maaos pensamentos na voontade. Diz ergo. (semelhante 
he o regno dos çeeos) .s. a ygreja millitãte (a huũ homẽ) .s. a Christo. (o 
qual) per sy e per os apostollos (semeou em o seu agro) s. em o mundo 
ou na ygreja per trabalho. e sangue de Christo laurada. (boa semente.) 
em sancta doctrina. e em ffe catholica2.

E nota aqui que em estes exẽplos nõ he feyta cõparaçom de pessoa 
a pessoa. mas de feyto a feyto. Assy como se dissesse. O feyto que se 
faz acerca do regno dos ceeos e acerca da ygreja he semelhauel a tal 
feyto ou negocio (e em como dormissem os homeẽs) que erã postos por 

1  No original: proueitd.
2  No original: cathollca.
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guardas .s. os prellados. (veo o jmijgo) que he o di[a]boo (e semeou 
emçima zizania) .s. semeou errores antre a verdade. e semeou maaos 
antre os boõs. Dormẽ os prellados de tres maneiras .s. ou quando arrefeçẽ 
cõ priguiça. ou quando se desoluẽ per agulho. ou quãdo som abatidos 
cõ ignorãcia ou culpa. Esta dormiçom nõ soomente significa a negligẽcia 
dos superiores acerca da guarda do gaado e poboo. mas ajnda a 
negrigencia que cada hũa ha acerca de sua saluaçõ. E cada hũa das 
negrigẽcias aseyta o diaboo pera semear zizania nos coraçoões dos 
homeẽs. Vigiem ergo assi os prellados como os subditos que per sua 
negrigencia nõ façam lugar ao maao semeador. (E como creçesse a herua) 
per proueyto da ffe. (e fazese fructo) per execuçõ da boõa obra. (entom 
se descobriram os heruilhaças) por se manifestarẽ os errores e çugidades 
do pecado. e per a perseguiçõ dos fiees de Jhesu Christo. (E como os 
seruos de deus) .s. os sanctos padres da primitiua ygreja. (dissesse esto 
ao senhor) per oraçom e compaixã1 fazendolhe querella. (di/sselhes o 
senhor. O jmigo homẽ) .s. o diaboo o qual so semelhança de razõ do 
homẽ enguana ao homẽ (fez aquesto.) Semeou ergo Christo doctrina 
sancta. e em çima semeou o diaboo errores e mallicias de muytas 
maneiras. Semeou Christo paz e amor fraternal. e aquelle semeou em 
çima ẽueja e maa voõtade. Semea ajnda deus cada dia no cãpo de dentro 
.s. na voontade boos propositos. e o diaboo sobre semea desejos carnaaes. 
Semea deus sabedoria que alumea. e graça que acçende e esqueẽta. e 
aquelle semea jgnorancia que chegua e culpa que faz o homẽ arefeçer. 
(Os seruos disserõ) .s. os sanctos padres per oraçõ demãdarõ cõselho 
diuinal dizẽdo. (Querees que vaamos e que escolhamos) apartando os 
maaos da comunidade da ygreja esto mingoãdoos e leixãdo aa justiça 
secullar que os tire do mũdo per morte (E disse. Nõ. Porque per ventura 
colhẽdo nos a heruilhaça nõ arranquees de mestu[r]a cõ ella o trigo) .s. 
aquello que he trigo quanto a sy. Como se dissesse. Se alguũ fiel fosse 
condẽpnado per sospeita soo ou aquello que he trigo quanto aos outros 
se fosse arrãcado ante que fosse acusado nẽ vẽçido por culpado entõ 
outros fiees se escandalizariã por se nom guardar a ordẽ do direito. e assy 
arrencarsehia o trigo .s. os outros fiees por escandallo ou se arrencaria 
aquello que ao depois ha de seer trigo porque agora he alguũ maao que 
de manhaã sera boõ onde se defende o arrãcamento trigoso dãpnoso e 
suspeitoso. Trigoso he aquelle arrancamento o qual nom preçede a 
amoestaçõ. e he dampnoso quando mujtos som causa de cõdempnaçõ 
ou quando o principe he causa della. saluo se fosse por causa magnifesta. 

1  No original: compaizã.
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e que se tornasse em injuria da ygreja. Onde Agustinho diz que aas vezes 
se deuẽ cõportar os maaos por a paz da ygreja quando hy ha temor de 
scisma ou diuisom. Sospeitoso he quando hy nõ ha certidom de heresia 
ou pecado dalguũ. Taaes ergo como estes nom som de lançar fora da 
vnidade eccresiastica. porque em estas tres maneiras he defeso o 
arrancamẽto que se nom faça (leixaae hũa e outra seer feita) .s. a 
heruilhaça e o trigo. e os maaos e os boos leixaae os cresçer (atees a 
messe) .s. atees a fim do mũdo. e atees o dia do juizo. E esto [bb] // se 
deue entender daquelles que nõ som notorios nẽ pertinaçes nẽ se mostra 
que per elles aja de vijnr dampno aa ygreja vniuersal. Aqui se da lugar 
de peendença e exemplo de descripçõ. e em esto somos amoestados que 
nom husemos mal do juyzo das cousas que a nos som escondidas. mas 
leixemolo a deus o qual da a cadahuũ segundo seus feitos. Nem he esto 
contrairo ao apostollo que diz tirade o mal de vos meesmos. porque este 
dicto do senhor entendese das cousas duuidosas. e aquello do apostollo 
se entende das cousas magnifestas. Aqui outrossy se da a entẽder a 
benignidade de deus. e a paciẽcia que ha em sperar e soportar a diuinal 
clemencia paciẽtamente que este a heruilhaca cõ o trigo esto he que estem 
os maaos cõ os boõs. E soporta os por tres razoões. A primeira por se 
cõuerterẽ se quiserem. e por seerẽ ajnda ajudados per os boos antre que 
viuẽ. A segũda por tal que os justos dem muytas1 graças a deus por seerẽ 
scolhidos per sua graça. e por os deus fazer taaes e os tirar e escolher do 
cõto dos que se perdẽ e por tal que per cõparaçõ dos maaos se esforçem 
mais a bem. A terceira porque façam proueito aos boos por lhes 
acreçentarẽ os seus mereçimentos. Aproueitã os maaos aos boos alimpãdo 
os de guisa que se em elles ha algũa ferrugẽ de pecado que seja limada 
per exercicio. e que a virtude escondida nos boõs se mostre e pareça. E 
aproueitãlhe aguilhandoos por tal que os escolhidos no caminho deste 
desterro nõ sejã priguiçosos. mas que se triguẽ pera hir aa sua terra. E 
aproueitãlhes coroandoos porque quando fazem alguũs malles aos justos. 
e os trabalhã entom lhes pooẽ pedras preciosas na coroa da gloria 
cellestrial. De sy emadeo mais o senhor (e no tẽpo da messe) s. do juizo 
(direy aos segadores) .s. aos angeos. (Colhede primeiro a heruilhaca) .s. 
os maaos lãçados fora da cõpanha dos boos. e esto quanto aa pẽna do 
dampno (E atadea em moolhos ou paueas pera seer queimada) e esto 
quanto aa penna do sentido. E bem diz em moolhos e nom em huũ feixe. 
porque os gollosos estarõ ajuntados com os gollosos e os auarentos cõ 
os outros auarẽtos. e os soberuos com os / outros soberuos e assy os 

1  No original: muytos.
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outros maaos com seus semelhantes. por tal que aquelles que forõ 
cõpanheiros na culpa sejam juntamente e de cõpanhia aos tormentos na 
pẽna (ally sera choro) .s. door aficada1 por o dãpno de careçer da visom 
de deus (e apertamento de dentes) .s. paixõ pungitiua e aguda por a penna 
que sentirã .s. por a crueldade das pẽnas em a qual cousa he significada 
a dobrada pẽna do inferno. hũa da parte da voõtade .s. grande tristeza a 
qual se entende per o choro ajnda que perventura hy nom aja lagrimas 
corporaaes. e outra da parte do corpo a qual se entende per o apertamento 
dos dentes. De sy seguese (o trigo) que som os fiees que na eyra deste 
mundo som debulhados e trilhados per tormẽtos e tẽptaçoões de maneira 
que nom ha em elles palha nẽ pargana (apanhadeo no meu çelleiro) das 
moradas celestriaaes (e entõ os justos2 esplandeçerõ como sol.) Onde 
Crisostomo. nom soomẽte assy como o sol mas porque nom he algũa 
estrella conhoçida que mais luzẽte seja que o sol. por tãto se diz esto. e 
husa aqui de fallar per exẽplos conhoçidos per nos. Estas cousas 
Crisostomo. Comparada e yguallada he a gloria dos justos ao sol nom 
embarguando que muyto mais fremosa seja a claridade do corpo 
glorificado por a gloria da alma que se entorna sobre elle por a sua sobeja 
auõdança da gloria. E esta cõparaçõ se faz por quatro dotes do corpo 
glorificado as quaaes som em o sol .s. claridade. porque nas cousas 
criadas de baixo nom ha cousa mais clara que o sol. ligeiriçe porque 
como saae no oriente logo apareçe no occidente. Subtilleza porque passa 
per o vidro nom o britando. Impassibilidade porque o seu rayo nom se 
pode ferir nem luxar. O quanto he glorioso o regno onde ha a companha 
dos sanctos porque todos som vistos. e onde ha perfeita dileitaçõ porque 
assy como o sol assy he o seu lume doçe e dilleitoso. Em o qual he a 
dignidade muy grande porque he no regno. e onde he a caridade e amor 
paternal: porque he do padre delles. Este meesmo exẽplo segundo toca 
Marcho fazẽdo soomẽte mençõ de boõa semente. a qual perteẽçe aos 
escolhidos soo//mente. Onde compara o regno dos ceeos s. a ygreja que 
per deus he regida. e ella rege os homẽs ao homẽ que semea e lança a 
semente a terra. etc. e de nocte e de dia se leuãta e saae se a semẽte. e 
geera e cresce. porque depois do sompno de Christo o numero e conto 
dos creentes aas vezes passando bem. e aas vezes mal geerou na ffe e 
creçeo na obra nõ o sabendo elle .s. fazendo que nos nom o saibamos 
nem sintamos que fruyto homẽ dara atees a fim. E a terra de seu lança 
fruyto porque per voontade tem de fructificar. e primeiramẽte da herua 

1  No original: aficado.
2  No original: jnstos.
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de sy espiga. e depois fruyto comprido e jnteiro. esto he temor dos juizes 
de deus que se entende per a herua que he hũa cousa nom acabada. e 
estes som aquelles que começam os quaaes deuẽ começar em temor 
cessando dos malles. e exercitandose em os beẽs e des ally adiante se 
conçebe sperança de auer os beneficios de deus os quaaes se entẽdem 
per a espiga. Ou se conçebe dauer a peendença em a qual deuem estar 
aquelles que melhoram. porque assy como se dilleitarom em pecados 
assy deuẽ se afligir em choros. E ajnda daquesto vem que he dado aos 
caritatiuos amor o qual tem perfeiçom e acabamento das boõas obras. e 
porem he significado per o graão comprido e cheo. e esto perteençe aos 
perfeitos. porque segundo diz o apostollo o comprimento da ley he o 
amor e entom o homẽ he desposto pera se passar do estado da graça ao 
stado de gloria. e por tãto o senhor entom enuia a fouçe .s. a morte talhãdo 
os justos da presente vida. porque prestes he a messe .s. o ajuntamẽto 
delles aa gloria. Vee pois que nom sejas tu semente em herua nẽ ajnda 
em spiga e que speres de amadureçer nas pẽnas do purgatorio. porque 
nom colhe deus em seu celleyro fruyto que nom seja maduro. Empero 
nom seja desprezado alguũ ajnda que estee e seja teenro da voontade. 
porque o trigo de deus em herua terra se começa atees que vem a seer 
graão. em o terceiro exemplo que he do graão de mostarda se da a entender 
e scripue o stado da ygreja que se seguio logo depois que ella resurgio 
das heregias porque cõtra as heregias que se alleuãtarõ ẽ ella suscitou o 
senhor ẽ a ygre/ja doutores sanctos lettrados que per razõ e per scriptura 
confondessem os hereges. E ajnda que no começo fossem bayxos e 
abatidos. empero per diuinal disposiçom elles forom ao depois exalçados. 
Diz ergo. (Semelhauel he o regno dos ceeos) .s. a preeguaçom do euãgelho 
o qual demostra o regno. e o permete e da. (ao graão da mostarda) porque 
esqueenta em amor. e lança fora a peçonha .s. o error e purga a cabeça 
.s. a voontade (o qual filhou o homẽ) s. Christo (E semeou ho no seu 
agro) que he o mundo. (O qual graão he menor que todas as sementes) 
.s. menor que todas outras disciplinas. Ou se chama mais pequeno: porque 
no começo aadur lhe dara alguem ffe. ou se chama assy porque elle ensina 
aquellas cousas que no mũdo som auidas por pequenas e refeeçes ou 
porque nom cura de sobegidom de pallauras. (E quando lhe crescido 
mayor he que todas ortalliças) .s. mayor que as sciencias de phisica e 
naturaaes e poeticas. E som chamadas estas sciencias verças porque çedo 
fallescem e nõ fazem fruyto eternal. (E fazesse aruor alta) porque 
alleuanta atees as cousas cellestriaaes. (E he fruytuosa) porque da gouerno 
ou mãjar muy prestadio. (E he ancha) porque todo o mundo encheo 
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auendo o tronco per sperança. (E ha os ramos alleuantados) per amor de 
deus (e espergidos.) ou derramados por caridade do proximo. (de maneyra 
que aues do ceeo) .s. os preeguadores que voam como nuuẽs. (venham) 
estudando e (moorem) penssando e obrando (em os seus ramos) .s. nas 
exposiçoões e declaraçoões desuayradas. em as ẽsinãças porque segũdo 
as desuairadas ẽfermidades assy aja hy desuairada meezinha. E os quatro 
ramos som os quatro entendimentos da sancta scriptura .s. hystorial. 
tropologico. e anagogico. A primitiua ygreja ajnda que por razom da 
humildade e da pobreza e da poquidade dos fiees pareçesse seer abaixada 
e por razom da ffe pouca. e por ho escandallo da cruz se mostrasse 
pequetinha. empero per virtude grãde era e feruente aa maneira da 
mostarda. e esto [bb ij] // por a caentura do amor. Onde as aues do ceeo 
.s. Os principes e os sabedores deste mundo moram nos seus ramos. e 
som sobjetas a ella e regem se per seu conselho. Ou as aues do ceeo som 
as deuotas almas as quaaes vem per ffe e mooram per amor em os seus 
ramos. porque menos preçadas as cobijças das cousas temporaaes teem 
o coraçom aleuantado açima. e nos ditos e cõsollaçoões folgam das 
fadigas desta vida. E em a quarta hystoria ou exemplo em que comprara 
o regno dos ceeos .s. a ygreja millitante em a qual deus per ffe regna. e 
em que escondeo a molher o formento em tres punhadas da farinha se 
mostra e asijgna o estado em que foy a ygreja depois que os sobreditos 
doctores della forõ exalçados. porque per a diligencia delles que teuerom 
em preeguar a ffe he ja deuulguada per toda parte. O formento ajnda que 
na escriptura muytas vezes se tome em maao siso ou em maa parte porque 
he cousa corruptiuel e que apodresce. empero porque huũ he o formento 
da heruilhaca e outro do trijgo ẽ este lugar se toma em boõa significaçom 
soomente. E por a virtude que ha de alterar significa a pallaura do 
euangelho a qual transmudou aquy os punhados de farinha que som as 
tres partes do mũdo .s. Asia Affrica. Europa. Ou as tres linhageẽs .s. 
Hebrayca. Greca. e Ladinha. Onde em a figura por dia de penticoste 
offereçiam os judeos por o beneficio da ley que lhes fora dada cinquoenta 
dias depois de sahida do Egipto dous paães de auea ou pam leuados e 
formentados. e esto em figura do euangelho. (A molher ergo) .s. a 
sabedoria de deus ou dilligencia dos sanctos em preeguar. (tomou 
formento.) o qual significa a ley do euangelho que he ley damor por 
razom da queẽtura que o formento ha em sy ençarrada. e significa outrossy 
o feruor da ffe. (E meteo em tres punhados de farinha) todo porque des 
entom veemos o mũdo acerca todo seer acresçẽtado em o corpo da ygreja. 
e crescera atees que todo seja encorporado. Segundo Beda a molher .s. 
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a alma sancta escondeo ou meteo per direita entençom o formento 
emcobrindoo dos lou/uores do mundo. e escondendo a caridade ou amor 
em tres punhados de farinha .s. em tres maneiras damar .s. de todo coraçõ 
e de toda alma. e de toda voontade. ou em tres forças da alma ou potencias 
que som racional. e concupiçiuel. e jraçiuel. em as quaaes a caridade ou 
doctrina he escondida atees que mude toda sua voontade em a perfeiçom 
de sy meesmo. a qual cousa se começa aquy e acabase no outro mundo. 
Segundo Hylario a farinha he o poboo que he ajuntamento de desuayradas 
pessoas. E os tres punhados som os tres stados dos fiees .s. Noe. Daniel. 
e Job. Ou porque dos tres filhos de Noe proçedeo todo o linhagem 
humanal ao qual a sabedoria de deus encomẽda a ffe e a caridade e a 
doctrina saã em o presente atees que todo seja afermentado .s. atees que 
em fim do mundo acabado o conto dos escolhidos cheguem os fiees aa 
gloria da resurreiçom. e entom se esqueentarom de perfeyta caridade. 
Agora he o fogo pequeno. mas entõ sera grande fogeyra. (Estas cousas 
todas sobre dictas e outras muytas taaes fallou o senhor Jhesu aas 
companhas em exemplos.) E comoquer que elle mujtas cousas dissesse 
aas companhas sem exemplos. empero em aquelle asejo nom dise cousa 
sem elles. por tal que se mouessem a preguntar por aquellas cousas que 
lhe ouuiam. Por quanto fallaua a homeẽs rudes mester era que os 
endussesse per semelhanças de cousas palpauees e sensiues de que elles 
ouuessem conhoçimẽto. por tal que aquelles que nom podiam filhar as 
cousas cellestriaaes as entendessem per semelhança das cousas terreaaes 
que ouuissem. Parabolla em grego quer dizer exemplo. ou semelhança 
em ladinho per a qual se ensina a verdade. e em a qual huũa cousa se diz 
e a outra segundo a razom se entende. Onde seguesse a amoestaçõ (Estas 
cousas dizẽdo elle braadaua. Quem tem orelhas pera ouuir ouça.) Esta 
amoestaçom pos o senhor em muytos lugares: porque segundo Jeronimo. 
onde quer que he posta esta palaura entendese que he hy entendimento 
mistico. porque so as pallauras do exemplo deuesse requerer outro // 
entendimento. E segundo Beda. Orelhas pera ouuir som as orelhas do 
coraçom e os sentidos de dentro .s. orelhas de entender e de obedeçer e 
de fazer as cousas que som justas. Destas se diz em psalmo per ordem. 
Ouue filha: e esto he quanto ao primeiro: e vee quãto ao segundo. e 
inclina a tua orelha quanto ao terçeyro. O primeyro ouuydo he da 
sensitiua. o segundo da intellectiua. o terceyro da vollutiua. Em aquesto 
que Jhesu dizia altas vozes braadandose entende a grãdeza do desejo que 
auia em preeguar: Do qual Agustinho diz assi. Entom sohou o senhor 
Jhesu Christo per dictos e per feytos e per voz e per vida e per descender 
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e sobyr braadando que nos tornemos a elle. Braada aos surdos que ouçam. 
clama e braada aos que dormem que vigiem. Braada aos que passam que 
attendam. Clama aos pecadores que façam peendença. Braada aos que 
nom sabem que entendam. Braada aos errantes que se emmemdem. 
Braadou elle certas preeguando e braadou orãdo. E braadou em resuscitar 
Lazaro. braadou em fim quando morreo. E agora stando nos ceeos cada 
dia braada a nos dizendo. Vijnde a my todos quantos traabalhastes e 
sooes canssados e eu vos refrescarey e consolharey. E nos mizquinhos 
de tantos braados nom curamos e desprezamollos. Estas cousas Agustinho 
(Entom leixando as gentes) ou companhas que o nom preguntarom (e 
partindose) dos arroydos que faziam (veose per a casa.) Por tal que os 
discipollos teuessem aazo de o preguntar. Os quaaes porque entendias 
que elle fallaua misticamente. (achegaromse a elle e preguntauamno.) 
porque fallaua assy em exemplos que elles nom entendiam. (E pidiromlhe 
que lhos declarasse. O qual respondendo disse.) A vos humildosos a vos 
obedientes meus cheguados e amjgos. a vos auorresçidos do mundo. E 
aos vossos seguidores (he dado) diuinalmente nom per vosso 
mereçimemto (conhocerdes) abertamente. (os segredos do regno de deus) 
.s. a profundeza da verdade do euangelho. o qual leua o homẽ ao regno 
do ceeo. (mas aos / outros) que çerram os sentidos e nõ curam de conhoçer 
a verdade .s. aas companhas do poboo ou aos scripuaães e phariseos 
encreeos nõ he esto outorguado. E por tanto lhes fallaua per exemplos 
(Por tal que veendo) .s. teendo elles que veem (nom vejam) segundo a 
verdade. (e ouuyndo) .s. teendo que ouuem e entendem (nom entendam) 
.s. a sentença de dentro.

E esta he huũa das cousas porque fallaua assy .s. porque a verdade 
fosse encoberta aos maaos. e porque os boos se demouessem a preguntar. 
e se exercitassem em aquelles exemplos.

Onde se segue. (Aquelle que ha amor da pallaura de deus seer 
lhea dado entendimento da pallaura que ama. e auera asaz) de sentido e 
entendimento. porque aos que teem deuoçom seerlhea dado entendimento 
verdadeiro da sancta scriptura.

Item aquelle que tem mester de o auer seer lhe ha dado entendimento 
e auera auondança de melhoramento.

(E aquelle que nom ha) .s. amor da pallaura (aquello que semelha 
que ha) per natural engenho ou per studo de lettras (seer lhe ha tirado) 
Porque nõ auera algũa duçura da verdadeyra sabedoria.

E por tanto aaquellas que nom auiam ffe nem deuoçom da doctrina 
de Christo foy lhes tirado o verdadeiro entendimento do testamento velho. 
e foy dado aos gentijos.
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Item aquelle que nom ha mester aquello que pareçe que teem .s. 
aquelle entẽdimẽto seer lhe ha tirado. porque a ffe sem obras morta he.

Item assy como o auarento teem muytas riquezas e nom teem 
alguũas pois que nom husa dellas em aquello que deue assy nom ha 
sabedoria algũa aquelle que a nom teem diuinal: Porque segundo Gregorio 
nom he lettrado aquelle que as scripturas sanctas nom sabe. A departe .s. 
em a pousada declaraua a seus discipollos todas cousas. Onde pareçe que 
nom soomẽte lhes declaraua os exemplos porque o preguntauam. mas 
ajnda outros como quer que nom seja delles aquy feita mençom (E entom 
esso meesmo fallou aos discipollos em exemplos.) e prepose lhe outros 
tres a elles aalem dos quatro sobredi[bb iij]//tos. no primeiro dos quaaes 
que he do thesouro escondido no agro se entende o estado que a ygreja 
teue apres de susodicto. ca deuulguada e declarada a ffe em o mundo e 
per toda a terra per a preeguaçom dos sãctos. muytos valentes e lettrados 
homeẽs. Assy como Agustinho e outros forom tornados aa ffe cathollica 
e começarom de exercitar e conuerter sua sciencia a proueyto das almas. 
(Semelhante he o regno dos ceeos) .s. a gloria cellestrial (ao thesouro 
escondido no agro. o qual campo) ou chaão (Foy comprado vendidas 
todas cousas por tal que fosse auido o thesouro achado) em elle. Este 
agro he o trabalho da vida autiua assy como nas obras da misericordia e 
no regimẽto da ygreja. O thesouro escõdido he o gualardom cellestrial: 
as riquezas do qual ajnda nom pareçem a todos magnifestamente. porque 
per a doctrina e preeguaçom dos sanctos se mostra quam grande he elle 
per grande parte. (Este thesouro assy achado encobre e esconde em a 
voontade aquelle) que retẽ na memoria e coraçom quam grande e boo 
he. e que o ama e cobijça de voontade (e com allegria delle veende todas 
cousas que ha) temporaaes e a voontade e dilleitos da carne. e despreça 
os desejos terreaaes. (e compra aquelle campo) sabendo que o nom 
pode possuir alguem do mundo sem dampno. e a louuor das virgeẽs se 
expooẽ e declara este exemplo. e assy como o thesouro he no agro assy 
he a virgijndade na carne.

Acerca deste thesouro som de consijrar tres cousas. A primeira que 
seja achado. A segũda que depois que for achado que seja escondido. A 
terceira que depois que o teuer escondido que o preze mais que todas 
outras cousas. Nom he achado este thesouro nos luxuriosos. nem se 
esconde nos vaam gloriosos. nem he mais prezado nos auarentos. A 
virgijndade o sabe achar pera o teer. a humildade o sabe esconder que se 
nom perca a pobreza o sabe prezar sobre todas cousas porque nom seja 
arrefeçado. No segundo exẽplo que he da pedra preciosa he declarado o 
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estado que a ygreja teue depois de susodi/to postumeiro. porque depois 
do estado sobredicto começarõ alguũs despreçadas as cousas do mundo 
.s. os vicios e as riquezas entender na vida contemplatiua. assi como sam 
Beento e os que o seguirom em desuayrados stados e graaos da relligiom.

E este stado he afigurado pera pedra preciosa que he achada nas 
ostras ou conchas de marisco1. porque a relligiõ he fundada e criada no 
humor da deuoçom.

Esta pedra se chama marguarita e hũa se chama porque faz o homẽ 
seer huũ. e ajuntao. E a vida autiua mais deuide e departe homem. E 
chamase preciosa. porque a vida contemplatiua simprezmente e sem 
respeyto melhor he que a actiua nom embarguando que em caso a actiua 
seja mais fruytuosa.

Moralmente em este exemplo nos som propostas quatro cousas que 
deuemos seguir .s. o officio dos sanctos. e o studo dos boos custumes. 
e o desejo das cousas eternaaes. O officio se nota e asigna ẽ negociar o 
studo em2 buscar. e o desejo em obrar. Bemauẽturado he aquelle que sabe 
negociar spiritualmẽte ou quanto ao stado de acçom occupandose em 
as obras da misericordia. ou quanto ao stado da perfeiçõ leixando todas 
cousas por Christo. ou3 quanto ao estado que he sobre auondoso e de 
çima outorguado que he guaanhar as almas a deus per preeguaçõ. Item 
bemauẽturado he o negociador que sabe buscar nom cousas empeeçiuees. 
assy como fazem os cobijçosos nem as cousas sem proueito: assi como os 
cortesaãos. e os curiosos e querẽçosos. mas aquelles que sabem buscar as 
cousas proueitosas: assy como som os sanctos. Item bemauenturado he 
aquelle que achadas as boõas mercadorias sabe guaançar bem com ellas e 
que se parte de sy meesmo per mortificaçom da carne e vende a terra e daa 
por o ceeo renũciando todas cousas e comprou aquella per subjugaçom 
da propria voontade. E porque este estado he duradoiro atees a fim do 
mũdo nõ se pooẽ outro exẽplo aalem deste saluo aquelle que significa a 
fim do mũdo o qual he da rrede lançada no mar. Porem por quanto sob 
o exemplo do thesouro e da preciosa pedra nos endussesse ao amor da 
bemauen//turança eternal per conseguinte nos endusse4 sob o exemplo da 
rrede que ajamos temor e nos cauidemos dos malles e seguamos os beẽs. 
(Asemelha ergo o regno dos ceeos) o qual aqui significa a sancta ygreja 
(aa rrede) porque per ella he qual quer homem tirado das ondas deste 

1  No original: maristo.
2  No original: em / em.
3  No original: on.
4  No original: eudusse.
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mundo pera o regno eternal. (e mitida ou lãçada no mar) .s. no mundo 
que he chamado mar. por a sua grãdeza porque amargoso he (de toda 
geeraçõ de pexes) dos boos e maaos .s. dos homẽs he apanhada ou chea 
porque assy como se nom conhoçem os boos peyxes dos maaos em quãto 
a rrede sta na augua. assy na ygreja millitante som mesturados os boos 
com os maaos. Nõ engeita ella agora nemhuũ e todos chama a peẽdença 
e a perdoança. Aquelles que a rrede da ffe contem a praja empero mostra 
quejãdos som aquelles que na rede da jgreja vijnham. Onde se segue (A 
qual como fosse chea) a qual cousa sera na fim do mũdo quando a soma 
dos homeẽs e do linhagem humanal se acabara quando he comprydo o 
cõto dos escolhidos os que aduziã e atirauã do mar e das ondas desta 
vida pera fora per a praya ou arriba da augua .s. pera outra vida. porque 
segundo a glosa assi como o mar he o mũdo: assy a ribera ou praya delle 
he a fim do mundo. (E estando acerca da ribera) nom seẽdo ja mortaaes (e 
escolherom os boos em suas vassillas.) das moradas cellestriaaes. (mas os 
maaos lançarom fora) assy a ygreja alimpada e purguada sera offereçida 
a deus padre sem noda e sem verruga. Porem se segue (assy sera em a 
fim do mundo.) Porque entom sera tragida a praya per juyzo aberto. 
e as cousas escondidas dos coraçoões seram magnifestas. E chamase 
acabamento ou fim do mundo per tres maneyras ou per tres razoões 
.s. Ou porque entõ se terminara e acabara o estado dos mereçimentos. 
ou porque entõ cessara das cousas mũdanaaes (E sahiram os angeos) 
a chamar o poboo que ha de seer julguado. (e apartarom os maaos do 
meyo dos justos.) O quam dura e graue strema e apartamento sera este 
aos maaos. porque / nom se podera ja mais remediar nem emmendar. 
(E lançallos ham em fogeyra de fogo jnfernal.) O qual se cree que seja 
no cẽtro da terra cercado de todas partes da terra meesma. E assi como 
forom dẽtro as virgeẽs sabedores e fora lãçadas as sandias çarrar se ha 
a porta do regno do çeeo. (Onde sera choro aos que ficarẽ fora) por a 
caẽtura. e apertamento (de dẽtes por o frio.) Onde Job. Das auguas das 
neues passarom em muy grande queẽtura. Onde se arreprehenderom os 
maaos a segunda vez e gemerom. E a segũda cousa que faram que se a 
sanharam contra sy meesmo per a maldade aquy forom promptos pera 
pecar. Claramente em muytos lugares da sancta scriptura se faz meençom 
dos tormentos dos maaos por tal que nẽhuum se escuse per jgnorança. 
E tantas vezes se nomea os tormentos infernaa[e]s per desejarmos os 
prazeres cellestriaaes. Desy pooemse a conclusom principal. Por tanto 
em os antedictos exemplos he posto per ordem o estado da jgreja atees a 
fim do mũdo. por tal que os apostollos os fundadores della apos Christo 
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soubessem os segredos seus da ygreja. Onde seguese (entendestes estas 
cousas todas) .s. os ditos exemplos como se dissesse. A nos perteençe de 
os entender. nom abasta aos mayores que ouçam sollamente o que ham 
de fazer. mas que entenda de guisa que possam ensinar. Onde a glosa. 
Aos apostollos foy dita a pallaura e sermom os quaaes elle quer que nom 
soomente ouçam como os outros do poboo. mas que ajnda entendam (e 
dizia lhe que sy) .s. entẽdemos. Depos esto husou Christo de amoestar 
por ensinar os outros em aquello que se segue. (por tanto todo escripuam 
ensignado.) Segundo diz Agustinho os apostollos som os scripuaães e 
notairos de Christo que notam a sua pallaura1 nas tauoas do coraçom 
ensinando e enspirando em as cousas que som necessarias pera sy e per 
outros. (no regno dos ceeos) .s. na ygreja millitante. Onde diz tres cousas 
.s. que seja scripuam per officio de doutrina em o regno dos ceeos per 
mereçimento da vida (semelhauel he ao [bb iiij] // homem senhor de muyta 
gente) .s. a my. e entendese da semelhança de o arremedar. mas nom de 
seer ygualado e tal como elle. (o qual lança de seu thesouro) .s. da sua 
sciencia escõdida no coraçom cousas nouas e velhas .s. autoridades de 
nouo e do velho testamento. dos quaaes testamentos he teçida a rrede 
da ygreja. Ou segundo Gregorio cousas nouas .s. da doçura do regno do 
çeeo. e velhas do spanto da penna infernal .s. que as pennas dem spanto 
e temor aaquelle que nom conuidam ou demouem os guallardoões da 
gloria ou nouas pera moestaçom de virtudes. e velhas per doesto dos 
viços. Donde se mostra que os bispos que som successores dos apostollos 
deuem auer noticia de cada huum dos testamentos em signal da qual 
cousa elles tragem mitra na cabeça com dous cornos ou pontas. E bem o 
compara ao padre de muyta gente. Porque assy como padre ou senhor de 
companha tem de dar de comer aos filhos e familha do pam e mantijmento 
corporal assy ha este de manteer os paruoos na ffe do gouerno spiritual. 
Amoesta pois o senhor os discipollos que entendam os exemplos pera 
saberem ensinar os outros. porque assy elles seram semelhantes a elle 
se emsignarem os outros. Grande e feruemte desejo poys seja o nosso 
de exalçar nossa ffe. por tal que nosso senhor Jhesu Christo seja temido 
de todo e conhoçido e amado.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo faze me sahyr da velha vida. Porque a 
semente da tua pallaura que no meu entendimento do boo preposito e na 

1  No original: pallanra.
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voontade de bem obrar. e em comprimento perfeyto semeaste nom seja 
comida das aues da vãa gloria nem seja trilhada no caminho da husança 
nẽ se seque na pedra da pertinaçia dura nem se afogue nas espinhas 
do aficado penssamento e cuydado. mas que na boõa terra do coraçom 
humildoso e paciente e ledo de fruyto centesimo em paciencia faze me 
outrossy entender todas estas cousas dictas em exemplos. e poellas em 
obra e que / per pallaura ou per exemplos ensine os outros. Amen.

Da vijnda do senhor em Nazareth e como leeo em a signagoga
dos judeos os quaaes o queriam abayxar ou vençer

com pallauras. Capitollo .iiij.

E foy feyto que como acabasse Jesu aquestes exemplos. partio 
se dally com seus discipollos e foy se pera aquella terra) .s. a Gualilea 
(e ensinaua na sygnagogua delles) assy por o proueyto seer mayor por 
razõ da multidom que se ally ajuntaua como por razom de auer mayor 
autoridade. (E louuauamno todos) por a excellencia da sua doctrina e 
millagres .s. era louuado de muytos de cada huum estado e nom de todos 
vniuersalmente. porque1 muytos o desprezauam e lhe contradiziam (E 
veo a Nazaret. e ao dia do sabado) quando se ajuntauam muytos. (Entrou 
em a sygnagogua. e aleuantou se a leer.) porque nom preeguasse de sy 
meesmo per sua pallaura ou boca soomemte: mas per testimunha da sancta 
scriptura. Ergo nom se deue leer na ygreja se nom stando alleuantados em 
pee. cantar pero e rezar podemos asseentados (E foy lhe dado ou liuro de 
Ysayas propheta çarrado.) o qual falla de Christo abertamente. Segundo 
Jeronimo. nom soomemte se deue chamar propheta: mas euangellista.

Misticamente segundo a glosa diz. por tanto lhe foy dado liuro de 
prophecia por demostrar seer aquelle que fallara nos prophetas. e que 
todas prophecias a elle perteemçem e em elle se acabam. e per elle se 
declaram. Item porque em esto se demostrasse que todos os prophetas 
lhe derom seus liuros conuem a saber delle fallarom em todo quanto 
scripuerom. (E como o reuolueo) conuem a saber como abrio o liuro 
(achou logo) nom per aconteçimemto: mas de seu certo proposito. porque 
sabya bem os passos da scriptura que delle fallauam e o lugar. On//de 
segundo a tralladaçom dos septemta enterpretadores era scripto. O spiritu 
do senhor sobre my. etc.) Segundo que se declara afundo adiante. Acerca 
das quaaes cousas he de saber que os judeos speram que ajam de seer 
comprydas as cousas que lhe som prometidas em esta prophecia per o 

1  No original: porqne.
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messias: o qual speram que ha ajnda de vijnr e seer senhor a todo o mundo 
temporalmente. e que ha de tirar os judeus do captiueiro: e os poer em 
gloria grande sobre todas as gentes. e porque o tempo da vijnda de Christo 
passara: por tanto com razõ declarou este lugar e passo de si meesmo. 
(dizendo. O spiritu do senhor.) .s. do padre (sobre my) folgua assy como 
guiador e mãdador (por a qual razõ me vngio) esse meesmo spiritu do 
ponto de mynha concepçom de complimẽto de graça em rey e bispo e 
em propheta: e em tabernaculo da diuindade. (e pera euuangelizar) s. 
denũciar booas cousas. (aos pobres.) s. aos humildosos (me emuiou: e 
per saar aquelles) nom soomente dos corpos: mas das almas (os contritos 
de coraçom: e preeguar aos captiuos) do dyaboo em o carçer dos pecados. 
(perdoança) .s. chamandoos a peendença e tragendo os aa luz e vista .s. 
aa verdadeira conhoçença de deus. (os çegos) .s. os gentios e çeguados 
per error. (e soltar os quebrãtados e corcouados) do grande pesume da 
ley velha (e traje os a perdom) .s. allumiandoos per graça de noua ley. 
(e preeguar o anno do senhor anno a concepto) .s. anno de benignidade. 
porque agora he o tẽpo açeptauel: agora som os dias de saude. Este anno 
he todo o tempo da ygreja: e especialmente o anno da paixom de Cristo: 
em o qual o senhor foy amansado e concordado com a geeraçom humanal 
paguada a diuida do primeyro pecado. Este dia he o dia do gualardom 
do postumeyro juyzo ameaçando agora a sentença que aueremos segundo 
nossos mereçimentos. E tangem se aqui seis condiçoões as quaaes deue 
auer ho preeguador ou prellado. A primejra he consolaçom dos 
mizquinhos que / se entende em aquello que diz euuangelizar aos pobres. 
A segunda he conforto dos penitentes: ally onde diz que veo saar os 
contritos e attribullados. A terceyra he visitaçom dos captiuos: ally onde 
diz: preeguar aos captiuos remijmento. A quarta he ensinança dos nom 
sabedores: ally onde diz aos çegos vista. A quinta he reuelaçom dos 
opressos e derribados ally onde diz: soltar os quebrantados. A sexta he 
espertamento dos pryguiçosos ally donde diz: preeguar o anno do senhor 
seer açepto. (E de sy çarrou o liuro em que leera) em a qual cousa deu a 
entender que nom se deuẽ preeguar todas cousas a todos homẽs. Outro 
sy fez esto assy: por demostrar que os liuros da santa scriptura deuem 
seer tractados reuerencialmente. em tanto que se aconteçesse de aueres 
de tomar ho euuangelisteyro que nõ o quejras fazer sem lauares primeiro 
as maãos. Onde os judeos esta reuerença fazem aos liuros do testamento 
velho .s. que nom se asentarom em algũa maneyra em lugar tam alto 
como elles esteuerem. dõde se mostra que os christaãos som muyto de 
reprehẽder os quaaes nom soomente os liuros da ley velha: mas os de 
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noua: e os santos euuangelhos tractam algũas vezes com menos reuerençia 
que os liuros dos gentios: ou que os sayos ou outras cousas passadoyras. 
(e deu o liuro çarrado ao ministro e aseentouse) por tal que 
assesegadamente e madura podesse expoer aquello que com reuerencia 
leera estando alleuantado (e os olhos de todos os da synagoga estauã 
afficados em elle.) por a virtude e efficacia das palauras e por o seu gesto 
humildoso e fremoso: porque na sua façe reluzia huum esplãdor da graça 
diuinal que tiraua pera si os coraçoões dos que ho oolhauam. Foy Christo 
muy fremoso e virgem de virgem: e foy muy bem fallante e eloquente 
em toda cousa: segundo se diz delle per o propheta que era auantajado 
em feyçom ou fremosura sobre os filhos dos homems espargida he a 
graça nos teus beyços. E por que a prophecia que leera mostrasse que 
era comprida. (Disse lhes) // (Paraymentes ca oje he cõplida esta scriptura 
em vossas orelhas) .s. he cõplicada em my: como se dissesse. Assy como 
a escriptura primeiramẽte dissera assy o faço. porque os çegos veẽ e os 
mancos andã etc. Consira bem o benigno Jhesu com que gesto tam 
benigno e tam praziuel leeo antre elles. e quanto se descobrio com 
humildade de gesto. segũdo diz Ambrosio assy se curou elle de se meter 
aos seruiços que tam sool ho officio do que lee nom desprezou. E em 
outro lugar louuou elle o officio do hostiario quando lançou fora do 
templo os que comprauam e vẽdiam. e em outro louuou o officio de 
exorçista quando lançou os demonios dos temptados. e em outro lugar 
louuou o oficio do acolito ou do que traz a çirio quando se demostrou e 
disse que era luz do mundo. por a qual razom nenhuũ por grande que 
seja nom se deue descontentar de filhar ordeẽs menores e husar o officio 
dellas. subdiaconato husou elle quando se çingeo com hũa zauãa e lauou 
os pees aos discipollos. e husou de officio de diacono quando em a çea 
ministrou o seu corpo aos discipollos. e sacerdoçeo husou quãdo em a 
çea mudou o pam e o vinho em seu corpo e sangue: depois husou como 
bispo ofereçẽdo se na ara da cruz (E todos) .s. muyto e de todoo aquelle 
poboo (lhe crijam e dauã) ffe que aquella scriptura era em elle complida. 
e esto era signal de verdade. porque segundo diz Seneca. O argumento 
de verdade he que a todos pareçe algũa cousa aquello que se diz (E 
marauilhaua se nas palauras graçiosas) que de sua boca procediam. E 
apres da cõfissam e outorgamẽto dos simplezes e da creença que dauam 
a Christo seguese o mal dizer. e escarneçer dos scripuaães e phariseos 
em aquelle que diz: que teendo em pouco e escarneçendo fallauam. 
(donde veo a este esta sabedoria em as pallauras. e dõde ouue as virtudes.) 
em as obras marauilhosas. Esto diziã por que nom o virom aprender 
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leteras nẽ o virom studar em a ley. assy como se dissessem. Nom ha elle 
aquesto de deus nẽ per trabalho de studo. mas ante o ha do dyaboo: a 
qual cousa elles arguyã da bayxeza / e pobreza de seus parentes dizendo 
(Perventura nom he este filho de ferreyro ou carpenteyro) .s. de Josep 
que falqueiaua madeira (e nom se chama sua madre Maria: e seus 
jrmãaos) .s. seus parentes (e suas jrmãas.) .s. suas primas. (per ventura 
nõ som estas todas perto de nos) Acostumase antre os judeus que os 
parentes cheguados se chamam jrmãos e jrmãas. e seguese. (que se 
scandalizauam ally em elle) .s. que lhes desplazia consirãdo a pobreza 
e baixeza de seu linhagem assy como se homem sabedor e virtuoso nõ 
podesse seer cryado ou geerado de padres pobres: por a qual cousa empero 
se deueram mais de marauilhar. porque vijã euidente demonstraçom. e 
que nom ouuera elle aquella sciencia per a diligẽcia humanal a qual os 
pobres padre e madre nõ podem fazer nem dar a seus filhos. e assy era 
signal euidente que elle ouuera aquella sabedoria da virtude diuinal. 
Dauid que foy rey dos reys e o mayor dos prophetas foy filho de laurador 
e pastor de ouelhas. e Moyses dador da ley ouue padre mujto menor que 
sy e em mujtos outros he achada cousa semelhauel. E porque ouuidos 
os famosos millagres feitos per elle ameude em Capharnaũ: os de 
Nazareth se indignarõ cõtra elle nem criam seus milagres seer verdadeiros. 
e elle veẽdo seus corações disselhes aquello que lhes elles queriã dizer 
e o poer por responder como complia ao que contra elle puynha. onde 
se segue (E disse lhes Jhesu) .s. aos scripuãaes e phariseus. (e dizer me 
hes que eu curey muytos em Capharnaũ.) Esta semelhança desta objeiçõ 
que lhes podiam fazer: ou que tijnham nas voõtades he tirada per 
semelhãça do phisico tẽporal ao spiritual phisico cura de ty meesmo. 
assy como o phisico mais aginha e de melhor voõtade cura de sy e 
daquelles que som seus cheguados e lhe perteẽçem que dos stranhos assy 
diziã a elle: se tu fezesses verdadeiros millagres: mais aginha os farias 
antre os teus propinquos e cheguados: e em a tua çidade: ante que nos 
strangeyros. Onde seguese. (quantos milagres ouuimos que forõ feitos 
per ti em Capharnaũ faze a//qui em tua terra.) alguũs pera os creermos: 
assy como se dissesse nõ creemos aquelles que forom deuulgados per a 
fama a qual he cousa nom çerta. pois que açerca de nos nõ fezeste alguũs 
terreaes: e a nos es mais obliguado de fazeres os beneficios de caridade 
que aos stranhos. Mas o senhor respõdendo lhes logo demostrou que 
nom leixaua de fazer millagres por teer odio aa terra nem por elle nom 
poder mais por a crueldade e mallicia delles. Onde se segue (e disse 
Jhesu. Em verdade digo a vos que nẽhuum propheta he acçepto ou preçado 
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em sua terra.) onde nasçeo e em casa donde procedeo segundo a carne. 
E esto se mostrou assy em muytos: porque Jsaias em sua terra foy serrado 
ou espostejado: e Jeremias encarçerado. e todos los outros prophetas dos 
seus forom doestados. Costume e causa açerca tornada em natureza he 
que huũs çidadãos ajam emveja dos outros: e que parenmẽtes aas obras 
que faz quando he homem. nem aas suas virtudes mas nẽbram se da 
mingoa e fraqueza da mininice e pẽsam elles que som menos preçados 
se alguum de menor linhagem teuer auantajem em louuor ou em fama. 
e a esto auemos exẽplo de Josep em respecto de seus jrmaãos. E por tanto 
porque Christo nom era a elles accepto nem o crijam (nom podia fazer 
ally muytos milagres.) nõ por mingoa de poder: mas porque nom era 
cousa conueniẽte. ca nom eram dignos delles. E a causa logo se segue 
.s. por (a sua descreença.) da qual outrosy o senhor se marauilha porque 
o tijnham presente e lhes daua conhoçimento de sy per pallauras e 
signaaes. e nom embarguando esto perseuerauam em sua emcredulidade. 
E em esto se mostra que a ffe muyto obra nos millagres que se fazem 
pois que a nom creẽça lhes forõ tirados: empero algũas virtudes obrou 
elle ally .s. curou ally algũos enfermos curãdoos com as maãos de deus 
que lhes poynha: porque eram deuotos e fiees por confirmar os que fossem 
fiees. e por os infiees nõ teerem escusa do seu peccado. Onde Crisostomo. 
Poucos millagres fez alli por nom diserem que era seu jmigo. e que nunca 
ally / fezera signaes: ca se os fezera disserom creemos nos. e porem elle 
quis fazellos por cõplir aquello que seu era. mas cessou delles: por os 
nom condempnar. mas desy confirma o seu dicto por exemplo dos padres 
do velho testamento. Helyas era empuyxado per os judeus: e era 
despreçado delles e era reçebido dos gentios e dos strangeiros e hõrrado. 
e alli fazia elle os millagres seẽdo elle emuiado aa viuua de Serepta 
çidade de Sydonia que era hũa prouĩcia foy reçebido honrradamente. e 
ally fez dous millagres: porque a farinha e olleo nom falleçeo: e resuscitou 
o filho da viuua que era morto .s. Johana propheta. Nom fazia elle pois 
em Israel. onde auia muytas viuuas: mas em Sydonia os millagres. porque 
as viuuas de Israel nom eram assy deuotas como aquella molher sarepta. 
e por quanto Helyas era perseguido na terra de Israel a qual lhe deuera 
fazer seruiço. e porque foy çarrado o çeeo per sua oraçom. e ouue hy 
fame demostrao Basillio dizendo que como o senhor vyo que per a 
avondança se geeraua peccado: deus deu lhes per fame jejuũ: per o qual 
refreou a culpa delles que cresçia mujto nom se marauilhem pois agora 
os homeẽs se por o seu argulho e oufana se faça fame. Heliseu outrosy 
que foy escarneçido e despreçado dos judeus foy deuotamente demandado 
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per Naamam Syro o qual elle curou de guafeẽ: por a qual cousa foy ao 
depois muy graçioso a deus e a elle. Curou ergo o estrangeiro e o gentio: 
e nom curou os que eram seus naturaaes por a grande desconhocẽça 
delles. porque o regno de Israel se tornara aa ydolatria adorando os 
bezerros douro o que fezera Jeroboam. Pois que estes muy famosos 
prophetas nõ forom acçeptos dos seus naturaaes e dos de sua terra nom 
por a sua culpa: mas por a mallicia daquelles seus cõpatriotas: e por 
emueja delles. muyto mais os menores prophetas forom agora ou seram 
reçebidos bem em a sua terra. Donde se mostra seer verdade aquello que 
dissera .s. que nenhuum propheta he acçepto em sua terra. Moralmente 
a viuua de que se diz aqui significa a alma peccador a qual he priuada 
dos abraços do esposo seu Christo. // e agora muytas viuuas taaes som 
no mũdo. empero a nẽhũa dellas he emuiado Helias: saluo aaquella que 
esta em Sarepta da prouincia de Sydonia. Sarepta quer dizer açẽdimento: 
ou se chama mingoa de pam. E Sydonia he interpretada caça sem proueyto 
e significa a alma peccador: a qual depois que consira que quanto ha no 
mundo todo he caça sem proueyto: ora sejam riquezas deleitos e cousas 
semelhantes toma em sy angustia e apertamẽto: porque perde o pam 
verdadeyro que he Christo: por o qual se he de manteer. e asçende se per 
despreço das cousas terreaes. e com desejo das cousas de çima. A tal 
alma vem o verdadeyro Helyas Christo pera a apascoar. e refrescar ella 
e seus filhos .s. seus pensamentos e affecções. Esso meesmo Naamã Syro 
significa o peccador porque o peccado tynhe e aponçonhenta o homem 
assy como a guaffem. Agora som muytos taaes no mũdo: empero a 
nenhuũ delles vem Helyseu saluo a Naamã Syro. Naamam per 
interpretaçom quer dizer fremoso e que me demoue. e Syro quer dizer 
alto e significa o peccador: o qual moue si meesmo per contriçom e vay 
correndo pera o Jordã que quer dizer ryo de juyzo .s. a a confissom: e 
ally vyste a fremosura da graça. e per esta he feito alto: porque per esta 
he alleuãtado a deus. e a tal vem o verdadeiro Heliseu Christo. (E todos 
os da synagoga que esto ouuiam) .s. que os tijnham elle por indignos de 
fazer millagres antre elles (aqueyxarom se mujto e forom cheos de sanha) 
aquelles que deueram por a doutrina de Christo çessar da malliçia. E per 
estes se entendem aquelles que perseguem os preeguadores e defensores 
da verdade: porque lhes dizem cousas que lhes nom aprazem. E per esta 
obra se prouua a pallaura de Christo que he ençima dicta que nom he 
acçepto alguum propheta em sua terra. Porque como ouuirom os de 
Nazareth que Christo se fazia propheta. e se yguallaua aos outros 
prophetas. e que os tijnha por increeos: e que amaua os gentios: os quaaes 
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elles auorreçiã como caães: e os tijnha por mais deuotos que elles creçeo 
a yra e emveja. e aquello que o senhor delles dissera e testi/munhara per 
pallaura. esto affirmauam elles de feito dando malles por beẽs. (Onde 
alleuantarom se.) e assy como se elle mereçesse morte. (e leuaromno 
fora da çidade sua) de Nazareth (e lãçaromno) pera o matarem. segundo 
diz Ambrosio. nõ he marauilha de perderem a saluaçom aquelles que 
lançarom o saluador fora de seus termos. O senhor que auia ensinado 
per exemplo que a todos deuiam seer feitas e outorguadas todas cousas 
nom engeita ou empuyxa aquelles que o buscam: nem faz força a alguũs 
que nom ajam voontade nem pelleja com aquelles que o de ssy lançam 
nẽ falleçe aos que o roguam (E leuaromno atees o cabeço do monte em 
çima do qual era edificada a sua çidade) pera o lançarem dally afundo1. 
em a qual cousa. segundo Beda. os judeus discipollos do dyaboo se 
mostrarom seer peores que seu mestre. porque aquelle temptou de palaura 
dizendo: emvia te de aqui abaixo. e estes per obra se trabalhauam de o 
derribar do cabeço do monte. (Mas Jhesu.) por virtude da diuindade per 
a qual se podia guardar se queria que lhe nõ empeeçessem (passando per 
meyo delles se foy: ou passou per meyo delles indose.) e deçeosse do 
monte que o nom vijam: mudando subitamente ou spantando a voõtade 
da quelles sanhudos. os quaaes elle desamparaua. E certas quando elle 
quer he filhado: e quando lhe plaz se vay: e quando quer que he enforcado 
e crucificado: e quando teem por bem nom pode seer retheudo per huũ 
boo poboo. e esto he do seu poder e magestade. Nom contradiz pois elle 
nem se venga: ensinando nos em aquesto que nom filhemos venguança 
das injurias feitas a nos. mas passando elle per mejo dos jmigos nom 
curaua dos caães que de cada parte ladrauã querẽdoos ante saar e curar 
que dampnar por que veẽdo elles que sua malicia era em vaão: e lhe nom 
podiam com ella fazer dãpno que çessassem de o querer matar. Entõ 
muyto quis elle que o leixassem. porque ajnda lhes speraua tẽpo pera 
peendença. e porque a hyda nom vyera a hora da sua paixom. nẽ estaua 
entom no lugar em que auia // de padeçer. e porque nom auia escolhida 
esta morte. desta maneyra aquelle que era preeguado que auia de seer 
crucificado. Ajnda agora se demostra ally este lugar e chamase o 
derribadoyro .s. o salto do senhor: e esta per hũa milha de Nazareth cõtra 
a parte do meyo dia e contra Jherusalẽ. Onde segũdo Beda. quãdo o 
senhor escapou das suas maãos e desçendeo por meetade delles de huũ 
penedo querendo e aquella pedra seer escondido: e nõ pareçer subitamente 
a tangimento da vestidura do senhor aquelle penedo se meteo per dentro 

1  No original: afnndo.



45Ludolfo de Saxónia

e deu de sy lugar e a maneira de çera derretida fez em si huũ lugar em 
que o corpo do senhor fosse reçebido de tanta capaçidade quanta era a 
quãtidade do corpo do senhor. em o qual seixo ou penedo stã guardadas 
as peeguadas e todas outras medidas e o faldramento da vestidura da 
parte das costas do senhor assy como se fossem alli feitas per maão de 
pedreyro. Marauilhosa cousa a pedra amoleçe e o homẽ se torna duro e 
pedra. conhoçe a pedra o senhor: e o homẽ de que deuia seer conhoçido 
erra mais fortamẽte.

E he de notar que de quatro guisas foy tractada e temptada morte 
ao senhor. algũas prouarom de o matar aa espada: asy como Herodes. 
e outros por queedas assy como aqui fezerõ os nazareos. e alguũs per o 
apedrearem: assy como os judeos no tempo. e outros pera o crucificarem: 
assy como foy na sua paixom. E assy ajnda agora spiritualmente Christo 
he crucificado em o nosso retornar a peccar e fazer cõtra elle. e he 
apedrejado em a nossa dureza: e he derribado em a nossa desperaçõ. e 
he morto a espada em a nossa blasphemia e arrenegar.

Oraçom.

Senhor Jhesu que assy te abaixaste a fazer todos seruiços que 
atees o officio de lector: teueste por bem de reçeber e ẽ fim depois do 
beneficio da doutrina dada humildosamente a os nazareos reçebeste e 
soportaste com paciencia males por beẽs quãdo te leixaste leuar sem 
contradiçom aaquelles que te queriam derribar: da a my boo Jesu tal 
graça que arremedando eu a ti aja võtade de me abaixar e me offereça 
ledamẽte aparelhado a todos serui/ços de humildade. outorga me ajnda 
soportar as injurias com paciencia. e nõ querer demãdar dellas vinguãça: 
e todos meus contrayros amar de coraçom: e fazer lhes beẽs. Amen.

De como foe degollado sam Johã bauptista. Capitollo .v.

Apres destas cousas acheguãdo se a pascoa ante da paixõ do senhor 
huũ anno auendo ja estado per outro anno Joham em o carçer seguiosse a 
sua morte. E porque entom a ygreja he occupada açerca da memoria da 
paixom do senhor: e acerca dos sacramẽtos pascoaes esta festa de sam 
Joham foy mudada em o dia em que a sua cabeça foy achada. e a causa 
da sua morte foy esta. Herodias molher do jrmaão de Herodes a qual 
elle tijnha temẽdo se que por preeguaçom de Joham se areprehendesse 
Herodes daquelle peccado: e que a entregasse a seu jrmaão: cuydou 
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maneyra como fosse morto sem escandalo do poboo e Herodes sabedor 
foy desto ẽgano. (e em como Herodes.) o qual algũas vezes se chama 
rey nõ por auer dignidade real mas por officio que auia de reger. (fezese 
festa ao dia de sua nasçença em presença dos principes e dos mayores 
de Gualilea saltou a filha) .s. baylhou em meyo delles e esto fez ella per 
ordenaçõ da madre e de Herodes (e prougue a Herodes) como quer que 
deuera dello auer empacho e vergonha porque signal era de nõ casta filha. 
(E cõ juramento lhe prometeo dar qualquer cousa que lhe pedisse.) Onde 
seendo auisada per a madre pidio por dom (que lhe fosse dada em huũ 
talhador ou pratell a cabeça de Joham.) Onde Crisosto. Esta molher he a 
antigua malicia a qual lançou a Adam dos deleitos do paraiso. esta faz os 
homẽs celestriaes terreaes. esta lanço[u] o linhagem humanal no jnferno. 
esta tirou a vida ao mũdo por o pomo de hũa aruor. esta fez aquelle mal 
que leua os homẽs aa morte. esta achou o trabalho verdadeiro e affliçõ a 
qual agora matou o baptista: derribou a meninice e perdeo a mãçebia e 
fadiga e causa como nõ deue a velhiçe morta. Estas cousas Crisosto//mo.

Moralmente aquelle mete Joham no carçer o qual abayxa aas cousas 
terreaes os doões da graça que ha. e tira lhe a cabeça aquelle que as graças 
que nõ conheçe que as reçebe de deus mas da as a ssi meesmo. (E 
entristeçeo o rey) .s. mostrou que era triste. porque segũdo Beda. o 
fingidor da sua voõtade lançaua a tristura aa façe avendo pero prazer em 
a voõtade. e a trayçom sua escusaua com o juramento1 porque por 
occasiom de piedade fosse mais cruel. Porque segũdo diz Jeronimo. que 
por esto perventura jurara elle por auer occasiom apareçẽte pera matar 
Johane. e por abrandar o poboo que se nõ leuantassem cõtra elle. e 
pareçesse que elle fazia contra sua voontade aquello que obraua de grado. 
E porem per Herodes se entẽdẽ aquellos que sob semelhãça de religiõ 
fazem obra de malicia. per Herodiades se entende a luxuria. e per aquella 
que saltaua ou baylhaua se entende a dessolluçõ luxuriosa. e per o conuite 
de Herodes a gula e guarguãtoiçe per a qual algũas vezes he procurada 
a Johãne .s. ao homem que esta em graça a morte do spiritu. e ajnda 
temporal ou corporal. Onde no Ecclesiastico. o vinho e as molheres fazem 
apostar os homẽs sabedores .s. sayr daquello que deuiam fazer segũdo 
ordenança. (E o rey nõ lhe quis fazer tristeza por o juramẽto que jurara.) 
ou nom lhe quis cõtra dizer como quer que nom era tal juramẽto de 
guardar. porque segũdo Ysidro. nom se deue guardar o juramento em 
que ha alguũ mal de que hy nom ha auisamento e se sse promete nom 
deue seer guardado. E nõ a quis anojar nom lhe comprindo aquella petiçõ. 

1  No original: jnramento.
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(por os que comiam juntamẽte.) ally em presença dos quaaes elle 
pubricamente jurara os quaaes todos porque nom cõtradisserom nem o 
rreprehenderõ fez companheyros de sua trayçom. Ex aqui quã 
ligeyramente o pecado passa de huũ a muytos. Porque segũdo Crisostomo. 
se hy nõ ouuesse alguũs veedores dos baylhos que se fazẽ çertas nom 
aueria hy quem de taaes jogos husasse. E porem porque ally estam por 
tãto sentẽ o fogo e o escãdallo. O quantos subditos agora estã em perijgo 
e perdiçõ da alma por os feytos nõ justos de seus mayores e / senhores? 
(E emuiou a sua guarda ou algoz e degollouho no carçer.) escondidamente 
que o nom soubese o poboo o qual auia a Joham por sancto homẽ. E por 
se nõ alleuantar contra elle. Segũdo Jeronimo e Josepho. Joham foy 
morto em Sebaste cidade palestina. mas foy soterrado em huũ castello 
de Arabia a que dizem Macheronta aalem do Jurdam. Mas a hystoria da 
ygreja diz que em Sebaste foy soterrado. e em Macheronta degollado. 
(e trouue a sua cabeça em huũ talhador.) Viandas emsangoentadas trouue 
ao conuite çujo. e nõ digno de tam boa yguaria e deu ho aa madre em 
trebelho pera escarneçer daquelle que era morto teẽdo em seu poder a 
lingua que reprehendera o seu pecado de inçesto. mas Herodias fez leuar 
a cabeça a Jherusalem. e ally a soterar. auendo temor que resurgisse o 
propheta se a cabeça fosse com o corpo soterrada. A qual ao depois per 
reuellaçom de sam Joham. acharom dous monges envorilhada em dous 
sacos de cillicio. dos quaaes se cree que ele era vestido no deserto. Segũdo 
Remigio em Herodes o menor pecado he feito causa do mayor. porque 
no começo nom apagou a voontade luxuriosa. por tanto veeo a cheguar 
ao pecado de luxuria e por que nom refreou a luxuria veeo caer em pecado 
de homeçido. (E esto ouuido veerom seus discipollos e leuarom seu corpo 
do carçer.) o qual lhes el rey mandou dar (e soterrarom no e foromse a 
Jhesu e denũçiarom lhe a payxom de Johãne.) Em todas estas cousas os 
discipollos mostrarom a deuoçam que auiam a seu meestre. porque se 
ajuntarõ todos muy aginha. e porque leuarom o seu corpo com reuerençia. 
e o soterrarom piadosamente. e o denũçiarõ a Christo auẽdo doo. e porem 
por officio da piedade mereçerõ de seer depois em a companha de Christo. 
Onde Crisostomo. Tu entende de que maneyra os discipollos que eram 
de Johãne seriam ja mais familliares de Jesu. os quaaes leyxarom todos 
os outros e fugirom pera elle. Cõsijra tu agora com reuerẽcia em Johane. 
e como ao mãdamento de huũ vil porteyro ou algoz pos os geolhos em 
terra. e fez prestes o pesco//ço humildosamente e soportou o golpe 
ateesque a cabeça de todo foy cortada. e aquelle que ante a façe de deus 
aparelhou o bauptismo em augoa: agora o aparelha em sangue. E vee 



48 Vita Christi – II

ergo quatro crueldades muy grãdes. Grande crueza foy seer a cabeça 
talhada. e mayor foy seer lhe leuada e apresentada e ajnda foy major por 
que foy dada aa bayladoyra. e muyto mayor porque ẽtregue e em poder 
daquella que fazia adulterio. E assy o muy cordial amigo e primo do 
senhor Jesu e o muy grãde secretario de deus per mandado da malicia 
morreo assi como se fora huũ vill mallfeitor. Onde Crisosto. Em este dia 
nos he recontada a virtude de Johanne. e a crueldade de Herodes: e as 
tripas se apertã e roem os corações tremeram os corações a vista escureçeo 
o entẽdimento se bot[??]: fugio o ouuido. e todas cousas que ha nos 
sentidos humanaaes quando a grandeza das mallicias e pecados sobejou 
a grãdeza das virtudes e a cobrio. Johane he escolla das virtudes: ensinãça 
da vida: forma e regra da justiça: spelho da virgijndade: titullo de 
pudiciçia ou de vergonha: exẽplo de castidade: carreyra de peendença: 
disciplina de ffe. Johane mayor he que os homẽs: yguall aos angeos: 
soma da ley: firmeza do euãgelho: voz dos apostollos: silencio dos 
prophetas: candea do mũdo: caminheyro de Jhesu Christo: e medianeyro 
e testimunha do senhor e corretor do juiz: de toda trindade avijndor. E 
este tam grande foy entregue ao que fazia pecado de inçesto. e foy dado 
aa que adulteraua: e ajnda aquella que baylhaua. Cõ razom pois se 
conrrooem e apertã as entradanhas e tremẽ os coraçoões. E diz mais que 
deus cõsentio que esto fosse feito por dar mayor coroa ao justo: e por 
leixar grãde abrandamẽto e conforto aaquelles que padeçessem depois 
injustamẽte. Ouçamos pois aquesto quaaes quer que viuemos em virtudes 
e sofremos malles dalguũs homeẽs de perdiçom pois que deus sofreo 
entom que aquelle que com çynta de coyro e com vestidura de cillicio 
andaua fosse morto por hũa moça guarrida e nom casta: e por a madre 
corrupta. e aquelle que era mayor que os prophetas: e por defender as 
leys de deus. e cuy/dando nos aquestas cousas soportemos rijamente 
quaaes quer males que padeçemos. Quem nom aueria nojo daquella santa 
cabeça: que hya corrẽdo sangue apresentada em a çea? Se nos per ho 
agora ouuirmos auemos auorreçimẽto que fariamos se vissemos como 
se entom fazia? E que auorreçimento aueriam aquelles que estauam aa 
mesa juntos veendo em meo de seu conuite hũa cabeça de entõ morta. e 
que ajnda corria sangue. mas o maao de Herodes nem a peor molher sua 
nẽ a degastador de sangue sua filha nom padeçerom doo nem 
auorreçimento alguũ por veerem cousa tam estranha. Estas cousas 
Crisostomo. Onde Gregorio. Nom sem te marauilhar fortemente cõsijra 
em como aquelle que dentro no vẽtre da madre foy comprido de spiritu 
de prophecia: e mayor do qual nom se leuãtou alguũ antre os nasçidos 
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das molheres he metido em prisom per homeẽs maliciosos. e como por 
huũ baillo de moça lhe foy cortada a cabeça. e como o barõ de tanta 
santidade por rirem e folguarẽ as pessoas torpes ouue de morrer. Per 
ventura cuydamos que ouue algũa cousa em a sua viuẽda que fosse lauada 
e purgada per aquella despreçada e vill morte? mas quando pecaria em 
comer aquelle que nunca comia outra cousa se nõ hũas heruas chamadas 
locustas: e mell montesinho? Quando poderia anojar alguẽ em sua 
cõuersaçom aquelle que nũca foy partido do hermo. Que cousa he esta? 
porque o todo poderoso assy ameude despreça em este mundo aquelles 
que tã altamente escolheo ante dos segres saluo pera seer visto dos 
pijadosos e fiees que por tanto os amerge assy a as profundezas. porque 
vee como os ha de gualardoar em as altezas e aadefora os derriba tanto 
atees nom fazer delles conta. porque dentro os leua a cousas tam booas 
que se nom podem aqui comprehender. E daquesto entenda cada huum 
que padeçeram depois aquelles que elle aqui ẽgeita1 e teem por maaos 
quando assy atormenta aqui aquelles que ama. Estas cousas Gregorio. 
Morto foy poys Johane por Christo pois que morreo por a verdade. Onde 
Gregorio. Nom morreo Joham por // nomear e confessar Christo. mas 
per dizer a verdade e a justiça. mas porque Christo he verdade por tanto 
elle chegou por Christo aa morte. pois que morreo por a verdade. Onde 
Agust. Quãdo a morte he reçebida por a justiça entom se fazẽ os martyres. 
Onde no Ecclesiastico diz. Trabalha por justiça atees a morte. E mais a 
verdadeira paciencia auyda nas aduersidades faz o homẽ seer martyr. 
Onde Gregorio. Duas maneyras hy ha de martyrio: hũa he na voõtade 
soo: e outra na voõtade mesturada cõ obra. assj que sem ferro podemos 
seer martires se verdadeiramẽte ouueremos paçiẽcia no coraçõ. E a 
verdadeyra paciẽcia segundo Gregorio he sofrer rijamente as jniurias e 
de sy nõ demãdar dellas vinguãça. mas perdoar de coraçõ aaquelle que 
lhe mal faz: e nõ seer mordido de rãcor ou door algũa que tenha contra 
elle. Aquelle he verdadeyro paçiẽte que ama aquelle que leua sobre sy e 
per força. porque sofrer per força e teer lhe odio esto nõ he virtude de 
mãsidõ: mas cobertura de sanha. Onde outrosi diz Bernardo. que a 
verdadeira paciẽcia he padeçer cõtra aquello que he prazẽte. mas nõ aalẽ 
do que he licito. E mais segũdo Crisost. o martirio nõ se acaba por 
sollamente derramar o sangue: mas por se guardar dos pecados e husar 
de virtudes: e exercitar se nos mãdamẽtos de deus. Onde Bernardo diz 
que os christaãos sempre reçebẽ perseguiçoões. porque todas cousas que 
no mũdo som perseguẽ o christaão. Se eu comer alguũ pouco e o meu 

1  No original: egeita.
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corpo for forte entõ a saude do meu corpo persegue entõ a minha alma 
de qualquer cabo que me reuoluer tenho perseguiçõ. Se eu vir molher o 
olho me persegue: e quer matar a minha alma e se eu vir riquezas se vir 
o ouro: se possessoões e herdamẽtos: se vir deleitos corporaaes: se vir 
muytos sayos qualquer cousa que vir persegue a minha alma. O mãçebo 
persegueo a voõtade de luxuria. Nõ pẽsemos que aos christaãos e 
religiosos nõ he martirio se nõ espargimẽto de sangue. E assy como no 
tempo da1 paz e do assesego hy ha martirios. assy ha negar a Christo. 
Eu que agora2 pareço monje se britar o meu proposito neguei a Jesu 
Christo. e se na paz e no asseseguo eu nego Christo que faria ẽ a 
perseguiçõ. Esto pois digo .s. que em todo tempo som martirios e 
perseguições. Estas cousas Bernardo. Apresenta ajnda o dia/boo aos fiees 
muytos martirios per tẽptações e faz proueito a elles e nõ per sua voõtade 
e serue os quando os nõ engana nẽ vẽçe: mas ante os auisa e ensina. 
porque nõ ha em elles mayor poder que quanto permyte a voõtade de 
deus. Tẽpta os aas vezes per pũgimẽtos da pobreza. e quando nõ pode 
vẽçer cõ esto entõ da riquezas. e quando o fiel nõ caae em pecado per 
jniurias e doestos: entõ procura que ajã louuores per que cayã. Se nõ 
pode per saude do corpo entõ traz doẽça: e quando per deleitações nõ 
pode enganar trabalha per tristeza que a veẽ sem porque e cõtra voõtade 
e assy se trabalha de os derribar e ajnda emade ẽfirmidades aaquelles 
que ha de tẽptar. por tal que por ellas os faça de pequeno cor[a]çõ. e que 
torue e embargue a sua caridade e amor que hã a deus. mas ajnda que se 
feira o corpo e se queyme cõ muy fortes malleitas. e ajnda que ençima 
desto seja atormentado de afflicçõ jnsoportauel quẽ quer que tu es que 
esto padeçes aue nembrãça dos tormentos vijndoiros: e nõ causaras nẽ 
falleçeras nas cousas que em o presente acõteçerẽ e aalẽ desto allegra 
te: porque te visitou deus. aquelle que deus ama castigua: e açouta todo 
aquelle que recebe por filho. Aue prazer por seeres feito semelhauel ao 
apostollo o qual diz. De grado me glorarey en3 minhas enfermydades 
porque moore em my a virtude de Christo. e em outro lugar diz. Quãdo 
som enfermo entõ som mais forte e mais poderoso. Se es castiguado por 
frio ou per quẽturas sey nembrado que a scriptura diz. passamos por fogo 
e per augoa porque aalẽ desto fica por tal que sejas louuado em refrigerio. 
Braada outrosy cõ o propheta. em a tribulaçõ me deste largueza. e assy 
perfeito seras per estas tribullaçoões taaes. Se peruẽtura perdes a vista 

1  No original: do.
2  No original: agoro.
3  No original: eu.
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nõ te agraues muyto: porque perdeste ho stormento do alleuãtamẽto do 
coraçõ: mas cuyda cõ os olhos de dẽtro de veer a gloria de deus. Es feito 
surdo nõ entrysteças porque perdeste o ouuido vaão. As tuas maãos per 
algũa doẽça ou fraqueza som debilitadas: e tu tẽ as maãos de dẽtro 
aparelhadas cõtra as temptações do diaboo. A jnfirmidade tẽ todo teu 
corpo. mas a saude cresçe ao homẽ de dẽtro que he a alma. Nõ he outra 
cousa a ĩfirmidade do corpo1 se nõ saude da võtade e da alma. Se ouueres 
tal enfirmidade que nõ po//deres star a orar nem a cantar. nõ ajas porẽ 
tristeza porque a infirmidade ora por ty. Se jejuũas nõ te querelles porque 
por aquelle jejuũ te veeo algũa emfirmidade porque e os que nom jejũam 
tã bem som doentes. Começaste alguũ bem nõ o leyxes por empacho que 
te faz o jmigo. Pois que os jejuũs e os trabalhos nos aproueytã pera tirar 
e apaguar os torpes desejos do corpo. aprẽda nõ murmurar. Aquelle que 
padeça algũa cousa se nõ sabe porque a padeçe. e por esto ho pese que 
justamẽte lhe vem aquelle padeçimẽto pois que per juyzo daquelle cujos 
juyzos sempre som injustos. Aquelle ergo que cõ os açoutes murmura 
reprehende e acusa ha justiça do julgador. mas aquelle que conhoçe que 
justamẽte reçebe aquella pena do justo juyz. em quãto se ja acusa em 
tãto se justifica. pois que acusa sy meesmo e louua a justiça de deus. E 
por esto principalmẽte som muyto louuados os martyres. por quãto 
soportarõ muytas cousas por amor de deus cõtra a voõtade humanal. 
Onde Eleazar quãdo o matauã cõ feridas gemeo e disse. Senhor tu as 
sabedoria sancta. sabes çertamente que nõ embarguãdo que eu podera 
escapar de morrer. eu quis soffrer grãdes doores do corpo. mas quanto 
a alma por teu amor eu soporto esto per meu grado. Em o martirio nõ he 
deuido o gualardõ segũdo aquella pena que defora he dada. mas segũdo 
aquella voõtade cõ que o reçebe e padeçe por Christo. porque nos nõ 
aueremos mereçimẽto se nõ per aquellas cousas que em nos som. e nõ 
per aquellas que som fora de nos. assi como nõ pecamos e desmereçemos 
saluo per aquellas cousas que som dentro em nos. E quãto aquello que 
alguẽ per seu grado soporta he mais graue de soportar aa voõtade. tãto 
se mostra a sua voõtade seer mais firme em no amor de Christo. E por 
tãto lhe he deuido mais excellente guallardom. Tres cousas som que fazẽ 
os mereçimentos seer de mayor efficacia e virtude. A primeyra he a 
difficuldade e graueza da obra a qual cousa se mostra no martirio. porque 
segũdo diz Gregorio de mayor mereçimẽto he soportar em paciẽcia 
aduersidades que trabalhar em boas obras. A segunda he a prompteza da 
voõtade. porque segũdo o apostollo o ledo dador ama a deus. E segũdo 

1  No original: corpor.
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Agustinho nõ ha hy alguẽ que faça bem sem voõ/tade ajnda que aquello 
que faz seja boa cousa. A terçeyra he a grãdeza da caridade. porque a 
caridade he o peso de sanctuario per o qual todallas cousas de sanctuario 
se pesauã. e porem tanto pesa a obra em presença do juyz quãto he o 
amor donde proçede. E as boas obras som mereçedores e mereçẽ tres 
cousas .s. o gualardom da vida eternal e acreçẽtamẽto da graça e 
perdoança da pena. A primeyra he o substancial gualardõ da vida eternal 
que corresponde aa rayz da obra caritatiua. e o gualardom accidẽtal .s. 
o acreçentamẽto da graça responde aa maneyra e condiçõ. porque das 
obras mais excellẽtes e das que som de mayor perfecçõ auemos mais 
acreçẽtamẽto da graça que das outras menores obras. A perdoança da 
pena respõde a peẽdença e pena que homẽ padeçe deffecto e obra. por 
que as obras que som mais penosas mereçẽ mayor perdom de pena.

Regra he em theologia que a pena ou peendença he resolluçõ 
e mjnguamẽto doutra pena. Ponhamos ante nossos olhos a pugna e a 
paciẽcia dos sanctos por tal que todallas cousas contrairas a nos façamos 
de milhor voõtade e as soframos por deus. Onde Gregorio. Nẽbremonos 
dos trabalhos que ouuerõ os sanctos que ja forõ. e nom nos seram graues 
as cousas que sofremos. Onde Crisostomo. Scripuamos em nosso coraçõ 
os trabalhos dos sanctos. assy como em hũa tauoa. e ameude maginemos 
como nos defendamos cõtra as armas dos jmijgos do spiritu. e ponhamos 
ante nos a paciencia dos dictos sanctos por exẽplo de nõ seer vençida a 
virtude. por tal que auẽdo nos enueja da sua fortalleza possamos outrossy 
guaançar cõ aquella as suas coroas. Quãta paciẽcia elles mostrarõ em 
os perijgos corporaaes e marteyros tanta soffrẽça mostremos nos em as 
payxoões que auemos desarazoadas .s. contra a sanha. cõtra a auareza 
ou cõtra a cobijça da vaã gloria. e cõtra as cousas semelhãtes armãdo e 
guarneçendo os sentimẽtos de temor de deus pellejando e desbaratãdo os 
semelhantes fingimẽtos que contra nos faz o diaboo. E se nos vençermos 
os afaagos das cobijças e dos pecados desta guisa. assy como aquelles 
sanctos vençerom a sanha e açendimẽto de fogo dos tyrãnos e dos cruees. 
assy poderemos nos seer em [cc] // a gloria do parayso semelhauees a 
elles. E diz mais que spelho he do spiritu a memoria dos boos homẽs. e 
a hystoria da sua booa vida e a liçom das suas scripturas e das leys que 
som dadas per deus. E se quiseres esguardar se quer hũa vez aas jmageẽs 
daquelles santos logo veeras a torpeza da tua voõtade. e veẽdo a nõ aueras 
mester outrẽ que te tire aquella çugidade: e e esto nos he proueitoso 
este spelho. e ajnda nos faz que nos mudemos azinha. e nos façamos de 
ffeos fremosos. por nõ soomente o spelho nos faz veer a fealdade. mas 



53Ludolfo de Saxónia

ajnda mudaa em fremosura muy grande se nos quisermos. Estas cousas 
Crisostomo. Onde e Agustinho. Cõsira tu e paramentes de coraçom em 
Christo e teem mẽtes aos apostollos colha cõ o coraçom a tãtos milleiros 
de marteres. e ally veeras nõ soomẽte homẽs mas ajnda molheres. e em fim 
moços e moças que nom som enganados: nem poderom seer per sabedoria 
nem poderom peruertidos per maldade: nem seer quebrantados cõ temor 
de perijgoo: nẽ corrõpidos por amor do mundo e assy seras çercado de 
tanta multidõ de exemplos e de tanta derectura de mãdamentos que nom 
acharas em ty cousa cõ que te possas escusar. Estas cousas Agustin. 
mas ay de nos mezquinhos que nõ nos jnclinamos com preceptos nẽ 
nos mouemos per exẽplos. E segundo diz Gregorio. a nos muytas vezes 
pallauras soos nos fazẽ leixar de cõplir as boos obras. mas os sanctos 
nõ se mudarõ ajnda que lhes dessem tormentos. Nos per mandamẽto do 
senhor nom queremos dar do sobejo que teemos. e os santos nõ soomente 
derom a deus seus beẽs. mas ajnda por elle deerõ a sua propria carne. 
E cõ grãde prazer fezerõ aquesto muytos: e assy como conuidados pera 
vodas sperauã aquella ora. Onde diz Ysaac abade de Syria que se falla 
de muytos martyres que no dia que sperauã reçeber a coroa do martyrio 
se o podiã ante saber ou por reuelaçom ou per alguũ seu amigo em 
aquelle dia e nocte nõ comiã nẽ beuiã com prazer. mas atees a manhãa 
des aquelle segũdo dia vigiauã stãdo em oraçõ dando louuores a deus em 
hymnos e cantigos e psalmos spirituaaes. e cõ allegria e alleuantamento 
da voõtade sperauã aquella ora assy / como aquelles que stam prestes pera 
seer noyuos sperando de correr contra a espada per seu jejuũ quãdo quer 
que vijssem vijr o martyrio. E nos esso meesmo que somos chamados 
pera martyrio que se nõ vee corporalmente pera reçebermos coroas de 
sanctificaçõ vigiemos nẽ mostremos a nossos jmigos signal nẽ sembrante 
alguũ de fugida. Estas cousas aquelle .s. Ysaac. Vees ergo que segũdo 
conselho dos doutores deuemos pooer ãte nossos olhos por exẽplo os 
trabalhos e tormentos dos santos. Confusom ergo seja aaquelles que os 
feitos dos santos teẽ por cousas apocrifas e soplam e espirã contra aquelles 
ou queymã suas hystorias. e nom soomẽte nõ querem que se leã antre 
os outros se o fazer podẽ. cõtra os quaaes se diz fremosamente em huũ 
prologo da morte de santa Anastasia. Todas as cousas que forõ feitas e 
se fazem per os santos se as alguẽ quiser bem studar e buscar achara1 

em ellas fruto pera sy e pera outros muytos. e nõ sem rrazõ he louuado o 
sancto como aruor fructuosa que occupa a terra em quanto viue. ca elle 
cõ seus pomos he ornado e fremoso: e todo aquelle que percalça do seu 

1  No original: achera.
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fructo. Scriuemos segũdo em seus feitos achamos aquello que obrarom 
e que fallarom e que padeçerom os santos. Demostraaes vos que sooes 
catholicos: vos que de boamente leestes as victorias que ouue Christo: 
e as ouuistes. pregũto a vos outros que dizees que estas hystorias deuiã 
seer queymadas com as outras hystorias scripturas apocriphas: porque 
som canonizadas todas as scripturas de deus: e per quem as teemos per 
ventura nom as ouuemos per aquelles os quaaes ante quiserom morrer 
por as canonizar e aprouar ante que seer veençidos doutra maneyra. Que 
cousa foy a que teuerom os martires se nom dereita ffe a qual he contheuda 
em os santos volumeẽs de çerto cõto. Fazem lhes graças as altezas das 
sacratas escripturas: porque por elles seerẽ firmes em a ffe e perseuerarem. 
por tanto perseueraram1 ellas e duram. e porem querem que seus feitos 
sejam scriptos por tal que em presença de deus e dos homẽs sempre 
sejã louuados os santos os quaaes por defensom das dictas scripturas 
santas em presença dos emcreeos tormentos grãdes sopor//tarom. Em 
escriuendo ergo nos estudo[s] seus feitos e suas vidas nom reçebemos se 
nom escripturas sanctas. e demostramos que por os sanctos martires foy 
guardada a ensinãça dellas. Nem fazemos em esto outra cousa saluo que 
damos exemplo aos que ham de vijnr. e damos ajnda edificaçom aos que 
ham de creer. e ensinamos a arte de pellejar na batalha aos caualleiros. 
Mostrase que aquelles nom tem voontade de pugnar ajnda que mester 
seja aos quaaes nom querẽ leer per os liuros dos que forom pugnadores. 
Os infiees diguam que nos callemos desto: e esperem por os pugnadores 
diabollicos aquelles que desprezam. e nom curã dos vençedores homẽs 
darmas do senhor. Nos fallamos as virtudes de deus e estas scripuemos e 
preeguamos. e os que ham della enueja mandem que nos callemos e que 
nom se digam taaes cousas. E os que ouuerem medo destes jnfiees açoutẽ 
e feyrã os que nom guardã seu mandado. e doestem aquelles que esto 
leerẽ e acusem aquelles que de boõa mente ouuem as viuẽdas dos sanctos. 
As feridas que som guaançadas por louuor e honrra do emperador fazẽ 
os caualleiros seer mais louuador e gloriosos. por cujo amor nos outros 
desejamos de grado poer nom soomente os corpos: mas as almas. E a 
victoria e triuumpho de Christo: e do trabalhoso exercicio declaramos e 
tiramos fora dos lugares escondidos onde nõ pareçia. Nos bem sabemos 
que as cousas que os sanctos visiuelmente padeçerom demouẽ a nos 
cada dia e nos cõbatẽ invisiuelmẽte. e porque pellejamos negligentamẽte 
somos fortemẽte feridos. Ergo por tal que proueas e trautes as armas. 
Paramemtes aos que ouueram batalha e que ajnda pellejam. e da a tua 

1  No original: perseneraram.
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voontade a estudares em ellas: porque o jmijgo começe de auer de ty 
medo. Estas cousas som ditas no capitollo em çima dicto.

Oraçom.

O bẽauenturado caminheyro e sancto bauptizador1. e grande amjgo 
de deus Johane candea ardente ora por my mizquinho a deus padre de 
mise/ricordia que alumee o meu coraçom treeuoso e frio. e o açenda de 
maneira que arremedando eu a ty por Christo. e por a ffe e por a verdade. 
e por justiça soporte pacientemente as aduersidades. e nom aja reçeo de 
pellejar rijamente atees a morte. por tal que depois desta vida fraca per 
os teus mereçimẽtos e rogos possa bem auenturadamente cheguar aas 
vodas yreaaes do cordeyro sem magoa: O qual com o teu sancto dedo 
mostraste ao poboo. Amen.

De como fartou ou auondou cinquo mil homeẽs.
Capitollo .vj.

Em como ouuesse Jesu a morte de Johane por ensinar a verdade 
(tomados os discipollos com sygo entrou em hũa naueta ou barcha e 
foyse aalem do mar de Guallilea em huũ monte e lugar deserto apartado) 
e geitoso pera deuoçom acerca (de Thiberiadi çidade de Gualilea e ally 
staua com seus discipollos e ensinaua os) partio se o senhor assi desuiando 
se de tirania e crueldade de Herodes nõ por elle temer a morte mas por 
fazer bem a seus jmijgos por nom ajuntarem e emaderem a sua morte aa 
morte de Johane e por outras razoões que emçima som contadas. e de sy 
ajnda por prouuar a ffe dos que creessem se o seguyssem. Onde se segue. 
(que como as cõpanhas) simprezes e humildosas nom aquellas que ham 
a sabedoria mundanal nem os poderosos e ricos (seguirom no) nom de 
bestas ou caretas: mas trabalhando a pee por demostrarem ho ardor da 
sua voontade. e o desejo que auiam da sua saluaçom. Vergõça auiam elles 
seguyr de bestas e a cauallos ou carretas ho senhor que hya a pee. Os 
menores o seguiam. mas os mayores ho perseguyam. E ajnda agora em 
estes nossos tempos os pobres e os cõcelhijs vaão mais aos sermoões que 
os poderosos nem ricos. E açerca delles se mostrou por muytas manejras 
a benignidade de Christo. o qual stendeo as entradanhas da [cc ij] // sua 
misericordia em elles. (E como alleuantase os olhos e os viesse vijnr pera 
sy) descendeo do monte a reçebellos cortesmente. e auendo delles doo 

1  No original: banptizador.
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curou os e penssou delles no corpo e na alma. por tal que a sua comprida 
ffe ouuesse logo inteyro guallardom: porque quaaes quer que elle curaua 
no corpo reformaua os em a alma. Segundo Beda. Em aquesto que se diz 
que alleuantou os olhos Jhesu se da a entender que os nom acustumaua 
trager alleuãtados de huum loguar a outro. Mas vergonhosamente estaua 
asseentado com seus discipollos. E segundo Crisostomo. nõ staua elle 
asseentado ouciosamente: mas fallãdo lhe com dilligencia algũas cousas. 
e cõuertendo os pera sy meesmo. Quatro beneficios fez o senhor a estes 
que ho seguyam. reçebeos seendo canssados. e emsignou os seendo 
sem saber. e curou delles seẽdo enfermos. e deu lhes de comer seemdo 
famemtos demostrando elle per aquesto quamto se allegra com a 
deuoçom dos que ham ffe. Estes som os quatro benefficios que o senhor 
spiritualmente outorga aaquelles que o seguem. Primeyramente reçebe 
a peendẽça aquelles que som canssados dos pecados. Segundariamente 
alumea per graça aquelles que som çeguos das treeuas dos pecados. 
Terceyramente guareçe justificando1 os que som chaguados dos golpes 
e dardos dos pecados. Quartamente refresca e mantem per consollaçom 
intranhauel aquelles que som debillitados e desollados per o carrego e 
pesso dos pecados. E assy deue fazer o boo prellado aos subditos conuem 
a saber reçebellos doçemente e emsinallos sabedormente. e curar delles 
aficadamente. e refrescallos spiritualmente. Aquelles pois que buscam 
a Christo antre os desertos. e nom se emfadam som bem reçebidos de 
Christo. e spiritualmente e corporalmemte som curados e abastados. Mas 
nom reçebe alguem o manjar de Christo atees que primeyro nom seja 
saão. porque depois da perdoança dos pecados entom se da o mantijmento 
cellestrial (E era acerca a pascoa e dia de festa dos judeos) Esta era a se/
gunda pascoa e em esta nom foy ho senhor em Jherusalẽ.

Onde nota que este euãgelho se lee duas vezes no anno cõuem a 
saber na quarta domij[n]gua. e esto he por razom do começo do euangelho 
onde diz era acerca da pascoa dia festiual dos judeos. e leese na domij[n]
gua postumeira ante do auento. e esto per a fim do euangelho onde diz. 
este he o propheta que ha de vijnr ao mundo. (E seendo ja feyto tarde) 
e horas pera se cadahuũs tornarem a seus proprios lugares. e passada ja 
a hora de comer por tanto foy necessario o mantijmento. Onde 
Crisostomo. em sperar o senhor atees vespera padeçendo fame se 
demostra a ffe das companhas. e outrossy o desejo que o saluador auia 
da saluaçom das almas pois que tanto alõguaua sua preeguaçom. (E 
começou de fallar com Philippe) de como daria de comer a tanta 

1  No original: jnstificando.
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multidom: porque segundo Crisostomo este foy o mais rude. e que mais 
auia mester ensinança. e ouue noticia per Andre que lhe disse como huum 
moço auia antre elles que tijnha cinco paães de çeuada e dous peyxes e 
nom mais. Onde Crisostomo. Em esto aprendemos a phillosophia dos 
discipolos como menos prezarom a vianda pois que eram doze. e antre 
elles todos nom auia mais de çinco paães e dous peyxes. Em pouco 
tijnham as cousas corporaaes e eram ocupados em as spirituaaes. compria 
que fossem ensinados os outros per exemplo dos discipollos. porque 
ajnda que pouco ajamos deuemos compartir cõ os misterosos. Mandaua 
Christo aos discipollos que trouuessem aquelles çinco paães. e elles nom 
lhe diziam donde pois apaguaremos nos a fame nossa. mas logo 
obedeçerom. Estas cousas Crisostomo. em a qual cousa som reprehendidos 
seus successores. os quaaes daquello que teem sobejo nom dam cousa 
algũa aos pobres. e nunca quedam de entenderem em viços e em pompas 
pera sy. (e fez asseentar as cõpanhas) cõuem a saber que se possesse em 
ordenança pera comerem asseentando se sobre o ffeno. e sobre a herua 
verde daquelle campo (E pousarom se cinco mil ho//meẽs) grandes e de 
ydade perfeita afora (os moços pequenos e molheres.) os quaaes segundo1 
a maneira dos judeos nom se contam. Aquelles pois que desejam a gostar 
e saber quam doçe e brando he o senhor com a força da voontade e com 
seu sentido deuem seer homẽs inteiros e nõ delicados com viçosos e 
molles como molheres nem taaes que tijnham siso de meninos mas deuẽ 
de trilhar e calcar toda temptaçom fortemente. pera seeda outrossy do 
corpo se entende a folguança de mente e assessego da voontade. Aquelle 
que deseja seer abastado per deos no spiritu neçessario he que seja 
aseentado e cesse dos cuydados e toruaçoões do segre. E segundo Beda 
conuinhauel cousa he que tal como este seja sobre feno .s. que aja senhorio 
sobre seu corpo. e que mortifique a sua carne porque o feno significa a 
carne segundo aquello que diz toda carne feno he. nem podera seer digno 
de star aa mesa do senhor aquelle que nom subjuga per seuyçom  a carne 
sua ao spiritu (Toma ergo Jhesu aquelles paães e peyxes em as maãos) 
gloriosas porque per o tãgimento das sagradas maãos fossem multipri-
cados. E ante que desse aquellas cousas de grande marauilha: (alleuãtou 
os olhos pera çima ao çeeo) por dar honrra ao padre. e por demostrar que 
todo bẽ he deçima. De sy fez oraçõ dãdo (graças ao padre) por nos dar 
a conhoçer quanto se allegra elle dos proueitos nossos. E segũdo 
Crisostomo por nos emformar que sempre façamos a deus graças quando 
quer que auemos mantijmento pera o corpo ou pera alma. e que nom 

1  No original: segunda.
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toquemos a mesa que primeiro nom demos louuores e beẽzamos a deus 
que nos deu aquella vianda. E tam bem outrossy beenzeo por tal que per 
sua beẽçom fossem multipricados. E assy no começo da creaçom de 
todollas cousas quando elle beẽzeo todas as creaturas. entom lhes deu 
virtude natural de se acreçentarẽ e multipricarem. e da quella beençom 
que huũa vez soo reçeberom nom cessem atees oje de fructificar (E partio 
os) por nos ensinar que partissemos nosso pam dando aos po/bres. (E 
deu o a seus discipollos que posessem deuante as companhas) em signal 
que os beẽs que som outorguados aos prellados som lhes dados pera 
manteerem os pobres. E assy os fez repartir pera os discipollos. e dar aos 
que stauam aseentados. O officio do prellado he ministrar e seruir e nom 
seer seruido. E de tal guisa multipricou o senhor aquelles paães e peyxes 
que todos comerom quãto lhes prougue e sobejarom ajnda muytos 
pedaços. Onde se segue (E depois que forõ abastados) compridamente: 
a qual pallaura significa a refeiçom e fartura cellestrial. em a qual os 
sanctos som perfeitamente fartos e abastados. (E disse Jhesu aos 
discipollos seus que apanhassem aquelle releu que sobejaua) pera delle 
darem ao depois de comer aos que o depois mester ouuessem. Nom assy 
como fez o rico do mãjar que comia o sobejo do qual daua elle aos caães 
ao qual rico muytos som oje em dia semelhantes. e que ajnda o fazem 
peor. (Apanharom no pois e encherom daquello que sobejaua doze 
alcoffas) por seer euidente o millagre porque mais foy aquello que sobejou 
que aquello que foy do primeyro. E segũdo Cirillo esto foy feyto por tal 
que fosse clara çertificaçom que a obra da caridade feita aos proximos 
he avondosamente gualardoada e recobrada. E segũdo Theophillo por 
aprendermos quanto poder ha o hospedadego e quanto nos som 
acreçentados os beẽs quando accorremos aos misteyrosos. (Aquelles 
homẽs pois como vissem que fezera millagre. diziam que este era 
verdadeiro propheta gramde.) o qual segũdo o dizer da ley (auia de vijnr 
ao mudo) pera o saluar. E assi nõ vierom os outros prophetas. mas 
soomente verrom por deuulguar a vijnda daqu[e]ste. Consijra pois e vee 
o senhor Jesu em como misericordiosa mente acorre aaquelles que o ham 
mester. e como todas cousas faz por ordenança. e como os oolhaua stãdo 
elles comendo. e como se alegraua por elles folguarem comemdo. e 
comsira de que guisa elles se marauilhauam de tal millagre. e co[cc iij]//
mo fallaua huum contra ho outro e muytos delles nom soomente auiam 
mantijmẽto pera o corpo mas pera a alma. Sta tu afastado ao longe e 
mostra a fame do desejo que has. e a tua miseria com lagrymas. E stende 
a tua maão como mendigo. se pera vetura aueras graça que mereças de 
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reçeber se quer alguũa pouca cousa dos doões de deos. Comsijra outrosy 
aqui a marauilhosa mingoa e pobreza de Christo e dos seus discipollos. 
por que nom soomente tijnham poucos paães. mas ajnda eram ralos e 
reffeçes. conuem a saber de çeuada. E porem ameude elles e o senhor 
padeciam fame. Onde Crisostomo. Aprendamos desto nos outros que 
curamos muyto dos deleytos e viços. Que cousas eram estas que comyam 
estes marauilhosos baroões e gramdes homeẽs? E comsijremos em a 
quamtidade do mantijmemto. e a villeza da mesa sua. E mais Johanne 
diz. que estes paães eram de çeuada. e nõ diz em vaão nem sem causa. 
mas por nos ensinar que arreçeemos de husar das viandas prezadas e de 
gramde vallia. e que nom façamos dellas comta. Tal como esta era a 
messa dos prophetas. e mandou os jazer ou asseentar e emcostar sobre 
o feno. e que as companhas fossem em aqueste feito prophetas do que 
auia de seer. Porque nom soomente queria elle pemssar e gouernar o 
corpo: mas queria ajnda ensinar a alma. Por razom do logar omde os 
assy mandou asseemtar. e emquanto lhes nõ daua a comer outras viandas 
se nom pam e pescado. e em poendo aquella vianda a todos e fazendoa 
comuũ. e nom mais de huum que de outro emsinando lhes em aquesto 
humildade e temperança e caridade. per a qual elles teuessem todas as 
cousas como se fossem cõmuũes. E fez em aquesto aquello que aos 
judeos pareçia seer marauilha em o hermo dizẽdo. Per ventura podera 
elle dar pam e poer mesa no deserto? e esto lhes mostrou per obras. E 
por tanto os leuou e fez esto millagre no deserto por tal que este millagre 
fosse sem duuida e sem suspeita alguũa. e por nom maginar alguem que 
dalgũa villa ou ca/stello de açerca daly fosse tragida alguũa vianda aa 
mesa. Estas cousas Crisostomo. Item em signal daquello que auia ao 
deante de seer se fez aquesto porque na religiom e no stado de mujtos 
monjes onde nom semeam nem colhem da deus mantijmento e 
gouuernança a seus seruidores. Onde segundo Theophillo diz que somos 
ensignados em aqueste millagre que nom sejamos de pequeno coraçom 
quando formos nas angustias e apartamentos da pobreza. E certas bem 
com razom deu mantijmento de pam de çeuada. porque em este mundo 
aquy nom se pode auer pam deleitoso. mas no mundo que sera o 
gostaremos prazendo a deos.

Moralmente per os apostollos som entedidos os prelados. e por 
os çinco paães de çeuada se entendem os cinco beẽs spirituaaes de que 
em este mundo se manteem a alma. Assy como na casa do senhor de 
muyta gente sooe auer pam de muytas maneiras conuem a saber pã 
de pobres e seruidores. pam de filhos e senhores: e pam de amigos. e 
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assy na casa de deos que he a ygreja ha desuayradas maneiras de paães 
spirituaaes. O primeiro he o pam natural e que da sustancia ao corpo. e 
este he pam de pobre pecadores. E este pam da deos aos pecadores que 
som verdadeiramẽte pobres do qual pam se diz em o Genesy. Em suor 
de teu rostro comeras teu pam. E em Ysayas. dar te ha deos pã apertado 
e pouca augua. Este pam deuemos partir com os pobres se queremos 
que nossos feytos sejam graciosos ante deos. porque de outra maneira 
os beẽs que fazemos nõ som prazentes a deos se nom som com esmollas 
ornamentados. O segundo pam he de choro e este he o pam das familhas 
e seruidores do qual diz ho psalmista. Foram a[s] minhas lagrimas 
pam de dia e de noyte. E em outro lugar diz. Dar nos as senhor pam de 
lagrimas e daras a nos beber de lagrimas cõ medida .s. segundo a medida 
e com todos pecados por que quanto se cada huũ mais deleytou tanto se 
deue mais affligir e chorar. E este pam he de cinco maneiras e duro de 
çeuada. o primeyro he a contriçom // no coraçom. o segũdo a vergonha 
na confissom. o terçeiro o jejuũ na carne. o quarto a oraçom na voontade. 
o quinto a piedade na obra. E os dous peyxes que som cõducto pera 
estes paães som o temor. o qual homem filha do mar muyto amargoso e 
salguado s. nas penas do enferno. e a esperança que he tomada no muy 
doçe ryo do parayso. se cuydas que nom som yguaaes nem mereçedores 
as payxoões que auemos em este mundo pera auermos: e pera calçarmos 
a gloria que ha de vijnr a qual nos sera demostrada. O terçeyro he pam 
do entendimento e doctrina. e este he pam dos filhos do qual se diz em 
o euamgelho que nom he bem de filhar o pam aos filhos e lançallo aos 
caães. E no Ecclesiastico se diz. Deu lhe de comer do pam da vida: e do 
entendimento. Este pam ministra e apresenta o senhor aos ffiees per os 
prellados. e per aquelles que tem cura das almas que preeguam e semeam 
a pallaura de deos. e dam mantijmento a cada huum segundo que melhor 
podem. O quarto he o pam de eucharistia do sancto sacramento. e este 
he pam dos senhores do qual em no euamgelho se diz. eu som pam viuo 
que do çeeo desçendi. E o apostollo diz. proue o homem sy meesmo 
examinamdose. e desta guisa coyma daquelle pam. Este pam da o senhor 
per os sacerdotes aos limpos. e aos que som maaos nom se deue de dar. 
O quinto he pam de deuoçam de dentro. e este he o pam dos amigos.

Nom embarguamdo que o senhor de muytas gemtes tenha em sua 
casa boo pam empero pera os amigos que lhe veem defora busca outro 
melhor. do qual se diz. em Ysayas. Sera o pam de nossa terra muy fartiuel 
e grossento. Os dous peyxes que fazem estes paães doçes e saborosos som 
ajnda a esperança de perdom. e o amor de deos ou som o entendimẽto 
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e a obra porque sem estas cousas nemhuũ pam destes he saboroso. e 
emtom por estos cinquo paães e dous peyxes mantem o senhor a alma 
em a vida presente como principal obrador. e o sacerdote a mãtem como 
seu ministro e seu seruidor ou seu official. O quam bemauenturada he 
aquella alma acerca da qual forem achados estes cinco paães e dous pey/
xes de maneyra que seja della dicto esta aqui huũ moço que tem cinco 
paães e dous peyxes. Por o moço se emtende a alma ffiel chamada moça 
por razom da pureza da ignoçencia. a qual em cada huum ffiel ajnda que 
seja obriguado a peccados deue seer repayrada per peendença. Ha hy 
ajnda pam de fartura pera sempre. o qual comẽ os sanctos na mesa de 
Christo do qual se diz em Luchas. Bem auenturado he o que come ho 
pam no regno de deos. e este pam he de cinquo maneyras. Ho primeyro 
he a presença de deos. ho segundo a fremosura da visom da sua façe. 
o terçeyro he a companha dos amgeos. o quarto he a parçaria com os 
sanctos que regnam com Christo auemdo parte e quinhom da gloria 
como elles. o quinto he a duçura da bem auenturança de dentro da qual 
auemos aqui alguũ pequeno conhoçimẽto per experiençia. Em todas estas 
maneyras de pam a çeuada se toma por a adillaçom e perlonguamento 
daquelle que suspira e deseja de os auer. E a duçura dos dous peyxes 
que dam sabor ao pam da çeuada he a çertidom da consciencia. e a 
çertidom da fieldade e lealdade de deos. Item per outra maneyra çinquo 
som os paães da peendença. conuem a saber. pam de pungimento por a 
consijraçõ do pecado. e pam de afflicçom pera consijraçom da payxom 
de Christo. ho qual pam comeo aquelle que consijrando na payxam de 
Christo e mortificou sy meesmo no coraçom e no corpo. E ha hy pam de 
compayxom cõsijrando nas minguas e miserias dos prouximos. pam de 
temor e tremor em consijrar o tormento do inferno. e do dia do juyzo. 
e pam de suspiro e de deuoçom em consijrar na deteença e tardança do 
prazer. e do gualardom que auemos de auer no çeeo. E todos estes paães 
som de çeuada. e porem deuem se filhar cõ amargura. E os dous peyxes 
som a esperança do perdom e doçura da vida eternal.

Segundo o entendimento allegorico ou figuratiuo. os paães da 
ensinança som os çinco liuros de Moyses. os quaaes som de orrio ou 
çeuada por a aspereza quanto jazem aa letera. e pero mantem e dam 
gouerno quanto ao que se per elles entende. e os dous peyxes he a doçura 
da prophecia e a [cc iiij] // duçura dos psalmos. O saluador nõ criou nouas 
viandas. mas beenzeo aquellas que lhe forõ apresentadas. em quanto 
vijndo elle em carne nõ preegou outras cousas se nõ aquellas que auia 
ante dictas a ley e as prophecias e per os ministerios. da graça demostrou 
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que aquella ley e prophecias erã ante prenhadas. e parirõ aquello que 
em sy tijnhã escõdido. E aleuãtou os olhos ao çeeo ensinãdo que pera 
alla deuemos encaminhar a voõtade. e que aly vaamos buscar a luz da 
sabedoria. Mas per tres guisas he embarguado cada huũ homẽ que nõ 
alleuante os olhos a deus. Primeiramẽte quãdo he muyto ocupado acerca 
das cousas sensiuees .s. acerca das riquezas do mũdo. porque emtõ se 
enchẽ e luxã os olhos do poo da auareza. Segũdariamẽte quando he 
ocupado acerca das cousas delectosas .s. acerca dos viços carnaaes. 
porque em tõ se çegua o olho cõ o fogo da cobiça carnal. Terçeyramẽte 
quãdo he ocupado1 açerca das cousas altas .s. acerca das cobijças do 
mũdo. por que em tom he escurentado o olho cõ fumo de soberba. Partios 
e deuhos aos discipoollos que os posessem deuante as cõpanhas. em quãto 
os sacramentos da ley e das prophecias que erã encubertas. demostrou 
aos sanctos doctores que os preeguassem per todo o mundo. E aquello 
que sobejou aas cõpanhas quis que fosse apanhado per os discipollos. 
porque as cousas mais secretas. e de mayor entendimento que nõ podem 
percalçar os rudes nom se deuem leixar por nõ curarem dellas mas deuẽ 
seer com dilligẽcia buscadas e apanhadas per os discipollos do senhor e 
per seus sucçessores. E enchem se as alcoffas. em os quaaes se fazem as 
obras e seruiços villaãos. porque deus escolhe as cousas fracas e baixas 
do mundo por desbaratar as fortes. Cophino segũdo diz Ysidro he huũ 
vaso fecto de vergas perteençente pera o seruiço da2 casa e pera leuarem 
as vareduras ou cisto. E assi como destes poucos paães e peixes partidos 
creçerõ e sobejarõ muytos pedaços. Assi o mãjar da pallaura de deus 
quanto he mais de partida tãto he mais acresçẽtada. Onde Ambro. Este 
pã que partio Jhesu segũdo o mistico ẽtẽdimẽto he a pallaura de deus. e 
o sermõ que se faz de Christo a todallas gen/tes avõdoso o qual quãdo 
he preeguado cresçe por que de poucas pallauras deu mãtijmẽto a todos 
os povoos. e deu nos os sermoões assy como paães. os quaaes quãdo os 
mastiguamos na boca dobrãse e cresçẽ. Estas cousas Ambro. E feito este 
millagre. (per costrangimento fez que os discipollos entrassem em hũa 
barca. e que se fossem) primeiro que elle (aalem do mar a Bethsayda) 
Onde Crisostomo. Em quãto diz constrangeo demostra que os discipollos 
muyto trabalharom por ficar por que nom se podiam ligeyramente delle 
partir. ou apartar assy por a grande affeyçom e amor que lhe auiã como 
por lhe preguntarẽ quando o como yria elle a elles. E Jeronimo diz que 
per aquesta pallaura se mostra que sem suas voõtades se partiam do 

1  No original: ocnpado.
2  No original: ds.
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senhor. porque por o amor do mãdador tam sool huũ ponto de tempo nõ 
queriã seer apartados delle. (E elle soo sobio ao monte a orar) tornãdose 
aquelle lugar dõde primeyro veera dãdo ẽ este exẽplo que homẽ depois 
do sermõ ou depois de outra boa obra se deue tornar a lugar apartado 
em que se recolha e alimpe per penitẽcia os defectos em que caeo por a 
cõuersaçõ que ouue cõ os homẽs. onde seguese (que seẽdo ja tarde estaua 
ally) Onde Crisosto. Fazia elle ajnda aquesto ensinãdo nos que nos nõ 
mesturemos cõtinuadamẽte cõ as cõpanhas do poboo nem fugissemos 
sempre de muyta cõpanha. mas ensinou nos que ouuessemos de fazer 
ambas estas cousas proueytosamente. Fugio ajnda o senhor em o mõte 
.s. trigosamente sobio açima delle apartando se dos discipollos antre os 
quaaes sabia que as cõpanhas ho auiã de buscar per o fazerẽ rey. e por 
se tirar ẽcubertamẽte daquello. Onde Agusti. Fugio Christo quando ho 
quiserõ fazer rey. e todollos beẽs terreaaes desprezou seẽdo homẽ. por 
mostrar que todas cousas mũdanaes pouco som desprezar. E soportou 
todollos malles. por tal que em os beẽs tẽporaaes nõ buscassemos a 
bẽauẽturãça. nẽ teuessemos em estes .s. em os malles a aduersidade. 
Onde Crisost. Mouerõ se elles a esto por quanto Christo tam ligeiramẽte 
proueera a tanta companha e porem cuydauam que de sob seu senhorio 
poderiam auer folguada vida e largua // e que teeriam bem de comer 
e seriam bem abastados em todas cousas: e que nõ trabalhariam nem 
despenderiam. E sabendo elle que a sua entençom era corrupta e nom 
consentindo a ocçiosidade solluta nẽ aa gulla fugio delles porque ajnda 
que fosse boa cousa aquella que queriam nom era a entẽçom tal. E 
mais he de consijrar que quãdo o senhor obra grandes cousas leixa as 
companhas por nos ensinar que nunca vaamos em pos auer louuor de 
muytos nẽ chamemos multidõ quãdo fezermos alguũs boos feitos. E 
segũdo diz Agust. nõ quis elle seer rey dos homẽs. por demostrar aos 
missellos caminho de humildade. Seẽdo buscado pera o fazerẽ rey. e pera 
hõrrarẽ fugio: e quando o buscauã pera morte e paixõ offereçeo se de 
seu grado: porque per seu exẽplo sejamos aparelhados pera soportar as 
cousas cõtrairas. e avisadas pera nos guardarmos e afastarmos das cousas 
que nos affaaguã. porque as cõtrairas per enfadamẽto nõ nos derribẽ. e 
as cousas doçes e brãdas nõ nos ẽganẽ amollẽtando nos pedindo esto a 
deus com muytos rogos e ameude e chamãdo sempre sua ajuda. De todo 
pẽsamẽto pois que te demoue a aueres appetito dalgũa alteza por causa ou 
occasiõ de fazer algũa caridade fuge auorreçẽdoo como peçonha mortal. 
e no seu nasçimento logo assy como esmaguãdo a cabeça do drago do 
enfermo cõ o tajado ou lenho da cruz. e aparelha ti meesmo a quaaes quer 
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doestos. e a quaaesquer asperezas: e cõtrariedades soportar por o nome de 
Christo. e aue prazer em seeres desprezado auẽdo te verdadeiramẽte por 
tal em teu coraçõ que razoadamẽte e cõ dereito deues seer desprezado de 
todos tragẽdo sempre aa tua memoria a paixõ muy dura. e a humildade de 
Christo o qual fugindo de auer o regnado abraçou de boa voõtade a cruz 
e nõ curãdo de todo menosprezo em que fosse auydo. Consijra ergo agora 
e vee como o senhor Jhesu busca lugares apartados e como se vay a elles 
atormẽtandose cõ ageolhamẽtos e cõ outros exerçicios muytos esta toda a 
nocte em orações: e faz longas vigilhas e humildãdose ao padre o pastor 
leal: e roga por as suas ouuelhas: foge da hõrra e das bemauẽturanças do 
mũ/do e emsina que chamemos deus que nos ajude cõtra ellas. porque 
segundo Beda. aquelle que por riquezas e por honrra do mũdo roga a 
deos este tal jazẽdo em cousas baixas faz vijs petitorios a deos.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo faze me leuantar os olhos a ti dos delleitos 
carnaaes e das riquezas terreaaes e das cobijças do mundo: e que me 
assente ou encoste sobre o feno do viço carnal souãdoo e apremẽdoo: e 
em çima da possissom temporal e da gloria mundanal porque mereça seer 
farto do abastamento dos cinquo paães spirituaaes .s. do pam do temor 
de juyzo1 diuinal e do auorreçimento do pecado e da door da contriçom 
e da vergonha da confissom. e do trabalho de satisfaçom2 e dos dous 
peixes .s. da firmeza do proposito e do desejo de aproueitar e melhorar 
os quaaes tem huum moço .s. a humildade a qual soõe de mereçer aqui 
a graça e depois a gloria. Amen.

Da cobijça e alguũs outros defeitos dos clerigos e dos
religiosos. Capitollo .vij.

Acerca destas suso dictas cousas magina e cõsijra que verdadeira-
mente e nom fimgida fugio Christo de auer honrra de rey: e nom assy 
como aquelles que por nom seerem auidos açerca dos homẽs por maaos 
recusam da boca aquello que de coraçom queriam e desejam teer. Muytos 
ha hy e mayormente os relligiosos teem maneyra que se enfingem que 
nõ cobijçam de auer dignidades: mas quando lhas offereçem com as 
maãos e pees vam correndo a ellas. e ajnda per vezes elles se comuidam 

1  No original: jnyzo.
2  No original: satatisfaçom.
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pera as auer per sua voontade. Ha hy ajnda alguũs destes que depois que 
som postos em as dignidades fingem que as nom queriã teer: mas nom 
embarguando esto per sy e por outros medianeiros se trabalham buscar 
occasioões com afficado cuydado como possam ficar em ellas. Nom foy 
este fingimento em o senhor segundo se mostra per seu feito. Emuyou 
elle os discipollos por mar e nõ emtrou com elles na barca: por tal que 
nom o // buscassem as cõpanhas ãtre os discipollos e pero nõ parãdo 
elles mẽtes. (sobiose elle soo ao mõte) e assy escapou de suaas maãos. 
vee cõ quanto studo e cõ que cautella se partio e nõ curou da hõra dãdo 
a nos exẽplo que façamos assi. Nõ fugio elle por razõ de si mas por o 
nossos o fez. Conhocia elle bẽ quãta sandice he de cobijçarmos1 honrras. 
A honrra he huũ dos mayores lazos e dos mayores carregos ou pesos 
pera reuoluerem e entornarem as almas ora seja honrra de prelazia ou de 
poderio ou de sabedoria e das cousas semelhantes. Brauamẽte se pode 
fazer que aquelle que se deleita na honrra que nom seja em perigoo ou 
em queeda. e ajnda o que peor he que nom seja dampnado e quebrãtado 
na queeda. A cobijça he huũ muy maao viçio e he causa e raiz doutros 
muytos pecados. e a muytos faz esta paixom assy seer çegos que aquello 
que aos outros he manifesto e claro elles nom ho veem. e assy caem 
primeiro na coua da culpa: e depois na coua da pena. E que lhes presta 
ahynda que guaãçem todo o mundo pois que perdem sy mesmos: e 
fazem seu dãpno. Mas per ventura alguũs cobijçosos outorguam com 
sigo em a cobijça com esperãça de guaançarem algũas almas dizendo ou 
entendendo que seẽdo ricos poderõ melhor obrar na saluaçõ aos quaaes 
responde Bernardo. dizendo. Prouuesse a deus que qualquer que desta 
guisa ẽtrasse se fazer podesse ministrasse tã fielmente e leal quãto se 
meteo a auer aquello cõ fiuza de o fazer. e per ventura he cousa cara 
e jmpossiuel que da raiz amargosa da cobijça saya fructo amoroso e 
doçe de caridade. Mas ay que oje comuũmẽte se consijra a honrra. e nõ 
ho carrego parammẽtes aa gloria e nõ aa pena: e teem o nome da hõra 
mas nõ a virtude. Onde Bernardo. Corrẽ os ecclesiasticos em a clerezia 
todos geeralmente de qualquer hydade que sejã e de qualquer ordẽ ora 
sejã sabedores ou neiçeos pera auer os beneficios curados assy como se 
elles nõ ouuessem de teer cura quãdoquer que percalçarem o beneficio 
da cura. Muytos som que nõ correriã de tã boamẽte a auer as honras. 
Se ouuessem sentido dos ẽcarregos nõ cobijçariã de auer as mitras ou 
barretes das dignidades cõ tã grande trabalho e perijgo. / Mas agora 
porque nõ curã se nõ da gloria e do louuor hã vergonha de seer clerigos 

1  No original: cobijcarmos.
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puros e verdadeiros na ygreja: e pensa cadahuũ que nõ val cousa e que 
he refeçe e vill se nõ percalçar a seer exalçado no mais alto graao. Esto 
meesmo falla Bernardo como escarneçendo da cobijça: dizẽdo. Faze 
pois faze ca duro juyzo sera aaquelles que som prelados e senhores dos 
outros. e os poderosos poderosamente auerã tormentos. suba a tua soberba 
sempre e sigue o teu rrey toda cousa alta vejã os teus olhos. Triga te de 
acreçẽtares e multiplicares prebẽdas. e voa pera seeres arçeeadyagoo e 
de sy suspira por aueres bispado. nẽ ajas ajnda folguança ally: porque 
desta maneyra vaã atees as estrellas. Onde te vaas mezquinho? Per 
vẽtura sobir: porque do mais alto graao cayas mayor queda. Nom caeras 
pouco e pouco como sobiste. mas subitamẽte assy como caae o corisco 
de huũ golpe arreuatado: e trigoso e assy como Sathanas de sobreuẽta 
seras derribado. Estas cousas Bernardo. Onde Jeroni. Allegramonos 
em sobir ajamos medo de caaer nõ he cousa de tãto prazer auer homẽ 
possuĩdo1 cousas altas quãto he despantosa auer cahydo dellas. Estas 
cousas Jeronimo. Aja pois themor o cobijçoso e castigue se de maneyra 
que por seer exalçado acerca dos homẽs. e per alguũ tẽpo star na froll 
dos falsos beẽs nõ seja depois abaxado açerca de deus. e que seja pera 
sempre perdido em verdadeiros tormẽtos. Quãto alguẽ for alleuãtado 
em mayor hõrra tãto he mais obriguado e deuedor de mayor virtude ou 
sera obriguado a mayor tormẽto. As honrras som assy como lenha pera 
cresçentar o fogo na pena vijndoira. Onde Crisost. A grãdeza de hõrra 
aaquelles que nõ viuẽ como deuẽ na hõrra acreçẽtamẽtos lhes he de penas. 
Estas cousas Crisost. e entõ o cobijçoso nõ auera folguãça ẽ cousa que 
seja: assi como nõ quis auer aqui cõtẽtamẽto. O coraçõ do cobijçoso 
nũca folgua e ou cobijça hõrra que nõ teẽ ou ha temor de perder aquella 
que ha. e assy o dyaboo sempre moue o seu coraçõ e faze o andar ẽ roda 
assy como mujnho que nũca queda.

E nota açerca desta materia que afora da simonia e doutros malles 
que muytas vezes e nõ sẽ graue escãdalo sõ cometidos ajnda hy ha 
outros males alguũs // em que agora muytos se enuorilham como se nom 
fossem malles: mas cousas licitas. O primeyro mal he que muytos ante 
que sejam promouidos a ordeẽs: e ante que sejam requeridos per algũas 
dignidades e curas de ygrejas per sy meesmos e per outros as demandam 
e buscam muy sollicitamente. nem querem humildosamẽte sperar que 
sejam vagas: mas com cobijça adeantanse pera auellas. Estas taaes mall 
se acheguã ou mall se metem: segundo testimunha o apostollo Paulo 
que diz. Nom seja alguum que tome a honrra para sy: mas tomea aquelle 

1  No original: possuido.
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que for chamado a ella per o senhor: assy como foy Aarom. Quanto de 
sufficiẽte que alguum seja e de virtuoso: certamente nom sera digno: 
saluo se elle for filhado cõtra sua voontade. porque quando1 alguum 
cobijça o senhor e mayoria da honrra. em este soomente se faz indigno 
della: por quanto presume ho que nom deue. Onde Agustinho. O estado 
mais alto sem o qual a cousa pubrica nom pode seer bem regida: nom 
embarguando que se aja a mjnistre bem o sem pecado. pero nom he cousa 
conueniente nẽ honesta de se cobijçar. Onde Gregorio. Aquelle que he 
claro per virtudes per costrãgimento venha a teer regimento: e aquello 
que for dellas minguado e vazio ajnda que o costrangam nom chegue a 
elle. Aaquelles que se demouem o metem per sy meesmos no patrimonio 
de Christo: diz Bernardo assy. Ouue tu as querellas do senhor: e aquello 
que elle falla sobre o feito desta sandiçe: e lhes reignarom e nom por 
my: e forom principes e eu nõ os chamei. Que sandiçe e que locura he 
aquesta. onde he o temor de deos e onde he a memoria da morte? onde he 
o medo da pena do inferno e onde he o guardar e sperar por o espantoso 
dia do juyzo? Estas cousas Bernardo. Onde se alguem he escolhido per o 
auer de teer na ygreja: o primeyro lugar esto cousa he soportadojra mas 
he pero perijgosa. porque segũdo Bernardo. nom som escolhidos pera 
o regno todos aquelles que som ellegidos pera o ministerio. segundo se 
mostra de Saul em o regno que ouue aqui e de Juda em o sacerdoçio que 
/ foram escolhidos per deos. Mas se elle se mete ou apresenta requerindo 
que seja elegido cousa dampnada e perijgosa he de todo. Nẽhuum deue 
seer ellegido ou promouido ou posto por mayor saluo aquelle de que 
o spiritu sancto jnspirar. e de outra maneyra he feita jniuria e a esse 
meesmo spiritu sancto.

Onde nota que preguntando sam Loys rey de França a huum 
deuoto homẽ porque nom eram agora os bispos sanctos assy como em 
outro tempo. E elle por encaminhamento de deus: segundo se cree: 
respondeo. Porque em outro tempo os bispos erã ellegidos per inuocaçom 
e inspiraçom do spiritu santo: e per aquelles que os deuiam eleger e faziam 
se dereitamente. E agora por rogos e per2 suplicaçoões e per outros geitos 
e requerimentos se prouee dos bispados. A qual cousa ouuida disse el 
rey que de ally adiante nunca supplicaria por alguum. Nom soomente 
aquelles que se metem per sy a auer as curas e dignidades som em 
perijgo. mas ajnda aquelles a que as dã se depois que as reçebem ham 
deleitaçom e prazer dello ou que lhes pras de perseuerarem em ellas. 

1  No original: quanda.
2  No original: oer.
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Onde Gregorio. Qualquer soberbo rector tantas vezes caae em peccado 
de apostasia quantas vezes se delecta por seer mayor e se asenhorar aos 
homẽs: e quãtas vezes se allegra em sy da honra que tem apartadamente. 
Dõde naçe e vem esta raiz dos pecados em a voõtade dos regentes saluo 
por aremedarẽ aquelle que desprezadas as companhas dos angeos disse. 
Sobirey emçima da alteza das nuuẽs e serey semelhante ao muyto alto. 
Onde muyto se deue curar que aquelle que he posto por regedor dos outros 
homẽs pense em si meesmo que tam soomente nom he elle abastãte pera 
satisfazer por a sua alma aaquelle dereito e rigoroso juyz. e quãtos elle 
tem per a auer de reger tantas almas digamos fallando assj que tem aquelle 
soo no tẽpo que ha de dar conta. porque aquelle a que agora praz de seer 
juyz entom nõ lhe complira nem prazera de veer o juyz. nõ se podem 
contar as culpas que se mereçem per o amor e desejo de auer poderio. 
Estas cousas Gregorio. Nom diz aquelle que he // juyz: mas aquelle a 
que praz de o seer reprehendendo a voõtade e nom o graao do julgado: 
e referindo o doesto aa voõtade e nõ ao effecto de seer juyz. E aquelle a 
que nom praz de veer o juyz nom duuyde seer de conto dos dampnados. 
assy como os escholhidos se allegrarã quando sentirem que chegua a 
visom do juyz. porque perto sera a sua saluaçom: assy os maaos auerã 
door da vista do julguador: porque perto sera a dãpnaçom sua e perdiçom. 
Onde em outro lugar do euuangelho diz o senhor aos phariseos confusom 
e dampnaçom pera sempre sera a vos e prestes esta para vos que vos 
paguades de teer as primeyras cathedras. Nom diz a vos que teendes: 
mas que vos paguaaes de as teer auendo delleitaçom e voontade em ello: 
nom reprehendendo aquelles que dellas husam segundo a ordem de seu 
officio: mas aquelles que quando as teem a mande as possuyr: ou quando 
as nom ham cobijçam de as auer. a qual cousa procede de cobijça. Ve em 
latim significa na sancta scriptura dampnaçom pera sempre e tormento 
dampno infernal. Mas o ve ou confusom deste mundo he chamado 
desterro dagora ou peregrinaçom. conuem a saber andar per terra stranha 
e alhea. Onde Crisostomo. Esta diçom ve sempre nas scripturas se diz 
daquelles que nom podem escapar do tormento eternall. Acostumam 
os cobijçosos escusando sy meesmos algũas vezes em alleguar aquello 
do apostollo. Quem bispado deseja boa obra deseja. aos quaaes se pode 
responder que a obra booa he: mas o desejar he maao. assy como se diz 
que aquelle que furta o ouro boa cousa furta. porque ouro booa cousa 
he. mas furtar he mall. Onde o apostollo louua a obra .s. seer bispo. 
assy como boa e fructuosa. e Christo reprehende e condẽpna assy como 
cousa maa o desejar cobijçoso. e assy pareçe das pallauras de Christo e 
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de todas outras scripturas que o cobijçoso nom esta em estado de graça. 
E mostrase esto ajnda per algũas razoões e causas. porque em tantos 
defectos e mingoas humanaaes nom teẽ lugar alguum o cobijçoso pera se 
escusar. e por es/to graue e perijgo de perdiçom tem prestes. Muytos per 
fraqueza ou ignorancia o em todo ou em parte se escusam dos pecados. 
mas o cobijçoso a que praz de se asenhorear e seer sobre os outros nom 
se escusa por nẽhũa destas cousas: nem por fraqueza pois que per sua 
voontade reçebe aguja da companha: e o regimento e per seu prazer o 
teue. E portanto deuia seer mais forte que os outros. assy como he o 
carneyro na manada ou rabanho das ouelhas. Nem se pode defender per 
ignorancia: porque lhe prouue de filhar e de teer o magisterio e officio 
de ensinar os outros. e porem nõ deuera seer ignorante aquelle que quis 
seer mestre. Tal cobijçoso como este e a sua çeguidade muyto deuemos 
de chorar: porque veemos que elle seendo homem feito aa ymagẽ de deus 
arremeda e segue aquelle Lucifer segũdo emçima he dicto per Gregorio. 
E porque o cobijçoso se reuolue em tanto perijgo: por tanto aquelles que 
sciente mente tal elegem ou promouem ou lhe dam fauor depois que he 
promouido e o defendem em seu stado grauamẽte offendẽ e enojam a 
deos e fazemse quinoheyros na culpa com elle. Onde de temer he aos que 
consentem ao cobijçoso que nom cayam com elle. Esta maldicta pestilẽcia 
da cobijça tem e enche toda religiom de christandade e pare escandallo a 
todo o mundo: nom soomẽte nos clerigos mas nos religiosos. Confusom 
ergo e perdiçom aos mezquinhos que forom viciosos e ouuerõ e ham 
os pecados dos phariseos: aos quaaes o senhor maldizẽdo dobraua esta 
pallaura cõfusom confusom: duas vezes. os quaaes ou em breue e nom 
çerto spaço desta vida em que deuerõ chorar seus pecados nõ çessarom 
sem medo nẽ reçeo que ouuessem de deos de suspirar por dignidade e 
honrra ou trabalhar: e ajnda pretejar e andar em demandas por ellas. O 
segundo mal deste feito he porque muytas vezes os amigos em adada e em 
promouimento dos beneficios som ante postos e proçedem a outros mais 
dignos e melhores que sy. E aos promouedores destes ameaça dizẽdolhes. 
ho ve e dampnaçom e confusom seja aaquelle // que hedefica Syom em 
peccados. Muytos som que por darem beneficios aos amigos carnaaes 
pooem o corpo e a alma em pena dos fogos eternaaes os quaaes por elles 
e por sua saluaçom aadur poeriam hũa ora a ponta do dedo em tormento. 
A muytos prellados procura e encaminha o dia boo como ajam mujtos 
parentes e amigos carnaaes. por tal que por affeiçom carnall que lhes 
tem os promouam luxando e escurentando sua dignidade e sanctidade 
muytas vezes os sobrinhos dos prellados e outros amigos carnaaes os 
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quaaes ante que os prellados fossem promouidos nom auiam voontade 
seer clerigos depois logo começã de o desejar assy se como todos fossem 
nados em huum dia. conuem a saber quando este foy posto na prellazia ou 
dignidade entom nasçeo a estes a cobijça e desejo de auer beneficios. mas 
sobre aquesto pode a ygreja dizer aquello de Ysaias. Quem me geerou a 
my aquestes: ca eu maninha som e nom payro. e leuada de hũa terra pera 
outra e captiua. e estes pois quem os cryou? Eu era desamparada e soo: e 
estes onde estauam. conuem a saber ante do promouimento da prellazia? 
Onde diz huum em nome seu ou de qualquer prellado. Em como assy 
seja que o fazedor de todas cousas priuou de semẽte a clerezia pareçe 
que per voontade de Sathanas socçedeo e veyo a turba e companha dos 
sobrinhos que agora tem. Estes taaes que em as dadas dos beneficios fazẽ 
preçeder os seus amigos carnaaes fallam per pallauras e obras aquello 
do psalterio. Per herança possuyamos o sanctuario de deus. e porem 
deuem auer temor da maldiçom que se ally meesmo segue. a qual nom 
soo a ygreja e os outros mas aquelles meesmos que esto fazem a pedem 
ameude quando dizem deos meu poynos tu assy como roda: e assy como 
aresta ante a façe do vento e assy como fogo que queyma algũa mata. e 
assy como a chama que queyma os montes: assy as perseguiras em a tua 
tempestate e em a tua sanha os toruaras. Enche as suas façes de doesto 
e buscaram o teu nomem senhor. Ajam ver/gonha e sejam toruados ou 
embellecados no segre dos segres: e sejam confusos e vẽcidos e pereçam.

Onde nota hũa visom que apareçeo de huum bispo que avia grãde 
afeiçom aos amigos carnaaes e parentes: e foy vista per huum leguado 
ou messigeyro da ygreja que fazia seu caminho. E hũa manhãa seendo 
aquelle leguado sperto do sompno e querendo fazer oraçom: e rezar: 
segundo acostumaua foy tragido e metido em aquella camara onde elle 
estaua huum leyto çercado e cuberto de pannos douro. em o qual parecia 
que estaua aquelle bispo morto em pontifical e darredor delle stauam 
muytos de seu linhagem que forom beneficiados por elle e feitos ricos. 
e faziam hũa dança e andauam cãtando cãtiguas de choro dizendo per 
aquesta guisa. Maldicta seja a promoçom e exalçamento que nos fezeste 
porque tu foste causa de nossa perdiçom. e elle oolhaua darredor de toda 
parte. e rogaua outrosy que maldiçom vyesse a elles: dizendo aquestas 
pallauras malditos sejaaes vos de deus. ca per vos som eu dado ao fogo 
perpetuo. E dizendo aquesto alleuantou se a chama do leyto cõ fedor ou 
cheiro muy fedorento. e assi desapareçeo a visom ao dicto messegeiro. e 
o angeo lhe reuelou que esto lhe fora mostrado porque elle se guardasse 
de fazer semelhantes cousas: pois auia de seer socçessor daquelle morto.
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E aalem desta1 visom foy em outro tempo huum bispo que fazia 
mujto por promouer os parentes e amigos a beneficios. e seendo enfermo 
de doẽça em a qual os phisicos o desampararom e nom curarom delle. e 
estando açerca da morte assy como desesperando da saluaçom da alma: 
disse a muytos que estauam darredor e o ouuirõ. Os phisicos me tiram 
o corpo: e os parentes e amigos a alma. ex aqui o gualardom que ouue 
dos amigos que assy teue: e que amou e beneficiou. E assy muytos 
religiosos sam que seguem muyto a carnalidade e nom as cousas que 
som de deus e do spiritu em suas eleções e hã sentido das cousas que 
som da carne e do dyaboo: e som mais prestes e mais sollicitos de proueer 
ao corpo que // a alma. Muytos hy ha que ante escolhem o boo cozinheyro 
e tal que lhes satisfaça aaos viços e delleytos carnaaes que huum homem 
deuoto e proueytoso a as almas por tal que de mestura com aquelle leuem 
seus dias boõs: e assy como dessesperados da outra vida rreçebem os 
beems todos em aquesta como se per tal viuenda ouuessem de soubir ao 
çeeo ou aas estrellas. Estas taaes som semelhauees aaquelles de que 
Seneca falla assy. Alguũs se amergulhã e banham em viços os quaaes 
depois que som em husança nom os podem escusar. e porẽ som muyto 
cuytados e misellos pois que por aquello cheguaram a tal ponto: e huso 
que daquellas cousas que a elles erã escusadas e sobejas. agora lhes som 
feitas neçessarias. e a estes taaes se pode outrosy applicar e ajuntar aquello 
que foy feito per huum padre o santo: o qual hũa vez comeo mais daquello 
que avia em costume: e a nocte seguinte chegou se o dyaboo açerca delle. 
e começou de o ffreguar mansamente no ventre trauctandoo blandamente 
com as maãos como se ho vnctasse e escarneçẽdo delle disse: agora bẽ 
agora bem. E entendẽdo elle o escarneho do dyaboo fez peendença deste 
exçesso: e tornou a fazer abstinencia acustumada. Esta pallaura: agora 
bem agora bem: pode seer dicta a qualquer que jaça derribado em esta 
vida ou aaquelle que viue dellicadamente. E tam bem pode seer dicto 
aquello do euuangelho: conuem a saber em aquellas cousas que te agora 
som em paz em este dia. conuem a saber em esta vida som escondidos 
males pera o depois. O terceyro mal he: porque muytas vezes mouidos 
para maa cousa e tençom som ellegidos e promouidos aos beneficios 
eclesiasticos alguũs indignos e maaos e jmijgos de Christo. Acçintamente 
proueendo mais aas pessoas que aas ygrejas: e mais ao proueyto proprio 
que ao proueito comuum nem se fazem prellados a deus: mas ao mundo. 
Onde grande cuydado he a muytos de pooerem em sua casa proueytosos 
officiaaes. mas pouco curam de instituir na casa de deus seruidores 

1  No original: deste.
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ydoneos: mas ay / ca nom ha hy agora escolhimento alguum dos 
seruidores de deus: como quer que os que ham de seruir aos homeẽs 
sejam escolhidos ameude com grande conselho. E ende mal por se fazer 
assy que ameude som agora filhados mais indignos: e desaazados ao 
estado dos beneficios e ajnda curados que ao officio dos mechanicos ou 
a os outros officios semelhantes deste mundo. Aquelle que quer seer 
carpinteyro ou mechanico necessario lhe he saber ou aprender as cousas 
que perteençem a seu officio. mas muytas vezes em os clerigos fallesçe 
aquesto. Como ergo se podem a taaes como estes escusar per ignorãcia. 
e mayormẽte se forẽ promouidos a dignidades ou beneficios curados. 
Onde Bernardo. Como podera escusar a jgnorãçia o homẽ que se nomea 
e chama mestre dos moços .s. mestre de scolla e  ẽsinador dos que nõ 
sabẽ. quando alguũ destes taaes he promouido entom dereitamente he 
elle filhado per o dyaboo. e alleuantado em çima do pinnaculo do templo 
ao qual o dyaboo per maneyra de escarneo entom falla dizendo lhe. Se 
tu filho de deus es lança te daqui afundo que ja agora es. no conto dos 
filhos de deus ja aquelles que te nom conhoçem te ueem e pensam que 
es nom tal como tu es. conuem a saber que es huũ grande prellado e 
grande homem. Faze pois algũa cousa por que sejas louuado. e que sejas 
auydo por glorioso e per que sejas conhoçido por grande a os homeẽs 
lança te abaixo. nom ha hy mais propria cousa ao dyaboo que enduzer 
e engalhar qualquer que nom foy perteençente pera ygreja que se meta 
e entre a ella. e em verdade taaes como estes sempre se lãçam afundo. 
porque buscando as riquezas dignidades e honrras soomente fazem se 
cada dia peores. e os que os promouem a qualquer dignidade som outro 
sy postos em çima do pynnaculo do templo e a rrequerimento e conselho 
do demo lançamse delle afundo quando por affeiçom carnal ou por outra 
cousa que os çegua condesçendem e outorguã o que lhes pedẽ e promouẽ 
nos ou consentẽ que sejã per outros promouidos. // A bogia he posta no 
telhado. e o ladrom em os degraaos ou em escaada em vista do poboo 
nom por sua honrra mas seu1 vituperio e por seu escarnho. e assy he 
daquelle que he ĩdigno e he exalçado na ygreja. Onde Seneca. Em lugar 
de doesto he a dignidade aaquelle que a nom mereçe. E segundo diz 
Gregorio. necessario he que aquelle que teem senhorio dalguũ que 
consijre penssosamente e auisada em os exemplos que aja de dar per sy 
aos seus subditos. e sayba que a tantos viue quantos tem por subditos. E 
por tanto segundo este meesmo diz nom deue reçeber o senhorio e 
regimento dos homẽs aquelle que nom sabe hir ante elles bẽ viuendo. 

1  No original: seus.
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bem seja escolhido pera correger as culpas dos outros aquelle que comete 
e obra aquello que deuia esquiuar e tirar. E diz mais que graue cousa he 
que seja juyz da vida alhea aquelle que nom sabe gouernar a sua. Estas 
cousas Gregorio. E assy agora se faz acerca de muytos e ajnda antre os 
religiosos que nas eleiçoões e nos promouimentos que fazem posposto 
o temor de deus he reprouado e fora lãçado Jesu .s. o boo homẽ. e 
perteençente e o amjgo de deus o qual studaria como saluasse sy e outros. 
e he elegido o ladrom Barrabas .s. o maao e nom ydonio. e jmijgo de 
Christo que mata assy e os outros em a alma. Onde aquelles que som 
culpados em taaes dadas de dignidade fazẽdo ou consentindo dizem per 
aquella sua obra e consentimento com os judeos de mesturar nom aqueste 
mas Barrabas. E porẽ taaes como estes ajam temor de nom seerẽ apartados 
de Jesu. e que ajam parçaria cõ Barrabas ladrõ. Taaes prellados ellegidos 
desta maneira som mais por queeda ou destroyçom e escandallo aos 
subditos mais que por seu alleuantamento e milhoramento. nem por 
exemplo de bem. E este formento de prellados corrompe e leueda toda 
a massa dos subditos. porque quando a cabeça he doente todos os 
membros dooem e adoesce. estes mais nom tornam a saar. porque pareçe 
que teem a doença de noli me tãgere. porque nom querem seer tangidos 
per aquelles a que perteẽçẽ. e assy ficam sem corregimento e porem ay. 
ca de muytos que deuiã seer cabeças ou cabeça he feyto rabo. e / do que 
auia de seer primeiro he feito postumeiro e de meestre he tornado 
discipollo. e prouuesse a deus que ajnda fosse discipollo de Christo e 
nom do diaboo. Mais deuem se de temer os homẽs que som culpados 
em aquesto que a justiça que per elles he despreçada nom enuie sua 
querella ao juiz deçima. e elle reçeba as vozes de seu queyxume e per 
seu justo juizo enuia a sua vinguança sobre aquelles que torçerem a 
dereitura. E sabemos que esto se fez em muytos taaes e veemos fazer 
oje em dia ameude. Mas alguũs mizquinhos assy som ceguados que tam 
sol nom querem conhoçer suas mingoas nem os fallimentos de que estas 
cousas taaes proçedẽ e por tanto ameude lhes aveẽ cousas mais graues. 
O quarto mal he que huũ homem nõ se contenta de huũ beneficio. e em 
dampno doutros clerigos e per juizo occupa mujtos. e os outros morrem 
a fame. e elles com pompas e vaydades embebedã se. Das neçessidades 
dos proues se tira todo aquello que vay e se pooẽ em vaydades. e a 
multidom dos seruidores faz que aja hy muytos pobres. E por esto he 
aquello que se diz comũmente que o que os reys desordenadamẽte fazem 
ou dizem louuãlho os seus falsos e fingidos seruidores. E aquello que 
pior he ajnda que aquelle que a huũ soo benefficio nõ he ydonio nẽ 
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suficiẽte teẽ occupado mujtos. e o que adur abasta a seruir huũ leua as 
rendas de muytos. Aos que teẽ mujtos beneficios he aparelhada materia 
e aazo de andar de huũ lugar em outro e de peccar. e o seruiço e louuor 
de deus he por ello mingoado. e a hospedaria nom mantheuda e as ygrejas 
perdem assy de suas honrras e proueytos as quaaes por ello assy nos 
beẽs spirituaaes como nos temporaaes de muytas maneyras se pejorã 
cada vez mais e dãpnificam. mas posto que taaes como estes ajã despẽsaçõ 
pera auerẽ mujtos beneficios per ventura poderã elles auer despẽsaçõ 
pera fazerẽ estes malles os quaaes malles som tão grandes que elles soos 
som abastados pera dãpnaçõ. e podem lançar o que for em elles culpado 
em o inferno. Onde agora he huum e muytos em teer beneficios. assy 
sera depoys huum e muytos em os tormemtos. Estes segundo diz 
Bernardo. Leua ho dyaboo sobre // o monte muy alto. e mostra lhes 
todollos regnos do mũdo e a sua gloria. e promete que lha dara se se 
abaixarẽ pera o adorar. E verdadeyramẽte depois que elles satisfazẽdo 
aa sua auareza guaançã muytos beneficios adorãno honrrãno e louuãno 
como deus e seguẽno. e apos elle se allaguã em as treeuas.

Onde nota alguũs exẽplos desta materia. Guilhelme bispo de Paris 
regẽte em theologia chamou jũtamẽte os meestres. e preposta a todos 
a questom de teer huũ homẽ muytos beneficios per muy aficada e lõga 
disputaçom foy prouado que dous beneficios contãdo que huũ delles 
vallesse .xv. libras de dinheyros de Paris nõ podiam seer theudos per huũ 
cõ saluaçõ. e esto determinou ho dicto bispo. e todos os outros meestres 
em theologia affora dous .s. Philippe chançeller de Paris. e meestre 
Arnoldo que depois fue bispo ambionense. e que acõteçeo do dicto Philipe. 
Ouçamollo. Fazendo elle em artijgo ou passo da morte. O senhor bispo 
Guilhelmo como boõ pastor visitouo roguãdoo que nõ curasse de teer 
aquella singullar opiniõ de se poderem teer. e auer muytos beneficios e 
que renũciasse em maãos da ygreja todos seus beneficios afora huũ mas 
nom o quis fazer dizendo que queria veer e saber per experiencia se era 
cousa dampnada teer muytos beneficios. e morreo assy. E acabo de poucos 
dias apareçeo em a terra ao dicto bispo em visom em forma miserauel 
dizẽdolhe antre outras cousas que por teer muytos beneficios era dãpnado.

Semelhauelmẽte huũ outro clerigo muy letrado apareçeo depois 
da sua morte a huũ homẽ. e disselhe que dampnado era soomẽte por teer 
duas prebendas.

Sobre esta meesma questõ foy pregũtado jazendo pera morrer huũ 
Roberte cardeall da sancta ygreja de Roma e meestre em theologia. e 
respondeo. Eu digo agora que stou em passo de me partir da vida deste 
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mũdo que pecado mortal e cousa dãnada he teer muytos beneficios. Esto 
meesmo disse e scriueo Pedro de sancta memoria chantre de Paris. Esto 
meesmo confirmou meestre Guiardo bispo camaracense. dizendo tal 
pallaura. Nõ queria eu por todo o mũdo e ouro de Arabia huũ dias ou 
hũa nocte soo auer teijdo dous beneficios. e esto por o perijgo da vida 
incer/ta. Sobre esto meesmo cõta Bernardo que foy penetẽciario do papa 
Gregorio nono de bẽauenturada memoria que foy pregũtado o papa se 
do cõprimẽto de seu poderio auia poder de despẽsar sobre o feyto que 
teer muytos beneficios. O qual respondeo que nõ podia se nom que 
despensaua sobre a vexaçom e desavergonhadamẽte dos que os teem e 
nõ os querem leyxar. aa qual cousa ou questom per ventura assy 
respondeo. porque segundo he visto e pareçe ao olho muytos malles e 
muytos pecados se seguẽ dello graues e nõ soportadoyros. E pera fazer 
aquelles nõ pareçe que possa hy auer despensaçõ. porque nõ se outorgua 
nẽ da lugar ẽ caso alguũ que se faça pecado. Qual he pois o sesudo que 
engane a ssi meesmo? e que se poynha em tão grãde perigoo? E posto 
que muytos aquesto e outros diguã o cõtrayro algũas vezes. empero esto 
soomẽte he julguador e auido por pecado mortal per Agustinho mayor 
dos doctores .s. quãdo se alguũ mete a perijgo de cousa çerta. e se pooem 
em perijgoo do pecado mortal. E assy ao tẽpo dagora mujtos relligiosos 
nom soomẽte grãjas. mas ygrejas nõ sem perijgo das almas se trabalhã 
afficadamẽte de encorporar e multipricar poendose ao perigoo de dar 
cõta das almas dos freygueses daquellas ygrejas dõde leuã as rendas e 
fructos. O quinto mal he que muytas vezes nom som residentes nos 
beneficios e leuam os fructos delles. e nõ fazẽ o seruiço e trabalho a que 
por elles som obriguados aas ygrejas e toman prazer. e guabamse que 
teem tãtas1 flores em saluo. mas temã e ajam reçeo que nõ sejam flores 
que os leuã ao inferno. Em vaão se guabã que teem beneficios e boa 
renda. pois que nõ fazem aquello que por ello deuẽ. mas ponhamos que 
taaes como estes tenha despensaçom de nom starẽ presentes. poderõ per 
vẽtura auer despensaçõ sobre os pecados e males que se dello seguẽ. e 
de cometellos os quaaes por sua absencia e negligencia nõ se podem 
escusar. E porem boa cousa lhes seria se podessem auer viguayro nos 
tormentos per que paguassem assi como por se escusar dizem que teem 
capellaães em os seus beneficios. Aquelles que nõ querẽ fazer residencia 
nos beneficios deuẽ auer reçeo de fazerẽ perpetua residẽcia nos tormẽtos. 
E em esto mais // pecam os prellados e os que ham cura dalmas mais que 
os outros. porque de absencia daquelles se segue mayor perijgoo. Poucos 

1  No original: tãtos.
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delles som pastores. mas muytos som merçeyros e jornalleiros porque 
nõ querẽ o ganho das almas. mas o gualardõ do gaanho tẽporal. A estes 
conuẽ bem aquello de Bernardo. onde diz. Ay de ty clerigo que a morte 
tees na panella. e em os viços que as desta dicta maneira os pecados do 
poboo comes. assi como se os teus te nõ avondassem. As rendas da ygreja 
pẽsas auer de graça. mas booa cousa seria que ãte cauasses ou pedisses 
como mẽdigo. E diz mais que nõ he digno pera auer leyte ou laã aquelle 
que nõ apascoa as ouelhas. E se nõ vigia por guardar a manada ou rabanho 
juyzo e condẽpnaçõ come no leyte e veste no vestido ou laã. Que sabor 
achas tu neiçeo em as riquezas? e que deleito acham os olhos çeguos em 
os aueres por os quaaes es mereçedor de reçeberes tam forte juyzo e te 
obriguas tam firmemẽte a dar conta. E diz mais sobre aquella pallaura 
do propheta. os pecados de meu poboo comerã assy como se dissesse. 
Leuam os preços dos pecadores e nõ teem delles o cuydado e carrego 
que deueriã. Qual me daras tu que seja do conto dos beneficiados que 
nõ estude mais e vigee por vazar as bolsas dos subditos que por esquiuar 
e tirar os pecados. Onde he aquelle que per oraçõ incline e amanse a 
sanha de deus. e que preegue que o coraçõ do senhor he ja ablandado ou 
amansado. As cousas que som mais ligeiras estas fallamos e das pesadas 
fica ho juyzo passado e graue. Ministros som de Christo e seruẽ ao 
antechristo. Andã bem vestidos e honrrados dos beẽs do senhor aquelles 
que nõ lhe guardã honrra. Estas cousas Bernardo. Ha hy alguũs que leyxã 
as suas ygrejas e as suas ouelhas proprias e seruem aas alheas. e preeguã 
ao poboo estranho mas per aquesto nõ se escusam da negrigẽcia das suas 
ygrejas e das suas ouelhas quanto a deus. porque de todas cousas darã 
conta atees a derradeyra mealha. E todas e cada hũas cousas seram 
cõtadas1 atees a mais pequena. Estas cousas Bernardo. Alleguã ajnda 
algũas vezes os que nõ fazẽ residencia escusando se que por quanto em 
suas ygrejas ha muytos reuees freygueses e sayoões e / increeos que por 
tãto nõ querẽ estar ally. em a qual cousa reprehendẽ e accusam si meesmos 
porque veem o lobo e fugem quãdo deuiam mais fazer residẽcia. E assy 
oje em este tẽpo mujtos que teem cura das almas em a religiõ fogem da 
claustra como de carçer e correndo cõ Satham e çercãdo a terra assi como 
vagabundos andam de hũa terra em outra auẽdo pouco themor que serã 
leguados os seus andejos pees. e elles lançados nas treeuas mais baixas 
e mais defora. Os primeyros relligiosos leixauam os julgados e jurdiçoões 
e as çidades e paaços. e buscauam o apartado dizẽdo cõ Jeronimo. O 
castello he a my carçer e o hermo me pareçe parayso. Mas estes dagora 

1  No original: cõtatadas.
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vagabũdos e andejos leixã o hermo e buscã as çidades e paaços assy 
como se dissessem de sob sy. Ho hermo he pera my carcer e ho castello 
ou poboaçõ me he parayso. Onde a taaes bem conuẽ e delles se pode 
escriuer aquello que huũ versificador depois a morte de huũ semelhãte 
como por moto ou epitaphe scriueo. Em quanto foy em o mũdo per o 
mũdo andãdo viueo. Este postumeyro dia foy a sua primeyra folguãça. 
O sexto mal he que muytos husam e despendẽ mal o beneficio e os fructos 
delle. e os beẽs da ygreja sem reçeo alguũ. e o patrimonio de Christo e 
as cousas dos pobres tornãnas ẽ trajos sobejos e illicitos. Por muyto que 
alguẽ trabalhe no beneficio e o aproueite nõ deue auer mais delle que o 
comer e o vestir. e todo aquello que mais he dos pobres he. Onde 
Bernardo. Mas ponhamos que alguẽ seja muyto studioso e proueitador 
do beneficio que auera. este tal viua do altar a que serue de tal maneyra 
que aja mãtijmẽto e vestido e desto seja cõtẽte. e nõ emsoberueça nem 
viua luxuriosamente. nem se enriquẽte dos beẽs da clerezia. nem faça 
grandes paaços dos beẽs da ygreja. nem acreçẽte celleiros pera sy nem 
os despẽda em vaydade ou soberba nem acreçente os parẽtes dos beẽs 
da ygreja nem os sobrinhos. Nõ digo que nõ case as filhas por as nõ 
ẽmẽtar. As cousas dos pobres dallas aos nom pobres parte he de 
sacrillegio. Nom ordenou deus aquelles que seruem ao euãgelho que 
ouuessem delle auer riquezas nem ornamẽtos mas que viuessem. Diz o 
apostollo .s. que fossem cõtentes de manteença do [dd] // corpo: e nom 
de cousas que spertẽ e demouam o apetito da gulla: e o açendimẽto da 
luxuria e que ouuessem cõ que se vestissem e cobrissem: e nõ com que 
se pintassem e affeitassem. E diz mais que poucos e cõtados som aquelles 
que nõ busquẽ as cousas pera si proprias: e que trabalhẽ por as cousas 
de Christo. Amã e paguanse dos aueres: e nõ podẽ com elles amar a 
Christo. Porque derõ suas mãos ao dinheyro de maão guaãço. paramẽtes 
como andã nedeos e ornados. e de cada parte vestidos e cobertos de 
pannos e cousas desuairadas: assy como esposa que saae do taambo. Se 
peruentura tu vires aadelõge de sobre vẽta vijnr alguũ destes mais 
pensaras que he esposa que guarda della. E dõde pensas que a elles venha 
a auõdança e sobegidom destas cousas: e a fremosura das vestiduras 
luzentes e a muyta vianda das mesas. e a baixella dos vasos de prata e 
douro saluo dos beẽs da sposa. E daqui veẽ que ella fica pobre e minguada 
nua e de maao gesto desafeitada hoespeda strangeira e sem sangue. E 
por tanto em este tempo ja se nõ affeita a esposa: mas rouba se e 
esbulhasse. Nẽ he este tempo em que se ella guarda mas em que se deuasa. 
nem se defende: mas leixase desamparada. nem se enforma mas da se a 
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guaanho deshonesto nẽ se apascoa agora o rabanho mas matase e derrama 
se ou se destrue dizendo o senhor destes taaes que spedaçam o meu poboo 
assy como se comessem pam: porque comeram Iacob. e despouoarõ o 
seu lugar. Estas cousas Bernardo. E assy agora mujtos religiosos nom 
ham vergonha de husarẽ mal dos beẽs do moesteyro: e arremedando 
aquelle rico que vestia seda e purpura buscam vestiduras nom as que 
som mais proueitosas. Mas aquellas mais delicadas que acham: nom pera 
matar o frio mas por amostrar e fazer lançar a soberua que pareça adefora. 
e cõ o dicto rico querem cada dia comer realmente e esplandidamente. 
e porquãto nõ comẽ carne: poem seu studo e dilligẽcia em pescados e 
manjares delectosos de muytas maneyras. E segũdo se diz de muytos: 
mais studã em o selmõ mas que o liuro de Salomõ. A qual cousa segũdo 
diz Prosper nõ he fazer abstinencia das viandas viçosas: mas he mudar 
huũ viço ou deleitos em outros. / Onde Agustinho diz que aquelles que 
leixã de comer a carne por auerẽ de buscar outras viãdas mais e peores 
de aparelhar muyto erram. e esto nõ he tomar abstinẽcia mas cõuidar a 
luxuria. Estes nõ entendẽ que em esto comẽ anzollo: porque por cada 
huũ manjar aueram de paguar pẽna. e quãto se gloriarõ e mais steuerõ 
em os viços tanto aueram mais dos tormentos e do choro. e prouue se a 
deus que muytos dos alugados e falsos pastores entendessem aquesto os 
quaaes hã mayor cuydado de ssy meesmos ajnda que sejam saãos que 
dos subditos doentes. e mais aginha outorguã e proueẽ assy em os delleitos 
que som sobejos que aos subditos em as cousas que nõ podẽ escusar. E 
porem ameude som estes merceyros castiguados per deus em este mundo 
per tormentos cruees. mas nõ querẽ entender donde lhe veem estes 
açoutes. e aqueixamse aas vezes de seerẽ feridos nõ dizẽdo por que causa 
se moueo e veo aquello. segũdo que se acostuma dizer ferẽ a menino: 
mas nõ dizem porque. e algũas vezes per dereito juyzo de deus taaes 
como estes som desamparados. porque seja feito a elles segundo fezerõ. 
e prouguesse a deus que elles desto ouuessem conhoçimento e se 
emẽdassem. o se te no mal he cheguado ao que ora procedeo .s. o 
maledicto viço da louçaynha e oufana do qual assy em husando como 
obrando se deuẽ guardar como de ponçonha de serpẽte todos os seruos 
de deus. Aquelles que fazẽ e que husã das louçaynhas estes viuẽ e seruẽ 
ao mundo. Taaes affeitamentos som ornamẽtos do mundo e doesto de 
deus. Aquelle que em pureza de cõsciẽcia entende viuer marauilhosa 
cousa he como se ousa de çujar cõ esta çuja borra. He perijgoso e muj 
grande viço primeiramẽte porque o tempo outorguado pera louuar deus 
se perde em aquello e despende se fazendo cõtra seu louuor em vaydades. 
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Muyto mais do tempo despende e occupa a louçaynha daquello que 
cõuijnha. e esto todo sesudo entẽde que he mall. Segundariamente porque 
aaquelle que husa della vem causa e aazo de vaã gloria e de guabamento. 
O quantas vezes aquelle que cura das oufanas magina e torna outra vez 
aa maginaçõ ajnda que faça stãdo algũa cousa: e ajnda que este em os 
officios diuinos como fara algũa cousa ou obra fremosa. O quantas vezes 
auẽ e con//sijra na sua voontade e magina que por aquello sera louuado 
elle meesmo se louua. e entende que o teerã em mayor cõta. Terceyramẽte 
porque aaquelle meesmo que faz tal obra vẽ a causa e occasiom delle 
em si em soberueçer porque por taaes obras e oufanas se asçẽde o fogo 
da soberua assy como por ollyo e cria se cada vez mais. porque assy 
como as cousas rudes grossas e bastardas som cryamento da humildade. 
assy as cousas louçãas e fremosas som gouerno e mãtimẽto da soberba. 
Quartamẽte porque esto he materia e aazo de tirar o coraçõ de deus. 
porque segũdo Gregorio. tãto he alguẽ afastado do amor de çyma quanto 
se mais dellecta no de baixo. Quĩtamẽte porque he cobijça e delleito dos 
olhos. E nõ se mostrã as louçaynhas a outro fim nẽ proueito se nõ por se 
fartarẽ os olhos em ellas. e per cõseguinte o coraçõ se faz mais esqueeçido 
daquello que deue. Sexto porque he lazo e queeda pera muytos outros. 
porque por muytas maneiras podẽ reçeber dãpno aquelles que a virẽ tal 
louçaynha ou auẽdo delleitaçom em a ueer e cobijçalla ou escarneçẽdo 
e maldizendo della ou auendo della outro escandalo e mal. Cuyda tu pois 
quantas vezes podera seer anojado deus ante que aquella louçaynha1 ou 
obra seja defeita e de todos aquelles nojos e offensas he causa aquelle 
que a fez ou mandou e ordenou como se fezesse: e per cõseguinte he 
culpado: Ex aqui quantos2 males veẽ desta louçaynha tal. e ajnda ha 
huum outro grãde mal: porque ha a ouffana e louçaynha dereitamẽte he 
cõtra a pobreza. e aalẽ de todos estes males he ajnda este .s. que he signal 
e demostraçõ daquella pessoa seer de leue e vãao e mouediço coraçõ. e 
he ajnda signal e demostraçõ de soberba que jaz escõdida no coraçõ. e 
este mal da curiosidade ou louçaynha nõ soomente he achado nos clerigos: 
mas em muytos religiosos alguũs dos quaaes leixada e desamparada a 
simpleza e humildade dos padres antijgos buscã e achã muytas nouidades 
do mũdo: em aquellas cousas que perteençẽ e huso e metẽ em sua religiõ 
o demo adulterador cõ seus algozes. Onde nõ se mostrã por verdadeiros 
e lidimos filhos da religiõ: mas filhos adulterinos: porque nõ som de 
linhajẽ dos sanctos padres. portãto acham muytas nouidades e trajos e 

1  No original: loucaynha.
2  No original: quantas.
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quaaes / elles som taaes obras fazẽ. Onde se pode delles dizer aquello 
que diz. quejẽda era a molher taaes verças cozia. Ministros som do dyaboo 
pois que fazẽdo suas obras o seruẽ. e porem por nẽhũa cousa do mũdo 
deue fazer alguẽ tal cousa nẽ querer que lhe seja feita ajnda que lha 
fezessem de graça. porque nẽhũa maneira deuemos de cõsentir ao pecado. 
e de anojar deus se deue homẽ absteer per todas guisas. porque segũdo 
diz Anselmo. Todo pecador pero desauisamẽto que faz da derectura 
desonrra a deus. Se ergo pecar he desonrra a deus esto nõ deuia homẽ 
fazer ajnda que se perdessem quantas cousas deus cryou ou toda cousa 
que deus nõ he. Marauilhosa cousa pois muyto he como huũ homẽzinho 
çinza e poo he ousado: e presume tã ousadamẽte offender e anojar deus 
e a sua tã grãde magestade. Onde Bernardo. Tange os montes e 
fumiguarom .s. todos os que sõ soberuos e logo soplarã: e huũ poozinho 
que cõ huũ pouco de vẽto se derramara he ousado a riçar e prouocar tã 
tremedoira magestade: o qual poozinho depois que assy for derramado 
nõ podera por sy ja mais seer apanhado e se tu por nẽguẽ que seja deues 
fazer cousa algũa de louçaynha mujto menos a deues fazer por teu proprio 
mouimẽto. e por solamẽte1 aueres tu voõtade querẽdo mais prazer aa 
criatura que ao criador. E destas cousas ja dictas se mostra ja quanto em 
quã grande perijgo he oje posto o stado da clerezia. e quantos males veẽ 
por os clerigos e quantos escãdalos e quanta perseguiçõ alleuãtã ẽ a 
ygreja. Aquelles som verdadeiramente perseguidores da ygreja os quaaes 
per viços e per maaos exemplos som perseguidores. e aquelles cruelmẽte 
derramã o sangue que quanto ẽ elles he matã a Christo em o homẽ. Onde 
Bernardo. Se o senhor pos o sangue ẽ preço das almas por as remijr nõ 
te paresçe a ti que alleuãtã e espertã mayor perseguiçõ a ti per maao 
ĩduzimẽto e per exẽplo do estado e per aazo de escãdalo tirã as almas 
daquelle que as remio: e daquelle que derramou por ellas seu sangue. e 
diz mais. Eu te rogo que me digas qual leygo trabalha por auer as cousas 
temporaaes mais que fazẽ os clerigos? e quẽ husa mais desordenadamẽte 
do que teẽ que elles? Quãdo os leygos veẽ tãto fausto nos ornamẽtos e 
alffayas de casas dos clerigos nõ som per elles mais demo[dd ij]//uidos a 
amar o mũdo que a despreçallo: phisico cura a ty meesmo. Se tu preeguas 
que o mũdo se deue menos prezar desprezao tu primeiro: e entõ cõ mayor 
efficacia cõuidaras e demoueras os outros e por aquello daras tu aa tua 
pallaura voz de virtude. Cõcorde a vida cõ as pallauras: e logo na tua 
boca sera a pallaura de deus viua e afficada: e talhara mais que todo 
cujtello agudo dãbalas partes. Mas certamente nõ se faz assy mas tal he 

1  No original: salamẽte.
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o sacerdote como he cada huũ do poboo e tal o clerigo como o leygo e 
cada huũ delles ha cobijça. e cada huũ se pagua do mũdo e das cousas 
que no mũdo som. empero os leygos cõ trabalho e os clerigos sem elle 
querem auer todo o mũdo: e querẽ seer cõpanheyros dos outros1 homẽs 
na cobijça e na auõdãça: mas nõ em o trabalho. Querẽ pecar como os 
outros: mas nõ seer pungidos com elles. Onde de temer he que ajã a pena 
cõ os demonios. Como nõ despenderã os sagraaes ho que teẽ em comer 
e beber sobejamẽ[te] e ajnda em presença dos sacerdotes como nõ 
cuydarõ em vaydades e em çugidades deste mũdo como nõ serã soberbos 
e alleuãtados quãdo veẽ tanto fausto e tãta desordenança dos clerigos? 
porvẽtura nõ husaaes vos mal e sem reuerẽcia em presença dos leigos 
das esmollas dos pobres das rrẽdas do patrimonio da cruz de  Christo nõ 
fazees vos liuros nas ygrejas mais: gouernaaes as cõ booças ou barraguaas. 
engordaaes os corpos ornamentaaes os cauallos. e certamente em os 
cantos todos das praças iazẽ derramadas as pedras do sanctuario .s. os 
sacerdotes iazẽ ou estam nas ẽtradas das ruas grãdes. e ensinam os pobres 
per maaos exẽplos pera hyrẽ per os caminhos anchos que leuã a morte 
os que andã por elles. e os lançã no fundo do inferno. A door da cabeça 
chegua aos mẽbros. E cõ rrazõ braada agora a ygreja: ex que em paz a 
minha coyta he muyto amargosa. muyta he oje a perseguiçõ da ygreja e 
mayor que homẽ poderia creer: e qual nõ foy des o começo. Per mujtas 
guisas a perseguio o dyaboo mas nũca mais grauemẽte que oje. porque 
nũca hy foy mayor perdiçõ de christaãos que agora: nẽ mais liuremẽte 
e ousada se passarõ e britarõ os mãdamẽtos de deus. Quãdo começou a 
ygreja entõ e perseguio o / dyaboo per os tirãnos depois que foy mais 
forte perseguio a per os herejes. e agora seẽdo ja leda e florida perseguea 
per mouimẽtos nõ conuinhauees. Estas cousas Bernar. E ajnda em fim 
ponho huũ exemplo dos clerigos.

Huũ clerigo estãdo ẽ huũ synodo era afficado que fezesse huũ 
sermõ: e elle queyxaua se mujto e tomaua tribulaçõ porque nom sabia 
cousa digna pera propoer em presença de tantos prellados da santa ygreja. 
e õde jazia fazẽdo oraçõ veyo a elle o dyaboo. e disse lhe. porque tomas 
ãgustia por preeguar a estes clerigos dizelhe aquesto e nom lhe digas outra 
cousa. Os principes do ĩferno enuiã saudar a vos principes da ygreja: e 
fazemoslhe saber que somos todos ledos e lhes fazemos muytas graças. 
porque por a sua negligẽcia acerca todo o mũdo se torna pera nos: porque 
os suditos cõ os prellados sem mestura se nos offereçẽ. Esto te digo eu per 
força e sem minha voõtade: mas façoo per costrãgimẽto e per mãdado do 

1  No original: ds ooutros.
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muj alto. E quãto som estas cousas verdadeyras o estado da ygreja sem 
duuyda o demostra o qual em tres males e peccados que no mundo som 
nõ reçebe cõparaçom doutro estado .s. de soberba auareza: luxuria que 
som nos clerigos e prellados. Vee tu os regedores grãdes do mũdo e os 
reys: vee os duques cõdes e varões: nõ veeras cousas em seu trajo e em 
seu aparelho ou corregimẽto que tã singularmẽte escolheitas e tã põposas. 
Se parares mẽtes aa sua auareza nõ acharas algũa tal nẽ de mercadores 
nẽ de çidadaãos. e se teuessem herdeiros ligitimos ajnda pareçeria mais 
de soportar a sua sandiçe. De sua luxuria eu nẽ presumo nõ posso dizer 
cousa se nõ que aquelle todo poderoso deus que he escoldrinhador das 
reens e dos coraçoões1 a conhoçe. da qual luxuria elles deuiã auer grãde 
medo e spãto de huũs exẽplos de certos clerigos dos quaaes eu conheçi 
alguũs que subitamẽte e sem auisamẽto acabarõ sua vida em ffedor e em 
priuada. e alguũs que no acto da luxuria meesma ally acabarõ a vida ẽ 
cabo daquella obra. E se preguntas por a gula que he cryamento da luxuria 
acharas que o poboo faz hũa vez no anno entroydo. mas os clerigos cada 
dia. Em o sabado auiã en custume os judeus de seer abastados de viandas 
dellectosas: os quaaes nõ auiã conhoçimẽ//to de verdadeiro sabado os 
quaaes bẽ arremedam os clerigos nos dias festiuaaes em que comẽ mais 
dellicadas viandas e melhores nẽ a teẽ por festa doutra maneira saluo se 
enchem bẽ os papos. Onde Jeronimo diz que a soberba he cousa propria 
dos demonios e das molheres e a luxuria das animalias e a auareza dos 
mercadores: e destes todos se faz hũa cousa. assignallada e espãtosa que 
he ho maao clerigo. E tã bem poderas achar nos religiosos huũ signal he 
cousa espantosa e cõtra natura cõposta de estes meesmos tres malles. 
Algũas vezes seẽdo prior o ministro he soberuo e cobijçoso e ama de 
sempre seer mayor e busca todas manejras que pode per aficar no officio. e 
algũas vezes com este he dado aa cobijça da carne buscando ameude aazos 
de auer prazeres e viços e aalem desto aas vezes he çego da auareza e de 
cobijça dos olhos: e anda vaguãdo per ho mundo a pedir. e por reçeber 
e reteer os beẽs tẽporaaes de qualquer maneira que poder. E por quanto 
elle ha em si estes tres viçios donde nascem e descendẽ todos malles do 
mũdo. porque segũdo testimunho de Joham toda cousa que he no mundo 
ou he cobijça de carne ou cobijça dos olhos ou soberua de vida: e porẽ 
deuẽ sperar por retribuyçõ e paguamẽto cõ razõ todollos dampnos de 
outro mundo. E se alguẽ por as dictas cousas que assy escripuo ouuer 
sanha de my. este tal confessa de si meesmo que he destes. Muytos hy 
ha que quãdo lhes dizem a uerdade nõ a podem bem soportar. e quãdo 
nõ podem de outra guisa escapar respondẽ dizendo de taaes cousas 

1  No original: coraçooes.
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como estas eu nõ faço cõsciẽcia e esta tal he maa consciençia porque he 
cõtraria a verdade e aa razõ. Onde he de notar que de quatro guisas he a 
consciencia .s. duas booas e duas maas. A primeira he boa e asseseguada 
e esta he da quelle que faz peendença dos malles passados. e foge cõ 
diligencia de cometer outros do qual se diz em o psalmo. Bem auenturado 
he o barom ao qual nõ contou o senhor o seu pecado. Todo aquello que 
elle mandou ou teue por bem de nom seer contado assy he como se nom 
fosse. A segunda he boa mas he toruada aquelle se laua e alimpa nom em 
duçura mas em amargura por a ssensualidade / que repugna de guisa que 
lhe faz pareçer duro e aspero o caminho dereito. e pareçelhe a boa vida 
apartada e a vigilha lhe pareçe lõgua e a oraçõ prolixa a vestedura fea: 
e o mãjar grosso e montesino. E nom embarguando este reten se com o 
freo do themor mas este tal ouuira a voz de Christo com os apostollos s. 
vos sooes aquelles que aturastes comigo em as tẽptaçoões myugas1. E 
ouuirom2 aquello do psalmo. Cõ elle som eu na tribulaçõ. A terceira he 
maa e toruada a qual nom ha tã grande themor de fazer o pecado como 
de seer achado e visto ẽ o pecado. e menos temor ha de anojar e offender 
a deus que da infamia do pecado da qual em o psalmo diz. Em as obras 
de suas maãos he cõprehendido o pecador. e mais. Enche as suas façes 
de vergonha ou doesto e buscarom senhor o teu nome. A quarta he maa 
e folguada e por tãto he muyto perijgosa. Esta nõ ha reçeo de offender 
a deos nẽ vergonha de escandalizar os homẽs a qual depois que cheguar 
aa profundeza e ao cabo dos males desprezallos ha e nõ fara cõta delles 
auendoos por nemhũa cousa e porem fica e esta em o pecado. Mas nõ ha 
hy cousa cõ que tãto seja prouocada a sanha do julguador como he pecar 
com segurãça e nom se partir dos pecados e tal he a cõsciẽcia dalguũs 
que quando erram: e fazem mal de guisa que per razom ou per scriptura 
podẽ seer vençidos posto adecabo o temor de deos dizẽ que nõ fazem da 
quello cõsciẽcia pensando que deos em o juyzo seu seguira e julguara 
segundo a sua opiniõ fantastica e que leixara a justiça et cetera.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que aos soberbos cõtra dizes e aos humildosos 
das graças outorgua a todos os que reçebem ho estado de dignidade 
e regimẽto por bem de obediençia que ho reçebã humildosamente e 
sem cobijça. E que perseuerãdo assi em elle ajã graça em este mũdo e 

1  Talvez mynhas, ou myudas.
2  No original: ouoirom.
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gloria no outro. e embargua os cobijçosos çarrãdo lhe os caminhos com 
spinhos que nom lhes vaa bẽ em ellas: em guisa que nom se delectẽ 
em seer prellados. e ter os homẽs por subdictos e a juso de si nẽ ajam 
allegria por elles seerem mais honrrados e estremados dos outros e que 
finalmẽte sejam alumya[dd iij]//dos e tornados a cuydar em si. e se partam 
do pestilẽçial pecado da cobijça. e leixẽ seer taaes que por tua merçee 
nõ se percam. Amẽ.

De como o senhor andou sobre o mar de Galilea. e de como
elle sosteue a Pedro que nõ se alaguasse. Capi.viij.

E entre tãto o senhor orou soo em o mõte em entretanto (a barcha) 
em que erã os discipollos (em a meetade do mar se embarcaua e lançaua 
de hũa parte aa outra per as ondas que faziã. E elles trabalhauã em remar 
porque o vento lhes era cõtrairo) da qual cousa consijra quãto deue de 
seer temida a absençia de Christo. porque aquelles que nõ hã a cõpanhya 
delle som postos em tẽptaçoões. Cõsijra pois aqui nos discipollos e aue 
cõpaixõ delles. ca som postas em grãde angustia e tribulaçõ e tomou 
os a tormẽta em tẽpo que era ja de nocte e dally adeãte acerca per toda 
a nocte trabalhassem. (veẽdoos o senhor) cõ os olhos da misericordia. 
(que trabalhauã andãdo no mar. na quarta vigilia da nocte descendeo) 
do monte. (e andãdo sobre o mar chegouse a elles.) de parte se a nocte 
em quatro partes segũdo que som roldas ou vellas as que fazem os que 
guardã e vellã os castellos. E fazẽ se per quatro vezes na nocte sempre 
de tres em tres horas. Onde diz Jeronimo que as estaçoões e as vigillias 
de cauallaria se repartẽ em espaço de tres horas a cada hũa guarda. E fazẽ 
quatro na nocte de doze horas. e aa primeira chamã cõthicimum em latim 
quer dizer callamẽto porque os homẽs entõ adormeçẽ e estam callados. 
A segũda vella ou vigilha he chamado em latim intempestũ quer dizer 
desoras porque nõ som ajnda oras para se alleuantarẽ as gentes a obrar. 
A terçeira he dicta gallicantũ: porque entom acorda o guallo a cantar. 
A quarta he dicta antelucanum que he ante que venha a luz. e em esta1 
quarta vigilha veo o senhor dõde se mostra que por toda a nocte forõ em 
tormẽta. Onde Theophillo. Leixou ho senhor que os discipollos ouuessem 
tormenta e perigoo. por se fazerem pacientes. E nom se chegou logo no 
começo a elles mas leixou os andar em perigoo per toda a nocte por os 
em/sinar a soportar e esperar pacientemẽte per tempo e nõ cuydar que 
logo no começo ajam ajuda e acorrimẽto nas tribullaçoões. E mais vee 

1  No original: este.
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como o senhor nõ se chegou no começo do perijgo mas na fim. Per myte 
nos seer ou estar em meetade dos perijgoos por tal que pellejãdo nos 
em as tribullaçoões e tẽptaçoões sejamos mais prouados. e por tal que a 
elle soomente nos acorramos que he poderoso de nos liurar das cousas 
desesperadas. Quando o entẽdimẽto do homẽ nõ pode auer remedio 
emtom veẽ ajuda e a saluaçõ diuinal. E consijra tu agora o senhor como 
seendo trabalhado e fadiguado da lõgua vigilha e da oraçõ perlõguada 
elle soo descendeo do mõte que era fraguoso e deçeo de nocte e com 
os pees descalços e aue delle afficada cõpaixom e door (E como se elle 
cheguasse aa barcha veẽdo os discipollos forõ toruados: e com medo 
bradarõ cuydãdo que era fantasma ou visom) de cousa que nõ era. ou 
visom dalguũ spiritu que lhes queria fazer dãpno. E porque segundo 
se desto mostra elles eram de pouca fe: por tanto quis passar per elles 
fingindo que se hya assy como fez depois da sua resurrecçõ andando cõ 
dous seus discipollos: e fingindo que se queria hyr mais longe porque nõ 
era conhoçido. Taaes visoões como estes se fazẽ comũmẽte segundo a 
disposiçõ de dẽtro da quelles a que pareçẽ. E outro se queria ajnda passar 
per alguũ spaço. porque a graça mais alonguada e desejada fosse mais 
praziuel e a sua saluaçom: e liuramẽto do perijgoo lhe fosse mais doçe: 
e mais gracioso: e assi fingio que mais longe queria hir por estẽder o seu 
desejo. E o senhor benigno nõ querẽdo que fossem mais atormẽtados e 
que nõ se perdessem com themor. por quanto acheguado he aos que o 
chamã em verdade logo os segurou. auede fiuza de seerdes liures contra 
aa tribulaçõ da desesperaçõ: eu som o liurador e nõ fantasma. Nom 
queiraes temer porque eu vos posso liurar do perijgoo. Segũdo Jeronimo 
nõ disse aqui Christo quẽ elle era: mas disse eu som porque por a voz 
que conhoçiã podiam entender que era seu meestre: ou entẽderiã que era 
aquelle que disse a Moyses .s. o que he me enviou. Crisostomo. Nom 
conhoçiam a sua pessoa porque // fazia escuro. mas logo o conhoçerõ na 
voz: e o temor foy partido. Onde Theophilo diz que quãdo o maao spiritu 
e os homẽs se trabalhã de nos mouer a temor ouçamos entom Christo 
dizẽte. eu som nõ queiraaes temer .s. eu sempre estou açerca. e assj como 
deos estou sempre e nũca traspasso. (nõ partaaes a ffe e fiuza.) que ẽ my 
teendes por falsos spãtos. (Entom Pedro) mouido e acçendido cõ grande 
amor: ca tanto desejaua a Christo que nõ querria sperar ateesque elle 
cheguasse aa barca. mas querria sayr a elle em çima das augoas. (onde 
disse. Senhor se tu es mãda ou faze que eu vaa a ti ẽçima das augoas) 
assy como se dissesse segundo Jeronimo. Tu mãda e as augoas logo se 
farã rijas e testas: e faça se leue o corpo que de sua natureza he pesado. 
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Em aquello se pareçia a muy feruẽte ffe que Pedro auia. porque crija 
que o saluador podia fazer todas cousas no mar e na terra. (E açenou lhe 
o senhor) cõ a voz e cõ a maão (que vyesse.) e cõfiãdo Pedro do poder 
do senhor (saltou em o mar: e começou de andar sobre elle) em a qual 
cousa se mostrou mayor milagre. porque Christo nõ soomente per si 
pode esto fazer. mas ainda deu poder a outrem de andar sobre a augoa. 
(Mas depois desto veendo Pedro que o vento era muy forte ouue medo) 
porque a fraqueza humanal o leuaua ao fundo. Foy pois leixado pouco 
a pouco aa tẽptaçõ: por nõ cuydar que era ygual a deos e ensoberueçer: 
e porque a sua ffe fosse acreçẽtada per sua oraçõ creẽdo elle que per 
mandado do senhor poderia seer liure. (e como começou de se afundar 
ou amergulhar logo chamou o senhor) e a deestra do senhor o alleuãtou 
que se nõ fosse ao fundo e tornou o aa barcha. (E disse lhe ho homẽ de 
pouca ffe: porque duuidaste?) Em esto se mostrou a poquidade da ffe em 
Pedro porque pois per mãdamẽto do senhor elle começaua de andar sobre 
as agoas quoalhadas ou espessas: nõ deuera auer temor do vẽto contrairo. 
Onde Crisostomo. porque Christo mostrasse que nõ fezera aquelle perjgo 
de se allaguar o vẽto mas a pouca creença. por tãto seguese homẽ de 
pouca ffe porque duuidaste. em a qual palaura declara que o vento nom 
lhe podera empeçer se a ffe fo/ra firme. Onde e Jeronimo diz assy. Se a 
Pedro apostollo que cõ fiuza e ffe rogou o senhor dizendo. senhor se tu es 
manda me que vaa a ti em çima das augoas. e porque ouue huũ pequeno 
de temor foy lhe dicto de pouca ffe porque duuidaste. que sera dicto a nos 
que ajnda desta pequena ffe de Pedro auemos muyto pequeno pedaço? 
(Entrou ho senhor na naue e cessou a tẽpestade) Onde he dado a entẽder 
que o senhor soporta que nos per alguũ tẽpo sejamos atribulados por tal 
que a nossa virtude e força seja prouada e porque conhoçamos a nossa 
infirmidade e fraqueza. em fim pero quando somos em a final necessidade 
nõ nos desampara: mas acheguase a nos. (e logo per) a virtude diuinal (a 
barcha foy aa terra pera onde hya) .s. a Bethsayda çidade. E aquello que 
Johanne diz que os discipollos forõ aalem do mar a Capharnaũ: nõ he 
cõtrairo. porque Capharnaũ e Bethsaida estã em hũa praia ambas jũctas e 
vezinha he hũa da outra ẽ os stremos dãbas de duas. E por razõ do termo 
onde veerom. poderemos nomear que cheguarõ a hũa ou a outra. ou per 
vẽtura per força do vento forõ primeiro sahir a Capharnaum. e depois 
a Bethsayda .s. do hermo que perteeçe aaquella meesma çidade: em o 
qual deserto o senhor dera de comer aas cõpanhas e se forõ a Bethsayda 
porque em meo ha huũ grãde laguo ou stãgue. Muytas vezes veemos que 
a naue ou barca dos discipollos he aballada ou emborcada e cõbatida per 
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os vẽtos e per as ondas. e nũca leemos que se allaguasse. Sempre deus 
he presente cõ os seus em tribulaçõ nõ embarguãdo que a tempo pareça 
que tarda porque leixa passar aquello assy. Onde Bernardo. Quãtoquer 
que a tribulaçõ se faça cruel pera ty: nõ cuydes que es desamparado 
mas cuyda e nẽbra te daquello que diz .s. cõ elle som eu em a tribulaçõ. 
Direy boa cousa he a my senhor de seer tribulado com tãto que tu sejas 
comigo e melhor me he de tribullado seer assy que regnar sem ti. nẽ seer 
viçoso nẽ auer gloria sem ti.

Mystica mẽte esta naue he a ygreja a qual nõ leua os preguiçosos e 
molles a o porto. mas aquelles que fortemente remã cõtra o vẽto contrairo 
e o asopramento dos maaos homẽs e dos demoẽs. o trabalho dos [dd 
iiij] // apostollos significa1 o trabalho dos fiees cristaãos quãdo som em 
algũas pressuras de taaes pessoas. a qual ygreja Christo finalmẽte nom 
leixa descõsolada: nõ ẽbarguãdo que algũas vezes a leixe aa tribulaçõ.

Moralmente o mar he o mũdo. a naue he a penitençia ou a cruz de 
Christo. por que a peẽdẽça que he participante da cruz de Christo nom 
teẽ nem leua em si saluo os discipollos de Christo. Ou a naue he o corpo 
humanal ẽ o qual a alma he como marinheiro na naue. a qual per as ondas 
dos padeçimẽtos da sanha e da cobijça que som nos orguãos do corpo 
muytas vezes he ẽpuyxada. e algũas horas esta em perijgo de se allaguar 
porque o mouimento da paixõ do homẽ muytas vezes allagua e affunda o 
juyzo da razõ. Mas na quarta vigilia a quall se acaba na alua da ma[n]hãa 
veo Christo. e trouue consigo bonança. porque quando a voõtade alleuãta 
os olhos açima aa claridade do muy alto. logo assessegua o impeto e 
mouimento das temptações (as companhas marauilhauãse) por quãto 
nõ ouuerõ ja mais experiencia de tall asseseguo .s. por que os maaos nõ 
som em paz. Pedro andãdo sobre augoa nõ reçebeo mal alguũ da augoa 
mas do vento o qual açerca steue de o allaguar. e assy os homẽs andãdo 
sobre augoa do mundo per desprezo das riquezas nom reçebẽ per ellas 
da ellaçom e alleuantamento da soberba que se alleuanta muytas vezes 
por homẽ as teer desprezadas. Ajam pois temor aquelles que estam em 
apartada peendença e religiom e que leixarom as cousas terreaaes que 
os nõ aballe o vento da soberba e os allague. Onde he dicto ao primeiro 
homẽ. Asenhorade vos de todas cousas que se mouem sobre a terra. E assy 
que som aqui tres millagres juntamente .s. andar sobre augoa do mar e a 
bonança da tẽpestade que foy subita. e que a naue que foy alõguada da 
terra foy loguo leuada ao porto: por tal que nos aprendamos que os fiees 
em que Christo he primez e andam sobre o temor do mũdo: e trijlham as 

1  Repetição da expressão: o trabalho dos apostollos significa.
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ondas das tribulações e vaão se muy aginha aa terra daquelles que viuem 
para sempre: Onde Agustinho. Consijraae que o mũdo he como mar e o 
vento forte he a cobijça de cada huũ que / he grande tempestade. Amas 
deos andas sobre o mar: e de fundo de teus pees he a soberba do mũdo. 
Amas tu o mũdo elle te soruera e leuara para si. porque elle sabe affoguar 
aquelles que o amam e nom soportallos. Mas quando o teu coraçõ anda 
aballado com cobijça pera vençeres a tua cobijça chama a diuijndade 
de Christo e aprende de trilhar e pisar o mundo. e nembra te de aueres 
fiuza ẽ Christo. E se o teu pee ja he mouido e aballado e stas tremendo 
e nom podes vẽçer a augoa: e começas de te alleguar dize liura me ca 
vou me a perder. e dize pereço e nom te percas ca aquelle soo te liura a 
ti da morte da carne que por ti morreo em carne. Estas cousas Agustinho. 
Onde e Beda. Nom he de marauilhar de çessar o vẽto quando o senhor 
ẽtrou em a barca: porque em qualquer coraçom que deos he presente 
per graça de seu amor. logo todas as pellejas e cõbates de todos pecados 
e do mundo nosso aduersario e dos spiritos malignos assesseguam. E 
segundo diz Theophillo se queremos reçeber Christo ẽ nossa naueta 
ou barca .s. se quesermos que more nos nossos corações logo seremos 
achados na terra em que queremos hir .s. em o çeeo. (E como Jhesu e os 
discipollos forom aalẽ do mar cheguarõ a terra de Genesareth) e chamase 
assy aquella terra por razom de huũ lugar que estaua dally perto que auia 
aquelle nome. (E as gẽtes daquelle regno ou comarca conhoçerom no.) 
huũs per fama e outros per cara (e andarom buscando os enfermos de 
toda aquella comarca e trouueronos a Jhesu pera sollamente poderem 
tanger a faldra do seu vestido) sabendo que os podia curar e percalçauã 
saude assy na voõtade como no corpo. Onde Crisost. Nos nõ sollamente 
auemos a faldra e a vestidura de Christo: mas teemos o seu corpo pera 
comermos1. pois se aquelles que tocarõ a faldra da sua vestidura reçeberõ 
tãta virtude mujto mais a reçeberã aquelles que tomam todo o seu corpo. 
Estas cousas Crisostomo. Marauilhosa ffe foy a dos jerasenos que nõ 
soomente forom contentes de seerem saãos e curados aquelles que ally 
eram presentes. mas enuiarom aos outros darredor da co//marca que 
viessem todos correndo ao phisico. (e ouio Herodes thethrarcha a fama 
de Jhesu) .s. a nomeada da sua doctrina e dos seus millagres. Assi que 
elle e alguũs outros se marauilhauã (creẽdo que Joham resurgira) e fora 
tornado em aquelle. e que fora tornado da morte aa vida. E çertamente 
elle resurgio da morte. porque resurgio da catiuidade e morte daquesta 
miseria do corpo. e segũdo o spiritu passou se pera  vida nõ mortal. Onde 
Theop[h]illo. Sabia Herodes que matara elle a Johã que era justo sem 

1  No original: comeremos.
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causa e sem razom dereita. e crija que elle resurgira dante os mortos. 
e que pera resurrecçõ ouuera o fazer dos millagres que obraua. Estas 
cousas Theophillo.

Per aquesto moralmente he significado e se ha de emtender que 
aquelles que resurgem da morte da culpa deuem fazer mayores obras 
de virtudes. que ante por se mostrarem graçiosos em sua resurecçom.

Moralmente aquelle degolla a Johãne que tira a alguẽ o boo 
proposito. ou a mata em sy meesmo. E Herodes antre a duuida e o themor 
que auia nõ1 sabia que fezesse. e desejaua muytas vezes de veer Jesu 
mouido mais por desejo e cuydado argulhoso de veer os millagres que 
fazia mais que por deuoçõ. e porque se per ventura elle era Johã que 
o podesse conhoçer. mas queria o conhoçer pera o matar. Por aqueste 
Herodes se entendem os guarridos ouffanos. os quaaes querẽ veer as 
marauilhas. e ouuillos millagres mas nõ os querem seguir. Tremia Herodes 
e auia medo a Johãne seẽdo viuo proue. e de todo desuestido. e outro si2 
temia o despois seendo degollado e morto. Onde Crisostomo diz que tanta 
he a força da virtude que ajnda depois da morte o virtuoso he mais forte 
que os que viuem. e tãto he fraca a mallicia que ajnda que tenha honrra 
de rey e defensom de muyta companha. e ajnda que todo poderio deste 
mũdo a ajude. elle faz aquelles em cuyos peytos ou stamagos jaz seer 
mais fracos que todas cousas. E diz mais que os pecadores. ora saybam 
ora nom saybam parte dalguũ seu dampno sempre de qualquer soom ham 
medo. ca o pecado mesmo faz trayçõ. e emgano ao homem ajnda que 
lho outrem nom faça. e ajnda que o negue e escuse elle ho cõ/dena e faz 
seer medroso e pegriçoso aquelle que peca. Estas cousas Crisostomo.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo muj piadoso tem por bẽ de sobires na barca do 
meu peito. e amansar os tormentos e ventos da soberba e pecados que se 
em mi alleuantam por tal que nom me allague em algũa das temptaçoões 
da onda da agoa. nem me derribe vento. e da me na toruaçõ conselho. e 
em a persiguyçom fauor e ajuda e sollaz na tribullaçom. e na aduersidade 
fortelleza. e virtude em toda temptaçom e liura me das tempestades deste 
mar brauo. e leua me ao seseguo e segurãça da praya. e a porto seguro 
dando me agora pam tẽporal e depois eternal amen.

1  No original: auiãno.
2  No original: outra si.
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Das palla[u]ras do senhor por os quaaes alguũs se
tornauã atras. Capitollo .ix.

Apres que o senhor Jhesu ouue passado o mar cõ os discipollos 
des o deserto passando a Genesareth. (E em outro dia seguinte as 
companhas a que elle deera de comer nõ ho achando ally em aquelle 
lugar.) onde aquello fezera. (meterom se em huũas barchas) ou naues 
(que veerom de hũa çidade chamada Thyberiadis) a qual esta açerca 
daquelle deserto.) E forõ se aalem do estanque a Capharnaũ. e porque 
acharom Jhesu marauilhauã se como veera) por que elles virom hũa soo 
barca partir em a qual elle nom entrara cõ os discipollos. (E disseromlhe. 
Meestre como vyeste aqui tu que nom emtraste na barcha) dos discipollos 
nem em outra. (E respomdeo lhes Jhesu.) nom aa questom mas a entençõ. 
(Em verdade vos digo) que ajnda que vos mostrees deuotos. (empero 
vos me querees e buscaaes. alguũs de vos) ajnda que todas nom por aazo 
dos millagres que vistes. nem por creerdes a my nem aos meus signaaes. 
(mas por que comestes dos cinquo paães e fostes fartos.) conuem a saber. 
nõ me buscaaes por amor de mym. mas porque ajaaes mantijmento // 
sem vosso trabalho e cuydado. Consijra agora de quã grande sabor e 
doçura forom aquelles paães ajnda que fossem de çeuada. porque teẽdo 
aquellas cõpanhas1 ajnda a doçura e sabor delles seguiã o senhor 
afficadamẽte e cõ grãde cuydado. E semelhauelmẽte muytos buscã agora 
Jhesu nõ por Jesu. mas por auerẽ bẽ em a vida presente. e por auerẽ 
proueitos e se guardarẽ de dãpnos muytos. outrosi cõsagrã Jesu nõ por 
Jhesu mas por o dinheiro. Este pũto e passo he cõtra aquelles que entrã 
em religiõ e tomam estado de clerezia por ramo de pryguiça. E por comerẽ 
o pam sem trabalho aos quaaes diz o senhor .s. buscaaes me vos cõ 
cobijça de auerdes muytas rendas: e por auerdes mujtas missas: e por 
cousas semelhãtes: e nom por os millagres que vestes pera me seguirdes 
ẽ elles. mas porque gastastes das rendas e das offertas: empero nõ sooes 
fartos: porque segũdo se acustuma dizer comuũmẽte quãto homẽ mais 
augoa bebe quanto ha mayor sede. Onde Gregorio. Dos paães forõ elles 
fartos: e per as pessoas daquelles que assy forõ fartos o senhor doesta 
aquelles que som ecclesiasticos: e dentro na ygreja entrarõ e se cheguarõ 
ao senhor filhãdo ordeẽs sacras: e em ellas nõ buscam a virtude: mas os 
remedios e a maneira porque ajã a vida presente. nẽ cujdã que cousas 
deuẽ fazer e seguir em a sua vida: mas que sallarios reçeberõ elles per 

1  No original: cõpauhas.
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que sejã contẽtes e fartos. Os abastados dos paães que seguiam o senhor 
nõ som outros: nẽ he outra cousa se nom auer reçebidos os beẽs 
temporaaes da ygreja e buscar o senhor nõ por as suas marauilhas: mas 
por o mãtijmẽto. E buscallo assy nõ he outra cousa se nõ entrar aa religiom 
nõ por fazer virtudes: mas por desejo de auer temporalidade que hã mester 
sem trabalho. Onde Crisostomo. Aprẽdamos de nos cheguar a Jhesu nõ 
por nos dar as cousas em que ajamos sabor quanto ao gosto ou outros 
sentidos: por tal que nõ sejamos doestados assy como forõ os judeos. 
Certas diz elle: vos me buscaaes nom por os signaaes que vistes mas 
porque comestes dos paães e fostes fartos. E por tãto nõ fez elle este 
signal cõtinuadamẽte nẽ ameude: mas duas vezes soos: por ẽsinallos que 
nõ seruissem ao vẽtre: mas que cõtinuadamẽte aas cousas spirituaaes: e 
a es/tas nos cheguemos: nos e busquemos o pã celestrial e reçebẽdoo 
lãçemos de nos todo afficado pẽsamẽto desta vida. Onde outrosi 
Agustinho. quãtos hy ha que nõ buscã Jhesu se nõ por lhes fazer bẽ alguũ 
que teẽ alguũ negocio ou neçessidade. e este tal busca os clerigos que 
roguẽ por elle. outro hy ha que he apremido e subjugado per alguũ 
poderoso. e porem foge pera ygreja. outro quer que roguem a deus por 
elle: a çerca do qual deus vall muyto pouco ou he teudo ẽ pequena cõta 
e huũ assy e outro assy: enchesse cada dia a ygreja e aadur buscã Jhesu 
por voõtade de buscarẽ. Onde Beda diz: que aquelles ajnda que na oraçõ 
demandã a Jhesu as cousas temporaaes estes nõ buscam a Jhesu por 
Jhesu: mas por algũa outra cousa. E porque as cõpanhas seguiã a Christo 
por o mãtijmẽto corporal: enduze os elle aas obras meritorias. e que 
busquẽ o manjar spiritual pera se refrescarẽ (e disselhes. Obraae) .s. 
obrãdo mereçee ou buscaae (nõ o mantijmẽto corporal que pereçe: mas 
aquelle que dura na vida eternal) .s. o mãtijmẽto spiritual que da vida 
eternal. mãjar que se perde ou apodreçe faz todo aquelle que torna a 
entẽçõ das cousas spirituaaes ao guaanho temporal. Aquelle que trabalha 
por as cousas spirituaaes e cõ entençom dellas este aparelha manjar que 
nom se perde. Ergo a nossa obra e o nosso stado seja por ẽcamynharmos 
e auiarmos nossa entençom a buscarmos manjar que leua o homẽ que o 
come aa vida eternal .s. aas cousas spirituaaes e das cousas tẽporaaes nõ 
deuemos principalmẽte curar. mas açessoriamente curar dellas por razõ 
deste corpo corruptiuel que sem ellas nom se pode manteer. Onde 
Crisostomo diz que este dicto de Cristo he tal como se lhes dissesse. Vos 
buscaaes o mantijmento corporal: e eu som aquelles que criey os vossos 
corpos pera buscardes per elles aquelle comer que nom da a vida temporal 
mas a vida eternal. Mas porque alguũs daquelles querem comer folguados 
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e com preguiça husam mal deste dicto ou desta pallaura. e porem 
necessario he que traguamos aquello de Paulo. Onde diz. Aquelle que 
furtaua ja nom furte: mas ante trabalhe com suas maãos pera auer de que 
de aquelle que mester ha. E elle quamdo foy a Chorintho morou com 
Aquylla e // Pristilla: e trabalhaua em dizer pois Christo que nõ trabalhes 
por o mantijmẽto que pereçe. nõ nos ensina que ajamos de seer ouçiosos 
e pryguiçosos. mas que compre de trabalhar por auer e por dar. e esto he 
trabalhar por mãtijmento que nõ pereçe: e auer affecçõ aas cousas deste 
mũdo. esto he obrar o mãtijmento que pereçe. esto disse elle por quanto 
aquellas nõ auiã cuydado alguũ da ffe. mas soomẽte queriã encher o 
ventre nõ trabalhando1 cousa algũa. e tal mãjar como este chamou elle 
vianda ou mantijmẽto que pereçe. Estas cousas Crisost. (Este comer 
duradoiro vos dara o filho da virgẽ) .s. he prestes pera vollo dar. porque 
a este veo ao mũdo emuiado per seu padre. Este filho da virgẽ assijnallou 
deus padre pera esto e o ordenou: e estabelleçeo specialmẽte emuiãdo 
ho a o mũdo pera dar vida eternal ao mundo. e elle demostra seer aquelle 
meesmo mãjar. segundo se logo declara. E nos entõ fazemos obras de 
deus s. as quaaes elle ha per acçeptas e reçebidas. e per as quaaes 
podemos percalçar este mãjar que nõ pereçe quando per ffe verdadeira 
nos ẽcorporamos a Christo per boas obras e fazemos delle mantijmento 
nosso: o qual nos da elle per graça outorguãdo nos si meesmo pera morar 
em nos pera sempre. E elle he o manjar per que se manteẽ e viuẽ os 
angeos o qual sempre esta na vida eternal. Mas os judeos como 
desconhoçidos e ingratos do mãjar que lhe o senhor dera. auiã por melhor 
a mãna que os padres comerom no deserto: dizẽdo. (os padres nossos 
comerõ a mãna em o deserto) segũdo que he escripto .s. pam dos çeeos 
lhes deu a comer. assy como querẽdo dizer. tu ajnda nõ fezeste cousas 
semelhantes a Moyses. (Moyses deu) per quorẽta ãnos (mãna) e tu deste 
nos pã de çeuada nõ mais de hũa vez. Onde Agustinho. Parauãmẽtes aas 
cousas que fezera Moyses: e queriã que ajnda elle fezesse outras mayores. 
(e disse lhes Jhesu. Moyses deu pã feiteiço do aar) e significatiuo doutro 
(e nõ pã verdadeyro) que descendesse do çeeo. (mas agora o meu padre 
vos dara a vos pã do çeeo verdadeiro) .s. o senhor Jhesu: o qual o outro 
pam representaua. Onde nõ se diz aqui que este era verdadeiro por o 
outro seer falso. porque aquelle pã ou manjar verdadeiro foy e nõ fal/so. 
mas fazesse defferẽça antre este e o outro porque o outro foy dado em 
figura do pã verdadeiro spiritual que nos he dado no sacramẽto e porẽ 
este he o pã verdadeiro que foy affigurado per aquelle. O pã corporal nõ 

1  No original: trahalhando.
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da vida mas cõseruaha per aquelle tẽpo que he ordenada. mas o pã 
spiritual da vida. porque a alma começa de viuer acheguãdo se e 
apeguãdose aa pallaura de deus. E por tãto o verbo de deus principalmente 
he dicto (pã de vida) porque da vida a alma. e por tãto diz Christo. (eu 
som pã de vida) per diuijndade (que desçendi dos çeeos) per humanidade 
que tomei. (do qual se alguẽ) iustamẽte (comer nõ morrera) morte da 
alma: mas viuera. nõ soomente agora per vida de graça: mais dep[o]is 
per vida de gloria. (nõ assy como seus padres delles) que erã seus 
semelhauees. (os quaaes comerõ o mãna e morrerõ) morte da alma: 
porque aquello que vijã entõ aquello entendiã: e aquello que nõ vijã nõ 
no entẽdiã. mas os justos que nõ erã taaes como estes nõ morrerõ quãto 
aas almas. porque o mãjar que vijã a olho entendiã no spiritualmẽte. 
Onde aquelles que deuotos erã tijnhã elles todo sabor de doçura. mas aos 
maos a que se enuoluia a alma cõ elles era enxabido e sem sabor. assi 
como o sacramẽto da eucaristia a os boõs e que o filhã dignamẽte he 
prazer e solaz da vida spiritual. E assy pera os que filhã injustamente he 
juyzo: entom antre as outras cousas. (disse lhes Ihesu) pallauras 
spirituaaes de seu corpo e sangue. (O pã diz elle) .s. aquello que vos he 
assijgnado per pã o qual eu grãde sacerdote darey sacramẽtalmẽte e 
spiritualmẽte ou aquelle que o comer se quer spiritualmẽte. (carne minha 
he) escõdida so especia do pam (por a vida de todo o mũdo) auõdosamẽte. 
e se a alguẽ nõ abasta esto he por a sua culpa. e diz mais (se nõ comerdes 
a carne do filho do homẽ e nõ beberdes o seu sangue nõ averees vida em 
vos) s. se nõ teuerdes penhor da vida da graça e da gloria .s. porque na 
carne he a diuijndade que aviuenta. E diz mais. (quem come a mynha 
carne e bebe o meu sangue) assy como deue. cõuem a saber. nom 
soomente sacramentalmẽte mais spiritualmente (ha vida eternal) porque 
tem principio que aviuenta pera sempre. e mais diz // (a minha carne he 
verdadeiro manjar) ẽ quanto he ajũtada ao verbo de deos. o qual he comer 
per que viuem os angeos (e o sangue meu verdadeiramente he beber) 
porque limpo e puro alimpa e purifica e outras cousas semelhantes que 
lhes por emtõ disse. E como deuemos entẽder suas pallauras elle o declara 
dizendo (Aquelle que come a minha carne) .s. aquelle que em my cree 
per fee e per obra de amor. (e aquelle que bebe meu sangue) assy como 
beber spiritual (e em my fica) por cõfirmaçõ de vida (e eu em elle) per 
graça. Onde Agustinho. Creer em elle he em creendo amallo e prezallo: 
e per creença hir em elle e encorporar se em os seus mẽbros. Aquella he 
a ffe que deus requere de nos: a qual elle obra per amor. Creer ergo em 
elle he comer ho manjar que dura para sempre. Porque fazes prestes os 
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dentes e o ventre? Cree tu e logo o mãjaste? Estas cousas Agustinho. 
Segundo elle meesmo ergo sacramẽtalmente o come e bebe aquelle que 
sollamente filha o sacramento. Spiritualmẽte o filha aquelle que chegua 
a auer a cousa do sacramento. Em a qual som duas cousas: hũa he aquella 
que he significada e contheuda que he Christo inteiro cõtheudo de fundo 
de especie de pam e vinho. e outra he a cousa significada: mas nom 
cõtheuda. E este he corpo de Christo mystico: o qual he nos predestinados 
chamados e scolheytos. A carne de Christo de duas maneyras he .s. 
spiritual que he a ygreja: e material o qual filhou de Maria. (E como estas 
cousas dissesse na synagoga) onde he lugar de comuũ. (ensinando em 
Capharnaum) que era çidade metropolitana de Gualilea. por a qual cousa 
se mostra que Christo manifestamẽte ensinaua assi como aquelle que 
auia doctrina saã (E dizendo aquestas cousas) mostraua a sua caridade 
em dar o seu corpo e o seu sangue (e muytos dos seus discipollos) s. 
daquelles que o seguiã nõ entendendo aquello como homẽs spirituaaes. 
mas entendendo temporalmente. (murmurauã) em segredo aos discipollos. 
(e disserom. Dura e graue he esta pallaura de entender) .s. quem a podera 
creer. Esto segundo Agustinho. o senhor despensando quis e cõsentio 
que esto fosse assy. porque aos que fal/lam e emsinã booas cousas fosse 
dada causa e aazo de consolaçom e remedio e paciẽcia contra os 
maliciosos que fossem contra o que elles dissessem. pois que os discipolos 
atees das pallauras de Christo murmurauam. (E sabendo Jhesu) que elles 
antre si murmurauã solueo lhes aquello que os mouia a murmurarẽ: e 
declarou lhes aquello de que forom escandalizados. Mas elles cuydarom 
que fallaua elle da carne que agora se espedaça per outra carne. ou da 
carne que se vende no açougue. mas elle disse que auia de sobir aos çeeos 
inteiro: e assy pareçe que do comer spiritual fallara elle: e deste o dizia 
e nom do manjar carnal .s. (quando virdes o filho da virgẽ sobir onde 
primeyro era.) ante que tomasse carne. (certamente entom) per ventura 
(entenderees) que nom se guasta nem come per bocados nẽ mordeduras 
nem da o seu corpo per a maneira que vos pensaaes. Onde Agustinho. o 
filho da virgẽ Christo aqui em terra ou da terra tomou carne. ally ouue 
começo seu de seer .s. da virgẽ Maria. Que quis elle pois entender para 
aquello que disse. quando virdes o filho do homem sobir onde era 
primeyro. saluo que entendamos que hũa pessoa he Christo deos e homẽ 
e nom duas. porque a nossa ffe nõ leixe de seer a trijndade e seja 
quaternidade. Assy pois era elle filho da virgẽ no çeeo como filho de 
deus ẽ a terra .s. filho de deus ẽ a terra quanto aa carne que reçebera e 
filho da virgẽ em o çeeo ẽ vnidade de pessoa. Onde Theophilo diz que 



95Ludolfo de Saxónia

nõ cuydes porem que do çeeo desçẽdeo o corpo de Christo: mas que 
aquelle meesmo que era filho de deus e da virgem (desi diz que o spiritu) 
.s. ho entendimento spiritual. (he aquelle que auiuenta e ha carne nom 
aproueyta cousa) nem entende sem spiritu .s. as minhas pallauras 
entendidas segundo o entẽdimento carnal nom aproueitã cousas mas 
empeeçem. A qual cousa mais abertamente declarou dizendo. (as 
pallauras que falley a vos) por vosso prouejto de como auies de comer 
o meu pã e beber o meu sangue (spiritu e vida som) cõuem a saber. 
spiritual entendimento teem e spiritualmente e nom quanto aa letra se 
deuem entẽder. e assy aviuẽtã ellas. A letera morta he mas // o spiritu he 
aquelle que aviuenta. porque assy como a palha tem o graão assy a letera 
cobre o spiritu. e daqui quis elle entender que os comedores e beuedores 
da sua carne e do seu sãgue erã aquelles que estauã. e aturauã em elle e 
elle estaua em elles. (E desto muytos dos discipollos) .s. daquelles que 
pareçiã discipollos e o seguiã. mas nõ o eram verdadeiramente (se tornarõ 
atras) e nõ forõ mais cõ elle. (Disse ergo Jesu aos .xij. pervẽtura e vos 
escolhidos) spiritualmente por my. (querees vos tornar?) Nõ preguntaua 
por nõ saber suas teençoões. mas por demostrar que elle nõ os auia mester 
pois que puinha em sua escolha se se queriã partir com os outros (E 
Pedro) que era o mais principal e firme como pedra em todas cousas. 
mayormente em preguntar e responder ao senhor e prõpto cõ fauor da 
caridade por sy e por os outros (respõdeo) Onde Crisostomo diz que 
Pedro amador dos jrmaãos e guardador da amizade respondeo por todo 
o collegio. (Senhor a quẽ jremos?) Esta pallaura demostra muyta amizade. 
ja Christo era mais hõrrado e prezado delles que seus padres e madres. 
Onde podiã dizer cõ Agustinho. Se nos tu empuxas e lanças de ty da nos 
outro tal como ty a que nos vaamos e que siguamos. (Tu tees pallauras 
da vida eternal) .s. que prometẽ a vida eternal e enduzem os homẽs a 
ella. Moyses ouue pallauras de deus e os prophetas mas poucas vezes 
fallarõ pallauras da vida pera sempre. mas tu prometella. que queremos 
pois nos mais que esto pareçesse ajnda claramente na respõsom de Pedro 
a verdadeira cõfissom e conhoçimẽto da ffe. em aquello que se segue (E 
nos outros creemos de coraçõ) e conhoçemos por do creer proçede o 
entender .s. (que tu es Christo) quanto a humanidade em a qual es vngido 
pera a diuijndade como rey e sacerdote (filho de deos) padre teu natural 
quanto a diuijndade. e per cõseguinte ygual a elle em natureza e poderio 
.s. segũdo Agus. tu es meesmo a vida eternal. e nõ das em a tua carne e 
sangue saluo aquello que es .s. vida pera sempre. O pã seu e a sua carne 
e sangue chama aqui o senhor o ajũtamẽto e cõpanha dos fiees em o seu 
corpo que he a ygreja. E chamalhe pam porque a ygreja cada dia refresca 
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e da de co/mer aos que reçebe. Em ella huũ mantẽ o outro per pallaura. 
e per exẽplo atees que cheguemos aa perfeita fartura. Onde o senhor 
disse a Pedro. Apascoa ou da de comer aas minhas ouelhas. e chamase 
a jgreja carne e sangue de Christo. porque per a encarnaçõ vnida e 
ajuntada ao verbo per fee e sacramẽtos viue do spiritu de Christo. Assy 
como o corpo de cada huũ viue do seu spiritu que he a sua alma. assi as 
fiees almas viuẽ do spiritu sancto. Nos pois mujtos ajũtados. somos todos 
huũ pã e huũa carne e huũ sangue de Christo. A cõcordia e cõformidade 
da jgreja tam bem he chamada carne e sangue de Christo. porquanto 
aquella he a propria obra da encarnaçõ do verbo. e a final cousa da paixõ 
do senhor. Onde Agustinho por este comer e beber quer que seja entẽdido 
o ajuntamento do corpo e sangue de Christo he aparelhado. e se faz na 
mesa do senhor e della he filhado e comido. aquelle que filha o misterio 
e sacramento da vnidade. e do ajũtamẽto. e nõ teẽ alliança da paz. nõ 
toma o misterio pera sy mas cõtra sy filha testimunho. Esto pois he comer 
aquella vianda e beber aquella beberagẽ .s. morar em Christo. e auer 
aquelle que moore em elle. E por tãto aaquelle que nõ moora em Christo. 
e em o qual Christo nõ moora sem duuida nõ come a sua carne 
spiritualmente. nẽ bebe o seu sangue ajnda que carnalmente e aa vista 
aparte e mastigue cõ os dẽtes os sacramentos de sangue e corpo de 
Christo. e entõ filha elle o sacramento de tã alta cousa por seu juyzo e 
cõdẽpçõ. O signal pois pera conhoçer se o comeo ou bebeo he se moora 
e se he morado se pousou em Christo. e Christo em elle se se achegua e 
apegua a elle e nem he desemparado. Moramos nos em elle quando 
somos seus mẽbros. e elle moora em nos quando somos seu templo. 
Estas cousas se dizẽ porque amemos ajũtamento e liança. e ajamos reçeeo 
de seermos partidos e afastados. E todo esto que o senhor fallou da carne 
e sangue seu vallenos e aproueita pera esto .s. que nõ soomẽte coymamos 
nos e bebamos a carne e sangue de Christo em filhar o sacramento aa 
vista. assy como muytos maaos fazem. Mas ajnda estãdo em a vida 
presente coymamos e bebamos alliança e participaçom de maneira que 
assi como mẽbros moremos no corpo do senhor por tal que em o seu 
spiritu viuamos. e // nos mouamos. Estas cousas Agustinho.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que es auondosa saluaçõ da alma outorgua 
me desejar a ty soo desejando a ty por ty e nom por outra cousa. e que 
buscando te ache. e achando te tenha. e eu teendo te ame. e amando que 
faça peendença de meus pecados. e feita a peẽdença de meus pecados 
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que nom torne outra vez a elles. Alumea senhor eu te peço o meu coraçõ 
do lume da tua diuinal graça por tal que eu te aja por guiador em todas 
minhas carreiras e que sempre tema a ty sobre todas cousas e que te ame 
mais que algũa cousa outra. e que sempre faça em todas cousas a tua 
voõtade. nẽ me parta ja mais de ty. mas sempre me chegue a ty porque 
tu soo prometes a vida eternal aa qual tẽ por bẽ por tua misericordia me 
leuares. amẽ.

Da passagẽ que fez o senhor e os discipollos pollas
semeadas e agros. Capitollo .x.

Apres desto (passãdo o senhor huum dia de sabado per as semeadas) 
.s. per os cãpos onde auia meses (os seus discipollos auendo fame colhã 
as spiguas) por mingoa de mãtijmento. (e debulhauã nas e freguando as 
cõ suas maãos. e comjã os graãos) por cõsollaçõ e soportamẽto da fame 
e mingoa que auiã. Ex aqui as yguarias dos apostollos .s. os graãos das 
spiguas. pareçe que erã elles poõbas as quaaes tem em custume de comer 
graão. Padeçiã elles fame tãto por proueza como por ĩportunidade e 
aficamẽto das cõpanhas. em a qual cousa se entende que os preeguadores 
e prellados deuẽ de pospoer o comer corporal por a saluaçõ das almas. 
Onde Beda nõ teẽdo os discipollos spaço de comer por o aficamẽto 
das gentes auiã fame assi como homẽs. Mas colhiã das spiguas e dauã 
cõsollaçõ aa fame. a qual cousa he signal de aspera vida .s. nõ buscar 
mãjares aparelhados mas buscar comeres simprezes. Onde Crisostomo. 
Cõsijras quanta occupaçõ de ensinar auiã os discipollos apostollos que 
tã soomẽte pera comer nõ auiã espaço. os bẽauẽturados apostollos em 
os quaaes entõ requeria o corpo aquello que seu era quando o spiritu e 
coraçõ nõ auia que fazer. mas os homẽs carnaaes nõ curã das / cousas 
spirituaaes. nõ embarguando que tijnhã cousa carnal que façã. Os 
phariseos reprehendẽ o senhor daquesto assy como se os discipollos 
fezessem contra a ley per a ensinãça de seu meestre. E dizẽ (ex os teus 
discipollos fazẽ aquello que nõ he licito de fazerẽ nos sabados) Nõ os 
reprehẽdiã porque fezessem contra a ley em roubar o alheo. porque 
segundo a ley licita cousa era ao famijnto ẽtrar no cãpo e na vinha do 
proximo e comer. nom metẽdo fouçe nẽ vimdimadoira nẽ lançando fora o 
fructo nẽ o leuando cõ sigo mas reprehẽdiã nos porque colhiã as spiguas. e 
as debulhauã no dia do sabado pera as comerẽ. porque mãdado era na ley 
que os comeres se fezessẽ e aparelhassem no dia preçedẽte e nõ ẽ o dia do 
sabado. Onde Crisostomo. sabẽdo os judeos que os discipollos som como 
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espelho do meestre porque nos discipollos se pareçe e conhoçe o meestre 
por esto querendo elles tornar em doesto do meestre Christo o error dos 
discipollos diziã assy aquello nõ por se doerẽ da injuria seer feyta aa 
ley. mas diziã aquesto cobijçãdo de achar aazo de reprehender a Christo 
porque nom podiã elles queyxar se contra os outros que obrassem contra 
ley pois que elles cada dia pecauã na ley. porque aquelle que se dooe por 
outrẽ caer em pecado elle he muyto perfeito acerca da justiça. Nem pode 
nem deue alguem seer mais misericordioso a outrẽ que a sy meesmo. 
Estas cousas Crisostomo. E o senhor confondeo os phariseus escusando 
per razom os discipollos. e mostrando que nom faziam contra a ley. E 
primeiramente per exemplo em o qual ha duas razoões. A primeyra he per 
outra semelhauel da parte daquelles que filhã o alheo. porque semelhante 
necessidade foy em os discipollos aaquella que ouue Dauid quando 
comeo os paães sagrados da proposiçom os quaaes nom cõuinha comer 
a elle nem aaquelles que com elle eram. Se ergo he escusado porque os 
comeo com necessidade a qual cousa lhe nom conuijnha doutra maneira. 
Per conseguinte e os discipollos som escusados por quanto auiam 
necessidade. A segũda razom he pera cõsequencia e argumẽto da cousa 
menor aa mayor e esto da parte das cousas filhadas porque se Dauid em 
necesidade comeo lici[t]amẽ//te os paães sagrados a qual cousa cõuinha 
aos sacerdotes sanctos. ergo muy mais licitamente podiã os apostollos 
comer as spiguas que som comuũas a todos assy como se dissesse. se a 
necessidade ally nom ouue ley nõ a deue auer aqui. A necessidade faz 
seer licito aquello que doutra guisa seria nõ licito assy como se agora 
se alguũ enfermo britar o jejuũ nõ sera auido por culpado. Quando os 
phariseos pois leẽ aquello de Dauid louua a misericordia que foy auida 
cõ elle e cõ os seus. E quando veem aquesto reprehendẽ o passamento e 
britamento da ley nos apostollos ou discipollos. Donde se mostra que nõ 
defende a injuria da ley. mas por demostrar sua malicia. Outra razõ hy ha 
arguĩdo da cousa mayor aa menor. Por quanto os sacerdotes aos quaaes 
principalmẽte perteençe de guardarẽ milhor as cyrimonias da ley que 
britam algũas vezes. e em algũas cousas o sabado sem pecado. assy como 
quando no templo obrã feitos manuaaes acerca dos sacrificios matando 
animallias e esfollando as e leuando as hostias e cozendo e assando carnes 
e fazendo outras cousas semelhantes. ou ajnda quando circunçidam os 
paruoos. ergo muyto mais os discipollos que quanto a esto nom eram de 
ley algũa nem tiinhã ordeens em colher as espiguas e comellas no dia 
do sabado sem pecado erã. de sy aalem das outras autoridades vẽçeos 
cõ a sua propria alleguaçõ. e primeiramente per afirmaçõ da verdade. 
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E a razõ he tal porque mais poderoso he o templo spiritual que aquelle 
que he em figura e pois o templo que era em figura pode escusar os 
sacerdotes que em elle seruiam ajnda que obrassem em o sabado por 
seu seruiço. ergo muyto mais o templo spiritual que he Christo pode 
escusar os discipollos que creyã em elle. do qual templo diz. derribaae 
ou desfazee aqueste templo. porque mayor templo esta aqui s. Christo 
o qual he senhor do tẽplo. A segunda razõ em a qual os vẽçeo he per o 
desejo da piedade. e he tal mais quer o senhor a voontade da misericordia 
e piedade que das cirimonias da ley velha. e dar de comer aos famẽtos 
he obrar da misericordia e guardar o sabado ou ofereçer os sacrificios he 
cousa cirimonial. ergo. etc. Onde mais praz a deus da / misericordia per 
que alguẽ acorre aaquelle que o mester ha ou a sy meesmo mais que do 
sacrificio. e as obras da misericordia som mais acçeptas a deus que as 
offertas ou sacrificios hostias e sacrificio que faz ablandar e amansar deus 
he a saude dos homeẽs .s. auer homẽ cuydado de proueer aa sua mingoa. 
e liurallos della. A terceira razom porque os vẽçeo he per demostrar seu 
poderio. e he tal. Se Christo he sobre os discipollos e sobre o sabado. ergo 
pode despensar cõ elles pera obra do sabado. E pois elle fez o sabado 
por o homẽ porque folgue em elle e serua a deus e nõ fez o homẽ por o 
sabado. E porẽ segũdo Ambrosio. assy como elle fez e ordenou sabado 
assi pode desfazer. porque Christo nõ he subjeito a guardar a ley: mas 
he sobre a ley. e porẽ nõ pecca aquelle que guarda a ordenança delle. E 
aquello que se diz que he feito sob ley aquella subjeyçõ era de voontade 
e nõ de necessidade. E porẽ algũas vezes se subjugou por humildade. e 
outras se mostrou auer mayoria por razõ da autoridade. Onde Crisostomo. 
o sabado nom he feito por folguar e porque no sabado cessem de todo de 
fazer mas por tãto he feito porque vagãdo e cessando das outras cousas 
penssem em deus seu fazedor. e que por cessarẽ das outras obras ajã 
nẽbrãça das obras de deus de maneira que quãdo for pregũtado a razõ e 
causa daquella folgua que lhe seja dada por resposta que deus meestre e 
fazedor de todas cousas he a causa. Elle em dãdo a ley do sabado disse 
nõ farees cousa afora aquellas que obrar a alma. Esta he a festa .s. se 
auemos entençõ nas cousas spirituaaes e se cessam obras terreaaes e 
nos occupamos na occupaçom spiritual. Estas cousas Crisostomo. do 
misterio e significaçõ desta hystoria diz assy Beda. Colher as spiguas he 
tirar os homẽs do cuydado terreal em o qual apeguarom assy como raiz 
aa firmeza da voontade sua e esfreguallas antre as maãos e debulhallas he 
per exẽplos de virtudes alimpar e purgar a pureza da voõtade da cobijça 
da carne. assi como tirã das parguanas e do castabulho os graãos. E comer 
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os graãos he depois que alguẽ for limpo de toda çugidade de carne e do 
spiritu per as bocas dos preeguadores restituyllos e emcorporallos aos 
membros da ygreja. Estas cousas Be//da.

Consijra tu agora e paramẽtes nos discipollos e aue cõpaixõ delles 
seerẽ postos em tãta necessidade. e como quer que elles aquesto façam 
ledamente por amor da pobreza. Que podemos pensar ou que cousa he 
esta que os principes do mũdo seẽdo presentes o fazedor de todas cousas 
fossem postos em tãta pobreza que lhes fosse necessario de se mãteerẽ 
de tal viãda qual acustumã a comer as animalias? Onde Crisostomo. Tu 
marauilha te de os discipollos seerẽ assy afficados que nõ tijnhã cuydado 
alguũ das cousas tẽporaaes. mas ante nõ faziã conta da mesa nẽ do 
mãtijmẽto carnal. e cõtinuadamẽte sofriã fame. e nẽ por ello erã partidos 
de Christo. e se os nõ forçara rijamẽte a fame nõ fezerõ aquesto de colher 
e comer as spiguas. Estas cousas Crisostomo. Oolhauaos o senhor e auia 
delles compayxõ. porque muy delicadamẽte os amaua. mas nõ 
embarguãdo esto allegraua se e folguaua assi por elles que sabia que auiã 
grãde mereçimẽto em esto como por nos aqui leyxar exẽplo. Em este 
exẽplo podemos auer proueyto de muytas virtudes. porque aqui 
marauilhosamente relluze a pobreza e se mostra a pompa do mũdo seer 
desprezada. Aqui he destruyda a custosa feyçõ e aparelhamẽto dos 
saborosos mãjares e a guarguãtoiçe destruydeira cõ a sua torpe vmtura 
e duçura. e cõ seu apetito que nõ pode seer farto he de todo aqui arrancada. 
E aalẽ desto a bruteza de muytos homeẽs he aquy confundida. porque 
segũdo diz Agustinho desejar os delleitos do corpo e trabalhar por bẽ 
passar guardãdo se das mollestias e desprazeres do corpo he obra da vida 
enferma. Porem segundo diz Bernardo. escarneho he hõrrarmos nos cõ 
mãjares e cõuites os sanctos. os quaaes per jejuũs prouuerõ a deus. Aqui 
outrosy pareçe seer renouada a bẽauẽturada simpleza da primeyra hydade 
em a qual os homẽs viuiã dos fructos das aruores e das heruas e da augoa 
e desto eram contentes. Onde Boecio. O bemauẽturada muyto a primeira 
hydade que se cõtẽtaua dos cãpos fiees e seguros. nẽ se dãpnaua cõ 
sobegidõ sem proueito e ligeyramẽte se jejũaua ou ligeiramẽte auia que 
comesse a gẽte. A herua daua os sõpnos saborosos. e a beber daua 
qualquer augua corrẽte. e a muy alta aruor do pinho fazia as soõbras. / 
O se os tẽpos dagora tornassem aos custumes antijgos. mas o amor feruẽte 
de auer he mais açesso que o foguo de Ethna. Estas cousas Boecio. Onde 
Jeronimo diz. que veẽdo deus que o coraçõ do homẽ muyto afficado e 
apeguado era aa mallicia. e que o seu spiritu nõ podia muyto star ẽ elle. 
porque era carne destruyo as obras da carne per dilluuio. e leixãdo a muy 
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cobijçosa guarguãtoiçe per seu feyto hir deu lhe liçença de comer carnes. 
O comer das carnes sabe que nõ foy husado nẽ ouue delle noticia atees 
o diluuio. mas depois do diluuio forõ dadas a nossos dẽtes. assy como 
forom dadas codornizes ao poboo que murmuraua no deserto. mas o 
vinho cõ a carne depois do diluuio nos foy assijnado. Onde outrosy Pedro 
Damiano diz que depois do começo e naçẽça do mũdo acerca per mill 
.vj. cẽtos ãnos a geeraçõ humana viueo sẽ beuer vinho e sem comer carne 
empero nõ foy algũ daquelles de que a escriptura faz memoria que 
moresse de doẽça. Estas cousas Pedro. Em tõ ergo era o comer ou a viãda 
simprez e a emfirmidade muy rara. mas agora veemos o cõtrairo. Onde 
Seneca. Quites erã daquestes males aquelles que se nõ auiã ajnda soltado 
aos deleytos. porque as muytas doores as muytas viãdas as fezerõ. e da 
desuayrada vianda veo desuayrada doẽça. Nõ te marauilharas das 
enfirmidades seerẽ sem cõto se contares os cozinheiros. E daquestes nõ 
soomẽte nasçem algũas doores çertas. mas tãtas e tam desuairadas1 que 
se nõ podẽ explicar. Onde Crisosto. Ho viço o deleito e a sobeja fartura 
tirou ligeyramẽte pouco e pouco toda a firmeza da nossa saude. E se tu 
fores ao lugar das meezinhas e pregũtares por as cousas açerca de todas 
doẽças ally acharas que estam. Porque a mesa refeçe e pequena esta he 
madre de saude. e por tãto os phisicos lhe poserõ tal nome chamãdo 
saude ao nõ fartar. A nom abastãça te he a ty saude dizẽdo elles que a 
madre da saude era nom fartar ou pouco comer. Se a mingua pois he 
madre de saude. manifesto he que avõdança e enchimẽto he madre da 
door e da enfirmidade. e geera payxoões e faz creçer e emader as artes 
dos phisicos. e faz doores de gota em nos pees. e agrauamẽto das cabeças 
e çeguidades. e faz doer e tremer as maãos e // dissolluçom dos membros. 
e ycteriçia que quer dizer doença do fel e longuas2 febres e 
esqueentamentos e outras cousas mais aalẽ destas e faz destẽperança3. 
Nom per a tẽperança e guarda de dicta phisica. mas pera auondança do 
comer e do enchimẽto som geitosas e naturaaes as ẽfirmidades pera se 
geerarem. Se queres ajnda veer as doenças da alma que daquy nascẽ 
acharas que som a auareza. luxuria. jra. priguiça. incontinencia. injusticia 
e todas estas teẽ aqui o principio. E pẽssando nos todas aquestas cousas 
fugamos da beuediçe e do viço. nõ soomente daquelle que he nas mesas. 
mas de todo outro que he nas cousas mũdanaaes e em seu lugar cãbemos 
aquelle delleyto que he nas cousas spirituaaes. Segũdo diz o propheta .s. 

1  No original: desnairadas.
2  No original: louguas.
3  No original: desteperança.
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delleitemos nos em deus e aueremos os beẽs deste mundo e os do outro. 
Estas cousas Crisostomo. Os delleitos pois do corpo deuemse menos 
prezar. porque som empeciuees e trazẽ cõsigo doores. Onde Oracio. nõ 
cures dos delleytos. porque o viço cõprase por door nẽ empeeçem soomẽte 
ao corpo: mas matam a alma. Onde Gregorio quando a boca se delleita 
nos cõductos. e mãjares entõ morre a alma daquelle que os come. e por 
tanto aquelle que he sabedor muda o viço do corpo em delleito do 
coraçom. Onde Rabano se tu gostares perfeitamente a doçura do amor 
de deus nom curaras da duçura tẽporal. Onde e Seneca. qualquer que 
seguir os delleitos do coraçom e os bem entender nõ curara dos afaagos 
de todos os sentidos. Se agora pois se fezesse assi como entõ faziã os 
discipollos. e como na primeira ydade faziã os homeẽs geeralmente nõ 
aueriamos mester corregimento. e cuydado de cousas e de alfayas de 
desuayradas maneiras e pomposas em as quaaes a geeraçõ humanal he 
enuorilhada tãto que as nom pode leyxar. Onde Crisostomo. pera que 
nos he proueitosa a arte dos cozinheyros? certas em lugar nẽhuũ mas 
ante nos he enpeeçiuel e mujto dãpnosa ao corpo e a alma e he madre 
de todas doenças e enfirmidades. e esta trouue com sigo louçaynha com 
muyto gasto. Onde e Seneca. se o linhagem humanal quiser ouuir e 
entẽder sabera que tã sobejo he auer hy cozinheiro como cauallei/ro. Nõ 
desejaras artessaãos se seguires a natureza. pouco cuydado custã e cõ 
pouco se hã as cousas necessarias. e ẽ nos deleitos ha trabalho. Onde 
Boecio. se daquello que abasta aa natureza quiseres auoõdar a mingoa 
nõ as pera que cobijçar a auondança dos beẽs da fortuna. porque de 
poucas e de muy pequenas cousas se contenta a natureza. e se tu quiseres 
per força aalẽ daquesta sua fartura e contẽtamento dar lhe mais alguũa 
cousa sobeja ou te fara nojo ou dãpno e de quam pouco he a natureza 
contente. Seneca o demostra que diz. pã e augua deseja a natureza. e 
pera esto nõ ha hy prouue alguũ. E Lucano diz. aprende cõ quã pouco 
se pode soportar a vida. e de quanta piedade he a natureza e assaz auonda 
a huũ poboo auer pam e augua. e se a estas duas cousas ajũtares por salsa 
ou cõducto a fame achallas has marauilhosamente saborosas e sem ellas 
enxabidas pareçem. Onde Bernardo. aaquelle que sabedormente e 
tẽperada viue asaz lhe he por todo conducto auer sal e fame a qual soo 
se nom for esperada necessario sera que sejã outras e outras mesturas de 
çumos stranhos. E nõ sey quaaes mesturas e confeiçoões temperẽ o papo. 
e demouã a gulla e espertẽ o apetito. Estas cousas Bernardo. Porẽ segũdo 
diz Seneca contradigamos aos deleitos porque milhores som de escusar 
ante que sejã reçebidos. ca de seerẽ depois priuados e lãçados de fora. 
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E diz mais. lança fora quaaesquer delleitos que rõpam teu coraçom. e 
mayormẽte arranca aquellas delleitaçoões. e aue as por jmjgos mortaaes 
as quaaes nos abraçã. porque depois nos afoguẽ segundo teẽ custume de 
fazer os ladroões. E segundo diz este meesmo os delleitos constrangẽ de 
vijrmos a algũa rayua ou maa cousa. e qualquer cousa que nõ chegua aa 
voontade faz vijnr sanha. e pera vençer os viços ou delleitos mujto val 
fugir dos aazos dellas. Onde Seneca deuẽse1 vẽçer e impugnar os delleitos 
logo nos começos. e nõ se deue fazer cousa algũa dellicada ou molle. E 
aaquelle que tem cõsijraçõ destas cousas cõpre escolher loguares 
apartados e soos e sanctos. O muyto viço faz os coraçoões molhariguos 
e molles. nẽ he duuida que o regimento nõ boo pode muyto corrõper a 
força. mas muytos por se escusarẽ [ee] // dizẽ que como poderam escusar 
as cousas que hã em custume aos quaaes este meesmo Seneca respõde 
bẽ e diz. vijnras2 tu a my com esta voz e diras. Cousas muyto duras me 
mandas: nos homẽs pequenos somos e fracos e nõ nos podemos guardar 
de todas cousas. sabes porque nõ podemos porque cuydamos que nom 
poderemos. a causa dello he de nõ querer. e nos allegamos o nõ poder. 
E diz mais diras que graue cousa he auer homẽ mingoadas cousas 
custumadas e dos viços e fazer abstinencia de comer e auer sede. Estas 
cousas na primeyra abstinencia graues som mas ao depois defalleçe e 
mingoa o apetito e desejo dellas. e dally adeãte o stomago se faz 
tardinheiro e poucas vezes e tarde ha sabor dellas e depois se faz que lhe 
auorreçẽ aquellas cousas de que era cobijçoso e guolloso. os desejos 
meesmos morrẽ per sy. e nõ te pareçera aspera de nõ aueres aquelles que 
ja nõ cobijças assi como o jmijgo mais se afica e esforça derribar a seus 
cõtrairos que lhe fogeem assi todo mal e dampno mais se chegua. e mais 
persegue aquelle que lhe da lugar e que faz encostado. Estas cousas 
Seneca. Cõpre ajnda que nõ sollamẽte nas viãdas dellicadas mas nos 
mãjares refeçes seja refreada a cobijça desordenada por se guardar de 
murmurar e maldizer. em a qual cousa deus se anoja muyto. Onde 
Agustinho. de nẽhũa cousa se diz em que o poboo dos judeos mais 
anojasse a deus que de murmurar cõtra elle. mas porque soubessemos 
que a criatura de deus nõ era culpada mas a desordenada cobijça nõ achou 
o primeiro homẽ a morte por o porco mas por o pomo e Esau nõ perdeo 
a sua primogenitura por gualinha mas por lẽtilha e mais Daniel foy 
chamado homẽ dos desejos. porque nõ comeo pã de desejo nẽ bebeo 
beber de cobijça. porque mais desejaua Christo que as viãdas. Estas 

1  No original: denẽse.
2  No original: vijzras.
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cousas Agus. E nõ soos delleitos do corpo. mas os do coraçõ deuẽ seer 
ĩpugnados. porque segũdo diz Gre. que a carne he quebrãta per queeda 
se o coraçõ nõ he refreado das suas maas delleitaçoões. Tu ergo esforçado 
per aqueste exẽplo dos apostollos ou discipollos abraça a proueza cõ 
todas forças a qual assy splãdeçeo em os susoditos principes do mũdo. 
e semelhauelmẽte em o senhor Jesu e em sua madre. e em todos aquelles 
que os quiserõ perfeitamẽte seguyr. / abraçaa cõ o spiritu e amaa de 
coraçõ porque de outra maneira nõ seria meritoria. Nõ he de louuar viuer 
homẽ pobre mas seẽdo em pobreza paguar se della. e amalla e as mingoas 
da pobreza soportar ledamẽte por amor de Christo. Mas ende mal. ca 
muitos se gloriã do nome soo que teẽ de prouees. mas fazerãno por tal 
preitesia que lhes nõ faleça cousa e chamã se amjgos da senhora pobreza. 
mas fogẽ das cõpanheiras e amjgas della .s. da fame e da sede do frio e 
mingoa e das cousas semelhantes. E segũdo diz Bernardo querem seer 
proues sem mingoa. humildosos sem desprezo. e pacientes sem doestos. 
Tu por causa que seja nũca queiras empeeçer aa proueza. e nõ tenhas 
alguũa cousa nẽ a desejes aalẽ da necessidade. E se pregũtas qual he esta 
neçesidade respondo. quanto mais cordialmente amares a pobreza tanto 
julguaras mais pouco aa necessidade aquellas cousas que som necessarias 
sem as quaaes nõ podemos seer. vee pois aquellas cousas sem as quaaes 
podes bẽ seer e viuer e aquellas nõ as queiras auer nẽ cobijçar nẽ reçeber 
ajnda que tas alguẽ queira dar per seu grado. Onde Seneca: corta as 
cousas sobejas e aparta os teus desejos streitamẽte. cõsijra cõ tigo quanto 
he aquello que deseja ou requeyra a natureza. e nõ tãto quanto a cobijça 
demãda. mas poõe tu freo aa tua concupiscencia e todas aquellas cousas 
que som fageiras e brãdas lança as a longe. Estas cousas Seneca. mas 
em julguar as cousas que som necessarias e as que som sobejas muytos 
som enguanados. e husam das cousas sobejas assy como se fossem 
necessarios. Onde Agustinho e per aquesto soomẽte se mostra que nos 
teemos muytas cousas sobejas se aquellas que som necessarias reteuermos 
todas e dellas nos dermos. porque aaquelles que cousas vaãs buscã. nõ 
ha hy algũas que os abastẽ e em algũa guisa he reteedor do alheo aquelle 
que sem proueyto guarda algũas cousas pera o depois que poderiã 
aproueitar aos pobres. Onde e Seneca. nõ entẽderemos1 quanto teemos 
sobejo saluo quando começar de mingoar. toda a minha vida me mẽte 
em jugar por necessarias cousas que som sobejas as quaaes se conhoçẽ 
quando a necessidade nollas tira. e nos nõ as sentimos menos. Estas 
cousas Seneca. nõ soomẽte as superfluas mas ajnda que som necessa//

1  No original: eutẽderemos.
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rias deuẽ algũas vezes seer menos prezadas. Onde outra vez diz Seneca. 
Nõ te louues se desprezaste os leytos e cortinhas douro e os anees de 
pedras preciosas. Que virtude he desprezar o sobejo? e entõ te marauilha 
e louua quando desprezares as cousas necessarias. nõ fazes gram cousa 
pois que podes viuer sem ornamentos. mas entõ seras mais marauilhoso 
se desprezares o pã duro e baço. e se quiseres cõpoer te cõ heruas. onde 
necessario sera que elles naçam nõ pera guaado soomente. mas ajnda 
pera ty. E he de notar que tirar se homẽ das cousas mundanaaes segundo 
Bernardo fazese de tres maneyras. A primeira he que soomente que se 
contenta alguẽ das cousas necesarias. e teẽdo se em conta de peregrino 
e strãgeiro seja cõtente de mantijmento e do vestido sollamẽte. e das 
outras cousas auendo se por encarregado e pejado. porque segundo 
Gregorio. de maa mente soportã estas cousas aquelles que vaã de pressa 
pera suas terras e per o caminho. porque nom querem hir cõ carregua de 
muytas cousas mas aforrados. A segũda maneyra he que alguẽ nõ se 
delleite ajnda nas cousas necessarias. e nõ aja afeyçõ a nẽhuas 
temporalidades: mas assy como morto ao mundo. e em suas cousas 
soporte e reçeba tam bem a avoondança como a mingoa o louuor como 
o doesto. Ao morto ajnda que falleça algũa cousa nõ o sente. e assy a 
alma mortificada em seus desejos nom faz deferença nem conhoçe o 
proueito. A terceira maneira he que em husar das cousas necessarias. 
alguũ nõ soomente nõ se delleite. mas que aja afliçõ e penna em guisa 
que possa dizer com o apostollo. a my o mũdo he crucificado e eu ao 
mũdo. tal como este nõ soomente he morto ao mundo. porque nõ ha 
sentido dos feitos do mũdo. mas ajnda he crucificado ao mundo. porque 
todas as cousas delle lhe pareçe sterco. E a tal como este he pẽna por 
necessidade que aja auer desguardar nẽ curar das cousas criadas. mas 
soomẽte se deleita por o amor que ha de se cheguar e apeguar doçemẽte 
a deus. Nẽ poderas aremedar nẽ seguir perfeitamente o senhor por muyto 
que te apartes. e a prouar aquesto aalẽ das outras razoões que se podẽ 
dar as quaaes leixo digo que por quanto elle he deus e porque he muy 
ri/co e senhor de todas cousas. e porque he muj perfeito e por outras 
razoões semelhantes. e aquesta razõ allego por especial .s. porque elle 
nõ soomẽte tomou e ouue a mingoa da pobreza mas ajnda tomou o doesto 
della. e a nossa pobreza que he filhada de voontade. e por amor de deus 
nõ he auida por doesto mas he hõrrada e louuada e ajnda acerca dos 
maaos e a pobreza de Christo nõ foy tal porque nõ conheçiã se era elle 
pobre per voõtade. mas criase que a necessidade o cõstrangia. e esta pare 
e geera vergonha e doesto. E os pobres desta maneira de todos som 
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trilhados e se som sabedores nõ lhes creẽ. se som nobres e de grãde 
linhagẽ nõ leyxã porẽ  de scarneçer delles. e de todos som assy engeitados 
que nõ lhe aproueita a amizade antigua nẽ a liãça do parentesco muytas 
vezes porque por a mayor parte todos se descontẽtã de teer taaes parentes 
e amjgos. E porem os pobres do mũdo nõ deuẽ seer desprezados. porque 
representã o senhor. Quanta deferença aja da nossa pobreza aa do senhor. 
poderas consijrar per mujtas cousas as quaaes Crisosto. pooẽ todas 
jũtamente dizendo. Quãto ouue de nasçer nõ buscou casa limpa e clara 
nẽ madre rica mas proue. e que auia por esposo huũ carpenteiro. e no 
palheiro nasçeo. e na1 mãjadoira foy posto. e os discipollos que escolheo 
nõ forõ rethoricos nẽ sabedores nõ ricos nẽ nobres mas pobres e de pobre 
geeraçõ e de toda parte villaãos. e quãdo pos mesa ou fez salla pos em 
ella pam de orio ou de çeuada. e algũas vezes mandaua aos discipollos 
comprar aa praça. e os asentamẽtos e estrados que fez forõ de feno. e as 
vestiduras que tragiã refeeçes erã e de muytos desuayrados pedaços e de 
semelhauees em aquelle tẽpo. e se lhe cõpria hir de huũ lugar a outro a 
pee andaua. e de tal guisa que cãssaua e quando se aseentaua nõ auia 
mester cadeyra nẽ coxim. mas em hũa pedra ou poyal. e de tal guisa 
Christo era pobre. empero era senhor de todas cousas e rey marauilhoso. 
Estas cousas Crisostomo. paremos mentes a estas cousas e ajamos 
vergonha nos outros mizquinhos que nõ nos contẽtando destas cousas 
leixamos de seguir o senhor e mayormẽte em este tempo em que todo 
aquelle que teuer pã deue se auer por contẽte. Onde Jeronimo segũdo as 
[ee ij] // miserias deste tẽpo. e as guerras cruees de todo cabo ou 
tribullaçoões2 assaz de rico he aquelle a que pã nõ falleçe e asaz de 
poderoso aquelle que nõ he cõstrãgido que serua.

Oraçom.

Senhor deos todo poderoso: que todallas cousas comtheudas de 
soa redõdeza e cobertura do çeeo subjugaste aos pees do homẽ pera elle 
soomente seer todo subjeito a ty. e criaste todallas outras cousas pera o 
corpo do homẽ e o corpo criaste pera alma e a alma pera ty por tal que 
em ty soo cuydasse e se occupasse e que a ty soo amasse. e tu que ajnda 
aas bestas das mantijmẽto seu dellas e as aues do çeeo. e aos peyxes do 
mar das de comer. outorgua a my as cousas necessarias pera esta vida 
por saluaçõ minha e louuor teu. por tal que seẽdo eu assy pervisto per ty 

1  No original: no.
2  No original: tribullacoões.
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possa milhor cuydar e occupar me ẽ ti e da me outrosy em toda minha 
paciẽcia de guisa que per fraqueza e pouquidade de esforço de coraçõ 
nõ desfalleça amẽ.

Do aleyjado manco da maão seca. Capitollo .xj.

Foy assi feyto que depois destas susodictas cousas. e outro (sabado 
emtrou Jesu em a sinagoga delles e emsinaua.) Porque segũdo Hyllario. 
estas cousas de çima forom dictas e feytas no cãpo. Onde Beda. Nos 
sabados principalmẽte ensinaua o senhor na sinagoga fazendo virtudes 
e millagres. nõ soomẽte por ensinar o sabado spiritual. mas porque em 
aquelle dia se ajũtaua a mayor e mais hõrrada gẽte e o mais do poboo o 
qual o auia entom assi em custume. porque per a ley lhes era mãdado que 
cessassem do trabalho. e que se occupassem em leer e ouuir as scripturas 
e que desto teuessem cuydado. E assi como aquelles que teem a arte de 
caçar onde souberẽ que ha mais animallias e caças e mais peixes e aues 
alli estendem e armã principalmẽte suas redes. assi o senhor sempre 
ensinou na sinagoga e no tẽplo. onde se ajũtauã todollos judeos querẽdo 
que todollos homẽs fossem saluos e viessem em conhoçimẽto da verdade. 
Estas cousas Beda. Ex aqui em Christo tres cousas .s. firmeza da voõtade. 
por que ajnda que os phariseos o andassem aguardãdo e spreitãdo elle nõ 
auia reçeo de vijnr onde elles stauã. e esto he / contra os de fraco coraçom. 
A segũda he a verdade da sua doctrina porque ensinaua em pubrico. e 
esto he cõtra os herejes. A terçeyra he do zelo e de desejo. porque todo 
aquesto fazia por saluaçõ que fazem e preeguã por vaãgloria ou por ganho 
e proueito temporal. (Estaua na sinagoga huũ homẽ que auia hũa maão 
seca e encolhida e tijnham mentes em elle os phariseos se curaria elle 
em os sabados pera o reprehenderem ou acusarem.) Onde. (pregũtauãno) 
malliciosamente (se he cousa licita de curar em os sabados) Onde Beda. 
Porque elle auia escusado o britamẽto do sabado que elles reprehendiã 
nos discipollos. e querẽdoo coymar esguardauam se curaria em os 
sabados para o acusarem que passara o mãdamento. e se nõ curasse que 
ho acusassem de crueldade e de nõ auer firmeza em suas obras. Segũdo 
diz Bernardo. em os feitos ouue Christo que o guardase per asseytamẽto e 
quem adoestasse e reprehendesse nas pallauras. e quem escarneçesse delle 
em os tormẽtos. (E veendo o senhor as suas cuydaçoões mandou ao homẽ 
enfermo que se aleuãtasse e steuesse em meyo) porque mais claramẽte 
fosse reprehendida a çeguidade dos malliciosos. E quasi repetindo a 
questõ que fora mouida per elles em outras pallauras aquella meesma 
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pregũta fez a elles. estando elles callados. e propose lhe a semelhança 
de hũa animalia e solueo a questom. primeiramẽte per razom arguindo 
da cousa mayor. Onde Jeronimo. De tal guisa solueo elle questom que 
condẽpnou aos que apregũtauã do pecado de auareza. (Se nos pois disse 
elle. em o sabado vos triguaaes de tirar a ouelha e qualquer outra animallia 
que caya na coua) por acorre[r]des nõ a animalia mas aa vossa auareza. 
(quãto mais eu deuo liurar o homẽ.) que he muyto melhor que a ouelha. 
Onde e Crisostomo. a vos conuẽ escapardes a ouelha no sabado. e a my 
nõ liurar o homẽ a vos he licito de ha tirardes da coua cõ as maãos. e 
a my nõ de curar com pallaura e dar saude. ex aqui que eu nõ cõponho 
meezinha algũa. nem ponho a maão sobre elle. digo e per a pallaura he 
feito saão o enfermo // e a ley do vosso sabado nõ passo e sem obra de 
maãos acabou a obra virtuosa. Estas cousas Crisostomo. Onde outrosy 
Rabano. Com exẽplo cõuinhauel solueo a questom delles por mostrar 
que elles britauã o sabado em obra de cobijça. e reprehendiã a elle que o 
quebraua em fazer obra de caridade emterpretando mal a ley e dizendo. 
que o sabado auia de seer feriado. em o qual soomente se deue cessar 
das maas cousas. Onde aquello que diz. obra de seruiço nõ farees em 
elle .s. obra de pecado. por que aquelle que faz o pecado seruo he do 
pecado. e assi na folgãça eternal auera feria dos malles soomẽte. E nom 
dos beẽs. Estas cousas Rabano. Acerca da qual cousa he de saber que 
algũs actos ou obras som boas quanto aa sua geeraçõ e modo que tem 
de seer. os quaaes actos ou obras empero nõ som booas quãto ao seer e 
geeraçõ moral assy como he hedificar casa e outras obras semelhãtes. 
e taaes como estas nõ he licito de se fazerẽ em os dias do sabado. Ha 
hy outras obras que som boas quãto ao ser moral. assi como sam as 
obras das virtudes e taaes como estas licita cousa he de se fazerem no 
sabado. e desta maneyra era ho curado emfermo. porque nõ soomẽte era 
obra de piedade mas com esta era feita a louuor de deus por quanto era 
obra miraculosa. e taaes obras como estas nõ soomẽte sam licitos mas 
ajnda he obra digna de louuar. e porem logo o senhor solueo outra vez a 
questom per obra dando saude e curãdo o homẽ que tinha a maão seca 
(E entom lhe disse. stende a tua maão) e como a estẽdeo. (logo foy saã) 
Onde Crisosto. diz que esto fez Christo por tal que a saude mostrasse e 
ensinasse o entẽdimẽto da ley o qual os judeus nõ entendiã. Se o senhor 
se anojara cõ toda obra do sabado sem duuida nõ afugẽtara nem fora 
curada a enfermidade. porque a bem querẽça ou tallante de bem fazer de 
deus nõ pode seguir ou obrar injuria sua. Estas cousas Crisosto.

Misticamente segũdo1 Beda e Rabano. o homẽ que auia a maão 
1  No original: segũda.



109Ludolfo de Saxónia

seca significa a geeraçom humanal que em bem fazer he seca. por a maão 
que o primeiro homẽ estẽdeo ao pomo vedado. mas por merçee de deus 
he restituydo aa saluaçõ e aos fructos das boas obras per as maãos de 
Jhesu Christo estẽdidas na cruz. E bẽ era se/ca na sinagoga. porque onde 
ha mais dom de sabedoria ally he mais culpado aquelle que faz cõtra 
ella. e mayor perijgo e pecado he onde a culpa nõ tem escusa. E aaquelle 
que a ouuer he mãdado que estẽda a maão. porque a fraqueza da alma 
que he sem proueyto nõ he melhor curada1 per outra maneira que per 
largueza de smollas. E auia aquelle homẽ a maão destra seca. porque 
auia priguiça de dar esmolla e a ezquerda tijnha saã. por que trabalhaua 
por seu proueyto.

Mysticamẽte ajnda em este emfermo ensinou quatro cousas que 
som necessayras ao penitẽte .s. que se leuãte da culpa per peendença. 
e que este em graça per perseuerãça e que este em meyo per dar boo 
exẽplo. e que estẽda a maão em feruẽte oraçõ. e que a nom encolha nem 
tirem pera sy aredãdo se de fazer boas obras. Por que segũdo Grego. 
em vaão vay roguar a deus cõ as maãos tẽdidas aquelle que segũdo seu 
poder nõ as estẽde aos pobres.

Moralmente o homẽ da maão seca he o peccador. porque algũs hi 
ha que teem o coraçõ seco porque som sem boa affecçõ e sem cõpayxam. 
e alguũs teem a lyngoa seca. porque som sem bẽ fallar e sem louuar deus. 
e algũs ham a maão seca. por que som sem bem fazer nẽ bẽ obrar. Estas 
tres feguras2 se tomã por semelhança da aruor seca. porque em tom 
verdadeiramente seca quãdo he sem çumo e sem folhas e sem fructo. Os 
enuejosos teem o coraçõ seco. e os maldizẽtes teẽ a lingoa seca. e os 
auarẽtos a maão. E desta maão auarẽta som cinco dedos aquestes. O 
primeyro he o desordenado desejo de auer. o segundo he trabalho de 
requerer e percalçar. o terçeiro he o pensamento de conseruar. o quarto 
he estudo de multipricar. o quinto nõ seer leal ẽ o despensar. Mas 
Ambrosio amoestao pera seer saão em esta guisa. ouuistes diz elle as 
pallauras do senhor que diz estẽde tua maão. Esta meezinha comuũ e 
geeral he e tu pensas que teẽs a maão saã guarda te que se nõ encolha 
per auareza. nem por sacrillegio estẽdea ameude e estende ha ao pobre 
que pede e rogua estendea pera ajudares o proximo. E pera fazeres ajuda 
aa viuua. e que nõ a leyxes injuriar nem seer feita injustiça aaquelle que 
vees que contra razom he acooymado e acusado. Estẽde a deus por os 
teus peccados e assi se estẽde a maão e assi se cura. Estas cousas Am[ee 
iij]//brosio. Pois tu auarẽto que tees a maão seca e encolhida. e nõ queres 

1  No original: cnrada.
2  No original: seguras.
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dar mas queres tomar e roubar. estẽde as tuas maãos aos que mester ham 
porque em esto proueeras a ty meesmo e faras thesouro nos çeeos. Onde 
Crisostomo. Façamos esmolla e nõ desprezemos nẽ leyxemos pereçer 
os que morrẽ de fame. e a ty meesmo faras bẽ aaquelles bẽ fazẽdo. porque 
tu das a estes as cousas presentes. e a ty meesmo fazes prestes a gloria 
que ha de vijnr. Estas cousas Crisosto. Antre todallas obras de misericordia 
prerogatiua tem a esmolla a qual tantas vezes a nomea e dobra a escriptura 
de deus. Itẽ segũdo Theophillo a maão destra teem seca qualquer que nõ 
obra aquellas cousas que som de parte dereita. porque tal como este nõ 
he poderoso aas boas obras mas pera as maas. Desque a maão se poõe 
aos desejos des emtom se seca nas boas obras. e sera repayrada quãdo 
estando em virtude obrar della. E os phariseus cõpridos de neyçidade .s. 
de sanha desrazoada em como deuessem ante seer graciosos e obriguados 
do beneficio de deus (sajndo da sinagoga fezerom logo cõ os meerinhos 
e algozes de Herodes comselho como perdessem e destruyssem sua vida.) 
Aqui primeiramente se falla de como foy procurada a morte de Christo 
por a qual emtõ primeiramẽte fezerõ cõselho. Onde Crisosto. Tomarõ os 
phariseus conselho que o matassem auendo emueja de Christo. e nõ 
queriã que elle fezesse millagres. porque nom ouuesse louuor e 
percalçasse honrra nẽ ajũtasse muytos discipollos. Mas a torpeza e 
fealdade da sua emueja encobrirã elles defendendo o sabado. e por tal 
que aa primeira façe fossem vistos que era por defenderẽ a justiça do 
sabado. e em verdade posessem em obra a sua emueja. (E Jhesu sabendo 
as suas treyçoões partiose cõ seus discipollos e chegou atees o mar) 
Partiose ajnda dally per muytas razoões. Primeyramente por lhes perdoar 
e dar aazo de se tirarẽ de mal fazer e por guardar tẽpo de mayor proueyto 
pera a ygreja. A segũda razõ porque ajnda nom era cheguado o tẽpo da 
paixõ sua determinada per o padre. e porque ajnda nõ erã compridas as 
scripturas das prophecias. A terçeira porque elle nõ era no lugar onde 
auia de padeçer .s. em Jerusalẽ. A quarta razõ por dar exem/plo aos seus 
de fugir quando fossem perseguidos. por tal que a fugida lhes nõ fosse 
cõtada por pecado. A quinta razom por signal de humildade e de paciencia 
pois elle era poderoso de lançar seus aduersayros nos abissos e no inferno. 
per abrir o olho e çarrar se quisera. A sexta razom por mostrar signal de 
humanidade verdadeira. porque ajnda que elle nõ ouuesse medo de 
morrer. Empero como homẽ fugio do cõselho dos maaos. em a qual cousa 
outrosi nos ensinou que nos partamos daquelles. os quaaes veemos que 
se tornã cada vez peores por boõs amoestamentos. Os homẽs obstinados 
de vẽtura som vençidos per razom. Onde Crisosto. Sabẽdo o senhor o 
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seu cõselho nõ cõtẽdeo muyto cõ elles. mas como lhes deu hũa razom 
partiose logo por nõ alleuãtar e spertar mais a sua mallicia e sanha 
malliciosa. porque nõ se pode fazer que a maldade sua seja amansada 
per razom. A ignorãcia bem cõdescende e se abranda per razõ. mas a 
malicia aviuase mais. Sabẽdo ergo que stauã prestes pera mal fazer 
partiose nõ como temeroso que fugisse delles mas como misericordioso 
perdoãdolhes e nõ os querẽdo espertar e demouer pera fazerem peor obra 
nõ embarguãdo que aquelle que prestes esta pera mal fazer. ja o fez quãto 
a deus. Empero aquelle que o sente star assi prestes pera mal obrar e o 
prouoca dandolhe aazo pera acabar o mal. e tal como este he parçeyro e 
quinhoeiro do seu pecado. Para que auera per ty acabamento a maa cousa? 
e aquelle que sem ty auia de pereçer: e ja perdido era quanto a voontade. 
porque sera per ty acabada sua perdiçõ? Estas cousas Crisosto. (e mujtos 
o seguirom dos que erã doẽtes.) por quanto virõ o dicto enfermo curado. 
(e curou delles.) todos dãdolhes gualardõ da sua ffe. porque todos per 
vẽtura forõ mereçedores de seer curados. Onde Remigio. Aquelle que 
os phariseos o querẽ matar todos auẽdo jũtamente cõselho. e acõpanhasem 
ensinãça todos em huũ coraçõ o seguẽ por amor. e porem logo ouuerõ 
cõprimẽto de seu desejo. E tu se queres seer curado. se queres ser saão. 
se quiseres seer liure do perigoo da morte. sigue a Jhesu. elle he aquelle 
que nõ engeyta alguẽ que seja e cura todos aquelles que o seguẽ e os da 
saãos. Por os phariseus que sõ interpretados diuisos // e de partidos se 
entendẽ aquelles que som de duas façes e fazem dissenssoões e arroydos. 
Per os seruidores e seguidores de Herodes som entẽdidos1 os soberbos 
e vaã gloriosos. porque estes fazẽ conselho cõtra Jhesu e ajũtamento. o 
qual Jhesu moora cõ os humildosos. e que ham caridade. e porem parte 
se daquelles soberbos afastandose delles. e aos humildosos e aos que 
seguem da beneficios de saude. (E mandou aaquelles que curados eram 
que o nõ descobrissem.) por tal que se partisse de auer louuor e gabamẽto. 
Onde Ambrosio. Aqui misticamẽte nos ensina que quando algũa grãde 
cousa fezermos que nõ queyramos auer louuor de fora. Onde Crisostomo 
diz. que onde alguũs som curados per Christo nõ lhes mandou que o nõ 
dissessem a alguẽ se elles forom curados por razom e exẽplo doutros. 
assi como foy daquelle que nasçeo çego cujos olhos abrio. e do paralitico 
que auia .xxxviij. ãnos que jazia e fezeo erguer. E onde os nõ curou por 
razõ doutros mas por mereçimẽto daquella meesma pessoa alli lhe mãdou 
que o nõ dissesse a alguẽ. assi como mandou ao leproso e guaffo que 
curara. e por tãto mãdou a estes que o nõ descobrissem por que por elles 

1  No original: entẽdididos.
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soos os curara. por que elle nõ pensaua per seus millagres de seer auydo 
e estimado por grãde aos homẽs. mas a saluaçam dos que creessem. Estas 
cousas Crisostomo. (E veerõ a hũa casa a pousar e ajũtouse) outra vez 
(a gente) pera ouuir a pallaura de deus. (E em tom com tal feruor erã 
atentos aa preeguaçõ que elle e seus discipollos nõ tijnhã tẽpo de comer 
do pam.) e esto he cõtra aquelles que leyxẽ a obra da preeguaçõ por a 
auerẽ cuydado de comer e de se fartar. Onde Beda. O quã bẽauẽturada 
era a occupaçõ do saluador o quã bẽ auenturado o corrimẽto e ajũtamẽto 
da cõpanha. aa qual foy tã grande studo e cuydado de ouuir as pallauras 
de deus como de auer saude. e assi que ao auctor e fazedor da saude cõ 
aquelles que eram cõ elle .s. os discipollos que por dar sollaz da vida e 
saluaçõ aos mezquinhos e adoorados nõ lhes ficaua hora liure nem 
despachada pera comer. E prouuesse a ty senhor Jhesu que nos tẽpos em 
que agora som os tu des tanta graça aos teus ffiees que per desejo e 
aficamẽto de se arreprehenderẽ elles em/pachem e occupẽ. e aquelles 
que lhes preeguã e os ensinã nõ soomẽte do apetito dos viços e delectos 
carnaaes. mas que ajnda sejã tam occupados e afficados que nõ possam 
liuremẽte filhar o mantijmẽto cotidiano. Estas cousas Beda. (e os seus) 
.s. os judeus que erã da geeraçõ da parte da madre1. (veẽdo) o feruor 
desacostumado que ẽ elle era (e o mũdo) a alteza da sabedoria diuinal a 
qual elles nõ podiã entẽder nem filhar. (pensauã que era fora de seu siso) 
e que perdido o entẽdimẽto fallaua sanhudamente com sandiçe. (e sayrom 
pera o tomar) e legarẽ por nom poder fazer mal a ssy ou a outros. Onde 
Beda. Verdadeira mẽte assi como elle disse em outro lugar. nõ ha propheta 
sem honrra saluo em sua terra e em sua casa. assi se cõprio porque aquelle 
que os strangeiros desejauã veer assy como fazedor da vida e o hyã buscar 
e ouuir como sabedoria de deus aqueste determinauã os seus propinquos 
e parẽtes ou naturaaes de seer leguado e preso. assi como homẽ de maao 
miollo. Segũdo o entẽdimẽto allegorico em aquello que diz que a cõpanha 
ameude corria e se ajũtaua a elle. e que assi como sãdeu foy desprezado 
dos seus he louuada a saluaçom dos gentios que auiã ffe e creença e he 
auida e notada por perfiosa a enueja dos judeus dos quaaes diz Joham. 
Em as cousas proprias veo e os seos nõ o reçeberõ. Estas cousas Beda. E 
semelhauelmẽte aquelles agora que som feruẽtes pera seguir Christo som 
cõtados por sandeos. e por os homeẽs mũdanaaes e per elles som retheudos 
e empachados de bem fazerẽ quãto podem. Bemauẽturados som aquelles 
que ham tal sandiçe que se possa delles dizer aquello do liuro da Sabedoria. 
Nos sandeos pensauamos que a vida daquelles era sandia.

1  No original: madrẽ.
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Oraçom.

Senhor Jhesu Christo rogo te per entradanhas da tua misericordia 
que tenhas por bem de curares de my mãco e aleyjado pera fazer boas 
obras. e me faças por tua piedade forte pera toda obra e prestes faze me 
estar em meo das virtudes. por tal que per ty e per teu mandado estenda 
minhas maãos aa justiça e nom aa maldade. e que exerçitando me em 
boas obras faça em todo as cousas teu beneplacito. e que me arrede dos 
malles fazẽdo de to[ee iiij]//dos abstinẽcia. e guardando me de te asanhar. 
da me boo Jhesu que sobre todos deleytos e viços do mũdo eu cure e seja 
intento aa pallaura de deus e a saluaçom minha amẽ.

Daquelle demoninhado çego e mudo. Capitollo .xij.

Apres destas cousas. (Foy lhe ofereçido huũ homẽ que auia 
demonio çego e mudo.) mas Luchas diz que era mudo sollamente e nõ 
çego callando e nom fazendo mençom daquello que Matheu disse e pos 
claramente. Nom som estas cousas taaes formalmẽte em o demonio mas 
per as elle obrar effectiuamẽte porque elle fazera o homẽ seer çego e 
mudo. e nom que o demo ouuesse a çeguidade em sy mas obraua em 
outrẽ. e portanto lãçado elle da ly o home vio e fallou. Onde se segue. (E 
curouo) em a qual cura se entende o liuramẽto da çeguidade. (e fallaua) em 
esto se entende que lhe foy tornada a falla. Onde Jeronimo. Tres signaaes 
ou marauilhas forõ jũtamẽte feytas em huũ homẽ. O çego vee. o mundo 
falla. e o demoninhado foy liure de demonio a qual cousa em tom foy 
feyta carnalmente. mas porem cada dia se compre em a conuersom dos 
fiees. em os quaaes lançado fora o demo primeiramente reçebem o lume 
da ffe. E des aly adeante as bocas que primeiro eram çerradas som soltas 
ẽ louuores de deus. Onde Criso. Porque alguem nõ cuyde que abasta ao 
homẽ fiel auer conhoçimẽto de deus. sayba que ajnda lhe he neçessario 
cõfessallo. por tanto curou ho çego e o mudo os olhos. para conhoçer e 
a boca para cõfessar a deos. Aquelle que conhoçe e nom confessa ajnda 
que tenha saãos os olhos da voõtade pero ajnda he mudo. aquelle pois 
que vee se nõ faz os mandamẽtos de deus. e aquelle que falla se nom 
falla louuores seus e lhe nom da graças nom embarguando que veja e 
falle. empero quanto a deos mudo he e surdo. Nõ vee pois aquelle que 
sabe deus mas aquelle que tem deus e ama. E o que ora e canta e nom 
faz aquello que diz e que louua tal como este falla com o corpo e callase 
com coraçom1. Estas cousas Crisostomo.

1  No original: coracom.
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Spi/ritualmente aquelle tem demonio que perseuera em pecado 
mortal em quamto o pecado regna no homem em tamto he elle possuydo 
leguado e captiuado do diaboo. E o demonio ho atormenta em tres 
maneiras. conuem a saber na voontade com soberba. e na carne com 
cobijça carnal que se chama mais propriamente concupiscencia e em 
cousas e beems atormenta com cobijça. E este demonio de estas tres 
guisas faz ho homem pera louuar deus e lhe dar graças e honrras e pera 
fallar verdade. E esta falla he aquella que foy dada primeyramente ao 
homem tiralha e tolhelha a soberba. E ajnda lhe foy dada pera com ella 
hedificar e ajudar a seu prouximo preegamdo lhe e dizemdo boas cousas. 
De sy foy dada pera o homem accusar si meesmo per comfissom e pera 
pedyr perdom dos seus pecados. e toda esta primeyra falla lhe tolhe a 
dicta soberba a qual vsurpa e toma pera sy o louuor que he de deos. A 
segunda falla. conuem a saber. de fallar verdade he hedificar o proximo 
esta lhe tolhe a auareza a qual cura de sy e de suas proprias cousas e 
nom das que perteemçem ao prouximo. A terceyra falla lhe tolhe a 
luxurya e mayormente aquella que he contra natura. e portanto Sodoma 
he interpretada silemcio: ou muda. Item fazeo çego de maneira que nom 
veja as cousas que perteesçem a sua saluaçõ e que lhe som proueitosas. 
Onde Agustinho diz que aquelle que teẽ demonio çego e mudo he aquelle 
que a deus nõ cree. Subiecto he ao demonio aquelle que nõ entende nẽ 
confessa a ffe nẽ da louuor a deos: mas deus justificãdo o peccador faz 
lhe quatro beneficios. Primeiramẽte que lança fora da sua alma o demonio 
por tal que elle moore ẽ ella. e a casa do homẽ ha tres solhamẽtos. huũ 
he em çima que he o spiritu. e  outro em fũdo que he o corpo. e outro 
em meyo que he a alma. Deus mora no sobrado emçima .s. no spiritu 
quando o spiritu se occupa em cõtẽplaçõ. e moora no meyo .s. na alma 
quãdo ella esta nas meditações de dentro: e pẽsa como seja limpa. e 
moora no solhamẽto mais baixo .s. no corpo se se exercita e trabalha 
em se mortificar e deus torna lhe e // e da lhe aquelles outros tres beẽs 
que lhe per o diaboo eram tyrados .s. quando torna a abrir sua lingua aos 
dictos officios sem os quaaes era elle dereitamẽte mudo. ao qual outrosy 
repaira o ouuydo pera obedeçer e estar prõpto aa pallaura de deos a 
qual ante daquesto nõ ouuia. Deos quãdo o amoestaua fazendo lhe bem 
nem inspirando em elle. e agora o ouue quãdo a deos allumea para auer 
conhoçimento delle e de si meesmo. e o signal daqueste lume he quando 
vee aa parte deanteyra e traseyra. e aa destra e aa seestra. Aquelles tem 
os olhos de tras que cõsijra quãtos som os seus pecados e quã torpes e 
graues e doesse delles. Aquelle teem os olhos aa destra parte que pemsa 
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como as bemauẽturanças deste mũdo som falleçedoyras e vaãs e nõ se 
engalham cõ ellas amãdo as mas afasta se afora engeytando as. Aquelle 
tem olhos aa parte seestra que vee as cousas contrayras do mũdo quam 
pouco as auemos de soportar. e como som proueytosas e porem nõ he 
lastimado nem quebrantado em ellas per nõ auer paciencia. (E espantauam 
se as cõpanhas) s. as simplezes marauilhando se da virtude de deus que 
vijam em Christo (e diziã. Per vẽtura he este o filho de Dauid) .s. da sua 
semente o qual a nos he prometido. Assi como se dissessem aqueste he.

Moralmente se lança o demonio fora na cõtriçom e falla aquelle 
que era mudo na cõfissom. e marauilhauã se as cõpanhas em satisfaçõ 
.s. quãdo veem aquelle fazer bem que nõ soya se nõ fazer mal. (Mas 
os scriuaães e os phariseos) .s. os leterados e os mayores cheos de 
emueja ouuijndo as cõpanhas que auiam confiança e ffe em Christo por 
obra euidente e manifesta. (disserom) em o coraçom e pensamẽto (Em 
Belzebub principe dos demonios lança este fora os demonios.) .s. os 
menores demonios. por que diziam que Christo avia este mayor por seu 
familliar ao qual os outros demoões obedeçiam. e assi blasfemauam elles 
em o spiritu sancto. pois que emfamauam e injuriauam o spiritu sancto 
ao qual perteençe a lançar os demonios fora dos homẽs. e dar lhes saude 
perfeitamẽte. E assi fazem oje em dia / muytos que quando nom podem 
reprehẽder dereitamẽte os dictos ou feitos dos outros trabalhamse de 
enfamar a emtençom com que fazem aquellas booas obras. e a maneira 
que teem de viuer. Porque segundo diz Crisostomo a emueja nom busca 
quegenda he aquella cousa que aja de dizer e fallar. mas soomente tem 
cuydado de fallar. Onde Beda. Marauilhauã se as companhas por as 
obras do senhor. e os scriuaães e phariseos trabalhauã se ou de as neguar 
ou de as enffamar per maa interpretaçom. assi como se nom fossem 
obras da diuijndade. mas fossem do spiritu nom limpo. Segundo este 
meesmo Beda. Os nomes dos ydollos ouuerom nascimento e começo de 
huũ principe chamado Bello. Nyno que foy rey e fazedor ou refazedor 
de Ninjue depois da morte do dicto Bello seu padre que foy primeiro 
rey dos assirianos mandoulhe cõsagrar hũa statua e ymagẽ aa qual se 
podiã fugir e se acoutar1 os malfeitores e escapauã e auiã perdoãça. A 
qual statua começarom os homẽs de adorar e honrrar per mouimento e 
requerimẽto do diaboo. assi e per maneira que honrrauã os deoses. A 
semelhança da qual statua ou ymagẽ tomarõ por costume por teer os 
caldeos e chamauã lhe Beel por razom do nome de Bello corrõpendo 
o vocabulo. e os de Pellestinha chamauã lhe Baal porque era honrrada 

1  No original: acontar.
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e posta em alto lugar e os moabitas chamauãlhe1 Belphegor por razom 
do lugar donde estaua que era monte chamado Phegã. e assi a nomeauã 
as outras gentes segũdo as desuayradas linguageẽs. Mas os judeus que 
adorauã huũ soo deus por escarneho dos gentios chamauã lhe Beelzebub. 
porque Zebub foy seruo de Abimalech. o qual depois da morte de .lxx. 
jrmaãos edificou huũ templo a Baal e fez sacerdote delle aquelle seu seruo 
pera auanar e enxotar as moscas que se ally ajuntauã em grãde multidõ 
por razõ do sangue muyto dos sacrificios. porque Zebul quer dizer mosca. 
e Belzebub quer dizer home ou principe das moscas. E em esta statua 
diziã os judeus que morauã os principes dos demonios assi por o muj 
çujo custume e husança de adorar como por quanto em aquella fora o 
começo do ydolatrie. // De sy: porque nom achauam ydolo alguũ mais 
çerto que aquelle e outro sy: porque era honrrado per todo geeralmẽte nõ 
embarguãdo que cada hũa naçõ teuesse seus deoses speçiaaes. empero 
todas as gẽtes faziã hõra geeralmẽte a este. e porẽ porque nõ achauam 
pyor nome e mais vill cousa que dissessem ao senhor: por tãto diziã 
que em Belzebub lãçaua elle os demonios. e todo esto faziã por emueja: 
da qual aqui diz Crisostomo. Tal mal he a emueja que nõ ha hy outro 
peor malicia. Assy como o porco folgua no lameiro. e os demoões cõ 
nossa perda assy se allegra o emueijoso dos malles do proximo. e assi 
como os escarauelhos se criã no sterco: assy se deleita o emueijoso nas 
desandanças dos outros. Estas cousas Crisostomo.

Onde he de notar que os demooẽs tẽ seus officios mujto ordenados 
pera mal. Hy ha demo que he senhor da soberba. e este tẽ muytos 
algozes que estã cõ elle: e tẽ muytos subdictos. onde Job diz. Elle he rey 
sobre todos os filhos da soberba. e este he fora lançado per verdadeyra 
humildade de coraçom: e este se diz Lucifer. Outro hy ha que he senhor 
da luxuria: e ha nome Osmodeu: do qual se diz no Thobias que matou 
sete barões ou maridos de Sarra. e este tem odio ao legitimo matrimonio: 
e porẽ queria per sua maneira ou industria trazer aquella moça a fazer 
fornicio. e a este demonio se cheguã muytos .s. todos aquelles que se 
delectã em veer molheres e auer cõ elles familiaridade e ajnda aquelles 
que folguã de veer moças ou mãçebos de proll. e este demo tẽ muytos 
subiectos .s. todos luxuriosos: e este se lança fora per jejuũ e per 
mortificaçõ do corpo. O terceiro demonio he o senhor da auareza e 
chamase mamona. Onde diz em Matheu. Nõ podees seruir a deus e a 
mãmona. e este tẽ muytos algozes .s. todos aquelles que renũciarom de 
teer proprio os quaaes ajnda depois com o alheo nõ se podẽ fartar. e ajnda 

1  No original: chamauẽlhe.
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que pareça que renũciarõ grãdes cousas nõ leixã pero de trautar e furgicar 
por outras menores. e este tẽ muytos subditos .s. todos os auarẽtos. e este 
se lança fora per renũciaçõ  das cousas temporaaes a qual se faz ou de 
todo assy como fazem os perfectos: ou em parte assy como fazẽ aquelles 
que daquella auõdança que tem partẽ cõ os pobres. O quarto demonio 
he aquelle que se / senhora das çujas cuydações e rancores e emuejas e 
maas voontades. e este he chamado Belzebub .s. barõ de moscas: porque 
este emuya moscas .s. pensamẽtos nõ limpos e odios e maas voõtades as 
quaaes voã e cheguã atees a alma e maguoãna e poem lhe nodas. e este 
demo ha muytos subdictos e he deytado fora per cõfissom e per absoluçõ 
do sacerdote. (E Jhesu veendo os seus pensamentos) prouou per muytas 
razões que em o dedo e poder e spiritu de deus e nõ em Belzebub fazia 
elle suas obras. e he cõparado o spiritu sancto ao dedo por tres razoões. 
Primeiramẽte por o procedimẽto: porque assy como a maão e o braço 
procede da substãcia do corpo e o dedo procede da maão e do braço 
e ajnda do corpo. assy o filho procede do padre. e o spiritu sancto do 
padre e do filho. A segũda razõ por o partimẽto. porque assj como no 
dedo som muytas conjũcturas e nos1 desuayrados assy som departidas e 
desuayradas as obras do spiritu sancto e os seus doões. A terceyra razõ 
per a obra: porque assy como a maão e o braço obra cõ os dedos assy 
faz o filho per o spiritu santo e o filho he dicto maão e braço do padre. 
porque todas cousas faz per elle: e aos seus pensamentos respondeo 
Christo demostrando em esto a sua diuijndade. porque soo deos sabe os 
pensamentos dos homẽs por tal que se quer por veerem que lhes diziam 
as cousas escondidas em seus corações ouuessem de creer em elle. porque 
segundo Crisostomo. Por quãto a sua sospecta delles era desrrazoada 
por medo da multidom nom ousauam de a deuulgar. proua pois Christo 
primeiramente per tal razom .s. que se elle per alguũ demonio que auia 
familhar segundo elles crijam lançaua os outros demões seguese que 
diuisom e discordia era antre huũs demonios e outros. e assy nom poderia 
muyto durar o poderio do demonio. e daqui se segue que a vijnda de 
Christo ja era. por o qual auia de seer tirado o poder ao demo. Onde 
diz. (todo o regno em si diuiso e contra si) per discordias dos principes 
pellejantes a reuezes huũs comtra outros (sera desolado e toda çidade) 
ou villa (cõtra si departida) per voõtades cõtrayras (nom estara. mas 
sera dessoluta.) porque segũdo // mas sera dessoluta.) Porque segundo 
Jeronimo per concordia cresçem as pequenas cousas: e per discordia se 
desfazẽ as muj grãdes. E faz demõstraçõ Christo ẽ tres cousas: no regno: 

1  No original: no/os.
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e na çidade: e na casa. segundo as tres maneiras da vniõ per que viuem 
os homẽs. Alguũs viuẽ soomente sob hũa ley ou dereito. e estes se entẽdẽ 
per o regno. E outros viuẽ sob huũ custume. e estes se entẽdem pera a 
çidade. E outros viuẽ de hũa viãda: e em hũa cõpanha. e estes se entẽdẽ 
pera casa. Itẽ de estes tres toma Christo exẽplo assy como de mayores 
meaãos e mais pequenos pera mostrar per aquesto a sua razõ seer mais 
forte. Onde Crisost. diz. que na terra nõ ha cousa mais poderosa que o 
regno. empero per cõtẽda pareçe pois que se dira da çidade ou da casa. 
Ora seja cousa grãde ora pequena se for cõtraira assy meesma pareçera. 
Estas cousas Crisost. E pois se Sathanas per meu mandado lãça fora outro 
Satham pareçe que contra sy pelleja: e por tãto nõ pode durar ou estar da 
qual cousa .s. se deuiso he o regno dos demonios per que se cõclude que 
verdadeiramẽte elle era Christo. porque segũdo das scripturas na vijnda 
de Christo se auia de destruyr e mĩguar o poderio1 do demo. Ou doutra 
guisa segũdo Crisostomo .s. esto queria dizer como que o regno deuiso 
em sy per batalha e per pelleja dẽtro necessario he de seer desolhado e 
destroydo. a qual cousa se pareçe em a casa e em a çidade. por a qual razõ 
se o regno de Sathã deuiso he em sy meesmo de guisa que huũ demonio 
lãça os outros fora dos homẽs a destruyçom. do regno dos demonios çedo 
sera. o seu regno sta em aquesto .s. em teer os homẽs assy subjeitos: e 
pois se elles som lançados dos homẽs esto nõ he outra cousa se nõ que 
o seu regno se desfaz e destrue. mas se ajnda elles teẽ poderio ẽ homẽs: 
manifesto he que o regno do maligno spiritu ajnda dura e nõ he departido 
ãtre si ou cõtra si. Estas cousas Crisost.

Moralmẽte o regno departido he a alma do homẽ maao a sẽsualidade 
do qual reuela aa razõ. e este regno he desolado e destruido: porque 
Christo se parte delle e o demonio entra. Itẽ per o regno ẽ sy diuiso se 
ẽtẽde toda cõgregaçõ que careçe de cõcordia: ẽ o qual som dous 
Sathanases dos quaaes cada huũ se trabalha de fazer a sua parte mayor. 
por tal que / possa valer e poder mais que o outro. e tal ajuntamẽto nõ 
pode durar. Mas ay que grauamẽte som achados alguũs que sejã tã 
acordados em bẽ como som os dyaboos em o mal. Prouuese a deus que 
todos os homẽs cõcordassem assy de fazerẽ bẽ: e que esforçassem huũs 
aos outros. Desj proua elle aquesto meesmo per a segũda razõ que tal 
he. Esto meesmo poderey eu de lãçar os demonios que hã os vossos 
filhos: mas aquelles segũdo vos nõ lãçã os demonios em virtude do 
principe dos demonios ergo nẽ eu. onde disse (se eu em Belzebub) .s. 
na sua autoridade (lãço os demonios os vossos filhos) .s. os exorçistas. 

1  No original: podrrio.
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segũdo Beda ou Rabano ou os apostolos que delles nasçerõ e desçẽderõ. 
segũdo Agusti[n]ho e Jeronimo (em quẽ os lãçam.) assy como se dissesse 
que elles nõ podiã poer nẽ dar o lançamẽto feito per seus filhos saluo a 
virtude diuinal. e per cõseguinte nõ podees poer a outrẽ o lançamẽto feito 
per my (e porẽ elles serã vossos juyzes) .s. os exorçistas e escõjuradores 
e cõdẽpnar vos hã de mẽtira que dissestes cõtra my ou os apostollos que 
sõ naçidos da geeraçõ delles os quaaes sabẽ bẽ que nũca aprenderõ de 
Christo algũa maa manha ou arte. E estes serã seus juyzes ẽ tempo 
vijndoiro quando esteuerẽ julguando os .xij. tribos de Israel. Desy 
destruida a falsidade cõclude a verdade. porque pois que nõ lançaua os 
demonios per virtude do demo: seguese que os lançaua per virtude de 
deus: porque nõ se pode dar outro meyo diz pois elle. (Se em o dedo e 
no spiritu de deos lãço) o regno do dyaboo segũdo he prouado per as 
dictas cousas: certamente vẽ em vos o regno de deus .s. eu Christo que 
som deos. e que ey de regnar em vos (o regno de deos vem em vos) .s. 
a entrada e começo de hir ao regno de deus he aberta aos que creerẽ. E 
prouado primeiramẽte que o demo nõ he actor ou fazedor de milagre: 
per cõseguĩte proua Cristo de muytas maneyras que elle nõ he pois 
ministro do dyaboo. e esto demostra assy. Nõ pode alguẽ entrar em casa 
de alguũ poderoso e forte que este em guarda da dicta sua casa e cousas 
a roubar lhe aquello que ha saluo se primeiramẽte assy como rijo e 
esforçado ho prender e atar o outro forte. e entõ seendo aquelle vençido 
roubara as casas: e as taças: e baixella: e as armas: e leua//llas ha e 
repartirlhas ha e o dyaboo he forte per forteleza de beẽs naturaaes: do 
qual he escripto em Iob que nõ ha hy poderio sobre a terra que seja 
cõparado a elle. As suas armas som falsuras e ẽganos de mallicias 
spirituaaes e todallas specias dos pecados e a sua casa e o seu paaço he 
o mũdo ẽ o qual auia senhorio atees a vijnda de Christo saluador. A sua 
baixella e o seu esbulho som os homẽs tẽptados e demoniados ou 
enguanados por elle o qual em quãto guardou o seu paaço em paz steuerã 
todallas cousas suas: porque nõ lhe contradizia alguẽ nẽ resistia. e ajnda 
agora teẽ paçificos aquelles que possue e todos os que lhe obedeçẽ. porque 
segundo Gregorio o dyaboo nõ cura de tocar ou tẽptar aquelles os quaaes 
sente que posue pacificamẽte. mas o mais forte que elle .s. Christo que 
sobreueyo ao mũdo tirou lhe todas as suas armas sobredictas refreando 
suas malicias e discobrindo as. e a sua baixella lhe tirou fora de seu 
poderio e os esbulhos de partio e diuidio .s. segũdo Beda: em o regno da 
jgreja militãte a rrepartio per desuayradas dignidades e officios. porque 
huũs fez apostollos e outros euãgelistas: e alguũs prophetas: e outros 
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ordenou per doutores e pastores. e porque Christo assy o fez seguese que 
elle mais poderoso he que o demo: e nõ he seu ministro. Nõ deuemos 
seer seguros pois que o vençedor outorgua e conhoçe per sua voz que o 
nosso aduersario he forte ajnda perque elle fosse vençido. nẽ deuemos 
desesperar: porque o nosso capitã e principe mais forte he que elle. Onde 
Crisostomo. Nõ deue temer o jmijgo forte aquelle que teẽ o capitã mais 
forte que elle. mas vigiemos e trabalhemos e em fiuza do capitã que he 
mais forte nõ desprezemos o nosso aduersario. porque se cõtẽdermos e 
pelejarmos cõtra elle mais forte seremos que elle mas se formos negligẽtes 
entõ mais forte sera elle. A nossa negligẽcia faz o demo seer forte e nõ 
o seu poder. Estas cousas Crisost. Onde Gregorio diz que o dyaboo quãdo 
pelejam contra elle he fraco como formigua: e quãdo he dado cõsentimẽto 
ao que elle requere: entõ he forte como lyom. E Jeronimo diz. Se tu 
cõsijrares as tẽptações quanto a ti grãdes som. mas se parares mẽtes a 
ellas e quanto deus que he muy forte guerrero pareçerõ jogo e soombra. 
Desy poẽ a segunda razom / que tal he. O ministro e seruidor e o actor 
e fazedor cõcordã em hũa voõtade. mas Christo e o dyaboo hã desuairadas 
voõtades. ergo Christo nõ he ministro do dyaboo. e esto he aquello que 
diz. (Aquelle que nõ he comigo concordãte) em hũa voõtade pera bem 
fazer (he contra my) e tal he o dyaboo porque Christo quer saluar as 
almas: e o dyaboo querria as destruyr. Christo querria retraher os homẽs 
dos pecados e tragellos a virtudes e o dyaboo querria os trager a pecado. 
Onde Jeronimo. O dyaboo o qual nõ he cõ deus he contra elle: porque 
elle quer teer as almas captiuadas e presas: as quaaes Christo deseja de 
liurar. Desy pera prouuar aquesto meesmo se poõe a terçeyra razõ que 
tal he. As obras do autor1 e do ministro todas som hũas. ergo Christo ẽ 
obrãdo nõ he ministro do diaboo e esto he o que disse (e aquelle que nom 
ajunta comigo) em auer vnidade da ffe e em star no2 seo da ygreja. (este 
sparge ou3 derrama) e este he o demo o qual traz sempre desuayradas 
heresias e çismas. Desuayradas som as obras de Christo e as do demonio 
porque Christo apanha e ajũta as cousas deramadas: e aquelle derramaas 
que som acheguadas. Christo preegua a noticia de huũ verdadeyro deus. 
e aquelle preegua que sejam adorados muytos deoses. e per estas 
maneyras e per outras ho dyaboo he cõtrairo a Christo: e nõ he cõ elle 
per cõcordãça em obra nem feito. por qual razom cõclude assy Crisost. 
Aquelle pois que comigo nõ he nẽ ajunta comigo nõ sera cõmigo em hũa 

1  No original: outor.
2  No original: nõ.
3  No original: eu.



121Ludolfo de Saxónia

obra pera lãçar os demonios. mas ante deseja derramar as cousas que 
minhas som. Desy depois que ensinou a verdade poõe a ameaça da 
dãpnaçõ. Onde Crisost. Porque Christo respõdera aos phariseus auẽdo 
seja escusado porẽ agora lhes poẽ espãto o qual nõ he pequena parte do 
castigo e do corigimẽto .s. nõ soomẽte respõder escusãdose mas ajnda 
ameaçando. disselhe ergo. Porque nom queres consentir aas minhas 
rrazoões nem obras: mas emdureçidos e nõ corregiuees blasphemaaes e 
ajnda arenegaaes. (porem eu vos digo que todo pecado e blasphemia.) 
que procede da fraqueza humana (sera perdoado aos homẽs.) conuem a 
saber  todo he tal que pode auer perdom. mas o spiritu de blasfe//mia nõ 
.s. graue sera de perdoar porque aadur ou nũca fazẽ peẽdẽça taaes como 
estes. e per aquesto se mostra a deferẽça que ha antre o pecado que he 
blasfemia e o spiritu de blasfemia. porque os primeiros dous .s. o pecado 
e a blasfemia sõ taaes que se perdoã. e o terceiro que he ou pecar no 
spiritu sancto esto nom se perdoa. da qual ha hy seis specias. desesperaçom 
presumpçom: abstinaçom: final in penitençia: e enueja do bem e graça 
fraternal e contradiçom da verdade conhoçida. O peccado he no homẽ 
.s. em sy ou em outro: mas a blasfemia he contra deus. Alguũs blasfemã 
per costrãgimẽto: e aquestes pecã em o padre per fraqueza. outros 
blasfemã seẽdo enguanados e estes pecã no filho per ignorãcia. e estes 
dous modos som dictos blasfemia simplezmente .s. affirmar algũas 
mẽtiras e falsidades das cousas ou pessoas diuinas. E alguũs pecã per 
pensamẽto e de seu proposito: e estes pecam no spiritu sancto per malicia. 
e este se chama blasfemia do spiritu. Em as cõpanhas pois auia blasfemia: 
mas em os phariseus auia spiritu de blasfemia: os quaaes sabiã as 
scripturas: mas por emueja impugnauã as obras de Christo. a qual cousa 
era impugnar a verdade conhoçida. a qual segũdo diz Agustinho. ajnda 
que raramẽte seja achada na boca e per pallaura: empero he achada em 
a vida e obras de muytos .s. blasfemia. Estas cousas suso dictas declara 
Bernardo per esta maneyra. A potençia diz elle que perteẽçe ao padre: e 
a sabedoria ao filho: e a caridade perteeçe ao spiritu sancto. quãdo per 
fraqueza pecamos entom pecamos no padre: assy como contra o poder 
fazendo. quãdo per ignorãcia pecamos: ẽtom pecamos no filho: assy 
como fazẽdo contra a sabedoria. mas quando peccamos per mal querẽça 
ou per maa voõtade: entõ pecamos no spiritu santo: fazendo assy como 
cõtra o amor e caridade. E porẽ pecar no padre e no filho ou aqui ou no 
outro mundo sera perdoado porque aquelle que peca per fraqueza ou 
ignorãcia teem algũa escusa de sua culpa. e assy deue alguũ tempo de 
auer perdõ de sua pena ou em este mũdo se fezer peẽdença por auer mais 
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aginha perdoança ou auera no outro mũdo se aqui perseueradamẽte steuer 
no mal. porque auera menor pena ou melhor de soportar. mas aquelles 
que per maliçia pecã o seu peca/do nõ teẽ escusa algũa. e por tãto as suas 
penas nõ deuẽ seer mĩgoadas nẽ perdoadas. porque se fezerẽ a peẽdẽça 
em aqueste mũdo serã pugnidos de cõplido juyzo e jnteira pena. e se nõ 
fezerõ peendẽça serã no outro mũdo serã dãpnados ĩteiramẽte e pera 
sempre. Nõ que seja neguada perdoãça aos que fezerẽ peendẽça. mas 
porque ao pecado inteiro e complido he deuyda inteira retribuçom. Estas 
cousas Bernardo. Spiritu da blasfemia nõ sera perdoada ao homẽ: nõ 
que lhe seja neguada remissom se fezer peendẽça. mas porque nõ sera 
digna cousa que aja perdõ: pois que nõ teẽ circũstancia algũa cõ que se 
escuse. Sem escusa he mereçedor do tormento aquelle que poderia escusar 
o pecado que mereçe morte. e nõ digo que alguẽ rogue por aquelle homẽ 
que acaba e more assy. por o qual nõ deue seer rogado porque do pecado 
que aqui nõ he corregido em vãao he pedido perdõ. Pecado ergo no spiritu 
santo he obstinaçõ ou perfia de voontade apeguada e endureçida em 
maliçia a qual procede de presumpçõ ou desesperaçõ. Aquelle que 
presume da misericordia de deus prometeendo assy meesmo e dando 
segurança de nõ seer pugnido em aqueste se faz obstinado acresçentãdo 
pecados a pecados: e aquelle que desespera da misericordia de deos teẽdo 
que a grandeza de seu pecado he mayor que a misericordia de deus tal 
como este he obstinado e endurẽtado de pecado ẽ pecado. e a caae em 
elles liuremente e sem redea ou freo alguũ atees que chegua aa soma da 
dãpnaçom. E ajnda que todo pecado seja cõtra toda a trijndade: empero 
este peccado he por tanto specialmente atribuido ao spiritu santo: por 
quanto elle he amor do padre e do filho: e benignidade de cada huũ delles. 
E por que falle assy eu digo que he natural propriedade ou principio em 
a diuinal essencia a qual perdoa os pecados. e aquelle que desespera ou 
presume que spera por saluaçõ sem fazer boas obras faz specialmente 
injuria aaquelle a cuja benignidade he dada e contada a remissom dos 
pecados: porque pensa que he sem misericordia ou injusto. E aquelle 
que de tal maneira perdoa os peccados per misericordia empero que nom 
os leixa sem auerem pena per justiça. e assy pois como se chama a doẽça 
incurauel aquella que de todo // tolhe os rremedios per que a jnfirmidade 
he curada ou se pode curar assy como quando tolhe a força e virtude da 
natureza e a obra das forças naturaaes. deus empero que es sobre todas 
cousas pode curar delle bẽ assy o pecado no spiritu santo despreza e 
lança fora aquellas cousas porque o pecado auia de seer esquiuado e 
curado: assy como he o temor da justiça de deus e a esperãça que lhes 
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serã perdoados. e outras cousas semelhãtes. E assy este da sua natureza 
se diz irremissiuel .s. de marauilha remissiuel. empero de sua benignidade 
todo pecado perdoa aos que fazẽ peẽdença. De esta materia falla assj 
Agustinho. Eu digo aa vossa caridade que per vẽtura em todas as santas 
scripturas nõ he achada mayor nẽ mais forte questõ que esta em aquello 
que diz: aquelle que blasfemar no spiritu sãto nõ auera jamais perdom 
nũca nõ que elle seja culpado tanto por qualquer pecado que nõ possa 
auer perdõ do pecado. mas per hũa maneira pera a qual quis que nos 
buscassemos e entẽdessemos aquelle que sta seentença verdadeira e 
spantosa nũciou e dictou. Em o spiritu sancto em o qual o poboo de deus 
se ajũta e se faz huũ: he lançado o spiritu çujo: o qual em sy meesmo he 
dicto diuidido e departido. e cõtra este dõ gratuito e graciosamẽte dado: 
e cõtra esta graça dada per deus falla o coraçõ que nõ faz peendença: e 
esta he a blasfemia do spiritu santo: a qual nõ sera perdoada nẽ em este 
mũdo nẽ em outro. e cõtra o spiritu santo falla em o qual som baptizados 
aquelles cujos pecados todos som perdoados. e falla ajnda cõtra o poder 
e autoridade que reçebeo a ygreja de maneyra que aaquelles que forẽ 
aqui per ella quites os peccados e absoltos seer lhe hã perdoados. e diz 
pallaura muy maa e muy cruel ou na võtade e pensamẽto ou per a boca 
e aquelle que deus spera ou soporta pera fazer peendẽça. e elle segundo 
a dureza do seu coraçom e segũdo a voõtade que ha de nõ fazer peẽdẽça 
faz pera sy thesouro de sanha no dia da yra e no dia que sera descoberto 
o juyzo de deus justo: o qual dara a cada huũ segundo suas obras. E esta 
nõ peẽdença he aquella que de todo em todo nõ auera perdoança nem 
em aqueste mũdo nẽ em outro. porque a peendẽça guaãça e empetra em 
este mũdo perdõ que val em o outro. Mas esta jmpenitẽcia em voõtade 
de nõ a fazer nũ/ca pode seer julguada em quanto qualquer pessoa esta 
em esta vida presente. porque nõ deuemos desesperar dalguẽ em quãto 
o deus spera dãdo lhe aqui vida e nõ o leua desta vida ajnda que seja 
maao. porque nom quer elle a morte do pecador: mas que se cõuerta e 
viua. E porem todo pecado e blasfemia sera perdoado aos homẽs: porque 
onde nõ for aqueste da voõtade de nõ fazer peẽdença e coraçõ nõ 
arreprehendido e nõ penitẽte que he contra o spiritu sancto no qual e per 
o qual os pecados se absoluem na ygreja e se perdoã todollos outros afora 
aquelle serã perdoados. De que maneira podera seer perdoado aquelle 
pecado que faz embargo a todos outros que o nõ sejã. Todos pecados 
pois serã perdoados aaquelles em que nõ ouuer aqueste. o qual nũca sera 
perdoado. mas aquelles em que este for por quanto este nũca he perdoado 
de todollos outros he toruada e embarguada per o atamẽto daqueste. E 
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porẽ todo pecado e toda blasfemia he perdoado aos homẽs em aqueste 
ajuntamẽto que Christo ajunta os fiees christaãos em o spiritu sancto: e 
nõ em o departimẽto delle ou diuisom. nemhũa ergo blasfemia do spiritu 
sancto tal perque se faça que sempre o coraçõ e voõtade seja de nom 
fazer peendẽça. e porque o pecador cõtradiga a tanta graça e dom de deus 
atees a fim desta vida sera perdoado. Huum conforto pois e remedio ha 
hy pera o peccado nom seer irremissiuel .s. que se guarde homem de teer 
voontade e desejo em nom fazer peendẽça. Nem creea que a peendença 
lhe pode de outra guisa aproueitar saluo teendo e seendo fiel: e do 
ajuntamento da ygreja em o qual se outorgua e da perdom dos pecados 
em a qual he guardada e mantheuda a companha do spiritu per liança da 
paz. Estas cousas Agustinho. E depois em fim daquesto por comprehẽder 
e correger ho error dos phariseus toruue hũa sentença so semelhança de 
aruor demostrãdo que os milagres que fazia eram feitos per virtude booa 
e diuinal. Onde diz. (ou fazee booa aruor e que o seu fruto seja boo ou 
fazee maa aruor e maao o seu fruto.) falla a maneira do poboo que 
acostumaua de fallar assy. cõuẽ1 a saber: fazee por dizer. assy como 
quãdo alguem bem diz algũa cousa dizem que bem o fez. E a aruor se 
toma aqui por // principio e fundamento das boas obras. e o fructo per 
as obras meesmas. E aa natureza das aruores he que ha boa faz boo fruto 
e a ma a faz maao ergo pois que as obras marauilhosas de Christo nõ erã 
maas e vaas assy como aquellas que se fazẽ cõ arte magica: mas erã 
booas e proueitosas. conclude que o principio per que se faziã taaes 
cousas era sancto e boo. Onde Agustinho. Em aquesto nos amoestou o 
senhor que sejamos booas aruores e que possamos teer boos fructos. 
Onde elle diz fazee boa a aruor e o seu fructo sera boo. Este mãdado he 
proueitoso pera saluaçõ e a guarda delle he necessaria. E aquello que 
diz fazee maa aruor e o seu fructo maao sera. esto nõ he precepto que 
ajaaes de fazer: mas he amoestaçom de que vos ajaes de cauidar e guardar. 
Estas cousas Agustinho. Desy cõcordãdo a semelhança aos phariseus 
demostrou a rayz dõde nasçia a sua falsidade e malicia porque a raiz 
daquesto era a enueja. porque nõ embarguãdo que no começo ouuessem 
conhoçimẽto e affeiçõ a Jesu Christo. empero porque começou de 
reprehender os seus viçios tomarõ cõtra elle odio per o qual forõ çegos 
e caerõ do primeiro conhocimẽto em error: porque a mall querẽça e o 
rancor reuoluẽ o juyzo da razõ. e des ally interpretauã os seus feitos aa 
maa parte pera o enfamar. Demostrou ergo que elles erã maas aruores e 
que dauã maaos fructos: dizendo. (geeraçõ de byueras e filhos 

1  No original: couẽ.
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apeçonhẽtados) que de vossos padres trouuestes o venyno de emueja cõ 
o qual elles perseguirom os prophetas (como podees fallar booas cousas.) 
pois que sooes maaos. assy como se dissesse. Vos nõ podees fallar booas 
cousas de my: e pois que soys maas aruores nõ podees dar boo fructo. 
Os emuejosos bem podem dizer cousas proueitosas a outros: mas nõ 
meritorias. a ssy meesmos nõ se podem fazer que outras vergonteas 
naçam se nom segundo a raiz que jaz chantada na terra. A voõtade dos 
homẽs he raiz e as pallauras som os fructos da voõtade e porem segũdo 
cada huũ teuer a voõtade taaes pallauras fallara e taaes obras fara. Estas 
cousas Crisostomo. E porẽ segue se. (da auondança do coraçõ falla a 
boca) abertamente. Entẽde tu toda falla ora seja per a boca ou per coraçõ 
e ajnda enten/de a falla da obra. Onde Crisostomo diz que vejas aquello 
que diz por mayor reprehensom dos maaos e por major louuor dos boos 
.s. que da auõdança do coraçõ falla a boca. que quer dizer que quando 
o home fallar algũa cousa de mal ou de bem que nom penses tu que tanto 
teẽ elle no coraçõ e nõ mais daquello que mostra per pallaura. e aquello 
que sahe de fora he aquello que sobeja e que nõ cabe dentro: em a qual 
cousa os tocou rijamente. Pois se aquello que diziã assy era mal: consijra 
tu quã grande e quã maa seria a raiz donde aquello procedeo. Estas cousas 
Crisostomo. E porem segundo diz Gregorio: muyto deuemos curar que 
nossas voõtades sejã guardadas de toda guarda e de toda parte: porque 
as nossas cuydações e pensamẽtos voã e se vaão ante os olhos de deus 
e nõ passam alguũs momẽtos do tempo per coraçom sem alguũ 
gualardom. E por quanto da auõdãça do coraçõ falla a boca: seguese 
bem (que o boo homẽ do seu boo thesouro lãça fora boas cousas) assj 
como se dissesse. Vos maaos soes e porẽ do thesouro do vosso coraçõ 
nõ lançaaes saluo maas cousas. Segũdo a glosa o thesouro do coraçõ he 
a entẽçõ da qual deus julgua as obras de guisa que algũas vezes as mayores 
ham menor gualardõ: e as menores ham mayor. Muytas vezes aquellas 
obras que som mayores de sua natureza: som menores per caridade. e 
per o contrayro assy como alguũ da com mayor caridade algũa esmolla 
que outro canta missa. e porem aqueste auera major gualardom da esmolla 
que aquella da missa. Onde a pobrezjnha molher viuua por dar duas 
mealhas ou duas cousas pequenas foy yguallada ao rico Zacheu: porque 
deus nom paramentes aa quantidade do dado: mas com quãto desejo e 
caridade he dada. E depois que procedeo per prouaçoões e argumentos: 
per conseguinte procede per ameaças: porque nom cuydem que seja 
pequeno vicio mal fallar. e que as maas pallauras nom ham de ficar sem 
pena: dizendo. (Porque toda pallaura) nom soomẽte que he dampnosa a 
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alguem: mas ajnda (da ocçiosa daram os homeẽs conto e razom.) por 
quãto a fallarom sem porque e sem razom: ou daram razom e conta .s. 
paguallaham // (no dia do juizo.) E daquesto se mostra que ajnda mais 
punida sera a pallaura empeeçiuel e dampnosa e que fora que no dia do 
juizo os homẽs sejã condẽpnadoiros. e o entẽdimento desto he segũdo 
Jeronimo que se a pallaura ocçiosa nõ he dicta sem perijgo e se cada huũ 
no dia do juyzo auera dar cõta de suas pallauras quanto mais auerees vos 
de dar conta da vossa mallicia per a qual blasfemaaes das obras do spiritu 
santo dizendo. em Belzebub lança os demonios? Cauidensse pois os 
maldizentes e que enfamã e abaixã as obras do proximo dizẽdo que as 
fazẽ por ypocrisia: ou per alguũ fim nõ boo nẽ deuido se o senhor assy 
julgua da pallaura ocçiosa que julguara ou que fara da pallaura empeeçiuel 
e maliciosa? E segũdo diz Jeronimo: palaura ociosa he aquella em a qual 
nõ ha proueyto alguũ aaquelle que a falla: nẽ aquelle que ha ouue .s. se 
nos leixarmos de cõtar hystorias e contos antiguos: e mais aquelle que 
torna a dizer de como andou de casa em casa. e que solta a boca ha fazer 
escarnehos e aquelle que diz algũas guarrediçes e torpezas ou caçorrias. 
este tal nõ he culpado por ociosa pallaura: mas da pallaura dãpnosa e 
empeeçiuel: e porem no peso das palauras se prouua a vida dos homẽs. 
E diz mais: que qualquer pallaura que nõ edifica nẽ faz alguũ proueyto 
aos ouuidores tornãsselhes em dãpno e em perijgo. Onde e Origenes diz: 
que ẽ vaão e ocçiosamẽte se falla toda pallaura em a qual nõ ha aadedẽtro 
algũa cousa que seja deus ou por cõprir seu mãdamento. Onde outrosy 
Gregorio diz. que ocçiosa pallaura he aquella que se diz sem algũa justa 
neçessidade: ou sem auer entẽçõ a alguũ piadoso proueito. e se da pallaura 
oçiosa e da cuydaçõ e pensamẽto por meudo e pequeno que seja ha de 
seer dada razõ no postumeyro dia. deuemos maginar quantos serã os 
pecados de que muytos auerã de dar cõta. e quanto pecados leuarõ mujtos 
apos de sy. De tal maneyra cõsira deus e vee os caminhos de cada huũ 
e cõta as suas passadas que tã soo as maginaçoões meudas e as pallauras 
muy ligeiras que nos cada dia teemos em custume de fallar nõ ficarõ por 
escoldrinhar. Onde Crisostomo. A pallaura ocçiosa se entende nõ que 
seja maa: mas a boõa que nõ faz proueito aaquelle que a ouue: pois se 
nos per a boõa / pallaura e ocçiosa auemos de dar cõto que esperamos 
de auer e de seer requeridos por a maa? Estas cousas Crisost. Scripto he 
nos Prouerbios que ha morte e ha vida nas maãos da lingoa. e porẽ das 
tuas pallauras se forem boõas e cõcordarẽ cõ a boõa voõtade e pronũciadas 
cõ deuydas circũstancias seras iustificado ou cõdẽpnado. se forẽ cõtrairas: 
a qual cousa he muy justa. porque tu es senhor de fallar e callar. Onde 
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Crisosto. diz. que asseseguado e mãso he o juyzo. onde o juyz nõ 
pronũciar cõtra ty per as cousas que outrem diz: mas per aquellas que 
tu meesmo fallas. E mais diz que cada huũ homẽ pera sua voõtade soo 
he pecador ou justo: e a voõtade de qualquer pecado se mostra ou prouua 
per testimunhos de tres cousas .s. dos pẽsamẽtos e das pallauras e obras. 
Estas cousas Crisosto. Aqui pois somos ensynados que guardemos nossa 
boca de nõ fallarmos pallauras maas e oçiosas: por que assi como a 
panella ou vaso que nõ he coberto çedo se çuja e aquello que dẽtro esta 
arreefeeçe aginha: assj he do coraçõ se nõ he guardado com diligẽcia da 
sua cubertura que he a boca1. E segũdo diz Gregorio. Aquelles caaẽ de 
todo estado e se perdẽ de toda derectura que se soltã e escorreguã per 
pallauras empeeçiuees. E porẽ ameude oremos dizẽdo. Poõe senhor 
guarda aa minha boca e porta darredor dos meus beiços. Onde Crisostomo. 
Mayor guarda poõe tu em tua lingoa que em virgẽ algũa que seja. Cauallo 
real he a lingoa se lhe puseres freo e o ensinares ãdar apostamẽte folgua 
o rey cõ elle e caualga em çima delle: mas se o leixares sem freo e sem 
ferros solto foge e faze se seeda do dyaboo e dos demonios. Estas cousas 
Crisostomo. Onde Origenes diz que deus abre a boca daquelles que fallã 
boõas cousas: e daquelles que fallã mẽtira e falso testimunho e de como 
andarõ de casa em casa comẽdo e beuẽdo. e dos que fallã torpezas e 
villanyas e palreyriçes e dos meixedores e maldizentes: e daquelles que 
fallã cousas oçiosas o diaboo lhes abre as bocas. Grande perijgo pois he 
fallar das cousas vaãs do mundo pois que as diuinaaes e as proueitosas 
de que podemos fallar som muytas. Onde Ambrosio diz que nõ he 
pequeno nẽ meaão perijgo pois que teemos tãtas hystorias de deus: e 
tan//tas pallauras que elle fallou e obras que fez que nos leyxadas estas 
todas ajamos de falar nas cousas mũdanaaes. e sobre todo nos deuemos 
cauidar que nõ fallemos mal dos outros. Onde Agustinho diz assi. Vee 
tu como te asanhas doutrẽ quãdo mal diz de ty. e asi aue pesar de ti quãdo 
disseres mal doutrẽ. E nõ soomẽte nos deuemos guardar de fallarmos 
pallauras de mal dizer. mas ajnda de as ouuirmos porque nõ aueria hy 
maldizente se hy nõ ouuesse quem o ouuesse. Onde Bernardo. Nõ direy 
ligeiramẽte qual destas cousas he peor dizer mal ou ouuir aquelle que o 
diz e diz mais que o diaboo see em çima da lingoa do maldizẽte. e em 
çima da orelha do que o ouue. Muyto nos deuemos ajnda de guardar de 
pallauras de arroydo e de perfiosa cõtẽda. porque som aazo de muytos 
malles. Onde Crisostomo. A contenda e o perfiar e pallaurear longuamẽte 
e nasçe de vaã gloria chamada desejo e amor de victoria. Nõ ha hy alguẽ 

1  No original: boco.
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que muyto aperfie saluo aquelle que muyto cobijça de vençer. Tu pensas 
auer gloria se vẽçeres. mas emtõ matas tu a teu amigo e amizade sua em 
elle. e porẽ daras cõta e razõ desto assi como de morte de amigo. porque 
ajnda que nõ matasses homeẽs cõ a espada de ferro. empero mataste o 
amigo cõ o cuytello da palla[u]ra perfiosa. Estas cousas Crisostomo. 
Muyto nos deuemos outrosy guardar que nõ julguemos o prouximo cõ 
palauras ou per presumpçõ. Onde Criso. Das tuas palauras meesmas 
seras cõdempnado. nõ ouues tu que o phariseu disse cousas verdadeyras 
mas empero deu a sentẽça postumeira. que a elle nõ perteẽçia. e daquello 
foj delle filhada vĩguãça. Aquelle que peca seu juyz tem. nõ queyras pois 
tomar a dignidade e auctoridade do huũ soo filho de deus. ao qual he 
guardada a seeda do juyzo. Mas se queres julguar tu tees huũ julguado 
muy proueytoso que he este. Faze aseentar na tua consciẽcia ou teu 
entẽdimẽto pera conhoçer e fazer deferẽcia das cousas e trage alli em 
meeo os teus pecados. e busca e escoldrinha tuas minguas ou deffectos 
da tua alma e pregũta cõ dilligẽcia por os dãpnos e culpas que cometeste 
e dize cõtra ty meesmo. Por que fezeste estas cousas e estas outras. e se 
a tua consciẽcia andar fugindo e andar buscãdo todas as cousas que os 
outros feze/rom pera se per ellas escusar. tu lhe dize nõ te julgo eu per 
aquestas cousas. nem vieste tu aqui pera destas te escusar que te da a ty 
se aquelle mal padeçer? Tu porque fezeste esto e aquello e accusa te 
porque te queres escusar cõ estas cousas paramẽtes aos teus erros e nõ 
aos dos outros? E cõtinuadamẽte a trage em aqueste tormẽto e pena. 
Desy se ella disser que nõ tem feito alguũ mal ou se tarda de te respõder 
atormentaa e a poder de açoutes assy como huũa serua soberba e 
malliciosa. E este juyzo faze em cada huũ dia. e scripue abayxo huũ rio 
de fogo. e o vermẽ da cõsciẽcia que lãça venino e peçonha e outros 
lugares de tormẽtos. E nõ a leixes estar cõ o demo. e se ella ouujndo 
estas cousas ouuer door nõ tyres a maão della. porque se a ferires nõ 
morrera e liurallaas da morte. e por pequenas cousas que ella fezesse 
demãda lhe tu grãdes coymas porque nõ venha das pequenas aas mayores. 
e se esto fezeres em cada huũ dia liuremẽte e prazeyra poderas estar 
acerca daquella cadeyra espãtosa. E desta maneira foy Paulo feito puro. 
e por esto disse. se nos meesmos nos julguassemos nõ seriamos outra 
vez julguados. Estas cousas Crisostomo.

Moralmente nas pallauras e fallas se deuẽ cõsijrar cinco cousas. 
primeiramẽte que cousa he aquella que fallamos e a quẽ. jtẽ em que 
lugar a dizemos e quando e em que maneira. Estes som os cinco dedos 
da maão que teẽ a lingua. A primeira cousa .s. que aquello que auemos 
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de fallar. Esto determina o apostollo dizendo. vossa pallaura seja sempre 
em graça e seja tẽperada de sal .s. que seja graciosa e proueitosa e sem 
ouçiosidade. E todas aquellas pallauras som ouçiosas que som empeçiuees 
ou deshonestas ou sem proueito. e aquellas som sem proueito que nõ 
aproueitam aos que as fallã nẽ aos que as ouuẽ. E deshonestas som 
aquellas que nõ conueẽ aa dignidade do que as falla nem do que as ouue. 
E empeçiuees som aquellas que pertençẽ a fazer algũ error ou maldade 
e que acarretã a pessoa a ello. Esta segũda parte .s. a quẽ determina o 
sabedor dizẽdo. Como o sandeu nõ falles muyto. Aquelle que cõ outro ha 
de fallar cõsijra se teẽ de fallar por si ou por outro. e se ha de fallar por 
outro cõsijra e saybas se he tal que aja mester seu corrigimento ou que 
o queira reçeber. Onde alguũs lugares som onde nõ deuemos [ff] // fallar 
cousa assy como na ygreja e sanctuario. e outros lugares onde auemos 
de fallar raramẽte. assy como no cõuite e em alguũs onde podemos 
fallar tẽperadamẽte. assi como no lugar a que chamã palratorio. o qual 
determina o Ecclesiastes dizẽdo. que ha hi tẽpo de fallar e tempo de 
callar. Algũas vezes deuemos callar por o ouidor seer fraco e nõ poder 
ouuir1 bem. e algũas vezes por se guardar de aberbellar e de se triguar 
ou afficar. e por nõ fallar ante que o chamẽ. algũas vezes por reuerencia 
de outra pessoa. outras vezes por nõ seerẽ os ouuidores dignos nẽ taaes 
que mereçam de ouuir aquello que fallaria. Em que maneyra se deue de 
fallar .s. em que gesto e ẽ que som e ẽ que significaçõ diz assi. Seja pois 
o gesto simprez e humildoso. e o soom blãdo e manso. e a significaçõ 
verdadeyra e doçe. e a soma em breue de todas estas cousas pareçe que 
seja ho homẽ fallar pouco e tarde. Onde Seneca diz que a soma das somas 
he estas que te mando que sejas tardinheiro em fallar. e mais qualquer 
cousa que ouueres de dizer a outrẽ dize a primeiro a ty. Grande cousa 
he a tẽperança de fallar e de callar. E em outro lugar diz que aquello que 
queres que seja callado e emcuberto nõ o diguas a alguẽ. porque nõ podes 
tu mandar a outro que se calle. e que nõ o digua pois que tu nõ te callas 
e o fallas. Estas cousas Seneca. Mas ay que muytos som oje nõ soomẽte 
leygos mas relligiosos que aas vezes ajnda sem razom se asanhã dos 
outros. e lãçãlhe huũs olhos yrados e maaos gestos e toruados. e ajnda 
cõ os dentes apertados dã vozes e braados feios e vaãos. e assi lançam e 
mostrã aadefora o demo que os possue de dẽtro. E taaes como estes bẽ 
se pareçem cõ Daciano que era sanhudo e cruel cõtra sam Viçente. do 
qual no sermõ de Agustinho. se diz assi per as yradas vozes de Daciano. 
e per os cruees olhos e gesto medonho e ameaçante. e per os mouimẽtos 

1  No original: ounir.
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de todo o corpo se mostraua. e apareçia aadefora aquelle que moraua 
dẽtro em elle. e estes signaaes aa vista mostraua o demonio assy como 
per aberturas e rõpeduras do vaso que emchera. e cõ o seu enchimẽto 
arrebẽtara. Estas cousas Agustinho. Som ajnda outros que assi como 
estes toruã com braados sanhudos ou queixosos aos prouximos. assi 
elles cõ silen/cio queixoso e nõ querẽdo fallar cõ menãcoria toruã os 
dictos prouximos. dos quaaes na collaçõ do abade Josep que fallaua de 
amizade se diz assy. Mas que cousa he que aas vezes nos creemos que 
somos paciẽtes por que nõ curamos de responder despois que de braadar 
somos cansados. mas nõ curamos dos jrmaãos que ja teemos cõmouidos 
e asanhados por nos callarmos cõ auiuamẽto amargoso e cõ geito e gesto 
escarnedeiro de tal maneira que mais os mouemos a sanha por teermos 
assi o gesto callado mais daquello que os poderiamos mouer doestãdoos 
altamẽte. e cõ soberua. e pẽsamos que em aquesto nõ somos culpados 
quãto a deus pois que per a boca nom dissemos cousa per que podessemos 
seer julguados nem cõdempnados segũdo o juyzo dos homẽs. e o callar 
daquesta guisa nom aproueita cousa se nos teemos aquelle sillẽcio e 
nos callamos cõ teençom de fazermos aquelle meesmo pesar e nojo que 
fariamos per doesto mostrãdo nos taaes gestos per os quaaes arça e se 
açenda mais em sanha aquelle que deuiamos curar della. e a cada huũ 
destes seera empeçiuel. E este silencio he damnoso ygualmẽte. porque 
assy como acreçenta no coraçõ do outro tristeza assy nõ cõsente. que se 
quite e parta do seu ou que se apague. E alguũs ajnda hy ha que quãdo 
som nojosos e queixosos dalguẽ nõ querẽ comer cõ perfia e pertinacia. 
em a qual cousa claramente encorrẽ em peccado de sacrillegio soportãdo 
jejuũs cõ sanha diabolica os quaaes especialmente deuẽ1 seer feitos e 
offereçidos a deus soo por humildade de coraçõ e alimpamẽto de pecados. 
A qual cousa he tall como se elles ofereçessem sacrificios nõ a deus mas 
aos demonios. e mereçẽ ouuir aquella reprehensam de Moyses que diz. 
Sacrificarõ aos demonios e nõ a deus e aos deoses que nõ conhoçiã. Estas 
cousas som contheudas ally onde em çima dicto he. E assi os sobredictos 
mezquinhos em aperfiar e razoar ou pallaurear mal como em callar se 
malliciosamente fazem seruiço aos demonios dos quaaes elles nõ seriam 
enganados nem tẽptados se elles ouuessem verdadeira humildade e 
caridade e nom fingida. por que emtom nõ vijria a estado que tã pouco 
poder teuessem. E ajnda o que peor he  que taaes como estes algũas // 
vezes se cheguã ao altar sem se auer reconciliado cõ seu jrmaão que tem 
offendido e anojado bebẽdo e comẽdo juyzo pera sy. E ajnda sobre sy 

1  No original: deue.
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tãto stam çeguados per o diaboo por se escusar. dizẽ algũas vezes que 
nõ teem cousa algũa de odio cõtra pessoa algũa que seja. nõ cõsijrando 
nem entẽdẽdo que segũdo o euangelho deuerã de parar mẽtes se outrẽ 
teem delles alguũ escãdallo.

Oraçom.

O verdadeira virtude lança de my o demonio per contriçõ oo verbo 
do padre saã. faze saã o mudo per confissam. O luz de dẽtro alumea o 
çeguo per satisfaçõ. e faze que o forte armado nõ me possuya e todas 
armas suas que som as forças de dentro da mjnha alma. e os sentidos de 
fora de meu corpo mũdanaes1 e conuerteas todas em teu seruiço. Cobijço 
senhor outrosy e desejo deus muy alto que quãtas vezes com promitimẽto 
de todos meos desejos. seja a ty dada gloria e louuor e graças pera sempre 
e a blasfemia do diaboo seja cõ elle sempre em perdiçom amen.

Dos judeos que demandauã signal do çeeo. E do spiritu çujo
que ja fora delles lançado. Capitollo .xiij.

Acabadas as pallauras do senhor cõtra a blasfemia dos scriuaães. 
e dos phariseus alguũs delles que eram mais linguarazes querẽdo auer 
esperiencia do poder de Christo disserõ. (Meestre queremos veer alguũ 
millagre de ty) nõ qualquer (mas que seja millagre ou signal do çeeo.) 
nõ demãdauã aquello por deuoçom pera creerẽ. mas por jugatarẽ e 
escarneçerẽ. e por o cõprehẽderẽ por tal que melhor podessem depois 
dizer e seer cõtra elle porque aquelle que acoyma e arreprehẽde as cousas 
que vee a olho. e apalpaçõ a maão e de que sente proueyto que fara 
daquellas que vierom do çeeo? Çertas respõdera que os magos tambẽ 
fezerõ muytos signaaes do çeeo. ou diram que forom feitos dalgũas 
calidades escondidas. e desuayrados padeçimentos do aar. ou que forõ 
feitos per algũa outra maneyra. Onde Crisostomo. Nõ embarguãdo que 
elles ja ouuessem vistos muytos signaaes e millagres feitos per Christo 
assi demãdauã signal assi como nũca ouuessem visto alguũ. por que / 
ouuirõ cõ o esguardamento corporal e cõ a võtade da carne. e nõ cõ vista 
do spiritu e da alma. E afaaguãdoo diziam e chamauãno meestre. por tal 
que cõ meiguyçes afaaguassẽ aquelle que cõ doestos arreneguarõ. Onde 
Crisostomo diz. que deuerã marauilhar se e estar espantados e creer ajnda 
agora nõ erã partidos de sua mallicia vee as suas pallauras com som cheas 

1  No original: mudanaes.
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de afaagos e meyguiçes. e pero dictas cõ yra pẽsauã per aquesto de o 
afaaguar. e agora doestauã. e agora o faagauã ora o chamauã meestre ora 
demonjnhado. e ajnda que hũa destas cousas fosse cõtrayra aa outra. 
empero todas procediã de mallicioso conselho. e por tãto os tocou 
rijamente. Estas cousas Crisostomo. E por que elles erã mal creẽtes. por 
tãto nõ lhes deu signal mas respondẽdo disselhes. (Geeraçõ maa.) por a 
perfia que tijnha. (e adultera) por a ydolatria. porque se per vẽtura nõ 
adorauã os ydollos. pero afastauãse do verdadeyro esposo Jhesu Christo 
(signal do çeeo) .s. da minha diuijndade (demandam) pera o coymar (e 
signal nõ lhes sera dado outro saluo o signal de Jonas propheta.) o qual 
he signal de humildade e baixo cõtrairo aa soberba delles. porque nõ 
eram dignos de auer signal do çeeo por a sua mallicia por quanto erã 
terreaes e baixos. e porẽ deuiã auer signaaes das cousas baixas e da terra. 
Assi como se dissesse. Tu geeraçõ peruersa e maa pedes signal de poderio 
ou de gloria. e a ty nõ sera dado se nõ signal da terra. e signal que 
represente a paixõ e a fraqueza da humanidade demostrando per o signal 
que foy dado a Jonas propheta. Jonas deu signal aos niniujtas de duas 
maneiras per pallaura dizẽdolhes per viua voz que se perderiam se se nõ 
cõuertessem. e per feito por quanto foy no vẽtre da ballea tres dias e tres 
noctes. em o qual forom tres cousas .s. o engullir e o reteer e o lãçar ou 
reuessar. O engullir ou soruer foy signal de sua sepultura. e o reuessar 
foy signal da resurrecçõ. Onde diz mais adiãte (Assi como foy Jonas no 
ventre da ballea tres dias e tres noctes. assi stara o filho da virgem no 
coraçom da terra) Nom foy aquesto dicto assi como que outros signaaes 
nõ fossem dados e feytos an[ff ij]//te da morte de Christo mas por quanto 
a morte e a paixom de Christo: este foy o mais principal signal e o mais 
postumeiro: e o signal dos signaaes em o qual todos os outros signaaes 
eram feytos. E porem se diz specialmẽte que este auia dar aos judeos. 
porque se elles creessem seriam saluos e se nõ creessem seriam 
cõdempnados e souertidos. Vee como quãdo os judeos doestauam Christo 
dizẽdo que no principe dos demonios lançaua os demonios de que maneira 
e quam mansamẽte lhe respondeo mostrãdo per razoões que aquello que 
diziam nõ era de louuar. E quãdo o louuaã faagueiramẽte fallando e 
chamãdo mestre. entom os tocou asperamẽte demostrando. segundo 
Crisostomo que elle era senhor de toda paixom humanal. e que nõ era 
subjecto a algũ viçio e que nõ se assanhaua por doestos que lhe dissessem 
nem era mais blãdo ou molle por afaagos. Na qual cousa demostra que 
deuemos soportar e abraçar os doestos e que deuemos esquiuar as 
meyguiçes e afaagos. Porque segundo diz este Crisostomo o homem 
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sabedor quando o louuã em seu rostro tanto he como se o ferissem na 
façe. Nom fazem assy muytos dos grandes senhores deste tẽpo os quaaes 
desprezam aquelles que os amoestam e os castiguam dizendo lhes booas 
cousas. e asanhãsse contra elles como se os doestassem mas ouuem de 
boamẽte aquelles que os emcaminhã alguũs malles e per suas louuamynhas 
que lhes dizem amollestãsse. Prouuesse a deos que consijrassem o 
conselho do sabedor que diz que melhor he seer castiguado per o sabedor 
que seer enguanado per a louuaminha do sandeu. Per aquestes que 
demandã signal do çeeo se entendem os argulhosos e soberbos os quaaes 
aallẽ de seu poder querẽ entẽder as cousas çelestriaaes: e muy afficadamẽte 
e com grãde cuidado sculdrinhã as cousas diuinaaes disputando do çeeo 
e das cousas çelestriaaes e dos segredos de deus e das reuellaçoões e 
visoões presumindo de si mesmos. E da questas dictas cousas leixãdo o 
caminho dereito .s. leixãdo os mãdamẽtos do senhor e os seus cõselhos 
per os quaaes pode vijr e cheguar aaquellas cousas per a qual razõ elles 
som abaixados do gloria porque per aquesto muytas ve/zes caaes em 
erroneas emsynanças e opiniões e algũas vezes em pecados spirituaaes 
e carnaaes1. E porẽ se diz a elles geeraçom maa e peruersa adultera etc. 
por quãto querem saber aquello que nom podẽ nẽ proueita aa ffe nẽ a 
boos costumes: e porẽ nõ lhes sera dado outro signal saluo aquelle de 
Jonas propheta o qual a ballea engolio e assi os engana e engolle a estes 
o diaboo. Dessi cõdempnou a maliçia dos judeos a qual vio que era 
obstinada e perfiosa: e esto per alguũs exẽplos. Onde diz. (os barones de 
Niniue) que som asyraaos. (resurgerã.) .s. na resurrecçõ geeral (cõ esta 
geeraçõ) dos judeos (e cõdẽpnalla ham) .s. demostrallahas seer 
condẽpnadoira per muytas razoões. Primeiramẽte per cõparaçom de huũ 
poboo a outro porque elles muytos eram gentios. e aquestes som poboo 
de deus .s. os judeos. A segũda razom por a semelhãça e comparaçõ de 
preeguador a preguador. por que ally Jonas propheta puro homẽ preegou 
aaquelles. e aqui preegou Christo senhor dos prophetas deus e homẽ. 
Ally preegou Jonas que era estrangeiro e aqui preegou Christo que era 
seu vezinho. Terceiramẽte per cõparaçõ de preeguaçõ a preeguaçõ porque 
ally preegou Jonas per tres dias e aqui preegou Christo per tres ãnos. 
ally Jonas nõ fez millagre alguũ: e aqui fez Christo muytos. A quarta 
razõ por cõparaçõ de obra a obra porque aquelles fezerõ peẽdença e estes 
nõ mas acreçentarom doesto e blasfemia de si seguese (a raynha do) 
Abrego .s. a raynha de Saba aquella segũdo alguũs dizem avia nome 
Sibilla. (se alleuãtara) .s. resurgira. (em o juyzo) postumeiro (cõ aquesta 

1  No original: carnaeas.
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geeraçõ muyto astrosa e cõdẽpnallaha) .s. per os seus feytos se mostrara 
que ha condẽpnaçõ da questes he justa (porque esta vyo da fim e do cabo 
da terra.) e de lõguas terras. (a ouuir a sabedoria de Sallamõ. E ex aqui 
mais que Sallamõ aqueste.) .s. Christo que esta de presente porque este 
he deus. e aquelle era homẽ. Aquelle ouue sabedoria das cousas terreaes 
e aqueste de todas. Onde Crisostomo. A raynha do Abreguo seendo gentia. 
E molher que da sua natureza1 era fraca nem por a grande longura de 
caminho nem por a fraqueza que assy auia como molher foy embarguada 
nem toruada que o nõ fosse buscar. A cobijça da sabedo//ria daua esforço 
aa fraqueza mas estes que erã homeẽs e sacerdotes dos quaaes he cousa 
propria de amarẽ sabedoria teẽdoa ante seus olhos e em meetade do 
reguaço desprezarõna. Ella correo a hir veer huũ homem e estes partirom 
se de deus. Aquella offereçeo muytas joyas por o ouuir: e aquestes tã soo 
os doões e joyas do regno dos çeeos nom quiseram reçeber auendo 
creença: E mais a raynha do Abreguo vyo a ouuir Sallamõ e os christaãos 
nom querem vijr das praças a ouuir Christo e muytos ajnda se saaem da 
ygreja e leyxã a Christo soo. segũdo Ãbro. a ygreja dos fiees ajũtada dos 
gẽtios he aquella que em os niniuitas per peẽdẽça destrue os pecados 
passados e a qual se guarda dos que hã de vijr .s. de fazer outros pecados 
per sabedoria e per a raynha do Abreguo a qual sem duuida he auida por 
escolhida esta dãpnara em juyzo aquesta geeraçom maa dos judeos. E 
digo que os dãpnara nom per poderio de sentença mas per exemplo de 
obra porque a ygreja melhor he e auantajẽ teen da sinagogua. Em duas 
cousas esta a ygreja ou em os mandados dellas .s. que ou nõ saybas pecar 
ou que nom queiras e que te cauides. A penitẽçia destrue os pecados que 
ja som cometidos e sabedoria guarda que nom cayam em elles: e defende 
os. Estas cousas Ambrosio. duas geerações e maneiras domeẽs fazem a 
ygreja: hũa he aquella que pecou mas cessou per peendença e esta se 
entende per os niniujtas do pecado dos quaaes se lee e he feyta mençom 
na escriptura. Outra maneira he de aquelles que nom pecarom 
mortalmente. e esta geeraçom se entẽde per a raynha do Abrego do pecado 
da qual nom se lee nem he achado. Per os niniuitas ajnda se entendẽ os 
pecadores que aa voz do preeguador fazem a peendença e se cõuertẽ: e 
per a raynha da parte do Abrego se entende os simplezes que deuotamente 
buscan a sabedoria de deos os quaaes segundo sentença do saluador 
leuam auantajem a aquelles que cuydam que som justos ou sabedores. 
Niniuitas som jnterpret[a]dos vergonteas de fremosura. e pode se entender 
assignadamente a mininice ou mãçebia a qual he jnclinada a mal e a 

1  No original: natnreza.
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pecados. E que se torna aos boos amoestamẽtos e per seu / feyto 
cõdempna os velhos perfiosos. Per a raynha do Abreguo se pode entender1 
a alma racional a qual se bem reger as suas forças de baixo segũdo dicta 
e mãda a lej da natura entõ he ella raynha mas se aquesto fezer cõ feruor 
de caridade: entõ he chamada raynha do Abrego por quanto da parte do 
Abrego nẽ o feruor da quẽtura. e esta raynha venha o verdadeiro Sallamõ 
per deuoçõ offerecẽdolhe ouro de sabedoria e pedras preciosas de virtudes 
e especias bẽ cheirãtes de odor de booa fama husando destas cousas ha 
honra e louuor de deus e por mostrar que a alma fria e negligente he 
cõdempnadoira. Apres da questas causas demostrada a sua abstinaçom 
e perfia pera comparaçom das pessoas nom dignas trouue huũ exemplo 
por reprehender ha engratidõ delles demostrando que eram semelhãtes 
a huũ que fora primeiramente demoninhado: e de pois curado delle e por 
sua negligẽçia tornara depois o demonio a elle e o filhara e o atormẽtara 
mais cõpridamente. Onde diz. (que quãdo o spiritu nõ limpo.) .s. o diaboo 
que he chamado spiritu çujo ou por a afecçom que teem aas cousas çujas 
por que paguasse dellas. ou por o requerimẽto que faz dellas aos homeẽs 
cõuidando os aas cousas nõ limpas ou por razom da obra que faz. porque 
seus feitos som çujos ou por razom da sua morada porque moora em 
coraçoões nõ limpos. (Sayr do homẽ) .s. do poboo dos judeos: porque 
segundo Ambrosio a cõparaçom de todo o poboo judayco sta em huũ 
homẽ do qual em quãto foy e viueo so a lley de natura sayo o spiritu çujo 
per o reçebimẽto da ley de Moyses. (Anda per lugares secos e sem 
angustia) .s. per os coraçoões dos gẽtios que a primeira careçiã de humor 
da graça e da verdura da fe e da grossura do spiritu sancto lançãdo lhes 
custume de fezerẽ ydolatria e magoas ou eybas de pecados (buscãdo 
folguãça) .s. a senhoria duradoira pera sempre e nõ a acha porque pera 
vijnda de Christo foy daly lançado (E entom diz elle) de so sy (tornar 
me hey a minha casa) .s. ao poboo dos judeos. (dõde sahy e vijndo achoua 
vazia.) e sẽ auer nẽ guardar a lei e vazia das obras virtuosas per negli[g]
ẽcia e nõ auẽte Christo ẽ sy. (e achoua [ff iij] // limpa cõ vassoiras.) segundo 
pareçia aadefora. po[r]que o poboo dos judeus via hũa limpeza nas cousas 
defora. Assi como a vassoira nõ tira ha çugidade que esta apeguada e 
rija mas aquella que he leue e esta aadecima. assy variã elles aquello que 
pareçia defora e aquella limpeza buscauã e ficauã çujos de dẽtro (e 
emparamẽtada.) per demostraçõ e fingimẽto de bẽ e per aparẽçia da ley 
e de guardar as propheçias e as teer ou mãteer. Tãge pois tres cousas que 
dã lugar ao demonio s. ocçiosidade. presumpçõ de sanctidade. e fingimẽto 

1  No original: eatender.
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de virtudes. Outro si agora tã bem he de temer aa ygreja que o demonio 
que ja della foy lãçado fora torne a ella e a ache vazia da guarda dos 
mãdamentos de deos limpa a as vassoiras quanto a aparẽçia de fora e 
quanto aa çugidade de çima e afeitada e emparamẽtada per louuor aa 
defora e guardadas ordenaçoões humanaaes. Muyto parã oje mais mẽtes 
ha o seruiço e honrra da ygreja corporal que spiritual. porque as paredes 
e os altares som ornamẽtados e repairados. e curã pouco de ellegerẽ boos 
ministros e boos seruidores de deus. mas per cõtrairo foy na ygreja 
primitiua mayor força se fazia no ornamẽto spiritual e de dẽtro que nõ 
material e de fora: e porẽ muyta defferẽça ha a ygreja dagora em este 
maao tempo aa daquelle estado em que primeiro foy. Onde Jeronimo. A 
ygreja de Christo primeiramẽte nasceo e cresceo per perseguiçoões e de 
pois foy coroada per marteyros. e depois que o poder veo aos principes 
christaãos foy feyta mayor em riquezas mas menor em virtudes. (Entõ.) 
por mais firmamẽte posuir os judeus. (vay se e toma outros sete spiritus 
peores que sy.) per a quall cousa se entẽde ha vniuersidade dos demonios 
e dos viçios cõ que elle tempta. E diz que som peores ou porque som 
mais fortes ou por razõ da obra que fazẽ. porque aquelles a que tornã 
fazẽ nos peores que erã de primeiro. (e entrã e moorã ally) E assy todollos 
viços som ajũtados em elles. E a teençõ dos demonios he aquesta .s. que 
moorã em aquelles que posuẽ atees a morte. (E som feytas as suas 
postumeiras peores que as obras primeiras) porque o demonio lançado 
fora dos gentios tornou se a elles e som feytos peores arreneguãdo ou 
blasfemãdo / de Christo em seus ajũtamẽtos ou assuãdas daquello que 
erã em o Egipto ante que ouuessem notiçia da ley. Mayor emfieldade he 
nõ reçeber Christo seendo vijmdo que nõ creer que auia de vijr. De si 
mostra a semelhãça de huũ homẽ soo em o poboo judayco deuer seer 
entẽdida dizendo (Assi sera a esta geeraçom muy maa.) Foy maa em o 
deserto quando adorou o bezerro e quando murmurou cõtra o senhor e 
foy peor em a terra de promissom ante da vijnda de Christo quando 
crucificou ho filho de deus que era a elles enuiado.

Moralmẽte se expõe este exẽpro do homẽ que depois de graça de 
peẽdençia torna a yr per negrigẽçia assi como o cam que torna ao que 
reuessou: porque o diaboo nõ achãdo folguãça por entõ nos coraçoões 
dos justos porque som secos e enxutos de toda cobijça carnal tornasse 
aaquelle de que foy primeiramẽte lançado e as suas postumeyras som 
feitas por a jngratidõ. Peyores que erã as obras primeiras. Mais graues 
som os pecados depois do bautismo ou peẽdença porque melhor he nom 
auer conheçimento do caminho de deus que depois tornar atras .s. mais 
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leue cousa he cometer alguũ pecado cõ ignorãçia que scientemente porque 
per o desprezo da graça que de si empuyxa mal viuẽdo mereçe peyores 
feridas. e a ferida que torna outra vez depois que he curada mais tarde 
guareçe Onde Crisostomo. Estas cousas nõ soomẽte hã razõ de seer dictas 
aaquelles mas a nos se somos alumyados e tirados dos primeiros malles. e 
outra vez tornamos a seer possuydos de nossa maliçia. e entõ sera a pena 
mais graue dos pecados postumeiros. por a qual cousa Christo disse ao 
paralitico: ex que ja es feyto saão nõ queiras pecar porque te nõ auenha 
depois peor. E mais diz que quando he liurado de males hũa vez e nõ se 
tempera e emẽda que depois padeçera peores causas que aa primeira. 
porque mais forte sera ja a pena dos pecados postumeiros. E daqui nõ 
soomẽte pensa tu a pena mas ajnda cõsijra na muy longua e jnfijmda 
esperãça e soportamẽto de deus mas nõ cõfiemos em ella mas ajamos 
reçeo e themor. Certas se pharao na primeira chagua fora castiguado nõ 
vyera elle a auer experjençia das outras postumeiras porque ao depois elle 
cõ sua gente darmas foy allaguada juntamẽ//te. Mas agora nom teemos ja 
de passar o Mar Ruyuo mas peeguo de foguo nẽ he tal e tam grãde como 
he o outro mas muyto menor e de mayor mata e mõtanha. Porẽ eu rogo 
aaquelles que ouuẽ as pallauras da pena infernal que ajam cõpunçõ. Nõ 
ha hy cousa mais delleitosa que esta disposiçõ em aquesto porque nõ ha 
hy cousa mais amargosa que esta. Esta cõuerte as nossa almas e aleuanta 
o entẽdimẽto e lãça fora a dampnosa prisom e catiuidade das cobijças. e 
esta se faz meezinha cõ nosco. Pẽsemos pois e emuyemos começo assi 
como agora fazemos e abramos a porta aa peẽdença e toquemos o caminho 
apertado atees quando durara a louçaynha e o vaguar ou remissom. 
Nom somos ja fartos e cheos e nõ nos ẽfadamos de escarneçer e de seer 
vaguarosos nom auera depois hy mesa nẽ fartar nẽ sobre avoõdãça nẽ 
auera hy dineiros e possessioões nẽ hedefiçios. E pois que fim sera. Cijnza 
e poo. e sepulturas e vermeẽs. Demostremos huũ nouo caminho e façamos 
de terra çeeo e filhemos em todas guisas a virtude por tal que logremos 
os beẽs que som vijndoiros. Estas cousas Crisostomo.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo boo meestre faze com mego signal da tua 
graça em bẽ e teẽ por bẽ liurares a my mezquinho a qual a ballea e o dragõ 
grande enguryo per os pecados spirituaaes e carnaaes. Assy como per 
tres dias e tres noctes .s. per cõsentimẽto e per obra e per husança e per 
tua misericordia faze me carpir e fazer pranto por os pecados passados 
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e que me guarde dos que hã de vijr ou de cometer e cayr em outros e 
secame do humor de cobijça que nõ ache folguãça ẽ my. Alimpa me cõ 
vassoiras da cõfissõ das çugidades dos viçios e ornamẽta me e affeita 
me das verdadeiras virtudes que o aduersayro nõ me ache vago e vazio 
de bẽs e que outra vez me faça mais pecar. Amẽ.

Daquella molher que estãdo antre aquella gẽte aleuantou
a voz e como a madre do senhor e os jrmaãos

o ãdauã buscãdo. Capitollo .xiiij.

E foy feyto que como o senhor Jhesu ouuesse fallado aquestas 
cousas respõdẽdo aas.) blasphemias dos judeus (hũa pobre molher da 
cõpanha.) a qual / dizem que foy santa Marçella seruidor de santa Martha. 
Comũmẽte soẽ as deuoçoões das gẽtes do poboo e mehudas seer mais 
que as deuoçoões das outras pessoas de mayor cõta. E nom podẽdo esta 
molher ja soportar mais a blasfemia dos judeos cõtra Christo por doesto 
daquelles que blasfemauã (alleuãtãdo em alto sua voz) em louuor de 
Christo e de sua madre louuau[a] o seu cõçebimẽto e parto corporal 
dizẽdo (beẽto he ou vẽtre que te trouue. E bẽauẽturadas som as thetas 
que mamaste) Em que pareçeo que esta molher auia grã cõfiãça e ousança 
e deuoçõ. primeiramẽte ẽ quanto nõ fallou baixo nem ouue reçeo de 
braadar altas vozes. Açẽdida cõ a doçura das pallauras de Christo nõ se 
pode teer que o nõ louuasse. A segũda cousa em que se demostrou sua 
deuoçõ foy que os scripuaães tẽptauã o senhor e blasfemauã: e esta cõ 
grãde fiuza da fe cõfũder a perfia e auersia dos judeus que entõ presẽtes 
erã e tã bẽ a perfia dos hereges que auiã de vijr por que como ẽ aquelle 
tempo blasfemauã delle e diziã os judeus que ẽ poder de Belzebub lãçaua 
os demonios e neguauã no seer filho de deus. assi meesmo alguũs herejes 
o negauã seer verdadeiro homẽ dizẽdo que elle nõ tomara verdadeira 
carne da virgẽ Maria. mas que filhara corpo de aar e esta molher cõfondeo 
ãbos aquestes porque ella o cõfessa seer verdadeiro filho de deus 
cõsustãçial ao padre em quanto1 diz que bem auẽturada he a madre delle 
por seer sua madre e do filho assi como de principio a faz e diz seer 
bẽauenturada razom2 da sua diuindade e cõfessa e outorgua que elle he 
verdadeiro filho da virgẽ e nõ fantastico mas cõsustãçial aa madre em 
quanto declara que foy tragido no vẽtre e criado aas mamas ou tetas. 
Onde Beda e nos pois alleuãtemos a voz cõ a ygreja catholica da qual 

1  No original: quannto.
2  No original: rozom.
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esta molher trouxe figura e aleuãtemos a uoõtade da meetade das cõpanhas 
e diguamos ao saluador. e bẽauẽturado he o vẽtre que te trouue as thetas 
que tu mamaste. E per este louuor de Christo e de sua madre ouuindose 
louuar per hũa molher Norberto o qual fundada e hedificaua huũ 
moesteiro premostraçense. disselhe maldicta sejas tu e maldicto seja 
aquelle que te demoue e te faze dizer as pallauras do senhor e o seu 
louuor tornãdo a my mezquinho que cõ pouco que aja de guabamen[ff 
iiij]//to som husado de seer filhado e enguanado (E Jhesu) cõfirmãdo as 
pallauras da molher (disse. Mais certamẽte bẽ auẽturados som aquelles 
que ouuẽ a pallaura de deos e a guardã) Assi como se disesse. Segundo 
a tua sẽtẽça bẽauẽturada principalmẽte he aquella que me trouue no vẽtre. 
Empero nõ foj ella assi tã bẽauẽturada como he e como tu dizes por me 
trazer no seu vẽtre e por me dar do seu leyte mas por tãto foy mais bẽ 
auẽturada porque ouuio a pallaura de deus e ẽ ouuindoa creoa e creẽdoa 
guardouha e se aquesto nõ fezera nõ podera seer bẽ auenturada nẽ minha 
madre. Onde nõ soo ella he bẽ auẽturada mas ajnda sõ bẽ auẽturados em 
o presente per esperança e ẽ o futuro per obra: todos aquelles que ouuẽ 
a pallaura de deus creẽdoa e cõffessandoa1 per obra e boca e guardãdoa 
e cõprimdoa per obra porque a cõçepçõ spiritual per a qual Christo he 
cõcebido no coraçõ he mais bẽ auẽturada que a cõcepçõ carnal. Onde 
segũdo Agustinho. Mais bẽ auẽturada foj a virgẽ Maria cõfessando e 
affirmãdo a ffe de Christo e mais bem auẽturadamente o cõçebeo na 
voõtade per fe que no corpo pera encarnaçõ. Onde Crisostomo. nẽ por 
bẽ cõçeber Christo nẽ parir aquelle marauilhoso parto auia alguũ 
mereçimẽto ou proueito se a uirtude nõ fora porque desto nõ vyera alguũ 
proueito aa virgẽ se ella nõ fezera todas as cousas que deuia e cõuijnha 
de seerẽ per ella feytas e nõ lhe aproueitara cousa o seu parto saluo 
seemdo muy boõa e fiel. Pois se a virgẽ Maria nõ aproueitara cousa seer 
geerada Christo della nõ auẽdo ella a virtude que he segũdo a alma muyto 
mais a nos nõ pode aproueitar ajnda que nossos padres ou filhos sejã 
virtuosos e nobres se nos somos alõguados da virtude. Estas cousas 
Crisostomo onde Beda diz. Que Christo outorgou o fermoso testimunho 
nõ soomente aa que mereçeo geerar corporalmẽte o verbo de deus mas 
ajnda todos aquelles que a pallaura de deus studarẽ spiritualmẽte cõçeber 
per ouuido de fe e per guarda de boõas obras e parilho ẽ o seu coraçõ 
ou no coraçõ dos proximos e criallo: e taaes como estes affirma seerẽ bẽ 
auenturados porque aquella meesma que o geerou por tãto foj bẽ 
auẽturada nõ soo porque foy feyta tẽporal ministra e prestes pera seruir 

1  No original: coffessandoa.
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ao verbo que auia de encarnar: mais ajnda foy muyto mais bẽ auẽturada 
porque sempre foy guarda / eterna da quelle que era de amar ou da quelle 
que auia de seer amadoiro: per a qual sentẽça ou entẽdimẽto aquella 
molher encubertamẽte reprehẽdia e magoaua os sabedores dos judeus 
assi como aquelles que nõ erã da questa bem auẽturãça pois que nõ queriã 
ouuir nẽ guardar a pallaura de deus mas queriãna neguar e blasfemar. 
Estas cousas Beda. E segũdo este meesmo doctor toda a perfecçõ da vida 
celestrial se cõprehẽde em aquestas duas cousas .s. que a pallaura de 
deus ouçamos e ponhamolla ẽ obra e deue ser ouuida cõ reuerẽçia por 
seer preçiosa. Se alguẽ teuesse alguũ pedaço de vestidura do senhor ou 
hũa gota e lagrimas das que cayam de seus olhos ou algũa gota do seu 
sãgue cõ grãde reuerẽçia a guardaria e reçeberia muyto mais a pallaura 
que nõ soomẽte saae de sua boca das entradanhas de seu coraçõ. Itẽ a 
deue reçeber paciẽtemẽte e nõ cõ desprazer nẽ a roydo e cõ mal dizer. 
Itẽ cõ obediẽçia que aquello que alguũ ouue que o cõpra per obra porque 
aquelle que ha o prazer e dellecto que ouue a virgẽ necessairo he que 
ouça de boõamẽte a pallaura de deus e que ou faça. Em a ouuindo cõçebe 
a Christo e ẽ cõprindoa pareçeo e aquelle que Maria trouue corporalmẽte 
elle o traz spiritualmẽte. Onde Agus. diz que aquelle que no coraçõ cree 
pera fazer justiça este cõçebe Christo e aquelle que per boca se cõfessa 
per a saluaçõ este pare a Christo. Onde e o senhor diz em outro lugar. 
Se alguem fezer a voontade de meu padre elle sera meu jrmaão e minha 
jrmaã e minha madre de todo estado cõuem ouuir pallaura de deos os 
maaos pera se corregerem porque esta he a meezinha da alma e conuẽ 
aos boos os quaaes som em tres stados .s. começãtes aproueitãte a 
perfeitos e cõuẽ aos que começã seer boos por se ensinarẽ em bẽ ca a 
pallaura de deus he leyte e cõuem ajnda aos que som ja melhores por 
seerẽ encaminhados e ajudados a aproueitarẽ e aos perfeytos tãbẽ aos 
quaaes a pallaura de deus he mãjar espesso e teso e he ajnda magna 
celestrial que da a cada huũ o sabor que deseja e de que ha voõtade. Onde 
Origenes diz triguemos nos agora pera filharmos a manna celestrial 
aquella manna daua na boca tal sabor qual cadahuũ queria: e tu se a 
pallaura de deus que se preegua na ygreja reçeberes ẽ toda fe e cõ toda 
deuoçõ ella meesma se te fara qualquer cousa que deseares. verbi gratia. 
Se tu es atribullado cõ//sola te dizẽdo te o coraçõ cõtrito abaixado deus 
nõ o desemparara. Se as allegria por aueres esperãça do bẽ que ha de vijr 
entõ acreçẽta mais plazeres dizẽdo allegrayvos no senhor e seede ledos 
vos justos. Se estas queixoso amãsas a ssanha dizẽdo leixa a jra e nõ 
cures da braueza. Se estas ẽ doores date saude dizẽdo. O senhor he o que 
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guareçe as tuas doẽças. Se te aguastas cõ pobreza cõssolate dizẽdo o 
senhor aleuãta o minguado que faz em terra e ergue o pobre do esterco 
e assy a mãna .s. o verbo de deus poeras na tua boca sabor qual tu quiseres. 
Estas cousas Origenes (e preeguãdo Jhesu ajnda) e fallãdo aas cõpanhas 
as sobredictas cousas (sua madre e seus jrmaãos) .s. seus parẽtes (vyerõ) 
a buscallo. Como quer que os phariseus esteuessẽ de mestura cõ as 
cõpanhas e gentes do poboo enpero elle principalmẽte preeguaua por 
ensinar os popullares. E porque a madre e parẽtes nõ o podiã bẽ ouuir e 
por aazo de muyta gẽte por nõ toruarẽ o fructo da pallaura de deus (estauã 
aadefora) os sobrinhos do senhor aqui se chamã jrmaãos seus segũdo a 
husãça da scriptura a qual muytas vezes chamã jrmaãos aos parẽtes. E 
seẽdo o senhor assi occupado no1 offiçio da preeguaçom (veyo a elle) 
primeiramẽte (huũ) e depois cheguarõ muytos da quella cõpanha 
malliciosamẽte e cõ maa entẽçõ por tal que cessasse da pallaura de deus 
e porque nõ fosse auido e crijdo por seu filho (e disserõ lhe. Ex aqui tua 
madre e teus jrmaãos estã fora e te buscã) Onde Crisostomo diz que 
veẽdo o diaboo que Christo mostraua ao poboo ser filho de deus dizẽdolhe 
ex aqui mais que Sallamõ etc. Auẽdo reçeo que se o filho de deus fosse 
conheçido que elle seria desemparado e leixado de todos por atalhar aas 
suas pallauras e sermoões trouue nẽbrãça de seus parentes carnaaes por 
tal que per esguardo delles escurrẽtasse a natureza da sua diuijndade e 
por tãto veyo2 a elle alguũ assi como auoguado do demo que per sua 
boca humana fallasse pallauras diabolicas: e disse ex aqui tua madre e 
teus jrmaãos3 estã de fora e querẽ fallar cõ tigo como se disesse. Porque 
te glorias tu Jhesu dizẽdo que deçẽdeste do çeeo pois que tees as raizes 
na terra? ex aqui tua madre e teus jrmaãos4. Nõ pode seer filho de deus 
aquelle que os homẽs geerarõ nõ podes escõder aquello que a natureza 
demostra estas cousas Crisostomo. E assy oje em dia / procura o diaboo 
a muytos prelados que tenhã grã parẽtesco: por tal que per affecçõ carnal 
a qual deuia estar aadefora e a parte escurẽte a sua dignidade e sanctidade. 
Aquelle que escolhe as pessoas cõ que teem afecçõ pera lhes dar os 
beneficios leixa a forma dada e scripta per o senhor e anoja muytos a 
deus: porque os parentes dos clerigos deuiã star fora al de menos quanto 
aa carnal affeyçõ per ho cõtrairo se faz. Onde Jeronimo diz que nõ negou 
elle a madre porque pẽssassem que elle era nascido dalgũa fãtasma mas 

1  No original: na.
2  No original: vyeo.
3  No original: jrmaaos.
4  No original: jrmaaos.
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posse primeiro os apostollos que os parentes por tal que nos per cõparaçõ 
de huũ amor a outro ajamos por mayor: e mais auãtajado o do spiritu 
que o amor de carne. Onde Ambrosio diz. Que nõ se entende porem per 
aquesto que nos ajamos de teer os parentes por jnjuriosos mas somos 
ensignados que as liãças das voõtades sõ mais religiosas que as dos 
corpos. Nẽ pense alguẽ que seja quebrãtamẽto de piedade aquello per 
que se cõpre o mãdado da ley. Estas cousas Ambrosio. Jhesu ergo por a 
affecçõ da madre nõ leixou a preeguaçõ nẽ fez põto nẽ interuallo ẽ ella 
como quer que a muyto amasse: mas aquelles que o aseytauã a entençõ 
dos quaaes vyo que era maa cõfundeo e vençeo dizẽdo (qual he minha 
madre e quaaes sõ meus jrmãos1) Como se disesse. Aquelle he mais 
cheguado a my e mais meu parẽte que he mais atento ẽ as obras santas 
e os parẽtes spirituaaes tenho por mayores que os carnaaes. E seẽdo eu 
occupado ẽ as obras mais proueitosas leixarey de todo os desejos e 
affecçoões carnaaes. Onde Crisostomo diz. Nõ deu tal resposta por se 
desprezar da geeraçõ carnal nẽ por auer vergonha de seer cõçebido 
humanalmẽte mas per demostrar que o parẽtesco e liãça spiritual he 
mayor que ha carnal. Onde adiante diz (qualquer que fezer per coraçõ) 
e per boca e obra (a uoõtade) nos mãdados cõselhos e exẽplos (de meu 
padre que he nos çeeos aquelle he meu jrmaão e jrmãa e madre) Aquelle 
que he jrmaão e jrmãa de Christo creẽdoo2 faze se sua madre preguãdoo 
e cõfessãdoo e geerãdoo nos coraçoões dos proximos per pallaura e per 
exẽplo. E chamaos assi irmaão e jrmãa etc. porque por taaes os teẽ e os 
ama. E nos assi deuemos amar todos nossos parẽtes e cheguados cõ 
aquelle amor cõ que Christo amou os seus nõ por seerẽ mais chegados 
ẽ graao3 mas por serẽ mais per segundo o coraçõ de // deus. Aquelle pois 
he pois cheguado a Christo que he melhor. porque segũdo diz Jeronimo. 
nom faz elle defferẽcia nos linhagẽs mas nos feitos. E segũdo diz Grego. 
acerca de deus nõ he louuado o graao4 e estado mais alto e famoso. mas 
aquelle que faz melhor vida. Esta sentẽça e entẽdimento segũdo Crisost. 
trouue e acarretou o senhor por tal que nõ cõfiasse alguẽ de seu linhagẽ 
e nobreza: nẽ de seer de geeraçom dalguũs sanctos nõ auẽdo elle em si 
virtude dãdo nos ensinãça que esta .s. a virtude nõ deuemos leixar nẽ 
desamparar por parẽtesco algũa. Se aa virgẽ Maria nom aproueitar a 
cousa que seja de seer madre de Christo se nõ ouuera a virtude sua. quẽ 

1  No original: jrmaos.
2  No original: creedoo.
3  No original: graão.
4  No original: graão.
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outrẽ pois se saluara per razõ de seu linhagẽ. Hũa soo he a nobreza .s. 
fazer a voõtade de deus. e aqueste modo de nobreza he melhor e mais 
principal que o outro.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo da me e outorgua me que eu ouça a tua 
pallaura creẽdo a ffe e que a guarde cõprindoa per obra: outorgua me 
senhor deus meu que eu tenha em mayor cõta ha occupaçõ spiritual que 
a affecçõ carnal de todas cousas e que ponha a obra de deus aas obras 
humanaaes e geeralmẽte que assy o faça ẽ todas as cousas que som mais 
proueitosas que as preponha aas que menos proueitosas som seẽdo tu 
meu regedor e meu guiador prepoẽdo sempre hũas e pospoendo as outras 
faze me que per voõtade per preceptos per cõselhos e per exẽplos porque 
mereça de seer teu gracioso seruidor. e finalmẽte mereça seer cõtado per 
tua graça antre os filhos de deus e herdeiros. Amen.

Da reprehẽsam dos phariseos e doctores da ley.
Capitollo .xv.

Auemdo o senhor acabado de fallar as dictas cousas. (rogouo huũ 
phariseu que comesse cõ elle) em casa de alguũ dos phariseos: os quaaes 
o cõuidauã ẽguanosamẽte. Nõ se lee que ẽtrasse saluo roguado. mas ao 
cõuite dos pubricanos bẽ hja elle ajnda que nõ fosse cõuidado. Deue se 
poer e ẽtẽder que o senhor depois do sermom sayo da casa onde pousara 
e preeguara. e foy fallar aa madre catãdo lhe a reuerencia e honrra deuida. 
e depois desto segundo diz Cirillo quis por certa cousa cõdesçẽder aa 
malicia dos phariseos esforçãdose de / os demouer segundo fazem os 
muy boos phisicos que aquelles que grauemẽte som ẽfermos dã lhes os 
remedios da sua ĩdustria .s. que elles meesmos per si curãdelhes e lhes 
mostrã o que hã de fazer. (E como ẽtrou ẽ a casa asseentou) se a comer 
e nõ lauou as maãos. onde o phariseu dẽtro ẽ si murmurou auẽdo aquello 
por grãde erro: porque era cõtra as ẽsinãças dos judeos: mas o senhor 
respõdeo a seu pẽsamẽto demõstrãdo per esto que era deus. e reprehendeo 
ha ypocrisia dos phariseus os quaaes erã muy sollicitos e auiã grãde 
cuidado da limpeza de fora que perteẽcia aos vasos e ornamẽtos e aos 
seus corpos e de magoa ou çugidade e de dẽtro do roubo que faziã e da 
maldade e ẽguano daquesto nõ curauã como quer que deuerã fazer o 
cõtrairo. porque a lĩpeza de dẽtro he de neçessidade e adefora solamẽte 



144 Vita Christi – II

he per honestidade e sem pecado pode seer leixada. Onde Beda diz que 
esto he cõtra aquelles que os pecados corporaaes teẽ por os mais graues 
assi como forniguaçõ e çugidade ou luxuria: e furtar e roubar e as outras 
cousas semelhauees e dos pecados spirituaaes: os quaaes o apostollo nõ 
julgua por menores. assy como sõ amargura de coraçõ e sanha e ĩdignaçõ 
e braados e arreneguar e soberba e auareza que he seruidõ dos ydollos 
menos prezã: e teẽ nos ẽ cõta de leues. Estas cousas Beda. E por esto 
som reprehẽdidos aquelles clerigos que cõ a cabeça bẽ rapada e coroa 
bẽ feita ẽ vestido aluo e lĩpo e cõ as maãos bẽ lauadas se cheguã ao altar. 
e de dẽtro som cheos de auareza e de maldade e de outras çugidades. e 
ajnda alguũs  religiosos que dalgũas obseruãcias suas aas quaaes 
pervẽtura sõ naturalmẽte ĩclinados ou lhe teẽ affecçõ por ypocrisia se 
gloriã muyto auãtejãdose aos outros e teẽdo se por melhores fazendo 
pouca força ou cõta de agrauar o proximo nẽ de passarẽ os mãdamẽtos 
de deus. apres desto o senhor assi como boo mãdador ẽsina como ajamos 
de alĩpar nossas çugidades. eu empero vos dou cõselho de saluaçõ .s. 
(aquello que vos sobejar) depois que ẽtraguardes o alheo. Ou segũdo 
Beda (aquello que vos sobejar) depois do mãtijmẽto e do vestido que 
vos for neçessario daaeo ẽ esmolla (e todas as cousas vos serã limpas.) 
e perdoadas: porque a esmolla teẽ grãde virtude pera perdoãça dos 
pecados. Onde Daniel se diz. Os teus pecados re//mij tu cõ esmollas. Ou 
o cõselho empero que vos dou ou o remedio que teendes he aquella que 
fica .s. que depois dos dictos pecados daae esmolla ordenadamẽte1: por 
tal que começees de vos meesmos creẽdo ẽ Christo e alimpãdo a cõsciẽçia 
per bautismo e peẽdẽça. Onde Agusti. diz que fazer esmolla he fazer 
misericordia. se tu es entẽdido começa de ti meesmo e ẽ ty. Como seras 
ou como es misericordioso a outrẽ se a ti meesmo es cruel. Ouue ha 
escriptura que diz. Amerçeate da tua alma e faze prazer a deus. Torna 
sobre tua cõsciẽcia tu qualquer que es que mal viues e ally acharas a tua 
alma que he mẽdigua e pede e achallaas minguada e proue e mezquinha 
emtreeuada e peruentura nõ soomẽte a acharas minguada mas tal que cõ 
mingua sera mũda e nõ ousara de fallar. e quando achares tal a alma de 
dẽtro em teu coraçõ faze lhe primeiramente esmolla em juyzo e em 
caridade. Que cousa he juyzo despraze tu a ti meesmo. E que cousa he 
caridade ama deus e ama teu proximo. e se tu aquesta esmolla lexas ajnda 
que ames quanto quiseres nõ fazes nada pois que cõ tigo a nõ fazes. Estas 
cousas Agustinho. A obra de nẽguẽ que seja nom praz a deus se 
primeiramẽte lhe nõ he prazẽte e depois desto fica que por esmolla que 

1  No original: ordenedamẽte.
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procede da caridade e da fe do homẽ a corra a auer misericordia dos 
outros e assi per a misericordia que ha cõ sigo e cõ o proximo todas 
cousas lhe som limpas. Misericordia e perdõ do pecado estas duas cousas 
som prometidas a todos aquelles que ouuerẽ misericordia. E aquesto que 
se aqui diz dade esmolla aproueita a todas aquellas cousas que se fazẽ 
cõ proueitoso amerçeamẽto. E nõ soomẽte faz esmolla aquelle que da 
de comer ao famijmto e aos semelhãtes etc. mas ajnda aquelle que perdoa 
alguũ error ou pecado ou aquelle que ora por elle. e aquelle que castigua 
e que diz algũas pallauras de corregimento. E porque os phariseus por 
ypocrisia nõ soomẽte buscauã limpeza defora mas buscauã como 
pareçessẽ justos adefora e pagauã dizimas e faziã esmollas pensarõ que 
Christo fallaua neiçeamente e que lhes dezia aquello como se elles nõ 
fezessem algũas esmollas. (e em seus coraçoões escarneçiã delle) nõ 
soomẽte dizimauã elles o trigo vinho e azeite: mas ajnda dizimauã as 
cousas de pouco valor .s. os cuminhos e / arruda e mẽta e cousas 
semelhantes e da outra parte que lhes ficaua faziam elles esmolla. a qual 
cousa nõ faz bẽ todo christaão pera per esto pareçerẽ justos assi como 
aquelles que auiã voõtade de cõprir o mãdado das dizimas paguadoiras 
por tal que se mostrasse per aquesto auer grande voõtade de comprir os 
mandamẽtos de deus nom embarguãdo pero que fossem quebrãtadores 
delles em cousas mayores. e porque fosse dicto por elles e como estes 
dã tã beẽ as dizimas que atees a dezima das verças nõ leixã por paguar: 
Mas o senhor que sabia o seu cuydado e os seus coraçoões em adeo mais 
adeãte e disse (cõfusõ) de perdiçõ (seja a vos outros phariseus que 
dizimaes a mẽta e arruda e todas verças.) .s. todas cousas mehudas e as 
cousas de pouco valor dos fructos vossos (e as mais graues da ley 
leixaaes.) soouertẽdo o juyzo e a justiça e leixãdo a caridade e as obras 
de misericordia nõ he esto fazer esmolla. Estas cousas cõuẽ de fazer 
primeiro .s. juyzo e caridade. Porque estes preceptos som dados a louuor 
e honrra de deus e aquelles .s. nõ leixar de paguar a dizima de cousa e 
dar esmolla som por necessidade e proueito dos sacerdotes e do proximo. 
Pera esmolla nõ se pagua nẽ se tira a pena ou a obriguaçõ a que som 
obriguados aquelles que estã em pecados e maldades. Muy bem se 
acõpanha1 o juyzo sem caridade: porque o juyzo sem caridade tornase 
em crueldade e a caridade sem juyzo torna se em remissom e a caridade 
mesturada com o juyzo fazẽ ygualleza. Aquello que se diz que leixam 
as cousas mais graues da ley se entẽde em respectu dos outros porque 
nõ curauam estes de enduzer os outros a fazer aquellas cousas. pois que 

1  No original: acõpan/panha.
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as elles nõ faziam. E semelhauelmẽte o fazẽ oje os sacerdotes e prelados 
da ygreja os quaaes sõ sollicitos acerca dos subditos de como hã de dar 
as rẽdas que lhes deuẽ e ajnda que sejã enuorilhados ẽ mayores pecados 
outros nõ teẽ dello cura. E porque do appetito da justiça apparescẽte a 
olho se segue o appetito e desejo de honrra jndebita: porem per 
conseguinte reprehendia a ouffana e a cobijça dos judeus e phariseus 
dizẽdo. (cõfusom) .s. dãpnaçõ pera sempre esta apparelhada (a vos 
phariseus que vos paguaes de teer as pri//meiras cadeiras nas sinagogas 
e que lhes chamassẽ rabbis e mais) queriam ajnda que (no cõselho) e 
audiẽçia das demãdas (lhes dissessẽ) saudações dõde pareçe que elles 
mesmos erã na sinagogua meestres e na audiençia auogados enuorilhãdo 
se ẽ preitos aquelles que erã escolhidos e assignados pera o diuinal officio 
a qual cousa he muyto torpe. Onde Rabano. Nõ som sẽ culpa se se occupã 
nas audiẽçias aquelles que na cadeira de Moyses e da sinagoga cobijçã 
de seer chamados meestres. Nẽ huũ dos caualleiros de deus ou dos que 
seruẽ a deus em a ordẽ de sua caualleria se tremeta dos negoçios 
mundanaaes. E porque os viçios escõdidos serã punidos tam grauemẽte 
quanto aquelles que os fazem querem seer auidos por melhores e mais 
honrrados que os outros por tãto apres daquestas cousas: reprehẽdeo seu 
mostramento fingido amerçeando os cõ ho ve ou confusom da pena 
eternal (e dizẽdo lhes que erã como sepulcros.) que se nõ mostrã a de 
fora taaes como som de dentro. Porque algũas vezes (aa defora som 
ornamẽtados. E de dẽtro som cheos de fedor) e aquelles que andam 
encima delles nom sabem quejãdos som de dentro e assy aquelles que 
som enguanados per aquello que dizem os phariseus ypocritas e os que 
per as sentenças os seguẽ estes som taaes como se andassem sobre os 
sepulcros nõ sabẽdo ho que teẽ de dentro. E bem os cõparou aos sepulcros 
dos mortos porque a alma morta he no corpo do ypocrita e do peccador. 
E taaes nõ som filhos de esposa .s. da ygreja a qual diz negra som .s. de 
fora mas de dentro fermosa mas estes per o cõtrairo som feitos. Aqui he 
reprehẽdida qualquer falsa demostraçõ e fingimẽto de sanctidade e que 
nos guardemos della. Onde Cirillo diz que per aquesto reprehendeo 
Christo aquelles e faz a nos que sejamos melhores. porque quer que nom 
ajamos cobijça e que nõ prezemos mais a semelhãça e o pareçer aa defora 
que o seer verdadeiro a qual cousa entom faziã os phariseus. Onde e 
Crisostomo diz que nõ he marauilha de seerẽ os phariseus taaes pois que 
nos que somos auidos por dignos de seer tẽplos subitamẽte somos feytos 
sepulcros que nõ tee outra cousa em sy saluo fedor. e esta he mayor 
mezquindade. Huũ / sabedor da lej que aquellas cousas dictas per Christo 
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contra os phariseus entẽdeo mal e tornou as em doesto dos sabedores. (e 
disse lhe meestre.) Estas cousas nom soomente as disseste aos (phariseus 
mas a nos.) sabedores da ley que somos mayores fazes deshonrra ou 
doesto. Aqueste sabedor da ley neiçeo era e nõ sabia a ley de verdade ca 
a reprehençõ da culpa nõ he doesto da pessoa. e aquelle que ha vergonha 
de seer reprehendido çesse da culpa e nõ o anoja a caridade daquelle que 
o castigua mas a sua propria maldade. Onde Beda. Oo quã meezquinha 
consciencia he aquella que ouuida a pallaura de deus pẽsa que lhe he 
dicto doesto. e feyta meẽçom da pena dos perfiosos sempre cuyda que 
dizẽ por ella e que a cõdempnã. Onde a min. e aos meus semelhauees 
fica huũ çouto o corregimẽto s. Suplicar a o senhor cõ o propheta. Plazate 
senhor que as minhas carreyras sejã enderẽçadas pera guardar as tus 
justificaçoões1 ou dereituras. Entõ nõ serei cõfuso ou vẽçido quãdo 
perfeitamẽte esguardar todos os teus mandamẽtos. Estas cousas Beda. 
Comũmẽte os escripuaães2 e os sabedores da ley e doctores soltauã ou 
soluiã e respõdiã as questões3 que lhes faziã e os phariseus erã sacerdotes 
dos judeus e estremados dos outros e pareçiã como religiosos. Mas o 
senhor que muy liuremẽte e sem reçeo reprehẽdia os viçios e pecados 
nõ avia empacho nẽ medo da sua alteza delles e por quanto seus pecados 
erã manifestos porẽ nõ fazia sem razõ nẽ jnjuria por os reprehẽder 
pubricamẽte segundo que lhe punha este sabedor da ley. Mas nõ fazẽ 
agora assy os nossos mayores. Onde Agustino. diz que os nossos principes 
e que teẽ poder sobre nos reprehẽdem os pobres pubricamẽte quando 
pecã e os enuergonhã e cõfondẽ mas aos ricos que fazẽ outros mayores 
pecados nõ açenã soomente. por a qual razõ Anaxagoras. Cõpara as leis 
dos principes aas theeas das aranhas as quaaes filhã as animalias pequenas 
e fracas mas leixam hir as grãdes. Onde Crisostomo diz que se fosse 
possiuel que dos ricos fosse filhada vinguãça veerias todallas cadeas 
cheas delles. mas cõ todallos outros males das riquezas este he hũa .s. 
que os ricos ainda que malliciosamẽte pequẽ ellas os liurã e tirã das 
vinguã//ças e escarmẽtos que mereçiam. Onde outrosi Vallerio Maximo 
cõta que Socrates veẽdo que leuauã huũ homẽ a enforcar rijo e pregũtãdo4 
porque rija respondeo porque vejo que huũs grãdes ladrones leuã aa forca 
huũ pequeno. Os pequenos sacrilegios e malleficios som punidos mas 
os grãdes som emxalçados porque vençẽ e nũca som vencidos. Onde 

1  No original: justificaçooes.
2  No original: escripuaaes.
3  No original: questoes.
4  No original: pregũtado.
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Agustinho diz tirade a justiça que cousa som os regnos ou senhorios se 
nõ hũas grandes ladroyçes. E que cousa som as ladroyçes se nõ huũs 
pequenos regnos. E porẽ claramente e cõ verdade disse a Alexãdre o 
grãde huũ cossayro que foy preso e pregũtou lhe o dicto Alexandre que 
mal lhe auia feito o mar porque tãto o perseguia e tanto mal fazia em 
elle. liuremẽte lhe respõdeo que aquello lhe fezera a elle o mar que fezera 
a Alexandre todo o mũdo mas por que eu cõquisto o mar ẽ huũ pequeno 
nauio por tãto som chamado cossairo e ladrõ. e porque tu o fazes cõ 
grande frota es chamado emperador. E em verdade e por ende mal ca 
assy se faz oje porque os pequenos e prouues por hũa trauessura leue. 
ou ligeira que façã som a pena dos grauemẽte mas os grãdes e poderosos 
ajnda que cometam cousas muyto enormes e sem regra nõ hã por elles 
pena. Mas nõ se gloriem porẽ ca ao depois reçeberã no outro mũdo penas 
e paguallaã cõ husura. Emtõ nõ teerom os poderosos consistorio nẽ estarõ 
em seeda aquelles que aqui mal julgarõ os pobres mas estaram em 
presença da quelles que aqui per seu malicioso juyzo julgaua e 
condẽpnaua. O quãtas injustiças se fazem oje em hũa çibdade das quaaes 
nõ he marauilha de vijr ella: e ajnda toda a terra em destroyçom. Doutra 
maneira1 paguã os estranhos que os veezinhos e domesticos e doutra 
guisa julguã o mayor que o menor e per outro modo aquelles que som 
cheguados em parentesco que os que nom som de outra maneira julguã 
o pobre que o rico. o qual cousa de todo e manifestamẽte he cõtra a ley 
de deus. Nõ guardã ley nẽhũa scripta mas segũdo affecções desuayradas 
dã as sentẽças. E quantos males traz a injustiça demostrase per os beẽs 
que se seguẽ da justiça dos quaaes diz assi Cipriano. A justiça do rey he 
paz das gẽtes e poboos. e guarda da terra e vniõ e liança da cõpanha. e 
deffenssom do / poboo. e cura das doores. e prazer dos homẽs. temperança 
do mar. claridade do aar avoondança da terra. solaz dos pobres. herãça2 

dos filhos. e aaquelle rey meesmo que a faz he esperança da bẽauenturança 
pera sempre. Estas cousas Cipriano. E todas cousas cõtrairas destas som 
de temer e desperar da justiça. por que na ley velha e na ley do euuãgelho 
se lee que o poboo foy perseguido por os maaos juyzos e ay ca a injustiça 
e a husãça dos malles em muytos lugares creçeo ja tanto que aadur pode 
seer arrancada. Onde porque o maao custume traz muytos males por tãto 
dizẽ os lombardos que melhor he de pooer fogo aa çidade que lhe poer 
maa husança porque a apaguar o fogo todos vaã correndo. e pera larguarẽ 
a maa husança todos som prestes. Mas boõ seria que percalçassem o 

1  No original: manaira.
2  No original: herãca.
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cõselho de Seneca que diz assy. A booa husança deue empuyxar aquello 
que a maa fundou. E apres daquesto reprehẽde o senhor os sabedores da 
ley do senhorio que tomauã deshordenado e da crueldade desordenada 
que faziam ameaçãdoos cõ o ve e cõfusom de dãpnaçõ porque puynhã 
aos outros encarregos que soportar nõ podiã e elles cõ o dedo nõ queriã 
tocar aquellas cousas que mandauã fazer aos outros nẽ faziã proueito 
algũ tã soo em as cousas pequenas aos outros erã asperos e para si brãdos 
cõtra aquello que quer o dereito natural e queriã que fosse feyto em outros 
aquello que nõ queriã que se fezesse em elles. Estes auiã desuayrados 
pesos ou ballanças e per huũs pesauã os seus feytos e per os outros os 
alheos. porque segũdo diz Crisostomo: huũ homẽ ligeiramẽte entẽde a 
culpa do outro e a sua aadur a conheçe. Onde Theophillo1. Quãdo quer 
que o ensinador faz aquello que ensina entõ ali va elle o feixe dãdo si 
meesmo por exẽplo. mas quando nõ faz cousa daquello que ensina entõ 
apareçẽ os encarregos e feixes grãdes aquelles que reçebẽ a doctrina assy 
como tam pesados que nõ podẽ cõ elles o que os ensina. Per aquestes se 
entẽdẽ os prelados e os outros que doestam os peccados per pallauras2 

por tal que sejam justos daquelles que os nõ sabẽ que elles som delles 
quites poẽdo aos outros encarreguos grandes e pequenos e nõ fazẽdo 
elles cousa algũa daquella. Onde Gregorio de Nissa diz que taaes som 
agora muytos juyzes cruees que pecã e fa//zem errores e som asperos 
cõtra os outros e se mostram muy rijos: e elles som muj fracos 
soportadores dos tormentos e peẽdenças. e poẽ leis e ordenações que se 
nõ podẽ soportar com aspereza. e elles as mãteẽ muy mal: nẽ querẽ 
soomẽte cheguarse a apalpar a honestidade: a qual cousa elles rrequerẽ 
dos seus subiectos sem lhes auerẽ remedio nem compaixõ. Desy 
reprehende o senhor os sabedores da ley comdempnãdoos da infimta 
deuoçõ e falsa religiõ. porque por auerem o fauor do poboo emfingẽ que 
cõdẽpnã e auorresçem os maaos feitos e os pecados e perfia de seus 
padres repairando e ornamẽtando magnificamẽte per ypocrisia os 
moymentos dos prophetas: os quaaes seus padres matarom: nõ por auerẽ 
elles piedade: mas mostrãdo que se dooẽ da morte que ouuerõ os dictos 
prophetas sempre porque. e seendo jnnocentes: e que se elles forõ no 
tẽpo de seus padre que nõ forõ elles cõpanheiros em o sangue dos 
prophetas: por tal que pareçã mais justos que seus parentes: mas per obra 
e feitos testimunham quãto cõsentẽ elles aa maldade que fezerõ seus 
padres perseguindo a Christo que he senhor dos prophetas: o qual foy a 

1  No original: Thebphillo.
2  No original: pallaures.
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elles prometido e denũciado per os dictos prophetas meesmos. Desy 
reprehendẽ os sabedores da ley condẽpnando os da maa e desuairada 
declaraçõ que dauã aa ley e a as scripturas gloriandose que ham notiçia 
da ley e das prophecias. ao qual Christo chama chaue da sabedoria: 
porque per aquesta noticia poderõ elles entrar aa ffe e aa verdade de 
Christo. mas elles cheguados per a malicia tirarã aquesta chaue 
espedaçando os dictos da ley e dos prophetas: ou os entendẽdo 
peruersamẽte e escurentando e çeguãdo a ensinãça de Christo e as suas 
obras pera elles nõ entrarẽ aa ffe de Christo. e ao entẽdimẽto da verdade 
nõ leixauã entrar os outros que desejauã entrar. porque por a peruersidade 
e auessia da sua ensinãça os embargauã. Segũdo Beda. todo1 aquelle 
ensinador que per pallaura hedifica: e diz que viuam bẽ aquelles que o 
ouuẽ. e per exẽplo do que elle faz escãdaliza: elle nõ entra no regno de 
deus: nõ leixa entrar os outros. E ẽ fim ajũta Christo agraua a malicia 
dos phariseos e dos scripuãaes e da sua obstinaçõ: pois que das suas 
pallauras nõ forõ emendados: mas ante se / tornarõ peores. porque quãdo 
o senhor estas cousas lhe começou de dizer começarõ de perseguir o 
ẽsinador da verdade: porque (começarõ rijamente afficarse e cõtra dizer 
lhe e tapar lhe ou apertarlhe a boca) s. toruar e rõper muytas vezes a sua 
pallaura e sermõ: ou começarõ de acoymar as suas razões. (e pregũtarõlhe 
muytas pregũtas) per aseytamẽto pera o toruarẽ: e spantarem. porque 
aquelles que estã afficados e toruados nõ cuydẽ bẽ aquello que dizẽ. e 
esto fazia por tal que daquellas muytas e desuayradas pregõtas e 
cõtradições (podessem tirar da sua boca algũa cousa) digna de 
reprehensom) de que o podessem reprehẽder e accusar) e assy pera 
ensinãça da verdade se faziã pyores aquelles que deuerã seer melhores 
por ello. Onde Beda diz: que quã verdadeiros fossẽ os erros e pecados 
da sua perfia e do seu fingimento e maldade elles meesmos dã dello 
testimunha pois que ao soõ de tã grande toruã do çeeo como era Christo 
nõ se quiserõ reprehender: mas ante engenhauã de aseytar e cometer per 
aseytamẽtos o ensinador da verdade. Estas cousas Beda.

 Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorga me que ante do jãtar spiritual .s. 
ante que filhe o sacramento da eucaristia que he corpo verdadeyro teu 
que seja per cõfissom pura mẽte bauptizado e lauado spiritualmẽte de 
maneyra que eu possa seer liure e escapar dos aseytamẽtos e accusações 

1  No original: toda.
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dos jmijgos per tua ajuda e defensom outorgua me que eu esquiue toda 
ypocrisia e fingimento e toda oufana e cobijça. e que nõ peque em ti nẽ 
em meu proximo per maao huso de mẽtir: nẽ per alleuãtamẽto de perfeiçõ 
e destremãça da vida: nẽ per sandiçe de julguar como nõ deuo nẽ per 
malicia doutra nẽhũa mẽtira por tal que eu nõ participe cõ os phariseus 
em vaydade mas tu que es verdade guyãdo me eu possa chegar por tua 
misericordia a ti que es vida. Amen.

Do jrmaão que demãdaua que se partisse a herança e do
rico que queria encher o çelleyro. Capitollo .xvj.

(Huũ da) quela cõpanha conhoçẽdo que Jhesu era justo (disselhe. 
Meestre dizee a meu jrmaão que parta cõmigo a herãça) Nõ auia // este 
prouado quã boa cousa e quã allegre he demorarẽ os jrmaãos em huũ e 
jũtamente. e pedia aquesto como nõ deuia porque nõ era tẽpo nẽ lugar 
per aaquella petiçõ se auer de fazer e porem lhe (respõdeo1 dizẽdo o 
homẽ) s. carnal e nõ avisado. (quẽ me fez a my juyz de preytos e partidor 
de beẽs sobre vos?) que sooes jrmaãos antre os quaaes nõ deue auer juyz. 
mas a piedade deue seer julguador e avijndor assy como se dissesse. Nõ 
sõ eu emuiado nẽ posto por julguador das cousas e posessoões terreaaes 
mas das cellestriaaes nõ sõ juyz da desauẽça. mas avijndor do ajũtamẽto 
da paz e vniã. por que eu sõ aquelle que vijm cõcordar e pacificar os 
homẽs cõ deus e cõ os ãgeos. e vijm ordenar como muytos sejã ẽ huũ 
coraçõ e em huũa võtade. e que ajã todas as cousas por comueẽs e que 
antre elle nõ aja alguũ minguado nẽ pobre. Ho que se nõ apanha e ajũta 
cõmigo este he departido de jrmãdade. e feytor de discordia. Onde Beda 
diz que aquelle que ao meestre da paz cellestrial o qual encomẽda e louua 
os prazeres della quer dar fadigua de fazer partilha terreal tal como 
aqueste cõ razõ he chamado homẽ. segũdo aquello que diz que antre os 
homẽs ha emueja e cõtenda. E segũdo aquello que outrosy he dicto per 
ventura nõ sooes vos homeẽs. Onde Ambrosio diz per maneira de pregũta 
que donde vijnha afastarse das cousas terreaaes aaquelle que era vijndo 
por as cellestriaaes. e onde se cõtentara de seer juyz das demãdas dos 
viuos aquelle que ama o julguado dos mortos e a determinaçõ2 dos 
mereçimẽtos. Nõ soomente deues esguardar que cousa he a que has de 
pedir. mas deues cõsijrar quẽ he aquelle a que a demãdas. Nem pẽses de 
fazer empacho e torua cõ as cousas pequenas ao coraçõ que he intẽto em 

1  No original: respodeo.
2  No original: dererminaçõ.
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as cousas grãdes. e porem nõ sem razõ foy aqui esquiuado este jrmaão 
que demãdaua partiçõ. por que cõ cobijça queria occupar em cousas 
corruptiuees aquelle que he despẽsador das cellestriaaes. Estas cousas 
Ambrosio. Em quãto se Christo nõ quis entremeter de partir a herdade 
terreal demostra que os preeguadores do euãgelho. e aquelles que som 
dados a cousas spirituaaes nõ se deuẽ emtremeter dos negocios 
mũdanaaes. por os quaaes som menos pẽssossos e menos sollicitos dos 
spirituaes. e asi os apostollos / porque podessem seer desocupados. e 
trabalhar acerca da pallaura de deus tirarõ de si o cuydado das cousas 
tẽporaaes dizẽdo que nõ era cousa justa de leixar o verbo de deus e a sua 
preeguaçõ e seruir aas mesas. Mas ay que agora as pessoas eclesia[s]
ticas em tãto som occupadas1 em demãdas e preitos que em aquello 
soomẽte som occupadas2 e pospoem as cousas que som mais proueitosas 
e aa ley de deus seemdo tirados e cõuidados ou engualhados per auareza. 
Primeiramẽte a ygreja emfloreçeo em a morte dos martires. e depois foy 
acreçẽtada em a perseguiçõ dos herejes mas agora per corrupçõ dos falsos 
jrmaãos e christaãos por demãdas e cõtẽdas cada dia mingoa. Nõ 
embarguãdo ergo que o senhor podera partir aquella herença nõ o quis 
fazer segũdo muytos que leyxam as cousas spirituaaes por as tẽporaaes. 
Desy nõ quis ajnda fazer aquella partilla nõ por mostrar que daua fauor 
aa cobijça auarenta daquelle pedidor. o qual requeria aquesto por enguanar 
seu jrmaão. e porque nõ o requeria nẽ se demouia cõ teẽçõ do direito que 
tinha soomẽte mas cõ cobijça dauer e porque nõ auia noticia nẽ sabedoria 
das cousas cellestriaaes mas tẽporaaes segũdo fazem os homeẽs terreaaes. 
antre os quaaes sooe a seer a cobijça e emueja e cõtẽda ẽ a partiçom das 
herdades. onde logo per cõseguinte reprehende a auareza a qual faz os 
homeẽs apartar de deus. e ensinou que se guardassem della dizẽdo (assi 
as cõpanhas como aos discipollos.) porque a auareza he pecado comuũ 
assi dos clerigos como dos leigos. e assy dos relligiosos como dos 
segraaes e assy dos mayores como dos menores. porque todos pensam 
e studã em a auareza. Onde segũdo Beda. por aazo deste sandeu 
requeredor se moueo Christo. e esforçou fallar cõtra a pestillẽcia de 
auareza a qual he rayz de todos malles. e de auisar aquellas gẽtes e 
discipollos per mandamẽtos e exẽplos dizendo. (cauidae vos de toda 
auareza) .s. assi defora como de dẽtro. a qual esta em cobijça de auer as 
cousas tẽporaaes e em seer escaso ẽ as reteer. Onde Beda diz. que Christo 
de toda auareza mãda que sejã guardados. porque algũas cousas ou 

1  No original: occupados.
2  No original: occupados.
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auarezas simprezmẽte pareçẽ que fazẽ os homẽs. e nõ cõ võtade 
desordenada mujto mas o juyz aluidro que julgua das cousas // de dentro 
este conheçe cõ que teençõ som feitas porque as vee. Ou segũdo Cirillo 
por tãto diz. que nos guardemos da auareza toda .s. da grãde e da pequena. 
porque na avõdança das riquezas nom esta a vida spiritual a qual ajũta 
o homẽ a deus porque nõ se mantẽ o homẽ em o pam soo. nem quãto ao 
spiritu nẽ quãto aa vida corporal porque a vida tẽporal nõ se estẽde nem 
alongua por ho homẽ auer muytas riquezas. mas ante aas vezes por os 
cuydados e maginamentos das almas. e por aazo dos viços dos corpos 
he minguada a vida tẽporal do homẽ. porque nõ esta a vida tẽporal em 
teer o homẽ avõdança das cousas. ca muytas vezes ella he mais abreuiada 
e minguada em a bẽauenturãça que a desandãça. E a vida spiritual outrosy 
nom esta em abastãça das cousas. porque muytas vezes cõ ella esta em 
perijgo. Onde Crisostomo diz. que nõ soomẽte aas almas mas aos corpos 
som dampnosos os viços. porque per elles do forte he feyto fraco e do 
saão doẽte. e do ligeiro carreguado e pesado. e do fremoso ffeo. e do 
mãçebo faz pareçer velho. Onde Seneca diz que nos podemos a estes 
corpozinhos alõguar a vida cõ nossa industria se podermos tẽperar e 
refrear os viços e deleitos. per os quaaes a mayor parte da gente se perde. 
Estas cousas Seneca. Por a avõdãça e por a sobegidõ das viandas a morte 
se trigua e veẽ mais aginha e muytos mais morrẽ de enchimẽtos se geerã 
quaaesquer enfirmidades. Outrosy aa vida dos pobres nõ poõe alguẽ 
aseytamẽtos pera os roubar e matar. nẽ lhes dar peçonha a comer mas 
aos ricos ẽ todo lugar ham reçeo de lhes seerẽ dadas no comer e beber. 
Onde Theophillo diz. que estas cousas fallou o senhor refreãdo as 
entenções dos auarentos dos quaaes pareçe que ajũtam as riquezas1 como 
se muy lõguamẽte ouuessem de viuer. Mas per vẽtura te fara a avõdança2 

seer de longua ydade. porque soportas pois malles por causa e sperãça 
de seseguo. e incerta folguãça porque duuidosa cousa he se cheguaras 
aa velhiçe pera que tu fazes o thesouro. E por doestar a auareza e por 
declarar seu proposito traz hũa semelhãça. Onde Theophillo acabado de 
dizer que da avõdãça das riquezas nõ se alongua a vida humanal. por 
esto prouar soomẽte3 traz a hystoria. (de / huũ homẽ rico o campo do 
qual deu muytos fructos. e em mayor avõdãça mujto daquello que per 
curso husado a acustumaua de dar. E elle cuydaua cõ aficamento.) por 
que as muytas4 riquezas tragem pensamẽto. e per cõseguinte coyta de 

1  No original: rique/quezas.
2  No original: avõdan/dança.
3  No original: soomete.
4  No original: mnytas.
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coraçõ. Porque as riquezas nõ fartam nẽ enchem a mingoa. e cuydaua 
ãtre sy fallãdo quẽ no ouuisse neguẽ. Ho rico auarẽto de todo homẽ ha 
themor. porque segũdo diz Agustinho. elle vee o rico e poderoso e pẽsa 
que he roubador. e que per força lhe tomara o seu. vee o pobre e sospeita 
que he ladrom. (Que farey que nõ tenho onde lançe os fructos?) atribulado 
era este rico cõ a boa andãça e riqueza coytado era nos beẽs presentes e 
mal andãte e mais ho era ajnda nos beẽs do outro mũdo e aquelle agro 
nõ lhe acreçẽtara a rrẽda soomente. mas acreçẽtou lhe os gimidos e o 
cuydado. e cõ a auareza acreçẽtoulhe muy grãde pensamento e a tribulaçõ 
e cuyta lhe veo de fartura (derribarey os meos celleyros e fazellos ey 
mayores.) nom era neçessairo de fazer os celleyros mayores ca bem 
prestes estauã os celleyros .s. os ventres dos pobres que padeçiã fame. 
mas nõ se nẽbraua que erã da natureza comuũ as todos. nem auia sentido 
do ajũtamento cellestrial. mas encelleyrar tẽporal. E alli dizia. (Ajũtarey 
todas as nouidades que me naçerõ) ẽ a qual cousa dizia mẽtira. porque 
de malicia veyo de se dizer esto he meu e esto he teu. ca segundo natura 
todas as cousas erã comuũeẽs. Item per outra razõ ajnda dizia mẽtira. 
Onde Gregorio diz. que a possissom terreal nõ he de homẽ mas do çeeo 
lhe vem de auer e nõ auer. E Ambrosio diz. que aquelles beẽs que o homẽ 
nõ pode leuar cõ sigo nõ som seus. A misericordia soo he aquella que 
acõpanha os finados. Onde huũ philosopho. que escapou de huũ fogo ao 
qual arderõ quãtas cousas auia disse. Eu nõ perdi cousa. os meus beẽs 
cõmigo som e no coraçõ os trago e nõ nos ombros. E Seneca diz que o 
sabedor dentro em sy acabara todo o bẽ. Onde diz que huũ homẽ que 
escapou dos imijgos os quaaes auiã tomado a terra e queymada e auia 
perdidos os filhos. e nõ escapou outro homẽ daquelle fogo se nõ elle soo. 
empero ho bẽauẽturado respondeo aquelle vẽçedor que tomara aquella 
terra que // lhe pregũtaua que cousas perdera nom perdi cousa algũa disse 
elle e os meos beẽs cõ migo som. (E direy aa minha alma) .s. a my 
meesmo porque todo homeẽ se nomea da parte mais digna. (Alma teẽs 
muytos beẽs) certas nõ mas os beẽs teẽ a ella e teellos tu de reguardo e 
em deposito. (pera muytos annos) Onde Cirillo diz que o rico nõ faz nem 
aparelha celleyros duradoiros mas que ajã de cair. E aquello que pyor e 
mais sandia cousa he que elle tayxa que ha de viuer lõguamẽte: mas oo 
rico que nos celleyros tees os fruytos. E daly os podes auer mas dõde 
poderas teer muytos ãnos em que viuas. Aqui he reprẽhendida a culpauel 
guarda que fazẽ aquelles que teẽ rendas que lhes abastẽ e querem apanhar 
e guardar mais que pera o tempo em que hã de viuer: nõ embarguãdo 
que em cada huũs annos tornã nouamente a auer outra renda. E diz mais 
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adeãte (folgua) s. do trabalho e em esto ajũta elle o pecado da disydia e 
occiosidade aa pestillẽçia da auareza. em tal maneira que nõ tenha em 
que damãdar a deos merçee por as cousas temporaaes nẽ o rogue por 
ellas. E ex aqui a occiosidade (e come) ex aqui o pecado da gulla (e bebe) 
ex aqui o pecado de bebediçe. (e janta limpamente) .s. com aparelho 
grande de viãdas e yguarias. E ex aqui o argulho e o deleyto. Aqui pois 
som expressamẽte declarados os quatro males que som de vijr da 
avoõdãça das riquezas. E este foy ho azo do pecado de1 Sodoma e a sua 
mallicia s. a soberba em o comer. Itẽ a grãde fartura do pam e mãtijmẽto 
em comer e a auõdança que auiã em o beber. e a occiosidade que auiã 
estãdo em folguãça. onde Beda diz que semelhauel he esto aaquello que 
se lee no Ecclesiastico que diz alguũs hy ha que se fazem ricos viuẽdo 
escassamẽte e esta he a sua parte e quinhã de merçee e guallardom que 
auiã de auer. Portãto diz achey em esto folguãça: e agora comerey eu 
soo de meos beẽs e nõ sabe que o tẽpo passa e vijnra outro tempo logo 
e ficarõ todalas cousas a outros. Segũdo este meesmo Beda. Nõ he 
reprehẽdido este rico por laurar a terra e por querer guardar os fructos 
mas por que puynha toda sua fiuza na avoõdança que avia. e porque os 
fructos que lhe nascerõ cõtaua todos por seus nõ / dãdo nẽ assignãdo 
algũa parte delles pera os pobres segũdo o mãdamẽto de deus que diz 
aquello que vos sobejar aalẽ do que vos he necessairo dadeo ẽ esmolla 
mas entẽdia deos guardar pera viuer muy auoondosamente e 
luxuriosamẽte. Mas segũdo diz Basillio quando elle fallaua ẽ ascõdido 
as suas fallas erã ouuidas e examinadas e porẽ veerõ lhe as respostas e 
seguesse (que deus lhe disse) .s. deus fez o cõtrairo do que elle pensaua 
por que o dizer de deos he fazer segũdo aquello do psalmista elle disse 
e som feytas (sandeu que nõ) maginas nẽ cuydas. da prouisom de deos 
e da sua justiça que fara. Onde Basillio diz ouue tu cõuinhauel nome 
sãdeu pera ti o qual te nõ pos alguũ homeẽ: mas deus soo (E esta nocte 
te demãdarõ.) aquelles a que es obrigado s. os demoões (a tua alma) assi 
como cousa sua e vendida a elles e obliguada per os pecados e ja mais 
nõ teeras tempo de te emẽdar e remijr. Onde no Ecclesia[s]tico se diz 
que nõ ha hy pyor cousa que amar o dereito porque aqueste tal tem a sua 
alma pera vẽder. Onde Beda tu que te promitias e sperauas de viuer 
lõguos tempos em viços e delectos em esta nocte seras arreuatado e 
leixaras a outros as cousas que apanhaste. e estas cousas serã dictas ao 
homeẽ per deos e nom quer al dizer. senõ refrear subitamẽte as suas maas 
maginaçoões. O dia de partida ou sayda deste mũdo premde e toma de 

1  No original: do.
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nocte como ladrõ quãdo elle lança fora do corpo e do mũdo as almas dos 
sandeus que nõ pensam nas cousas que ham de viuer. Onde Gregorio diz 
que em aquella nocte em que maginara e speraua de longuamẽte viuer 
e fazer muytas cousas ajuntãdo e acheguãdo muytas ajudas e achegou 
as. e elle soomẽte ao dia seguinte que era hũ nõ chegou nẽ ouyo. Em a 
nocte foj leuada a alma que de nocte foy partida e arincada e de nocte 
foj leuada aquella que nõ quis auer consijraçõ de lume nem da luz da 
consijraçom pera se auisar da quello que lhe podia aconteçer. Estas cousas 
Grego. (aquellas cousas que aparelhaste de quẽ serã) como se disesse nõ 
serã tuas porque nõ as leuaras cõ tigo as riquezas das virtudes soomẽte 
leua o homẽ cõsigo. Onde Gregorio diz. Aqui as desempararas nom 
soomẽte sem aueres dellas proueito alguũ mas reçebẽdo dãpno e leu[ando] 
// o peso dos pecados dellas a as costas e aquellas cousas que tu fezeste 
mujtas vezes em maãos e poder de teus jmijgos e a ti sera demãdado cõto 
dellas. Onde Ambro. diz que de balde apanha riquezas aquelle que nõ 
sabe se as lograra nẽ som nossas aquellas cousas que nõ podemos leuar 
cõ nosco a virtude soo he cõpanheira dos mortos e a misericordia soo 
nos segue. a qual requere e a recada aos mortos as moradas eternaaes. 
Estas cousas Ãbrosio. Esta pregũta .s. as cousas que apparelhaste cujas 
serã pode seer feyta principalmẽte aas pessoas ecl[e]siasticas as quaaes 
nõ podẽ leixar os beẽs da ygreja aos seus herdeiros. Onde no Eclesiastico 
se diz que huũ he e nõ teẽ segũdo nẽ filho nẽ jrmaão empero nõ cessa 
de trabalhar e os seus olhos nõ se fartã de riquezas e concordãdo e 
applicãdo esto ao preposito. Que assy he sandeu e a tal fim auera de vijr 
ho que por si e por seu proueito proprio faz thesouro dos beẽs temporaaes 
nõ os destribuẽdo cõ os pobres porque seja reçebido delles nas moradas 
eternaaes. Tal como este aa morte sera mui pobre porque ẽthesoura e nõ 
sabe pera que ou pera que traça que o aja de comer ou pera qual ladrõ 
que lho furte e caue ou pera qual jmijgo que lho roube per força. ou pera 
qual fogo que o destrua e queyme. Este tal nõ he rico em deus porque 
he vazio dos beẽs spirituaaes e sem thesouro de mereçimẽtos. e o senhor 
nõ he sua sperança nẽ he açerca de deus a sua substançia ou fazendo. 
Mas certamẽte aquelle he rico em deos que desprezãdo as cousas 
transitorias reparte as per os pobres: e a esperãça deste he o senhor a 
fazẽda do qual he a ffe da cõsciẽcia em a qual se sostẽ e gouerna e a sua 
substãçia ou thesouro nõ esta em sacos nẽ nas baixezas desta terra. Mas 
segundo diz Gregorio. tanto se alguẽ menos doõe por auer mingoa das 
cousas eternaaes quanto ha mais plazer ẽ teer as tẽporaaes. Onde Beda 
diz que se aquelle que faz thesouro pera si meesmo e nõ he rico em deus 
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he sãdeu e sera reuatado de nocte ergo aquelle que quer seer rico em 
deus nõ faz thesauro pera si mas aquello que possue parte o com os 
pobres e desta maneira mereçera ser sabedor e filho da luz. Onde no 
psalmista. Quãdo falla do auarento que he qualquer rico diz. Mas ẽ vaão 
se torua e faz thesouro e nõ sabe pera quẽ apanha aquel[las] cousas que 
assy ajũta. E logo aalẽ desto de/clarou em que lugar posera o thesouro 
do seu coraçõ dizẽdo e agora qual he a minha esperança peruẽtura nõ 
he o senhor e a minha substãçia he açerca de ty. Estas cousas Beda. per 
este rico pois se entẽde todo homẽ que ajunta e guarda todollos beẽs 
temporaaes por tal que per elles viua ocçiosamente e em deleyto e ameude 
acõteçe que taaes como estes morrẽ de arreuato e subitamente e assy nõ 
cõprẽ seu preposito. Cõ este rico muytos dizẽ agora em este dia açerca 
de ssi come e aue prazer e folgua ca cheo es e abastado de beẽs aproueita 
te delles cõ lediçe. Nõ curo dos tempos que hã de vijr depois de my aja 
eu paz e auoõdãça em os meus dias. Mas ajam temor taaes como estes 
que os demoões nõ lhes arrebatẽ as almas cõ os requeredores e siseyros. 
Onde de taaes como estes e dos semelhantes diz Agustino assy que 
alegrase o peixe quãdo nõ vee o ãzollo ẽ de guastar a hysta. mas quando 
o pescador começar de o tirar pera si emuorilharse lheã as tripas. e 
primeiramẽte loguo no começo de seu comer he tirado de toda alegria 
que ama na hista. E he leuado ao acabamẽto e assy som todos aquelles 
que se allegrã e teẽ se por bẽ auenturados1 dos beẽs tẽporaaes: ca reçeberõ 
e emgullirõ o anzollo e ẽ elle andã de hũa parte a outra. Vijra tempo em 
que conheçerã e sentirã quantos tormẽtos emgullirã cõ sua cobijça. Estas 
cousas Agusti. Qual he aquelle que entẽde aquestas cousas e poõe sua 
sperança em riquezas pois que tã ligeiramẽte se perdem e o homẽ tam 
aginha morre? Quẽ estas cousas bẽ o olhaste aginha se cauidaria da 
auareza porque segũdo Jeronimo. de ligeiro despreza todas cousas aquelle 
que pẽsa que cada dia ha de morrer. Se teuerdes pois auõdança de riquezas 
nõ queiraaes poer o coraçõ em ellas e se as nõ tees larguamẽte nom 
queiras seer muyto solicito por as auer por nõ seres ẽnodado e magoado 
da pestilẽça da auareza: porque segũdo diz Ãbrosio todollos cobijçosos 
e auarentos teẽ a guaffeẽ de Giezi cõ suas riquezas. E segũdo diz Crisosto. 
Aquelle que serue a auareza he apertado nas adobas presentes e esta 
apparelhado pera os fogos do inferno dizesse que huũ dos males do 
inferno he que sempre hã sede e nũca som fartos e aquesta pena padeçem 
ja aqui os auarentos os quaaes tem tãta cobijça de auer riquezas que // 
nom se fartã em algũa maneira. Onde diz Basillio da queste rico que os 

1  No original: auenrurados.
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celeiros se rõpiã por seerẽ muyto cheos. e o coraçõ do auarẽto nõ era 
farto que cobijça era aquesta dos homẽs tã grãde que as beluas marinhas 
quãdo som mingoadas e famijntas. Emtõ roubã e nõ curã de priar quãdo 
sentẽ fartura. Nom ha cabo nẽ cõprimẽto a auareza dos homẽs sempre 
rouba e nũca he farta. nẽ teme a deus. nẽ cata reuerencia aos homeẽs. nẽ 
perdoa ao padre. nẽ ha conhoçimẽto da madre. nõ cõcorda cõ seu jrmaão. 
nẽ tem ffe a seu amigo tem subjuguada e mal tractada a viuua. e comete 
ao orphano e vay contra elle. Que sandiçe he aquesta auer ouro e 
percalçallo e perder o çeeo? segũdo diz Pedro Damiano. Auareza he como 
coobra de duas bocas e cõ ambas acustuma de morder e lançar peçonha 
mortal ou pestillençial. e esto he quãdo demãda a cousa alhea ou se deleita 
em aquella que ja possue. E segũdo Gregorio. Aquelle se proua roubar 
as cousas alheas que se proua que quer teer aa elle daquello que lhe he 
necessario. Onde diz aqui Bassilio. Per vẽtura deus he injusto em repartir 
cõ nosco as cousas desigualmẽte. por que tu es avõdado e aquelle pede e 
mendigua. Nõ o faz por al se nõ que tu ajas merito de o bẽ despensares. 
e porque aquelle he iraguado1 seja fremoso cõ gualardõ da paciencia e 
pervẽtura nõ es tu roubador que reçebeste algũas cousas pera repartir e 
cõtallas e reteellas. Partas ho pam que desta guisa tees he do famijnto. e 
o sayo que tees guardado na arca he daquelle que anda nuu. e os çapatos 
e calças que se te perdẽ porque as nõ husas som daquelle que nõ tẽ que 
calçar. e a prata que tu possues he do mesteyroso. por a qual razõ a tãtos 
fazes jnjuria a quãtos poderias2 dar e nõ das. Onde Bernardo diz que 
braadã os nuus e querellã se os famijntos. e dizẽ aos ricos que nos 
aproueytã a nos que pereçemos mizquinhos aa fame e a frio tãtas vestiduras 
remudadas e estẽdidas nas varas ou perchas ou que estã preguadas nas 
guardaroupas. nosso he aquello que tees perdido e escusado e forçosamẽte 
e per crueldade nos he roubada aquello que vaãmẽte despendes. e nos 
feytura somos de deus e remijdos per o sangue de Jhesu Christo e nos 
vossos jrmaãos somos veede pois o que fazees. e se he bẽ da parte e 
quinhom de vossos jrmaãos far/tardes vos vossos olhos. a nossa vida se 
despẽde nas vossas avõdãças sobejas. E todo aquello que vay em as vossas 
vaydades he tirado das vossas neçessidades. e dous males saaẽ de huũa 
rayz da cobijça. em quãto vos em cousas vaãs despẽdẽdo vos perdees e 
roubãdo a nos do que he nosso mataes nos. Onde Crisosto. diz que todas 
as cousas que nos deus da per nos quer que sejã dadas a outrẽ de guisa 
que daquello que reçebemos demos parte aaquelles que a nom teem.

1  Talvez fraguado.
2  No original: poderies.
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Oraçom.

Non me chames senhor na meetade de meos dias. nẽ permittas ou 
cõsentas que eu moyra morte nõ prouista. mas outorgua me spaço da 
verdadeyra e fructuosa peẽdença em guisa que eu possa assi desprezar 
as cousas trãsitorias. e fazer digna satisfaçom em esta vida por destruyr 
meus peccados e riscallos que mereça depois desta vida veer a ty sem 
embarguo alguũ e cheguar a ty ledo e seguro. Porque tu senhor es minha 
esperãça e açerca de ty he a minha substãcia e a minha fazẽda. tu que es 
a parte e quinhom de minha herẽça. e tu es aquelle que me restituiras a 
minha herãça. em a qual eu cõ meus jrmaãos folgarey e auerey jguarias 
e prazer em a tua presença pera sempre amen.

De alagoa chamada probatica pisçina. e do paralitico.
Capitollo .xvij.

(Apres da questas cousas sobio Jhesu em Jerusalẽ ao dia da festa 
dos judeus) s. pynthecoste. E esta era a festa das nouidades. porque em 
esta festa e solẽpnidade de mes se offereçiã as primicias dos meses.

Onde he de notar que acerca dos judeus auia principalmẽte tres 
festas em as quaaes deuia cada huũ de hyr ao lugar estabilliçido per deus 
que era emtõ o tẽplo .s. em a festa e solẽpnidade do pam asmo. a 
solẽpnidade das somanas. e na solẽpnidade dos tabernacullos. A primeyra 
solẽpnidade dos paães asmos o qual he chamado phase que quer dizer 
passamẽto. Esta se fazia cada huũ ãno em o primeiro mes .s. no mes de 
março. por auer cõmemoraçõ do bẽ que reçeberõ em seer liures do 
Egypto. porque phase he interpretado passamẽto. Estas festa cellebramos 
nos spiritualmẽte quando nos partimos dos viços e passamos aas virtudes. 
A segunda festa das [gg ij] // somanas he o pẽthecoste em esta se fazia 
mẽçom da dada ley que foy aos çinquoenta dias depois da sayda do 
Egypto. esta festa cellebramos nos quando obedeçermos aas leys. A 
terçeira festa dos tabernacullos que he a çenophegia se fazia por 
renẽbrança do bẽ que lhes deus fez de os defender e trager pera o deserto: 
onde morarõ em as tẽdas e tabernacullos de juso da soombra dos ramos 
por demostrar que pera terra seca do deserto os leuou aa terra da 
promissom. em a solempnidade das somanas. e esta festa çellebramos 
nos quando per aqueste mũdo passamos como peregrijns e estrãgeiros. 
E assi em passando deuemos auer os ramos verdes e aproueitar de virtude 
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em virtude. Ho senhor ascẽdeo ou foy celebrar os dias das festas dos 
judeus. porque elle que era home como os homẽs hõrase e fezese as 
festas. e nõ pareçesse cõtrairo a elles pois fazia e guardaua suas festas. 
e por tal que os poboos que vijnhã de cada parte deuulguase a ensinãça 
da ffe e a comunicasse1 e partisse cõ elles e por declarar e manifestar o 
misterio da saluaçõ. e por mostrar o lume da verdade e a sua virtude. e 
por os enduzer e trager pera ensinãça e millagres. (E auia em Jherusalẽ 
açerca do tẽplo a lagoa chamada probatica piscina) ẽ a qual se apanhauã 
as auguas que corriã dos hedificios do tẽplo quando chuuya2. e 
chamauasse piscina por que era augoa que nõ tijnha peixes. mas era 
empoçada e apanhada em algũa gayua ou vasa e ajnda se acustuma de 
dizer piscina de peyxes per o cõtrairo. ca nõ auia em elle peixes. e 
probatica se dize a probatõ em grego que em latym quer dizer ouelha. 
porque os seruidores .s. os natineus que acarretauã augoa ao tẽplo 
primeiramẽte lauauã ẽ aquella poça as cabeças e pees e as tripas das 
animallias que alli erã offereçidas. e principalmẽte as das ouelhas as 
quaaes comunalmẽte per a mayor parte se ofereçiã nos sacrificios. e 
dessi punhãnas no adro dos sacerdotes que he a oussia em algũs adobes 
ou ladrilhos. A enterpretaçõ da qual cousa elle poõe em hebraico dizẽdo 
(que he nomeada em hebrayco Bethsayda) que quer dizer casa de guaados 
ou de pecoras. porque aly jaziã em huũ eyrado ou alpẽder os corpos dos 
gaados mortos ateesque se leuassẽ per os ditos seruidores. E aquella 
vasa. (auia cinco portados ou entradas) darredor. porque / per muytos 
lugares podessem os ministros descẽder e cheguar a augoa. (E em estes 
portados jaziã) em hũas casinhas e lugares que alli estauã feitos pera 
folgar. (muytos enfermos çegos e mãcos e aleyjados) e outros enfermos 
que (estauã esperãdo que aquella augoa fosse mouida.) E seguese a3 razõ 
(porque o amjo do senhor a tempo) .s. em desuayrados tẽpos (descẽdia) 
ou vijnha aaquella allagoa. (e mouiasse a aguada) vijnda do amgeo o 
qual lhe daua virtude4 de dar saude. (e era curado e saão huũ enfermo 
aquelle que primeiro entraua ẽ aquella augoa depois que era mouida) per 
o ãgeo (de qualquer enfermida[de] que teuessem) E porque nõ era tẽpo 
çerto quando vijria o amgeo aa lagoa. e quando se auia de mouer a agoa. 
e por tãto jaziã alli os enfermos cõtinuadamẽte por estarẽ prestes e som 
chamados ẽfermos aquelles que per lõgo tẽpo teẽ a enfermidade por que 

1  No original: cõicasse.
2  No original: chuyua.
3  No original: o.
4  No original: vitrude.



161Ludolfo de Saxónia

lãguor em latim tãto quer dizer como lõgua door e a rrazõ porque o ãgeo 
ahy vinha he segũdo muytos affirmã por o lenho da cruz do senhor e por 
a sua presença e reuerẽcia se faziã todas estas cousas o qual lenho per 
mouimẽto da agua se arrãcou e veo a nadar andãdo ẽçima da augoa ẽ o 
tẽpo cõpridoiro .s. quando se cheguaua a paixõ de Christo. e per aquesto 
se demostraua que a natureza humanal auia de seer curada da enfermidade 
do pecado per o lenho da cruz do senhor. E por que esto nõ se proua per 
algũa auctoridade diguamos por tãto ante que aquella alagoa reçebeo 
aquella reuerẽcia e virtude per duas cousas. A primeira por duas obras 
que faziã ẽ ella .s. por o lauãtamento dos sacerdotes e das cousas que se 
auiã de offereçer. jtẽ porque aly erã hospedados os pobres. Desy auia 
aquella virtude e propriedade por o misterio e entẽdimẽto que se per 
aquello entẽdia. e que o spiritu sancto queria mostrar per a dignidade e 
a virtude daquelles sacrifficios e a dignidade e virtude que aueria na 
payxõ de Christo a qual em aquellas offertas era entẽdida e significada. 
e por tãto o ãgeo de deus visitou aquelle lugar e mouiase a agoa por 
saberẽ os enfermos que do mouimẽto vijnha a virtude aaquella augoa. e 
a graça de dar saude. e mouiase per forte mouimẽto e toruaua se. porque 
se ẽuorilhaua des ẽfundo atees açyma. e mesturauãse aquellas cousas 
que ficauã do lauamento das carnes sagradas cõ au//gua de santificaçõ e 
curaçõ porque se entẽdessem per ally o baptismo seer mesturado cõ a 
paixõ de Christo que auia de dar a cura perfeita spiritual. Quis pois o 
senhor de mostrar ẽ aquesta allagua a figura do baptismo  expressamẽte 
aa qual cõcordaua cõ o baptismo   ẽ curar e saar ao mouimẽto do angeo 
per virtude pero de deus escõdida: assy como o baptismo em o elemẽto 
sensiuel da agoa alimpa a alma per virtude escõdida da pallaura e algũas 
vezes cõ esto guareçe o corpo per millagre. Empero porque a figura nõ 
ha tãta virtude como aquello que per ella he entẽdido e figurado: e por 
tãto esta poça nõ saaua se nõ o corpo e ẽ hũa vez nõ curaua mais que 
huũ: mas o baptismo chegua a alma e da saude a todos aquelles que veẽ 
a elle se elles nõ fezerẽ algũa cousa cõ que se torue. Estas poça que saaua 
a enfermidade per virtude nõ vista appareçeo ãte o baptismo de Christo 
e auia cinco portaaes per os quaaes som entendidos a ley e as prophecias 
e as hystorias e o euuãgelho e douctrina dos appostollos. Estas cinco fazẽ 
mẽçom do bauptismo de Christo assy como aquellas que dã entrada pera 
elle. as primeiras tres per figura e as outras duas claramẽte per se darẽ 
e mostrarẽ claramẽte loguo. Per o ãgeo que descẽdia aa lagoa he entẽdido 
Christo que he chamado angeo de grãde cõselho. e elle descẽdẽdo em 
Jordã e deu virtude a as aguas de tornarẽ a geerar e renouar per o tãgimẽto 
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da sua mui sagrada carne. Mas porque a virtude diuinal nõ he leguada 
cõ os sacramẽtos porẽ por demostrar aquesto nõ foy curado aqueste 
enfermo per o descẽdimẽto que foi feito ẽ a poça mas per a pallaura de 
Christo quando lhe disse alleuãtate. Muytos enfirmos stauã ally mas huũ 
soo foy saão e se curaua porque aquelle soomẽte que esta na vnidade da 
ffe. e em na ygreja este he justificado e huũ he o senhor: e hũa he a ffe: 
e huũ baptismo. Ay pois daquelles que auorreçẽ a vnidade e fazẽ diuisom 
e de partimẽto ãtre os homẽs (Staua ha hy huũ paralitico que jazia ẽ o 
leito e auia .xxxviij. ãnos que tijnha aquella enfirmidade) E porque 
lõguamẽte soportara ẽ paciẽcia1 aquella pena digna cousa era que lhe 
acorrese per a qual razõ (veẽdo o senhor) cõ os olhos da misericordia. 
(disse lhe queres seer são?) nõ pregũtou como aquelle que duuidaua da 
voõtade do ẽfermo mas por espertar mais seu desejo por que per aquesto 
se faz mais / digno pera reçeber o doõ de deus (Respõdeu lhe o enfermo. 
senhor eu nõ tenho homẽ que quãdo a agoa for mouida me meta em a 
poça. E quãdo eu venho veẽ ante my outro) Assy como se disesse. Muito 
o desejo e bẽ tenho voõtade mas tãta he a fraqueza e a mingoa que nõ 
posso ajudar a my meesmo nẽ tenho outrẽ que me ajude. E esto dizia 
elle porque peruẽtura o senhor Jhesu que a elle pareçia mãçebo e rijo ho 
ajudaria e teeria por bẽ de o seruir. Em aquesto se entẽde que o pecador 
he desẽparado de toda ajuda. porque o pecador tolhe a comunhõ e 
participaçõ dos sanctos per a qual deuia auer ajuda doutrẽ e fere a 
natureza per a qual deuia seer ajudado ẽ si meesmo (disse lhe pois Jhesu. 
Alleuãtate e toma teu leito ou grabato) que he huũ leito portatil: e tomou 
este nome de graba que he cabeça porque em elle pousã e assesseguã a 
cabeça (e anda e logo foy feyto saão) porque a virtude  diuinal jnfijnda 
he e ẽ huũ instãte obra aquello que aa natureza he jmpossiuel. (e alleuãtou 
seu leito e andou) e andaua ẽ signal que lhe ja era restituida a uirtude e 
saude. e assi leua elle todo ho penitẽte o carrego do pecado ẽ o qual da 
primeira per dellectaçõ jouue e era enfermo ẽ quanto2 nõ se podia 
alleuãtar mas Christo o justificou per aquestas tres cousas per que todo 
pecador he justificado quando lhe mãdou que se leuãtasse partindose do 
pecado e que leue o leito soportãdo o carrego da peẽdẽça e que ande 
aproueitãdo ẽ booas obras. Cõsijra aqui que .xxxviij. ãnos auia que este 
era ẽfermo pero nõ desperaua na qual cousa he dado aos pecadores exẽpro 
de paciẽcia e que perseuerẽ em ooraçõ auẽdo sperãça de reçeber saude 
que diz pedide e reçeberedes. demãdade e acharedes tocaae e abrirvos 

1  No original: paciẽcĩa.
2  No original: quando.
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hã. Onde Criso. Demostrasse a paciẽcia que auia ho paralitico porque 
auia .xxxviij. ãnos que era doente: e em cada huũ ãno vija que hũ era 
liure e saão da enfermidade e elle ficaua de teudo na sua doẽça: e nẽ per 
aquesto esmorreçeo nẽ desperou: e nõ he marauilha ca nom soo a tristeza 
das cousas passadas mas a desperaçõ das que hã de vijr era abastãte pera 
o tirar daquelle lugar saluo porque foy paciẽte. Mas entõ a doẽça fazia 
o embargo aaquelle que queria seer curado porque nõ podia chegar mas 
agora ao senhor qualquer teẽ poder de se chegar. Nõ he agora o angeo 
aquelle que moue as aguas mas o sen[gg iij]//hor dos angeos que faz todas 
cousas. Nom ha hy agora pera que se diga que nõ tenho obreiro nẽ homẽ 
que esto faço nem he pera que dizer que quando chegaua aaquella alagoa 
outro hja ante elle. porque ajnda que todo o mũdo venha a elle nõ se 
gastara nẽ falleçera a sua graça nẽ se acaba a sua obra. mas jũtamẽte fica 
e he tall qual ante era. E assy como os rayos do sol cada dia allumeã e 
nõ falleçẽ nẽ mĩgoa por ello nẽ se faz menor a sua claridade por mujto 
allumearẽ. assj ajnda mujto mais a obra do spiritu sancto nõ mingoa 
cousa por muyto que husã della: e que a reçebã. e diz mais. Ajamos 
vergonha jrmaãos amados e gemamos da muyta preguiça .xxxviij. annos 
auia que este jazia ẽfermo e aleyjado e nõ percalçaua aquello que queria 
nõ per negligencia sua mas por seer toruado doutrẽ. e ẽbarguado per 
força e ajnda cõ todo aquesto nõ se ẽfadaua. e nos se per .x. dias 
demãdarmos afficadamente e rogarmos por algũa cousa e nõ ha ouuermos 
nõ curamos mais daquello: mas por muyto tempo estamos afficados e 
perseueramos acerca dos homẽs trabalhãdo e seruĩdoos cõ affliçõ. e ẽ 
fim mujtas vezes nõ percalçamos o que esperamos e nõ soportamos ẽ 
perseuerar açerca do senhor piedoso: do qual ẽ  todas guisas reçebermos 
mujto mayor gualardõ daquello que mereçẽ nossos trabalhos pedĩ[do] 
lhe e requerindo cõ estudo cõuinhauel. e tãto esta suplicaçõ tal he digna 
e boa que ajnda que outro bẽ nõ reçebessemos se nõ fallar per ella 
cõtinuadamẽte cõ deus per vẽtura nõ he cousa digna que esto soo deuamos 
de cõtar por ĩfijndos beẽs. Mas trabalhosa cousa diras tu he a ooraçõ 
cõtinuada. e que graça pois sera a ti aquella se tu recebesses gualardõ da 
cousa porque nõ trabalhasses. porque mayor affecçõ tẽ a alma açerca 
daquelas cousas perque trabalha e cõ mayor desejo se despõe a ellas. 
Estas cousas Crisost. Cõsijra ajnda que assy como o senhor requereo o 
ẽfermo e se queria seer saão. assy nos nõ dara saude sem nossa voõtade 
e cõsentimento: e mais ajnda reçebe homẽ perdõ per deus quando teẽ 
dello voõtade e nõ poõe alguũ embargo. e porẽ nõ teẽ os pecadores escusa 
que nõ cõsentẽ aa voõtade de deus e a sua saluaçõ e saude. porque segũdo 
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diz Agust. aquelle que te criou sem ti nõ te pode iustificar sẽ ti.
Moralmẽte a probatica piscina .s. aquella allagoa em que se leuauã 

as ouelhas que se offereçiã no sacrificio de deus: significa a sancta 
cõuersaçõ e re/ligiosa ẽ a qual se laua e alma que deue seer ouelha por 
seer jnnoçẽte pera seer offericida a deus per boa obra. E tẽ esta poça cinco 
portaaes: per que se entẽdẽ os cinco sentidos do corpo: ẽ os quaaes jaz 
grã multidõ de ẽfermos porque de mujtas maneyras he a corrupçõ dos 
sentidos corporaaes. a agoa da poça significa a cõpũçõ. e o angeo que 
moue o spiritu sancto: o qual alleuãta e sperta ẽ nos a graça perque o 
nosso coraçõ e sẽtido he curado de qualquer ẽfermidade que ha.

Acerca destes sobre dictos ẽfermos se nota a desuayrãça da 
ẽfermidade: todo pecado ou se faz per desidia e preguiça ou per 
ignorancia ou per fraqueza humanal ou per certa malicia ou per lõga 
husança. Aquelles que pecã per preguiça ou desidia som ẽfermos lassos 
que sõ feitos assy como escorregauees por mĩgoa da graça e de bẽ. 
Aquelles que pecã per ignorãcia sõ ẽtẽdidos per os çegos: os quaaes 
çegos som aquelles que nõ veẽ a lume da ffe nẽ a teẽ ou aquelles que nõ 
conheçem deus nẽ a seus mãdados. Aquelles que pecã per fraqueza 
humanal se entẽde per os çopos que nõ endereçã seus passos per o 
caminho da justiça ou aquelles que nõ podẽ obrar as cousas que veẽ. 
Aquelles que pecã per malicia se entẽdẽ per os aleyjados e secos porque 
se ẽcolhẽ e som secos de humor da graça e da boa voõtade. e qualquer 
cousa que obrã fazẽna sem grossura de caridade e piedade: e teẽ as maãos 
encolheitas e aleyjadas pera as obras de caridade e piedade. Aquelles 
que pecã per lõga husança som entẽdidos per este ẽfermo de .xxxviiij. 
ãnos. o qual Christo agora guareçeo ãte que outro alguũ ẽfermo por 
mostrar que pois curou ho que peca per lõga husãça que aquello nõ 
desespere que per desidia per mĩgoa do coraçõ e sperãça peca. nẽ 
desespere aquelle que he çego per ignorãcia. e aquelle que he coixo per 
mollura e dellicamẽto. nẽ aquelle que aleijado he per malicia quando 
vijnr a graça que foy feita aaqueste que tãto tempo auia que era ẽfermo 
e que se torne a deus per peẽdẽça. aquelle que jazia doẽte e leuantase e 
anda quando a alma se aparta dos vicios e se alleuãta sobre o corpo e 
sobre a maa husãça e mudase a teer guarda dẽtro ẽ si meesmo de guisa 
que outra vez nõ reçeba cousa cõ que se feira e andãdo de virtude ẽ 
virtude trigasse atees cheguar aa visom de deus. (e era sabado aquelle 
dia quãdo se faziã aquestas cousas) em o qual nõ era liçito fazer obras 
de seruiço (Diziã pois os iudeus aaquelle que fora saão: sabado he) .s. 
dia feriado. (e nõ // te cõuẽ) por a defensa da ley. (leuar o teu leyto) E 
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assi dizẽ os maaos cõselheiros festa he nõ cõprir de jejuardes. nem 
fazerdes peẽdẽça. Estes diziã mẽtira. ca no sabado licitamẽte se podẽ 
fazer as obras corporaaes que sõ por louuor de deus. Mas empero doutra 
maneira se escusaua aqueste que foy curado dizẽdo. (aquelle que me fez 
saão) e em a qual cousa se demostra que Christo auia diuinal virtude elle 
de tãta auctoridade he que (me disse. toma teu leyto e anda.) e a este me 
cõueo de obedeçer. E nõ deu lugar aos aduersairos. nẽ auia reçeo de 
preguar e nomear aquelle que o fezera saão. mas quẽ he agora e onde 
esta aquelle que cõtra aa sanha e cõtra a toruaçõ dos principes ou cõtra 
si meesmo e em dãpno seu ho cõuẽ1 agora. E porque elles nõ podiã 
acoymar aquelle que cõuinhauel mẽte se escusaua per aquelle que o 
curara que o nõ preeguasse e deuulguasse. Porẽ (pregũtauãno) de Christo 
nõ cõ boa tẽçõ nẽ por que aproueitassẽ. mas cõ maao coraçõ pera o 
matarẽ perderẽ. E esta sua mallicia demostraua as suas pallauras ẽ quanto 
o senhor curou o enfermo. e mãdou lhe que leuasse seu leyto. e callauã 
elles o millagre e signal da potẽcia de deus e virtude marauilhosa diuinal 
e aquello que aalẽ desto mãdou per quanto lhes pareçia que era cõtra a 
ley aquello replicauã elles pregũtãdo e dizẽdo (Quẽ he aquelle homẽ que 
te disse toma o teu leito e anda?) como se dissesse. Maao home he aquelle 
que taaes cousas mãda. nõ ho acoymã da saude que deu mas de mãdar 
leuar o leyto. e assi tomã aquello dõde o podiã reprehẽder segũdo pareçia 
aadefora. e nõ faziã mençõ daquello de que forçado era louuallo. E assy 
os homẽs malliçiosos notã em os outros aquello que podẽ reprehẽder e 
se algũa cousa boa em elles veẽ callã se. e deuulguã as maas cousas. e 
ajnda aas vezes mudã e fazẽ do bẽ mal. Onde Crisosto. Vejamos quã 
grãde mal he a ẽueja e como çegua os olhos da alma daquelles que a 
ham. e quanto he cõtraira aa saluaçõ. Os ẽuejosos nõ fazẽ cõta da sua 
propria saude e saluaçõ. e som pyores que as bestas feras. as quaaes 
primeyro hã fame ou primeyro som asanhadas per nos que se armẽ cõtra 
nos. mas aquestas muytas vezes fazẽ pyor aos que lhes nõ fazẽ sem razõ. 
e porẽ estes som piores que as bestas feras e sõ yguaaes aos demonios. 
e per vẽtura pyores porque elles teẽ cõtra nos jmizade que nõ se po/dẽ 
cõcordar nẽ avijnr cõ os homẽs que nõ sõ de sua specia. e aquelles nõ 
som cõtrairos aos outros demões. porque som de sua geeraçõ. Mas estes 
nõ hã vergonha de mal dizer daquelles cõ que som huũs per natureza nẽ 
perdoã a ssi meesmos. e primeyro que atormentẽ as almas daquelles a 
que ham ẽueja primeiro atormẽtã as suas ẽchendoas2 de todo arroydo e 

1  No original: cõue.
2  No original: ẽcheudoas.
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tristeza sem porque e em vaão. Esta paixõ he muyto pyor que adulterio 
nẽ fornizio. porque estes dous males cheguã atees aquelle que o fez. mas 
a ẽueja derribou aos tirãnos as ygrejas enteiras e esta dãpnou todo o 
mundo e terra. e esta he a madre de homicidio por esta matou Caym seu 
jrmaão. e per emueja enganou Jacob Esau. e assi fez a Josep que foy 
vẽdido per seus jrmaãos. E assi dãpnifica o diaboo todollos homẽs do 
mũdo. e nõ he marauilha de seer mais graue que os outros pecados. 
porque ajnda que tu ajas piedade e ajnda que vygies e sejas jejũador se 
tu ouueres ẽueja ao teu jrmaão tu es pior que todos. Estas cousas Crisost. 
(aquelle que fora feito saão nõ sabia que era Jesu) .s. de que geeraçõ e 
de que terra como quer que o conheçesse per pessoa e per presença. e 
por quanto jouuera muytos tẽpos doẽte por tãto nõ sabia os feitos de 
Christo nẽ a sua fama. (Jesu.) nõ se querẽdo gabar nẽ seer louuaminhado 
do milagre. (partio se da cõpanha que staua aly.) leixãdo os que 
examinassem seu feito. porque seẽdo elle absente fosse o testimunho 
sem sospeita dãdo outrosi exẽplo de nõ buscarmos nas boas obras louuor 
dos homeẽs. e ajnda per nossas obras de nos partirmos dãte os olhos dos 
reprehẽdedores e acoymadores por tal que nõ creça por aquello a ẽueja 
em elles. E depois seẽdo o millagre descoberto e a cõpanha deramada 
(achou Jesu no tẽplo aquelle que curara) e emtõ foy ajnda conheçido per 
o paralitico em a qual cousa se da a entẽder mysticamẽte que se nos 
queremos conheçer a graça do senhor que nos criou e desejamos de auer 
sua vista deuemos de fugir da cõpanha e ajũtamẽto ou multidõ dos 
cuydados e das maas affecções e deuemos nos partir dos ajũtamẽtos e 
assuadas dos homẽs e deuemos aparelhar o tẽplo cõ cõsciẽcia fazẽdo a 
limpa e fazello despachado e liure de toda çugidade das cousas teerreaaes 
todas. Porque Jhesu nõ he achado ligeiramente antre a multidõ dos homẽs 
nẽ na toruaçõ das cousas tẽpo[gg iiij]//raaes. mas he achado no segredo 
spiritual e em no tẽplo daquelle coraçõ em que deus teẽ por bẽ de morar. 
Onde Crisosto. diz que Christo achou este que fora doẽte no templo a 
qual cousa signal grãde he de relligiõ. porque nõ se foy aas feiras nẽ 
andou çercãdo as villas e lugares. nẽ se deitou ao viço e aa negligẽcia. 
nẽ foy deleyxado e remisso em sy. mas husaua ẽ o tẽplo e antre a gẽte 
nõ conheçeria a Jhesu. e em no templo e lugar sagrado ouue conhoçimẽto. 
Onde Agust. diz que cara cousa e difiçel he de veer Jhesu antre a cõpanha. 
e neçessario he huũ apartamẽto aa nossa voõtade. por que per huũ 
apartamẽto da entẽçõ he deus visto. A cõpanha teẽ aroydo: e tal visõ 
como esta deseja segredo. Estas cousas Agust. (e disselhe. Ex aqui ja es 
feito saão) per beneficio de deus. (ja nõ queyras pecar) daqui adeãte. esto 
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he que tenho voontade firme de nõ pecar. porque todo pecado procede 
da voõtade como da sua rayz. Desy mostra quã perijgosa seja a tornada 
outra vez ao pecado dizẽdo. (por tal que te nõ acõteça pyor) ou em este 
mũdo ou no outro por que ẽ aquelle que torna a recair sõ mujto pyores 
os malles postumeiros que os primeiros e este perijgoo se cõsijra seer 
mayor. Primeiramẽte por parte de deus. porque aquelle que torna ao 
pecado peca grauemẽte. por a ẽgratidõ que comete. e por tãto he punido 
mais grauemẽte per deus. Segũdariamẽte se cõsijra este perijgo seer 
mayor por parte de demo porque assi que como o caualeiro que torna a 
cobrar o castelo que perdeo hũa vez melhor o abasteçe e mais fortifica 
e o guarda cõ major cautela e auisamẽto. assi o diaboo mais fortemẽte 
abasteçe aquelle que tornou a caer em pecado. porque poẽ ally vij. spiritus 
pyores que si e trage. Terçeyramẽte da parte do homẽ. porque aquelle 
que torna caer em pecados depois que foy delles perdoado mais prestes 
he dali auãte e mais ligeiro pera caer em pecado. porque ja per hũa maa 
husança nõ teẽ por nada pecar. Em estas pallauras pois o senhor da a 
entẽder que o paralitico era enfermo per os pecados. Onde Crisostomo. 
diz. Aprendamos nos que esta doença nasçeo dos pecados. porque muytas 
vezes a alma he em nos enferma e nõ auemos dello sentido. mas se o 
corpo ouuer alguũ pequeno de dãpno ou eyba fazemos todo nosso poder 
pera o liurarmos da enfermidade por tãto deus pune o corpo por aquello 
que faz a alma. E cõ estas cousas / ajnda aprendemos outras .s. que se 
por os primeiros pecados soffremos graue pena. e depois tornamos a 
elles seẽdo nos ja perdoados padeçeremos mais penas. E esto conuẽ de 
seer assi porque aquelle que por o tormẽto que ouue nõ se faz melhor. 
assi como homẽ que nõ ha sentido do mal que passou nẽ cura delle he 
leuado a outro mayor tormẽto. E ajnda que em este mundo sejam punidos 
seus pecados nõ ajamos nos em esto cõfiança. porque nõ auer em este 
mũdo pena algũa per os pecados signal he que aueremos no outro mũdo 
mayor tormento. Estas cousas Crisosto. Deuemos nos pois cauidar que 
em as penas que aqui reçebermos nõ desprezemos deus. e assi como 
emdureçidos no pecado perseueremos em elle. ou que seendo curados 
per o senhor como jngratos tornemos a cayr em peccado. e per o desprezo 
ou ingratidom nos avenha outra enfermidade ou cousa peor .s. que 
sejamos piores do que eramos. ou que ajamos mayor tormẽto aqui ou no 
outro mũdo. Jhesu ergo saãou o paralitico do corpo aadefora e da voõtade 
aadedentro. e cõtra o rrecaymento deulhe regimento e cura da moestaçõ. 
por tal que assi como fiel phisico perfeitamente o curasse em todas cousas 
e que conseruasse a saude ja dada proueytosamẽte. Em todos pois os 
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millagres que o senhor fez sua obra segũdo aa natureza della foy perfeita. 
e assi da augoa fez vinho perfeito por que as obras de deus perfeitas som. 
E todas cousas que fezera muyto booas e nõ auorreçeo cousa algũa. 
Aquelles que fazẽ o pecado soomẽte auorreçe elle e persegue e destrue. 
Onde em .vj. dias cõ a pallaura soo criou todas as cousas e mais de xxx. 
ãnos andou no mũdo trabalhãdo por destruyr o pecado. E este soo he 
aquelle que a elle despraz e que offende e anoja os olhos da sua majestade 
e o qual nollo faz aspero e duro1. ajnda que seja mãso e doçe e blando. 
Este he aquelle que do amgeo fez diaboo. do amigo fez jmijgo. e do liure 
seruo. e do nõ corrupto fez mortal e corrupto. e do bẽauẽturado fez 
mizquinho. e do cidadão fez desterrado e fora lançado. e do filho de deus 
fez filho de diaboo. este he aquelle que nũca deue ficar sem puniçõ. (Em 
tom se foy) aquelle (homẽ) a pubricar a virtude de Christo (e deuulgou 
aos judeus que Christo o fezera saão.) Onde Augustinho diz. que agora 
de//pois que aquelle homẽ vio a Jhesu e conhoçeo que fora o auctor e 
fazedor da saude2 sua nõ foi preguiçoso em euãgelizar e declarar as 
cousas que vijra. Este pois denũciou a saude pera que a seguissem mas 
aquelles per o cõtrayro perseguiãno. Onde seguese (que por tãto perseguiã 
os judeus a Jhesu) como quebrantador da ley diuinal entẽdendo mal o 
mãdamẽto do sabado. por que husarẽ em elle de piedade ou misericordia 
entendiã seer pecado. Quãtos seguidores teem aquestes que por a booa 
obra muytas vezes molestã e anojam os seruos de Christo. E em como 
o rreprehendessem e murmurassem daquello que obraua no sabado 
(disselhes) escusandose. (o padre meu que nos çeeos he.) ajnda que o 
sabado cessasse de toda a obra da sua criaçõ e desposiçõ e de ornamẽto. 
(empero atees ora ajnda obra) gouernãdo e repayrãdo aquelle que se 
corrũpe na sua obra. e tornandoo a rrenouar e por aquesto nõ3 brita o 
sabado. ergo (cõ elle obro) em restaurãdo e repayrãdo as cousas corruptas. 
e saando as enfermidades. e em aquesto nõ quebro o sabado mas em 
obrando me cõformo ao padre. e assi como des o principio em criando 
e ordenãdo e afremosando eu obrei cõ elle todas as cousas assi faço agora 
e de tal maneira se entẽde que deus cessou de todas suas obras .s. que 
de nouo ja nõ forma criatura algũa. mas nõ que cessasse de mãteer e 
gouernar as que ja som criadas e feitas. porque se elle tirasse de sosteer 
as cousas e as nõ regesse cõ gouernãça de sua maão4 regimẽto. assi como 

1  No original: du/duro.
2  No original: soude.
3  No original: no.
4  No original: maao.
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som feitas de nemigalha assi subitamẽte se tornariã todas em nada pois 
que vos presumis de reprehẽder a my em algũa cousa reprehendee deus 
padre que obra jũtamente comigo do qual vos vos guabaaes que sooes 
poboo cabedal. Onde Agustin. diz que assi como o padre e filho som nõ 
departidos. assy as suas obras se nõ podẽ partir nẽ deuidir. e nõ soomẽte 
as obras do padre e do filho mas as de spiritu sancto. Assy como he 
ygualeza de pessoas e nõ departimento assi as obras som indiuisas. Estas 
cousas Agustinho. E em aquesto as obras de toda a trijndade som ditas 
indiuisas. porque qualquer cousa que se faz per o poderio tẽpera se per 
a sabedoria e compoẽse per a bondade porque o filho he a sabedoria do 
padre e o spiritu santo he a bondade de ambos. E agora impossiuel / he 
que a diuina essẽcia assi como cousa sandia e maa possa jamais seer sem 
sabedoria e bõdade nẽ obrar algũa cousa sem ellas. Onde em aquellas 
cousas que roguamos a deus que faça ou en que nos ajude bẽ e dereitamẽte 
fazemos cõmemoraçõ da trijndade dizẽdo. Em nome do padre do filho 
e do spiritu sancto. porque assy como as obras das pessoas som indiuisas 
assi seja indiuisa a sua inuocaçõ. e per aquesta guisa se escusou Christo 
por obrar em sabado. Mas por quãto daquesta escusa se segue que Christo 
he ygual a deus padre por tãto per aquesta pallaura o perseguiã mais assi 
como aquelle que dissesse blasfemia e este peccado he mais forte na ley 
e mais punido que o quebrãtamento de sabado. Onde se segue. (E por 
tãto ergo mais o perseguiã) .s. cõ mayor e mais feruẽte võtade e desejo 
ou zelo que da primeira per obra do sabado. (e queriã no matar os judeos 
porque nõ soomẽte) segũdo a elles pareçia. (britaua o sabado mas ajnda 
dizia que deos era seu padre) natural e cõsubstãcial. E por quãto se 
escusou da primeira cousa per cõseguinte se escusa de segũda prouãdo 
e demostrãdo que elle era filho de deus. E por nõ dizerẽ nõ te creemos 
porque nõ1 he digno de ffe aquelle que da testimunho de si meesmo. por 
tãto a cõfirmaçõ de seu proposito traz testimunho de muytas maneyras 
.s. de sam Johã e das suas obras e do padre e prouaçom das scripturas. 
e porẽ diz. (se eu testimunho der de my meesmo o meu testimunho nõ 
he verdadeyro.) Segũdo Crisosto. aquesto que diz que o meu testimunho 
nõ falaua quanto aa sua dignidade e actoridade mas quanto aa sospeçõ 
daquelles.

Nota ergo quatro testimunhas do filho. porque no testimunho ou 
no dicto da testimunha podẽ seer achadas quatro cousas .s. demostraçõ 
da verdade e cõfirmaçõ della e firmeza ẽ nõ se mouer e a verdade da 
verdade. A demostraçõ se fazia da verdade per Johã pera o qual elles 

1  No original: no.
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enuiarõ. e o qual pẽsauã que era mais digno de ffe que todas o qual 
deu testimunho nõ a ssi meesmo mas a Christo assy como amigo de 
verdade. A cõfirmaçõ se fazia muy forte per as obras .s. per alumeamẽto 
dos çeguos per resuscitaçõ dos mortos e per mujtas semelhantes cousas 
as quaaes dauã testimunho de Christo e a firmeza e nõ mouimẽto se 
mostrauã per testimunho do padre no bauptismo e no mõte õde se 
transfegurou dãdo delle testimunho. e a // verdade outro si se mostraua 
das scripturas: das quaaes nõ podiã mẽtir porque procedẽ do spiritu da 
verdade. As scripturas da ley e dos prophetas dã testimunho de Christo. 
e assi acerca destas quatro cousas as quaaes testificã todo testimunho 
he achado todo testimunho de Christo. E como quer que fossem vẽçidos 
per tantas testimunhas que nõ podiã auer cõtradictas: empero nõ queriã 
creer ẽ elle. onde lhes disse (e nõ querees vijr a my) .s. per a ffe por a 
malicia soo da vossa voõtade porque nõ ha hy cousa que vos ẽbargue 
se nõ o odio que cõçebido teẽdes cõtra my. nõ querees digo creer a my 
por auer a vida eternal. a qual he auida per ffe ẽformada per caridade. 
e assi nẽ a verdade vos pode vẽçer nẽ fazer vijr a ssi meesma. nẽ vos 
pode enduzer a promessa. De si reprehẽde a sua dureza que auiã ẽ creer: 
dizendo. (Eu vijm ẽ nome e a hõrra do padre meu) por tal que per my seja 
glorificado. a qual cousa se mostra per os sobredictos testimunhos (e nõ 
me reçebestes) e porẽ aueres esta pena do pecado. (porque reçeberees o 
outro) .s. o antechristo que vijnra ẽ seu nome .s. per mostrar seu louuor 
proprio. (e reçebelloes.) por Christo. por que segundo diz o apostollo. 
creã a mẽtira aquelles que nõ quiserem creer aa uerdade. Per aquesto 
se argue e proua per argumẽto que os judeus hã de seer os primeiros 
que se cõuerterã ao ãtechristo. porque fazer se ha circũcidar e dira que 
elle he o prometido a elles. Onde fazer lhe ha tẽplo e acheguar se ham 
a elle ateesque sua mẽtira se descubra per Enoch e Helyas prophetas. E 
segũdo Agust. diz elle tẽptara de refazer as çerimonias da ley por tirar ou 
quebrãtar o euãgelho. a qual cousa ẽduzera os iudeus e os demouera de 
o reçeberẽ por Christo. De si pousa a causa da sua ẽfieldade .s. porque 
reçebiã e buscauã a gloria e louuor humanal. e por soberba cobijçauã 
auer fauor dos homẽs e nõ curauã do louuor que he de deus solamẽte .s. 
da humildade que he verdadeiro louuor e gloria celestrial nõ leixauã pois 
de creer por a uerdade nõ seer manifesta e aberta. mas porque a soberba 
os çegaua a qual deseja seer louuada e sobrepojar todos outros. Auiã por 
deshõrra creer ẽ Christo: por quanto pareçia despriziuel1 e proue: e por 
tanto nõ podiã creer em elle. mas aquelle pode creer ẽ elle que auendo 
humildoso coraçõ busca o louuor de deus soo: e deseja de lhe prazer 

1  No original: deprizel.
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dõde se mostra que muyto perijgosa he a vãa gloria. Onde / Crisost. 
diz. que nõ ha hy cousa que tanto desfee a alma como amar o louuor 
e gloria e querer o louuor que he daquelle que foy crucificado. Onde e 
Tullio diz: que muyto desquiuar he a gloria dos homẽs: a qual tolhe e 
tira a liberdade do coraçõ por a qual aos de grãde coraçõ perteçe soffrer 
e auer toda pugna. E porẽ segũdo a glosa: pecado he grãde o guabamẽto 
e a cobijça dauer louuor dos homẽs. Aquella cobijça quer que pẽsem 
della aquello que ẽ ella nõ ha e busca seu louuor e nõ o louuor de deus. 
E per cõtrairo grãde virtude he humildade a qual nõ faz de si algũa cõta 
e busca o louuor de deus sollamẽte e a elle soo1 deseja a prazer. Esta 
he ajnda a causa porque nõ cõprimos os mãdamẽtos de deus .s. porque 
nõ somos humildosos mas soberbosos e cobijçosos: e presumimos das 
nossas forças e ĩdustria de maneira que pera cõprir os mãdamẽtos nõ nos 
podemos jnclinar nẽ abaixar. Ou per vẽtura aquesto embargou ẽ algũa 
parte os judeus de vijrẽ aa ffe de Christo. porque sollamẽte cuydauã e 
ajnda cuydã que per o messias lhes ha de seer dada gloria tẽporal: e 
porque vijã Christo pobre e despreçado nõ o reçeberõ nõ veẽdo bẽ as 
scripturas dos prophetas que falla da sua pobreza e menos preço a gloria 
e o exalçamẽto que prometido he por Christo esta he a gloria çelestrial 
a qual elles nõ entẽdiã e porẽ nõ buscauã a gloria e louuor que he de 
deus soo2. e por esto ficarõ ẽ jnfieldade. Onde do vicio da gloria vãa e 
gloria humana. assy diz Beda. Este viçio nõ se pode melhor tolher saluo 
tornãdo nos a nossas cõsciẽcias. e que cõsijremos que somos poo. E se 
alguũ bẽ ẽ nos acharmos nõ o ponhamos a nos mas a deus. Estas cousas 
Beda. onde Crisosto. diz. Fugamos da vãa gloria quanto podermos e 
cõ todo nosso cuydado e como a uẽçeremos dizes tu. Se cõsijramos na 
outra gloria que he a deus çeeos da qual esta nos lãça fora per força. que 
esperãça pois aueremos de saluaçõ pois que nos he mãdado que sejamos 
fora daquestes louuores e cousas que aqui som. e nos somos fora e quites 
das cousas celestriaaes e daquello que nos çeeos he. Que cousa pode ja 
mais seer pyor que nõ auermos desto sẽtido em como ẽ cada huũ dia 
ouçamos as cousas do dia do juyzo e os beẽs do regno e nos siguamos 
aquelles que erã sob Nohe e aquelles que estauã em Sodoma esperando 
tanto ateesque per esperiẽcia vejamos todas estas cousas seer verificadas 
e declaradas: e nõ he mara//uilha de todas estas cousas seerẽ escriptas 
por aquelle aazo porque se alguũ nõ cree as cousas que hã de vijnr per 
aquellas que feitas som reçeba clara demostraçõ dellas. Entẽdẽdo pois 

1  No original: soõ.
2  No original: soõ.
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aquestas cousas assi passadas e vijndoiras resfoleguemos alguũ pouco 
e quitemos nos daquesta graue seruidõ. e façamos algũa razõ e cõto da 
alma por tal que possamos husar e aproueitar nos dos beẽs presentes e 
dos que hã de vijnr. Estas cousas Crisostomo.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo. a my enfermo de lõga ẽfermidade e doẽça 
mal atormẽtado. e paralitico per muyto tempo e bẽ agrauado do corpo 
outorguame que me possa alleuãtar do pecado. e que leue o leyto aas 
costas soportãdo o emcarreguo da peendença. e que ande aproueytãdo 
em bem e de bẽ ẽ melhor1 e hindo de virtude ẽ virtude fecto saão e de 
saude per teu beneficio pẽse de me guardar de pecado daqui adeãte. por 
tal que me nõ acõteça algũa cousa pyor ou aqui ou em o futuro. outorgua 
me outrosi boõ Jesu que eu sigua a ti humildoso. e que despreze a gloria 
humanal e terreal. e nõ2 cobijçe de me exalçar sobre3 os outros. nẽ seer 
louuado mais que elles. mas que eu demande o teu soo louuor. e cobijçe 
de prazer a ty e nõ a outrẽ amẽ.

Da aruor sem fructo. e da molher corcouada e atormẽtada
do spiritu maao. Capi.xviij.

E leixados aquelles em sua infieldade. (outra vez se foy Jesu ẽ 
Gallilea) E como alli steuesse e ensinasse stauã4 presentes alguũs judeus 
aaquelle tẽpo os quaaes (denũçiarõ a Christo que Pillato tomara alguũs 
dos) guallileus .s. (.xx. homẽs quãdo faziã sacrificio. e matouos estãdo 
elles occupados) na obra de fazer sacrificios. (e mesturou o seu sangue 
cõ ho) dos seus sacrificios que õcorria e que vijnha jũtamẽte o sangue 
dos mortos mesturauase cõ o sangue dos sacrificios. Segũdo5 Cirillo. 
Aquestes erã seguidores das ensinãças de Judas guallileu do qual Lucas 
faz mẽçõ nos Actos dos Apostollos. o qual dizia que nõ era cousa licita 
dos judeus conhoçer alguũ senhor afora deus. e muytos cõsentirõ em 
aquello que elle dizia em tanto que defendiã e vedauã as offertas que 
erã estabelleçidas seer feitas do poboo por a saluaçõ do ĩperio romão. da

1  No original: mehlor.
2  No original: no.
3  No original: sohre.
4  No original: stauẽ.
5  No original: Segũda.
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qual cousa foy Pillatos sanhudo. e veyo1 sobre elles stãdo fazẽdo os / 
sacrificios que segũdo a ley tijnhã em custume e antre aquelles sacrificios 
que assi pensauã offereçer per o custume e husança da ley matou alguũs 
delles. e assi o sangue daquelles que offereçiã os sacrificios foy mesturado 
cõ os sacrificios meesmos do[nde] se geerarõ imijzades antre elle e 
Herodes. porque os guallileos erã do poderio de Herodes. e porque alguũs 
do poboo tijnhã que aquella morte areuatada e cruel fora por os graues 
e auorreçiuees pecados daquelles que mortos forõ e cõtauã que elles 
justamẽte soffrerõ e padeçerõ aquella pena. por tãto faziã dello mençõ 
ao saluador querendo saber e entender que lhe pareçia a elle daquesto. E 
o senhor nõ o negua. mas demostrou que forõ peccadores e que por tãto 
pereçerõ. empero nõ affirmou que por elles aquello padeçerẽ erã pyores 
que os outros que nõ morrerõ: nẽ ouuerõ tal pena. porque tal morte nõ 
era argumẽto sufficiẽte a demostrar que por aquello elles auiã pecado 
mais grauemẽte que os outros todos porque mujtas vezes deus pune os 
pecados menos graues em aquesta vida presente. e os mais graues depois 
da vida presente aguarda ou perlongua por seerẽ mais grauemẽte punidos.
Misticamẽte Pillatos significa o diaboo que sempre he aparelhado e 
prestes pera matar as almas. e o sangue quer dizer o pecado. e os 
sacrificios significã as booas obras. e os guallileos que se entepretã 
traspassantes significã os caminheyros daqueste mũdo. e a morte corporal 
destes significa2 a morte spiritual da quelles que nõ offereçẽ puramẽte 
os sacrificios. Pillato ergo mestura o sangue dos guallileus cõ os 
sacrificios delles meesmos quando o diaboo mestura e çuja as prezes e 
as esmollas e os jejuũs e todollos outros beẽs dos fiees ou cõ dellectaçõ 
da carne que he mortal. ou do sangue ou cõ pẽsamẽto de odio ou cõ sanha 
de enueja ou cõ desejo de louuor humanal ou cõ maa entẽçõ ou cõ outra 
qualquer pestenẽça e pecado maldito de maneyra que ajnda que pareçã 
ao senhor offereçidos. empero nõ aproueytã cousa aos que as ofereçẽ. 
mas algũas vezes se tornã em pecado de Judas o qual stãdo amtre os 
sacrificios cuydaua em trayçõ do samgue do senhor. e como auia de vẽder 
he escripto e a sua oraçõ seja feita e tornada em pecado. Veja pois cadahuũ 
daquelles que se trabalhã de ferir os mẽbros de Christo per discordia ou 
emueja que mereçimento auera de seu sacrificio. // (E disse o senhor 
aaquestes que lhe aquesto denũciauã que os judeus nõ erã menos 
preçadores3 e maliciosos que aquelles gualileos: e que se nõ fezessem 

1  No original: vyeo.
2  No original: siguifica.
3  No original: precadores.
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penitẽcia) dos pecados (que esso meesmo padeçeriã) no corpo e na alma. 
A penitẽcia soo he aquella que liura e escapa os homẽs de perijgo: porque 
ella he a segũda tauoa depois do perijgo e do allaguamẽto. Aquelles 
gualileus nõ soo forõ punidos porque erã pecadores. mas por os outros 
auerẽ temor e reçeo. porque muytas vezes se demouẽ os homẽs aa peẽdẽça 
por a morte espãtosa e arreuatada dos outros. Onde Crisost. diz. que ẽ 
aquesto demostra que elle os permitio e leixou padeçer taaes cousas: por 
tal que os viuos que erã ficassẽ espãtados dos perijgos dos outros e se 
fezessẽ ou fossẽ feitos herdeiros do regno. Que diras tu pois que por eu 
seer tornado melhor aia de seer punido aquelle? Nõ he elle punido por 
aquesta cousa soo mas por outros pecados. e daquesta puniçõ sua se 
segue aos que a veẽ materia e aazo de sua saluaçõ delles. De si põe outro 
exẽplo dos .xviij. naturaaes de Jerusalem os quaaes andãdo ẽ hedificar 
hũa torre ẽ Sylloa subitamẽte cayo sobre elles e os matou. e assy forõ 
punidos cõ as armas e estormẽto daquello cõ que offenderõ e anojarõ. a 
qual queeda ou morte cõtauã mujtos a a enormidade e graueza dos seus 
pecados da qual cousa Christo disse outra sentẽça tal como a sobredicta 
do outro exẽplo. Onde Beda diz que aquelles de Jerusalem que forõ 
mortos da queeda da torre significã os judeus que nõ querẽ areprehẽder 
se os quaaes pereçerã cõ suas ameas. Aquella torre significa aquelle que 
he torre da forteleza: o qual cõ razõ sta ẽ Silloa que he interpretado ẽuiado 
e significa ajnda aquelle que foy ẽuiado do padre e veyo ao mũdo o qual 
quebrãtara todos aquelles sobre que cayer. Estas cousas Beda. Sobre a 
qual cousa lhes disse a semelhãça da figueira que nõ faz fructo e que 
peja a terra de balde e sẽ proueito. a qual quis o senhor da vinha que 
fosse cortada e arrãcada. porque ao terçeiro ãno buscou fructo ẽ ella e 
nõ o achou. mas rogado daquelle que adubaua a vinha e que lhe queria 
lãçar esterco e caualla darredor e ajnda leixou aquelle terçeiro ãno auẽdo 
sperãça que se emendaria. cõcludĩdo que assi serã os judeus cortados e 
tirados da vida presente e punidos se nõ fezessẽ fructo de peẽdẽça e de 
boas obras. Em aquesta semelhãça se declara quanto seja a paciẽcia de 
deus / e quanta a nossa negligẽcia. A figueira chãtada na vinha he a 
sinagoga alleuãtada ẽ a casa de Jsrael e do poboo judaico. e os tres ãnos 
da visitaçõ sõ os dictos e mãdamẽtos da ley e os dictos e cõtestações dos 
prophetas e a graça do euãgelho splãdeçẽte. em as quaaes cousas deus 
buscou ẽ os judeus fructo de booas obras e nõ achou saluo ẽ tã poucos 
que nõ era de fazer cõta ẽ respecto de tãta multidõ. e como quer os 
adubadores della a cauassem e alporcassẽ darredor do pee cõ alferçe de 
aguda ẽuẽçõ abaixãdoa e humildãdoa e poẽdo lhe o spanto dos juyzos 
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diuinaaes. e o sterco e çugidade e auorreçimẽto dos seus pecados 
demostrãdo. per as quaaes cousas sooẽ de seer exercitados a humildade 
e a cõpũcçõ empero os lauradores da vinha pouco aproueitarõ: e por tãto 
mereçerõ os judeos seer cortos por fũdo. Outrosi he dicto este mũdo cãpo 
e vinha de deus: da qual vinha os homẽs som as aruores e as çepeiras: e 
algũas sõ fructuosas e outras sẽ fruto: e os adubadores desta vinha sõ os 
sacerdotes e prelados. mas a alma de cada huũ he aruor vinha e orto e 
agro daquele que a tẽ pera adubar: porque de fructo mas ay ca muytos 
que ocupã a terra sẽ proueito nõ he achado fructo. e porẽ deuẽ temer a 
pena cõ que os judeus ameaça. Onde Grego. diz que tres vezes veyo o 
senhor aa figueira porque tres vezes o requereo .s. fructo aa linhagẽ 
humanal .s. ãte da ley e ẽ a ley: e no tempo da graça sperãdo e amoestãdo 
que se emẽdasse. mas empero elle se querella que ẽ estes tres ãnos nõ 
achou fructo. porque nẽ a ley natural que foy espirada ou dada per o 
spiritu sancto corregeo as võtades dalguũs maliçosos. nẽ os ẽsinarõ os 
preçeptos nẽ os cõuerterõ os milagres da sua encarnaçõ. Mas cõ temor 
se deue ouuir aquello que diz cortãa ou talha pera que occupa a terra sẽ 
proueito. Cada huũ segũdo sua maneira e stado se nõ faz fructo de booa 
obra he tal como a aruor que nõ faz fructo sobre a terra. Estas cousas 
Grego. Os lauradores sõ aquelles que teẽ carrego da vinha ou da figueira 
e que teẽ senhorio sobre ella. ou som os sanctos que orã ẽ a ygreja por 
aquelles que sõ fora della. os quaaes todos rogã a deus por ella dizẽdo. 
Senhor leixa em aqueste ãno .s. ẽ aqueste tempo da graça atees que a 
caue adubãdoa e corregendoa per emendados vicios e per reprehendimento: 
e atees que lançe os stercos do fedor dos pecados // spertãdo a penitençia. 
Cauar darredor he emsinar a humildade da penitẽcia e a paciẽcia porque 
cauada he asaz a terra que he humildosa e brãda. E o esterco som os 
pecados e as çugidades e a nẽbrãça delles mas dã pero fructo. Que cosa 
ha hy mais çuja que o sterco empero se dello bẽ husares que cousa ha 
hy que seja mais fructuosa? Onde Grego. diz que do estercamẽto reuiuiçe 
a aruor1 pera fazer fructo. porque da cõsijraçõ que ha do pecado se 
resuscita a fazer boas obras. Ou o cauamẽto he o conheçimẽto dos 
pecados. o peccador cobre e acarua seus pecados. mas em cauãdo vera 
o auorreçimẽto que ha em elles e auera vergonha. O estercar ou pooer 
esterco he a nẽbrança da morte em o qual o homẽ he feito esterco e a 
memoria da morte guarda o homẽ do pecado. e fazeo solliçito e pensoso 
em boa obra e cõserua a graça de deus. Per a aruor outrosj da figueira se 
pode entẽder qualquer pessoa plãtada na ygreja de deus pera fazer fructo: 

1  No original: arnor.
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e per tres annos ẽ que nõ fez fructo .s. na mãcebia e na meya hydade e 
ẽ a uelhiçe se pode ẽtẽder que mereçeo seer trabalhada per morte e tirada 
da vida presente. Per ao dubador se entẽde ajnda o angeo guardador do 
homẽ o qual rogua que o leixe viuer ajnda na velhiçe: e que per a diligẽcia 
que faz açerca da queste homẽ se emende. e se nõ o fezer que seja talhado 
e metido no fogo. Pode se ajnda entẽder a religiõ per a aruor da figueira 
a qual o senhor della .s. Christo o qual a cõserua agora. este tijnha plãtada 
per Ãtonio e per sam Benedicto e per Agustinho em a sua vinha .s. na 
sua ygreja: e veyo buscar o fructo da religiõ e de santidade: e o proueito 
della e nõ achou se nõ folhas .s. nõ achou cousa algũa da essencia da 
religiõ ẽ verdade se nõ as pallauras e o aueto. E disse ao dubador da 
vinha .s. aa cõpanha dos prellados e dos doutores aos quaaes perteẽçe 
de cortar e podar as vides: e de arrãcar as moutas e spinhas e fazer as 
outras cousas semelhantes. Ex aqui que os tres annos som .s. a tempo de 
Antonio de Benedicto e de Agustinho. e porẽ venho buscar o fructo das 
virtudes e das boas obras e nõ o acho porque estaua muyto açerca do 
caminho e açerca do mũdo: e por tãto nõ poderia teer e guardar o fruto 
atees que fosse maduro. mas em verdade a todo religioso vẽ dãpno e 
temor daquesto que diz cortaa porque sẽ proueito he pera que ocupa a 
terra e pera que / husa das cousas tẽporaaes porque nõ husa de boas obras 
segũdo o estado e maneira que tẽ porque segũdo Agus. o pecador nõ he 
digno do pã que come. E respõdẽdo o prellado: porque aos prellados 
perteeçe de se apoerẽ por seus subditos orãdo por elles. Senhor leixa a 
ajnda aqueste anno pera fazer peẽdẽça e fructificar. Empero muytos sõ 
que nẽ assy querẽ fazer peẽdẽça. mas murmurã cõtra aquelles que lhes 
tragẽ a a memoria o auorreçimẽto de seus pecados ẽ a preeguaçõ ou na 
liçõ que lhes dã ou na correcçõ e castigo que lhes fazẽ. e porẽ deuẽ auer 
temor de seerẽ cortados. porque segũdo diz Bernar. duas cousas som 
deuydas a aruor sem fructo .s. machado e fogo: Os tres ãnos ajnda podẽ 
significar os tres votos comũes de todallas religiões sobre os quaaes 
nosso senhor pregũtara a cada huũ de nos outros cõ grãde exame por 
que maneira forõ guardados. E o adubador da vinha pode seer esso 
meesmo a razõ a qual deue cauar açerca da sua cõsciẽcia fazendo coua 
de humildade e laurãdoa ou escaruãdoa de toda cobijça do mũdo presente 
e deue lãçar esterco derredor della cõsirãdo a miseria daqueste mũdo: 
porque todas as cousas mũdanaaes segũdo o apostollo nõ som outra cousa 
se nõ sterco e a cõsijraçõ e a cauadura daquestas cousas fazem fructificar 
a cõsciẽcia da religiõ. E bem se entẽde a religiõ pera a aruor da figueira. 
Primeiramẽte que como o figo de soo hũa casca teẽ muytos graaos de 
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huũ sabor e doçura. assy a rreligiõ de soo hũa maneira de viuer e de soo 
hũa regra teẽ muytos homẽs que viuẽ em cõcordia: Segũdariamẽte porque 
a folha da figueira teẽ semelhãça de maao humanal: e assy as palauras 
dos religiosos: os quaaes se ẽtẽdẽ per as folhas deuẽ cõcordar cõ suas 
obras de maneira que qualquer cousa que dizẽ aquelle a façã. Terceyramẽte 
porque segũdo dizẽ. os outros por muy brauos que sejã logo amãsã como 
som leguados a algũa figueira. e assi os mãçebos que nõ som aprimados 
e que sõ dissolutos sõ amãsados e subieitos ao iugo de Christo 
humildosamẽte quando entrã ẽ religiõ e quando som leguados cõ as 
çerimonias da religiõ e da ordẽ. E mas nota que ẽ Jeremias se diz que 
vees tu Jeremias figos boõs som muytos boõs: e os figos maaos sõ mujto 
maaos. porque se o religioso he boo nõ ha hy homẽ melhor e se he maao 
nõ ha hy pyor. Onde Agus. diz chãa//mente depois que começey seruir 
deus assy como de vẽtura achei melhores homẽs que aquelles que nos 
moesteiros se derõ a bẽ assy ey prouado que nõ ha hy pyores que aquelles 
que maaos som em elles. Podesse ajnda entẽder a ygreja per a terra 
occupada cõ a figueira sem fructo. a qual he apremada e asoõbrada per 
dãpnosa1 soombra dos prellados que nom veẽ o lume da verdade: e per 
os exẽplos delles he embarguada de se esqueẽtar cõ o sol de amor e 
caridade dos quaaes se pode bẽ dizer. Cõfusom seja a vos scripuaães e 
phariseus que çarraães o regno dos çeeos ãte os homẽs. Onde Ambrosio 
diz. Sem proueito occupa a terra aquelle que nõ husa de boas obras no 
lugar e estado que teẽ: e que da exẽplo de maldade aos outros. mas segũdo 
diz Jero. aquelle que vijr que nõ he sufficiẽte pera ministrar aos outros 
aquello que deue em seu estado ou officio que tomou: e que nõ pode 
fazer em elle proueito deue o leixar por nõ occupar aquelle lugar a outro 
melhor. Onde Agust. diz. Nõ ha hy cousa que qualquer tãto deue cõsijrar 
como de pararmẽtes em sy e conhoçer se e escoldrinhar se e buscarse e 
acharse. e aquello que lhe desaprougue vedeo e cauidese dello. e aquello 
que lhe for prazẽte faça o prestes e plãteo. e quando se o homẽ achar 
mingoado dos beẽs de dentro que aproueita ho desejo dos beẽs de fora. 
que aproueita a archa chea de beẽs se a cõsciẽcia esta vazia? queres teer 
beẽs mas boo nõ queres seer. nõ vees que deues auer vergonha dos beẽs 
que teẽs quando a tua casa he chea de beẽs e elles teẽ maao senhor. Que 
cousa he aquella que tu querias teer maao dizemo? nõ ha hy algũa. 
certamẽte nẽ a molher nẽ o filho nẽ o seruo nem maa villa nẽ maao sayo 
nem maa calça. empero queres teer maa vida roguote que preponhas a 
tua vida aa tua calça. Todas cousas que vees cõ teus olhos que sejã 

1  No original: dãpnasa.
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ellegãtes e fremosas de todas te paguas por seerẽ taaes mas a ti meesmo 
es vill e çujo. Se te podessem fallar os beẽs de que tua casa he chea os 
quaaes tu cobijçaste dauer e ouueste e as reçeo de os perder per vẽtura 
nõ braadariã cõ tigo dizẽdo assy. como tu queres teer boas cousas: assy 
queremos nos teer boo senhor. Calladamẽte pallrã a deus cõtra ti dizẽdo. 
Ex que tu deste a este tãtos beẽs e elle he maao em sy. que aproueita de 
auer aquello que teẽ pois que nõ ha aquelle que lhe todo / deu. Estas 
cousas Agust. Per aquestas pallauras sobredictas tirou Agus. ẽ huũ seu 
sermõ huũ homẽ dessoluto do pecado ẽ que caya e jazia (e era ẽsinado 
ẽ a sinagoga delles) em lugar comuũ onde se ajũtauã os judeus. (ẽ os 
sabados.) em que os homẽs acustumar deuẽ de seer occupados ẽ louuor 
e seruiço de deus por tal que poẽdo elle ally aquella semelhãça 
demostrasse que perteẽçe aa synagoga. A cortadura da aruor significaua 
o desfazemento da synagoga. mas a saluaçõ e alleuãtamẽto da molher 
que se segue significa o emxalçamẽto da ygreja. Onde Ãbro. diz. Quã 
blãdo e quã piadoso he deus ẽ todo: porque quando se amerçea dalgũa 
cousa toma vingãça ou tomãdo vinguança amerçeasse. Em afigurada 
synagoga mãda cortar a aruor e ẽ figura da jgreja saluou a molher (Entõ 
ergo hũa molher que auia spiritu de enfirmidade) .s. ẽfirmidade do spiritu 
maligno que lhe viera de Sathanas (e per espaço de .xviij. annos) era 
leguada e auia aquella enfirmidade que (era corcouada e andaua) segũdo 
andauã as animalhas feras. (cõ o rostro pera fundo encuruada) de tal 
maneira que nõ podia veer o çeeo nẽ o olhar açyma. A qual cõdiçõ 
prouuesse a deus que ouuesse toda molher nõ por seer asoõbrada do 
demonio mas por deuaçã teuesse sempre os olhos ao sembrãte amergido 
aa terra de maneyra que ja mais nõ parasse mentes ao homẽ porque a 
sua vista muyto perijgosa he. (E como Jhesu vio chamoua pera si e tãto 
que lhe pos as maãos logo se ẽdereitou) e foy saã (e glorificaua o senhor 
deus) nõ ha outra cousa saluo o louuor nẽ reteẽ pera sy al de suas obras 
e todo o proueito outorgua a nos e ẽ aquesto demostra o senhor sua 
humildade porque nõ se descõtẽta de tãger os enfermos por grãde nẽ çuja 
enfermidade que tenhã. E em aquesto somos ẽsinados que nossa vida nõ 
seja ẽuorilhada ẽ cousas terreaaes. assy como aquella molher que era 
inclinada aa terra porque segũdo Agust. diz. quanto alguũ he mais ĩclinado 
ẽ occupações terreaes tãto he mais ẽbargado da visom de seu criador. E 
segundo diz Grego. aquelle que cobijça as cousas visiuees perde as 
virtudes que nom se veem. E mais diz que todo pecador que cujda nas 
cousas terreaaes e nom cura das cellestriaaes nom // pode oolhar pera 
çyma porque em quãto segue os desejos de baixo corcouasse da dereitura 
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da voõtade e aquello vee sempre ante si em que cõtinuadamẽte pensa e 
por quanto se nõ aleuãta ao desejo das cousas de çyma assy como a 
molher corcouada nõ pode oolhar pera çyma. A culpa acustumada obrigua 
e lega a uoontade de maneira que nõ se pode alleuãtar a seer dereita e 
trabalhasse por ello mas ascorregua e caae porque ally onde per muyto 
tempo esteue per sua voõtade ally caae per força quando no quer. Pois 
se nos ja conheçemos os beẽs da gloria celestrial desprazanos por seermos 
curuos. e seja posto ante nossos olhos a molher corcouada e a aruor sem 
fructo. Onde Agust. diz. que pois que assy he a maninha võtade e o homẽ 
sem proueito façã alguũ fructo digno da peẽdẽça. e aquelle que he 
incuruado e baixado pera oolhar aa terra: e que se allegrã de bẽauẽturãça 
terreal alleuãtese: e se per sy meesmo nõ pode chame a deus. Estas cousas 
Agust. E cõ razõ se deue o homẽ alleuantar pois que teem a façe alleuãtada 
ao çeeo porque mais cure das cousas celestriaaes e eternaaes que 
daquestas temporaaes e caducas. Onde Agus. diz que affeiçõ do corpo 
alleuãtada ao çeeo nos requere que busquemos e saibamos as cousas que 
som de çima. As bestas fez o senhor jnclinadas pera fundo sobre sua 
façe: e que assy busquẽ de pasçer da terra. e a ti alleuantou ẽ dous pees 
e quis que tua façe parassementes pera çima. Nõ desacorde pois o teu 
coraçõ da tua façe teẽdo a façe pera çima e o coraçõ pera fundo. Onde 
Basilho. As bestas som de terra e aa terra parãmẽtes. mas a celestrial 
aruor que he o homẽ quãta deferẽça tẽ na fectura na criaçõ corporal tãta 
tẽ na dignidade da alma. Quejanda he a figura das animallias de quatro 
pees .s. que a cabeça e corpo teẽ pera fundo e som inclinados aa terra. 
Itẽ a besta anda sobre o vẽtre: e qualquer cousa que cobijça segue a de 
toda parte que pode. e a tua cabeça he alleuãtada ao çeeo e os teus olhos 
cõtẽplã as cousas de çima. e quãdo tu es viciado cõ as paixões da carne 
e serues ao vẽtre entõ es cõparado aas bestas neiçeas: e sem saber e es 
semelhauel a ellas. Outro cuidado he razõ de tu aueres .s. de buscares as 
cousas que som de çima onde sta Christo e seer na voõtade sobre as 
cousas terreaaes segũdo / aquello pera que es formado. e desta guisa 
ordena tu a tua vida. tu as corte nos çeeos: e a tua verdadeira terra he 
aquella Jerusalẽ de çima. Onde Bernardo. A curueza da alma he buscar 
e saber as cousas de sobre a terra. torpe cousa he em o corpo humanal 
que he de sua natureza e affeiçõ dereito e alleuãtado que tenha voõtade 
de besta fera. E mais diz que deus deu ao homẽ estatura dereita. e per 
vẽtura por tal que esta dereitura corporal de fora de pouca dura e vill 
amoestasse aquelle homẽ de dentro que he feito a ymagẽ de deus que 
guarde aa sua spiritual dereitura: e que a fremosura do limo reprehendese 
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a fealdade do coraçõ. Que cousa he mais fea e descõueniẽte que teer o 
coraçõ corcouado em corpo dereito. Peruersa cousa he e çuja o vaso do 
lodo que he o corpo feito de terra teer os olhos alleuãtados e liuremẽte 
oolhar mẽtes e delectarse na claridade dos çeos: e a criatura spiritual e 
celestrial per o contrairo trager os seus olhos de dentro e os sentidos e 
affecções afũdo pera a terra e aquella que deuia seer criada em cousas 
de sirgo andar enuorilhada em lodo. e assy como huũ porco enuorilhasse 
ẽ esterco. Estas cousas Bernardo. Onde e Boecio diz assy. Tu que cõ 
gesto alleuãtado teẽs mẽtes ao çeeo e alleuãtas a testa pera çima trage 
alto o coraçõ e nõ seja a voõtade agrauada pera baixo e mais afundo que 
o rostro do corpo. e diz Ouidio: que todas as animalias ĩclinadas pera fũdo 
oolha cõtra a terra. mas ao homẽ deu deus natureza de teer a cara alleuãtada: 
e que veja o çeeo. e mãdou lhe trager o gesto alleuãtado pera as strellas.

Nota outrosi segundo diz Aristotiles no Liuro das Animalias que 
as aues çarrã os olhos cõ a pestana1 de baixo. e as animalias grossas 
cõ a pestana de çima. E per as aues se entẽdẽ os homẽs spirituaaes os 
quaaes çarram os olhos aas cousas terreaaes e baixas e parã mentes 
nas çellestriaaes e de çyma. Per as animalias grossas se entẽdẽ os 
homẽs mũdanaaes que teem çarrado os olhos e as cousas çelestriaaes 
e spirituaaes: e teẽ nos abertos aas que sõ terreaaes e mũdanaaes. 
Per aquesta molher corcouada se entẽde a alma pecadora e a voõtade 
auarẽta: a qual molher por a mĩgua e alõgamẽto da caridade foy feita 
fria e corcouada. porque per requerimẽto do demo foy ĩclinada // a amar 
desordenadamẽte as cousas terreaaes de guisa que por a grãde husança 
nõ pode oolhar pera çima assy como esqueescida. do çeeo. Irmaãos forõ 
Manasses que quer dizer esqueeçimẽto e Effraym que quer dizer homẽ 
que faz fructo. E tinha esta molher spiritu de enfirmidade por que quanto 
a as cousas spirituaaes enferma era per .xviij. annos que era perseuerada 
em doẽça muyto. Segũdo Jeronimo todos os viçios enuelheçẽ cõ o uelho 
afora auareza a qual cõ elle he mais mançeba. Mas Jhesu a tangeo em 
o sabado quãdo per sua jnspiraçõ folgou e cessou do peccado e assi he 
alleuãtada e feyta dereyta pera çima per appetito das cousas celestriaaes. 
Em a cura da molher fez deus cinco cousas. Vioa misericordiosamẽte 
chamoua e curoua tangeoa e alleuantoua. E assi faz o senhor quãdo ha de 
curar perfectamẽte a alma do pecador. primeyramente veya per piedade 
segundariamente chamaã per inspiraçom de dentro. Terçeiramẽte curaa 
per feruor de amor. Pero archisinagogo do qual se adiãte logo segue se 
entẽde aquelle que he ypocrita e aquelle que quer seer mayor que os outros 

1  No original: pestaua.
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o qual murmura da questo que Christo faz quãdo julgua e jnterpreta as 
cousas a maa parte por a qual razõ dereitamẽte he reprehẽdido de tal 
murmuraçõ porque mayor cura deue seer auida acerca de humana natura 
que acerca das animalias brutas. Onde seguesse. (que respondeo ao 
archysinagogo) .s. o prĩcipe da sinagoga o qual cõ emueja se trabalhaua 
e esforçaua de affear os feytos de Christo e queixoso da queste feyto 
assy como cõ zelo da ley (dizia aa cõpanha que nom vyessem a curarse 
no dia do sabado mas nos outros seis dias ẽ que he licito de obrar) e esto 
dizia reprehẽdendo indereitamẽte o senhor dizẽdo aa cõpanha porque nõ 
ousaua reprehender persoalmẽte nẽ dereitamẽte. (e respõdẽdo o senhor 
chamandoos ypocritas porque bẽ era cousa licita de desatar aquella 
molher da quella.) presom de. (enfermidade no dia do sabado) pois que 
elles. (em aquelle dia soltã o boy e o asno do presepe e os leuã a beber.) 
Onde Ambrosio diz. Oo quã doçe cõto ou hystoria o quã ligeiramẽte 
cõparou e yguallou Christo huũ atamẽto a outro porque o fingimẽto dos 
judeos fos/se reprehẽdido per o acto delles meesmos porque elles no 
dia do sabado desatauan as leguaduras aas animalias e reprehẽdiam o 
senhor porque liurou os homẽs do leguamẽto dos pecados. e finalmẽte 
deus folgou e çessou de todas obras do mũdo mas nom çessou das obras 
sãctas o qual para sempre e cada dia obra assy como diz o filho meu 
padre atees ora ajnda obra e eu obro por tal que aa semelhãça da quello 
que deos faz çessassem as obras mũdanaaes mas nom as religiosas. Estas 
cousas Ambrosio. O archisinagogo entẽdia mal a ley o qual nõ queria no 
sabado fazer obras de misericordia e piedade. A ley nõ deffendia que se 
fezesse no sabado a obra filhal e liberal. mas aquella que era seruil e maa 
affigurãdo o tempo em que as nossas obras seculares deuiã de çessar e 
nõ as obras religiosas e de louuor de deus. e em signal outrosi da questo 
curaua o senhor no sabado. Onde1 a cura e o fazer dos millagres que se 
faz e ordena a gloria de deus e a deuoçõ da quelles que os veẽ por os 
excitar e demouẽ ha ella tal cura se podia fazer no sabado e melhor em 
aquelle dia que em outros por quãto aquelle dia era ordenado a seruiço 
de deos e a deuoçõ do poboo. mas elles nõ auiã vergonha nẽ empacho 
de pospoer a obra da caridade e a saluaçõ do homẽ aa obra da cobijça2 
e ao cuidado do guaado e das bestas e porẽ bẽ os chamaua ypocritas. 
e infingidores porque queriã seer justos meestres dos poboos: e faziam 
mayor conta das bestas que dos homẽs. Onde Crisostomo diz que bem 
chamou Christo ypocrita ao principe da sinagoga por quanto tijnha gesto 

1  No original: Oude.
2  No original: cobijca.
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ou rostro do homẽ que guardaua a ley mas a voõtade era de malicioso e 
enuejoso. Nõ se toruaua por ho sabado seer quebrado mas porque Christo 
era louuado. Estas cousas Crisostomo. E assy agora muytos nõ soomẽte 
sagraaes mas religiosos sõ taaes e curã mais de seus guaados que do homẽ. 
Onde Bernardo caae aa sua e ha hj quẽ ha leuãte pereçe a alma e nõ ha 
hy quẽ cure della. Ergo aquelle que prepoẽ e cura mais do seu cauallo 
ou doutra animalia ou aynda do corpo despẽdẽdo com elle de boamẽte e 
trabalhãdo por o liurar da enfermidade ou de outros perijgos mais que por 
a alma do christaão ser liure dos laços do demo. Em como assi // seja que 
muyto mais a deua amar que o seu corpo proprio tal como este ypocrita 
he e faz pecado graue. e he de saber que quãdo se diz sanctificaras os 
sabados que se pode em tres maneyras entẽder. Primeiro em geeral que 
çessemos dos pecados. Segũdariamẽte se pode entender em especial que 
çessemos das obras corporaaes as quaaes embarguã a occupaçõ que em 
deus e em lhe dar louuor. assi como sõ as obras mechanicas e o laurar e 
mercadejar e plãtar. e estas cousas semelhãtes. Terçeiramẽte se pode tomar 
muyto em especial. Assi como he nos homẽs cõtẽplatiuos que se apartã 
de todas cousas mũdanaes porque possam de todo vaguar em Christo. 
A primeira vagaçõ ou çessamẽto he neçessario. o segundo he deuido. 
o terçeyro he perfeito. (e como elle esto dissesse) quãdo o dizia. (todos 
seus aduersairos auiã empacho e vergonha) e estauã cõfusos e vẽçidos. 
porque nõ podiã cõtradizer aa verdade manifesta (e todo o poboo) .s. 
os pequenos e humildosos. (auiã prazer em seus feytos e dictos) muy 
gloriosos. assi como amadores da verdade. (Em aquelle diz cheguarõ 
hũs dos phariseos e disserõ lhe) .s. a Jhesu pervẽtura cõ booa teençõ por 
lhe dar cõselho. e algũs cõ maa voõtade por prouarẽ se çessaria elle por 
temor da morte de doctrinar e ensinar. (Saayte e vaayte de qui a lugar 
onde Herodes nõ aja parte nẽ juridiçõ.) E mostrãdo que nõ auia medo 
de taaes homẽs nẽ de taaes cousas. nẽ que por ello leyxaria de fazer as 
booas obras. (disse. Hyde e dizede aa raposa) .s. aaquelle Herodes. Por 
a raposa se entende o maao principe. porque a raposa he hũa animallia 
enganosa e roubador. e que anda de traues e torta e he animallia fedorẽta. 
e tal he o maao principe. Assy como era este Herodes o qual era aleyuoso 
per maao pensamẽto e roubador do auer alheo e andaua ao traues pera 
reuessado juyzo o qual se trabalhaua outrosy quãto podia de matar Christo 
em elle e em seus mẽbros. Onde Bernardo diz que bem se mostra quã 
dãpnosa he a maa senhoria. e como a cabeça ou capitã e aquelle que teem 
o imperio faz seer conformes aa sua mallicia quaaesquer subjectos seus. 
Mezquinha çidade chaamẽ: te he aquella cujo o rey he Herodes porque 
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quin/hoyra sera da mallicia de Herodes. a qual foy de querer matar a 
relligiõ como nasçeo. Se algũ pois embargua o nasçimẽto ou proueyto 
ou a ffim da relligiõ e sanctidade ou persegua tal como este Herodes he. 
Estas cousas Bernardo. (Dizede disse elle aaquella raposa. ex aqui eu 
lãço os demonios e nõ podẽ contra dizer) empero elles som de mayor 
poderio que Herodes. e porem nõ ey por que temer a elle nem leyxar 
por elle de dar saude no corpo e na alma. (ca certamẽte oje e de manhaã) 
.s. em poucos dias e atees o tempo de minha1 payxõ. (e no terçeyro dia 
eu som cõsumijdo) per a morte da cruz. porque em tõ som cõsumadas 
todallas cousas delle. que forom dictas na ley e nas prophecias. como se 
dissesse. Herodes nõ me pode tornar de fazer aquello que eu entendo.

E he de notar que estas2 partes que som chamadas em gramatico 
aduerbios .s. oje e de manhaã se deue repartir cada hũa singullar mẽte cõ 
suas pallauras e seja tal o entendimẽto delles oje .s. oje lanço os demonios 
fora e de manhaã a cabo a saude. primeyramẽte som lançados fora os 
demonios e depois he dada a saude. e terçeiramẽte he o acabamẽto e fim 
da saude e saluaçõ que ja he dada na cruz. E estes som as tres jornadas ou 
dietas. em a primeira das quaaes o jmijgo he fora lançado. e na segũda he 
curada a natureza que era ferida. e na terçeyra he reconçilliado o homẽ 
cõ deus. E poõe adyante do lugar da payxõ onde sera acabado per morte 
dizẽdo. empero neçessario he ou comprimdoyro nõ per neçessidade da 
ventura ou de aconteçimento mas per voõtade do padre e minha. (de oje e 
cras e o outro cras) .s. poucos dias (andar e hyr ao lugar) da payxõ porque 
(nõ he achado) s. nõ he cõueniẽte (que o propheta) .s. eu meesmo (padeça 
e seja morto fora de Jherusalẽ.) onde forom mortos os meos prophetas 
e alli deuo eu padeçer que som cabeça dos prophetas. e de que todos 
elles escripuerõ e deuo ally seer dado em sacrificio nõ onde he senhor 
Herodes mas onde teem Pillatus senhorio donde se mostra que a minha 
morte nõ esta em poder delle. assi como voz he em seu poderio a ora e 
o tẽpo. E prouuesse a deus que os preeguadores e os prellados e todollos 
[hh] // outros fiees nõ cessassem de ensinar e cõfessar a verdade por temor 
e reçeo dos principes e dos maaos. mas segũdo Christo cõfessassem a 
verdade em presença dos homẽs ousadamẽte e a defendessem. etc.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo da me fazer fruyto de boas obras feruentemẽte 
e perseuerar em ellas como meestre de maneira que nõ mereça seer 

1  No original: miuha.
2  No original: estes.
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callado como aruor sem fructo e lançado no fogo. outorgua me ajnda 
senhor deus que nõ seja emcostado pera fundo per culpa. mas que 
paremẽtes pera çyma per justiça. e que nõ cuyde nas cousas terreaaes 
e transitorias amãdoas cõ encuruamento e turtura da voõtade. mas que 
alleuãte os olhos do entendimẽto e teençõ pera cõtemplar as cousas 
cellestriaaes. e que busque as riquezas da bẽauẽturãça eternal. O senhor 
vee me per piedade e chama me per inspiraçõ de dentro. e saãme per 
perdoança do pecado. e tange me per door de satisfaçom. e alleuãtame 
aas cousas de çima per feruor de amor. Amem.

Do ydropigo. e do requerimento e amoestaçom pera
humildade e misericordia. Capitollo .xix.

Apres desto andaua Jhesu per as çidades e castellos nõ leyxando 
alguũs nõ fazẽdo deferẽça de huũs a outros emsynãdo e preeguãdo em 
qualquer lugar. (e foy assi que seẽdo elle roguado emtrou em casa de 
huũ principe dos phariseos em dia do sabado a comer do pam.) Este 
nome ou pallaura do pam se entende todas viandas neçessarias aa vida 
tirãdo aquellas que som superfluas. De pouca cousa Christo se auia 
por cõtente e nõ era custoso nem encarregoso aaquelle que o reçebia 
ao cõuite dos publicanos muytas vezes foy elle sem seer roguado mas 
a mesa dos phariseos que cuydauã que erã boõs e saãos. e diziam que 
nõ auiam meester phisico nõ se lee que fosse se nom chamado. porque 
aquelles que se cõfessauam seer ẽfermos elle vay a elles primeiro pera 
os alumear. mas aquelles que se teem por justos spera seer roguado por 
tal que se humildem em o roguar. (Elles parauãlhe mentes spreitandoo) 
por que em algũas cousas que fezesse e di/ssesse. achassem em que o 
reprehender. Grande mallicia era daquelles que o convidauam: e lhe 
dauã de comer e ho spreytauã ou aseytauam e o queriam comer cõ os 
dẽtes com emueja. (E ex aqui que huũ homẽ ydropigo staua ante elle. e 
respondendo Jhesu) nõ aas pallauras porque lhe nõ fezerõ questõ algũa 
mas aas suas maginaçoões. porquanto cuydauã que a cura nõ era licita 
de se fazer no sabado. na qual cousa elle se mostraua seer sabedoria de 
deus a qual emtende os coraçoões dos homeẽs. (disselhes. se era cousa 
licita curar no sabado). E esta pregũta lhes fazia por que dos seus dictos 
proprios os cõfondesse. (e elles callarõse) Onde Beda diz que com razom 
se callarom porque vijam que qualquer cousa que dissessem seria contra 
sy. porque se licita cousa he de curar no sabado porque parauã mẽtes 
contra o saluador se curaria. e se nõ cõuẽ. por que pois curauã elles das 
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animallias no sabado? Callauã se pois porque nõ sabiã que ouuessem 
de dizer. (mas elle tomouo e deuho saão) tangẽdoo humildosamente. (e 
leyxouo) Onde Cirillo nõ curando Christo pois dos aseytamentos liurou 
o ydropigo de emfermidade. o qual por medo dos phariseos nõ ousaua 
de demandar saude nẽ remedios por razom do sabado. mas soomente 
estaua ante elle por tal que por o veer se amerçeasse delle e o curasse. 
a qual cousa choçeoou1 o senhor. e nõ lhe pregũtou se queria seer saão. 
mas logo subitamente o curaua e curou. e respõdendo aas cuydaçoões 
delles. (porque alguũs murmurauã) pensando que aquelle feito que era 
licito per exemplo de animalia bruta. ao perijgo da qual era cousa licita 
segũdo elles acorrerẽ no dia do sabado. E se emtom cõuem acorrer aa 
besta e a gaado que he obra de cobijça. muyto mais conuẽ acorrer ao 
homẽ. por a qual som feitas as animalias brutas. e o qual he feito aa 
ymagẽ de deus que he obra de caridade. Onde Beda diz. que per exemplo 
perteeçẽte e que vijnha a proposito solueo a questom por mostrar que elles 
brytauã o sabado na obra da cobijça: mas nõ em ha de caridade. E a estes 
phariseus som agora semelhauees muytos prellados que mayor cuydado 
tem da saude das bestas que dos homeẽs que lhe som emcomendados. 
// Se a besta adoçe ou caae logo lhe buscam remedios. mas se caaẽ o 
jrmaão ou o subdito pouco curam delle. E em muytas cousas pequenas 
teem grande cuydado e em outras que som muy grandes o teẽ pequeno 
ou nẽhuũ. Marauilhosa cousa era que das curas que fazia no sabado o 
reprehendiã. porque teem elles em suas doutrinas bẽ açerca de setẽta 
cousas ou maneiras de obras certas e determinadas: das quaaes deuem 
çessar em o sabado antre as quaaes nõ he a cura. e mayormente aquella 
que he feita com a2 pallaura soo. assy como se lee que o senhor muytas 
vezes ẽsinaua em o sabado e curaua ou por guaançar muytos que ally 
se ajuntauã em aquelle dia: ou por mostrar que no sabado da folgança 
celestrial todas as enfermidades hã de seer curadas: ou por nos ensinar 
que por saluaçõ das almas algũas vezes nos deuiamos tirar da cõtẽplaçõ. 
(e nõ podiã elles respõder aaquestas cousas) assy como vençidos e cõfusos 
per euidẽte e manifesta razom.

E he de notar que as propriedades do ydropiguo som sete: per os 
quaaes se entendem os sete peccados mortaaes. e porem aqueste ydropygo 
pode significar qualquer pecador. O ydropigo tem o corpo enchado: e 
assj o soberbo teẽ o eleuãtamento do coraçom. segũdariamente tem as 
potencias dos spiritus aprimidas. e assy a emueja aparta e esmagua as 

1  No original: choçeoon.
2  No original: o.
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virtudes dos outros que nom pareçam nem veem a luz. terceyramente 
teem indigestam dos humores. E assy aquelle que he sanhudo e jrado 
mingoa os seus dias per sanha. a quarta propriedade que tem os pees 
enchados e pesados .s. nõ teem geito a bẽ fazer. a sexta propriedade que 
teem fedor da boca: e assy o goloso teem a boca corrũpida e dampnada. 
a setena propriedade he que teẽ ardor de sede. e em aquesto sobre todas 
cousas em espeçial he entendido o auarẽto. porque o ydropigo quanto 
mais tẽ de humor desordenado e quãto mais bebe tanto ha mais sede. e 
assy o auarento quanto he mais abastado de riquezas tanto mais as cobijça 
com major ardor. porque segũdo diz Juuenal. cresçe o amor do dinheiro 
quanto o dinheiro cresçe. muy cruel pestilẽcia he a cobijça a qual faz 
seer mingoados aquelles que toma pois que nun/ca acha cabo de auer 
e percalçar. mais quanto em mais riquezas for tãto sera mais mẽdigua. 
Cõparada he ajnda a ydropesia specialmente aaquelle que he agrauado 
de sobejo fluxo de carnaaes delectos. e estas cousas som as duas filhas 
de samexuga .s. o desejo da carne e a cobijça da auareza. Significa ajnda 
o ydropigo o soberbo. porque assy como no ydropygo ha inchado: assy 
o soberbo he inchado com inchaço da soberba e por tanto em presença 
delles curou corporalmente aquelle ydropigo: porque aprehẽdessem 
dally pera auerem de seer curados spiritualmente. Per aquesta doença 
do corpo daqueste demostrou Christo que auia em aquelles doença da 
voontade. (Onde entendẽdo elles como escolheriã as primeyras seedas) .s. 
as mais honrradas e os melhores aseentamentos amoestou os. (que quãdo 
fossem conuidados aas vodas nom se assentassem no primeiro e no mas 
alto lugar) mas que se pousassem no postumeiro e mais baixo: ensinãdo 
lhes per exemplo que a humildade nom soo açerca de deos: mas ajnda 
açerca dos homẽs he muyto de louuar: segũdo aquello do sabedor que 
diz que o louuor tomara aquello que he humildoso do spiritu. nẽ entendia 
elle em aquesta principalmente ensinar aquello que se aqui diz aa letera. 
mas mysticamente quis entender qualquer dignidade na ygreja pera seda 
mais honrrada as dignidades. Nom deuia alguũ fiell christãao que fosse 
comuidado aas vodas da ygreja metersse adeãte: mas trabalharse quãto 
podesse de fazer que os outros melhores steuessem primeiros. e de outra 
maneira o principal cõuidador que he deus lançallos ha fora ao menos no 
juyzo per sentẽça de dãpnaçõ eternal nõ embarguãdo que permita que 
nõ ajã confusom ou destruiçõ temporal algũas vezes porque segũdo diz 
Crisostomo. nõ ha cousa de que se deus mais pague que cõtar se homẽ 
com os postumeiros e mais pequemos. esto he começo de toda philosophia 
e sabedoria. Esto nõ se deue de entẽder soomẽte quãto ao corpo mas 



187Ludolfo de Saxónia

quanto ao spiritu. Muytos hy ha que cõ guabo do coraçõ e cõ soberba se 
pousam no mais baixo lugar nõ por al saluo por seerẽ justos mais justos e 
mais humildosos que [hh ij] // ajnda que estem asseentados em cabeçeyra 
elles se conheçem e teem em cõta dos mas baixos. Onde Crisostomo diz. 
Manda nos o senhor asseentar no postumeiro lugar nom soomente porque 
jaçamos cõ o corpo em lugar baixo. mas que jaçamos alli cõ o coraçõ de 
guisa que nos julguemos por menores que os outros. Sem porque e sem 
lugar se humilda aquelle que de coraçõ se poõe dauante dos outros. Onde 
he de notar que ha hy duas vodas spirituaaes e outras cellestriaaes. As 
spirituaaes som aquellas que deus faz em presente com a alma notã a booa 
cõsciẽcia e ajũtamẽto e ho matrimonio da alma cõ Christo se faz per a ffe. 
e per o amor e caridade do qual ajũtamẽto veem tres beẽs. O primeiro1 
he bem da ffe e lealdade. e o segũdo he bem de geeraçõ. e o terçeyro he 
bem do sacramẽto. O bem da ffe he que o diaboo nõ faça adulterio. e o 
bem de geeraçom he que a sposa de Christo se huse e exercite em boas 
obras. e o bem de sacramẽto he que ãtre o esposo e a esposa nũca seja 
feita diuisom ou departimẽto. As vodas çellestriaaes som a refecçõ da 
justiça diuinal. onde sera cõprida inteyra fartura. por que em as vodas sooẽ 
auer avoõdança de todas cousas. O caminho pera hyr aaquestas vodas 
he humildade. a qual cousa he notada e assijnada em aquello que diz 
vay e seentate no postumeyro lugar. E cõcludindo da a rrazzom por (que 
todo aquelle que se emxalça) per soberba (sera abayxado) ou aqui ou no 
outro mundo. Nõ diz aquelle que he emxalçado. porque segũdo Gregorio 
nõ he o mal nẽ a culpa do poderio e da dignidade. mas do enchimento e 
alleuantamento da voõtade. (e aquelle que se humilda) de voõtade. mas 
nõ por neçessidade (sera eçalçado) no outro mũdo. e algũas vezes ajnda 
em aqueste esta sentença sem fallimento he verdadeyra em presença de 
deus em o juyzo do qual os soberbos som menos prezados e bayxos. e os 
humildosos som acçeptos e auudos por boõs. nom embargando que no 
juyzo dos homẽs. algũas vezes seja contrairo2 .s. que os soberbos estam 
em gloria. e os humildosos som abatidos e subjuguados e menos prezados. 
E se os soberbos som exalçados em aqueste mũdo seram abaixados no 
inferno. e se os humildosos som emgeitados em aqueste mũdo seram / 
exalçados nos çeeos. Onde Cirillo. Esto se diz segũdo3 o juyzo diuinal e 
nõ segũdo a husança dos homẽs. segũdo a qual muytos som que cobijçã 
a honrra e percalçãna. e outros que se humildam e ficam sem honrra. 
Onde Theophillo. Certas nõ de todos nem de todos homẽs he honrrado 

1  No original: primeira.
2  No original: cõntrairo.
3  No original: segũdõ.
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e auido por reuerẽdo aquelle que se cõuida e se mete per sy a auer as 
honrras. mas se he hõrrado per alguũs outros dizem delle mal. e ajnda 
aquelles meesmos que os honrram.

Onde nota que em como huũ soberbo que era emxalçado per seu 
requerimẽto. e por se meter a procurar a hõrra ouuisse aquella pallaura 
do euangelho todo aquelle que se abaixa per humildade sera emxalçado. 
e aquelle que se se emxalça sera abayxado nem creesse que fosse verdade 
e dissesse algũas pallauras em maneira de blasfemia contra aquello s. 
quisesse elle humildara e se nõ emxalçara que nom vyera aaquelle stado 
em que era logo aly cayo e foy afoguado per o demonio. e assy morreo. 
Ay quantos hy ha que agora dizem esto meesmo. ou per o coraçõ ou per 
obra ajnda que nom diguã per pallaura que nũca poderom vijr aaquelle 
alto estado em que som se o nom trabalharõ per sy meesmos. E he de saber 
que a humildade meritoria a qual mereçe emxalçamẽto de louuor esta ẽ 
tres cousas. Primeiramente em anichillar a sua estimaçom e a sua conta. e 
esto traz desprezo de sy meesmo de maneira que ho homẽ nõ se tenha em 
stimaçom algũa e conheça que deus he dador de todallas cousas que elle 
teem. Que cousa tees tu diz o apostollo que nom reçebesses? A segunda 
cousa em que esta ha humildade. assi he em nõ curar das dignidades e 
perrogatiuas. e esto traz cõ sigo honrra de deus. e esta he a uida quãdo 
ao homẽ he posto em grãdes virtudes doões e honrra. e nõ se aleuãta 
mas todo da e torna aaquelle enteyramente de que todos beẽs proçedem 
e veem. A terçeira cousa em aquesta he em auer os outros por melhores 
e mayores. e esta traz que preza o homẽ seu proximo. Como poderemos 
comprir aquello que diz o apostollo .s. que arreuezes pẽsemos cada huũs1 
dos outros que som mais dignos de honrras que uos em mereçimento 
de virtudes como os hõrraremos ou prezaremos. se nom se pensarmos 
que som mais dignos que nos. ca o homẽ // grauemente pode honrrar 
aquelle que elle entende que he menos digno que sy mas ante o despreza. 
Podesse ajnda entender aquesto que dicto he da dignidade quãto aaquelle 
que presume que he boõ digno e mereçedor dalguũs beẽs. Onde Beda. 
misticamẽte diz elle qualquer cõuidado que foor aas vodas de Christo 
e da ygreja ajũtada a elle per ffe e aos mẽbros da ygreja nõ se alleuante 
sobre os outros gloriãdo se e louuando de seus mereçimentos e da lugar 
ao mais hõrrado que foy postumeyro que elle cõuidado quãdo leyxar 
auantajem e a deanteyra aaquelles que seguirõ Christo e forõ ligeyros 
em o seguyr. e cõ vergonha esta no postumeiro lugar quãdo conhoçe o 
homẽ por melhor e aos outros. e quãdo abayxar todo aquello que obrou 

1  No original: hnũs.
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pensando que seus feitos erã melhores. Mas encostasse ou se asseenta 
alguẽ no postumeyro lugar quãdo he grãde e quanto mayor he tanto se 
deue humildar mais em todas cousas. e vijmdo o senhor aquelle que 
humildoso achar chamarlhe ha amigo hõrrandoo e fazendoo alleuãtar 
açima per mãdado seu. Qualquer que se humildar assi como este moço 
paruoo aquelle sera o mayor no regno dos çeeos. Fremosamẽte he dicto 
aquello .s. emtom sera a ty louuor e gloria e que nõ começes de tomar 
agora o louuor que te he guardado pera em fim. Podesse ajnda aquesto 
entẽder em aquesta vida. porque cada dia o senhor1 entra em suas vodas e 
em ellas despreza os soberbos. e aos humildosos dando tãtos emcarreguos 
que a cõpanha que alli esta aas meesas o glorificã e louuã marauilhando 
se daquelles seus ministros tã humildosos. Aquelle que se glorif[i]ca e 
alleuanta dos mereçimentos sera humildado do senhor. e aquelle que se 
humilda dos beneficios sera emxalçado do senhor. Estas cousas Beda. 
Por que razom nõ deue seer desejado o primeiro e mayor lugar per vaão. 
Primeyramẽte per cõparaçõ de outro mais digno. porque per vẽtura nõ 
seja cõuidado outro mais digno. e que mereça a mayor honrra. e este he 
aquelle que he mais virtuoso e deuello poer ante de ty. e porem qualquer 
que seja por grãde dignidade que tenha tem ẽçentiuo e mouimento de fugir 
da hõrra. porque antre todos os daqueste ajũtamẽto podera auer alguũ que 
/ sera mais digno daquella honrra e dignidade. Nõ he aa dignidade deuida 
excellençia de honrra se nõ por que ella da testimunho e demostra que em 
sy ha excellẽcia de virtude. Segũdariamente proua esto meesmo. porque 
o indigno lançãno fora depois que he conheçido. por que se o indigno 
teem alto lugar nõ he duradoyro nẽ estauel em elle. mas muytas vezes he 
delle lãçado. Onde se diz que. (vijmdo) per obra (aquelle que cõuidou a 
ty e aaquelle e digua a ty) per obra .s. abaixãdo a ty e dando a deanteyra 
a outro. e a cabeçeira. (da a este esse lugar) de que te auias pro digno. 
Esto muytas vezes aconteçe que aquelle que pensaua que era digno de 
auer honrra he lançado fora daquello que pensaua. Terçeyramente proua 
ajnda aquesto pera confusom que se segue. Onde adeante se diz. (Emtom 
começaras cõ vergonha de estar no mais baixo lugar. (auẽdo empacho 
por que algũas vezes presumiste de ty e te puseste em cousas de mayor 
estado. e agora começas e tornas a deçeer e seer degeito em teu coraçõ. 
e lãçado de teu officio ou depois da morte seras lãçado no inferno. Desi 
mostra que cousas deue esguardar aquelle que quer percalçar honrra. 
ca deue sentir e conhoçer de sy humildade. Onde diz. (quando2 fores 
cõuidado) vay e nõ te escuses. (e pousa te no mais baixo lugar) auendo 

1  No original: senbor.
2  No original: qnando.
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te por menor que os outros. e teendo que cõ dereito tu deues seer o mais 
derradeiro e mais bayxo nõ embarguãdo que sejas mayor em dignidade ou 
em linhagẽ. E he de notar que ha baixeza se entẽde em tres maneiras .s. 
baixeza de estados e de graaos e de lugares. Antre os estados o postumeiro 
lugar he daquelles que começa. e o meaão daquelles que aproueitã. e o 
mayor daquelles que som e viuẽ perfeitamẽte. E antre os graaos o lugar 
postumeyro he dos subditos. o medianeyro dos prellados menores. e o 
mais alto lugar dos prellados mayores. Ante os lugares o postumeiro e 
mais baixo he lugar do inferno. e o medyaneiro he o lugar do mũdo. e o 
postumeiro he o lugar do çeeo. Assentate pois no mais baixo primeiro 
que he no estado daquelles que começam melhorar teendo te por muy 
pequeno. e per humildade em o mais baixo lugar segũdo .s. no graao 
dos subditos per themor de deus ou em  [hh iij] // mais baixo terçeiro .s. 
no inferno auẽdo memoria delle cada huũ dia. E traz tres cousas: por as 
quaaes o mais baixo lugar deue seer escolhido. A primeira he porquanto 
daqueste lugar se guaãça de graça de amizade que quãdo vyer visitãdo 
as võtades escoldrinhãdo os mereçimẽtos de cadahuũ depois da morte 
(aquelle que te cõuidou te diga. amigo) por a tua humildade. A segũda 
cousa he que por aquello se segue de percalçar mais digno lugar .s. (sube 
açyma) em o presente per graça e em outro mũdo per gloria. por quanto te 
humildaste e porque es seu amigo. A terçeyra cousa he a gloria e louuor 
da hõrra que se segue em pos a dignidade e aa companha. e entõ sera 
a ti gloria em presença daquelles que alli esteuerem e assesseguarẽ em 
aquella meesma ffe e bẽ auenturança assy por seer humildoso como por 
seer amigo como por seer posto em alto lugar e graao.

E nota que a entẽçã do senhor nõ he de nos ensinar como ajamos de 
auer e percalçar a gloria e louuor dos homẽs em aqueste mundo. mas per 
exẽplo de percalçar aquesta nos ensina de guaãçarmos a gloria celestrial. 
porque a humildade pera todo he neçessaria. Mas ha hy defferẽcia. porque 
aquelle que se humilda por percalçar de seer promouido na ygreja e 
em os beneficios della peca porque esta he hũa falsa humildade em a 
qual jaz encuberta hũa çuja soberba. mas aquelle que se humilda por 
seer exalçado per doões de graças: e por auer gualardõ da gloria: este 
teem dereita entençõ porque segundo diz Jeronimo1. sancta soberba he 
desejar as virtudes. E finalmente assigna razom daquesto que dicto he .s. 
(porque todo) ora seja leigo ou clerigo ou religioso. (que se emxalçar) 
ẽsoberueçẽdo (sera humildado) e per o cõtrairo segũdo ẽ çyma dicto 
he. Humildosos som assy nomeados de humo que quer dizer terra em 

1  No original: Jeronino.
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latim. porque os humildosos som abaixados e inclinados a terra em quãto 
nõ entendem que aja hy outra cousa mais baixa so elles saluo a terra. 
e dãdo se a trilhar a todos. E porẽ o homẽ pois he feito da terra deuese 
humildar porque nõ mereçe elle de seer ẽxalçado se nõ por mereçimento 
da humildade. a qual faz o homẽ desejado e amigo de deus e dos homẽs. 
assy como per o cõtrairo a soberba o faz seer jmijgo e tal que escarneçem 
delle. / Onde Bernar. Sempre em teu coraçõ deues teer que es pecador muy 
vill e que nõ es digno de graça nẽ de dõ alguũ de deus: nẽ es apto per nẽhũa 
maneira pera deus ouuir tua oraçõ. Onde Crisost. diz. Nõ aias temor que 
tua hõrra se perca por te humildares. assi he mais alleuãtada a tua honrra. 
e assy se faz mayor porque esta he porta do regno. Se quisermos pareçer 
grãdes nõ o seremos mas ante seremos deshonrrados de todos aquelles 
som despreziuees e de todos mal quistos e ligeiramẽte reprehẽdidos dos 
mal querẽtes e nõ limpos aadefora. Estes som açerca de deus majores que 
todos. Que cousa ha hy mais delectosa que os humildosos ou que cousa 
he mais bẽauenturada que elles quãdo som prazẽtes a deus e aos homẽs? 
e ajnda do louuor dos homẽs estes hã muyto mais que os outros homẽs e 
todos os honrra como padres e os saudã como jrmaãos e abraçãnos como 
seus mẽbros proprios. Estas cousas Crisost. E porque o senhor ensinou 
os cõuidados a humildade. agora ensina os cõuidadores a auer piedade e 
misericordia: e mais aos proues e fracos ante que aos amigos. e que ante 
cõuidẽ aquestes taaes que os ricos e conheçẽtes e que façam os cõuites nõ 
por fauor dos homẽs e vaydade mas por caridade: e por neçessidade dos 
pobres reprehendẽdo per aquesto os phariseos porque faziã seus cõuites 
nõ mouidos per piedade: mas per cobijça de auerẽ por ello proueito e 
honrra tẽporal. Onde o senhor por acudir cõ retorno por o cõuite corporal 
que lhe fora feito daua outro cõuite spiritual .s. ensinança de piedade. (e 
dizia aaquelle que o cõuidara) e por aquesto reprehendia os outros que 
ally estauã que em tal feito erã culpados (Quando fazes o gentar) e a 
çeya (nom queiras chamar os amigos) por amor e amizade mũdanal (nẽ 
teus jrmaãos) por sangue ou deuydo (nẽ os vezinhos) por familharidade 
(nẽ os ricos) por alguũ proueito que speres de auer. Esta determinaçõ e 
pallaura .s. ricos se deue ajũtar e entẽder cõ todas clausulas suso dictas. 
e assy os jrmaãos parẽtes amigos e vezinhos que som pobres taaes posso 
e deuo eu cõuidar e chamar assi como os outros strãgeiros dando a elles 
por deus assj como a quaaes quer outros pobres. E seguese a causa e a 
razom (porque // per vẽtura elles nõ te cõuidẽ a ty outra vez) Esta husança 
he feita dos homẽs carnaaes cõuidar aquelles que os cõuidã. (e seja assi 
feita a ti remuneraçõ) Per o homẽ e nõ per deus. Este recõuite se entẽde 
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per qualquer cõpẽsaçõ dalgũ outro bẽ temporal. Onde diz Ambro. que 
seer homẽ ospedador aquelles de que spera de auer remuneraçõ obra he 
de auareza empero he de saber que se taaes como estes sobreditos sõ 
cõuidados por se criar dãbas partes caridade obra meritoria he. mas se 
se faz por argulho e por husar de gula ou por vaã gloria ẽ tõ he pecado. 
e se se faz por bẽ querẽça e por liberaleza. e emtõ esta indifferẽte de 
seer obra meritoria ou nom. e pode seer feita boõa e maa segũdo a fim a 
que for ordenada. o qual fim pode seer maao e boõ. Onde tal cõuidar he 
outarguado que se faça saluo do patrimonio. de Christo. o qual deue seer 
todo despeso cõ os pobres. assi como do testamẽto de que me cometerõ 
e derõ carrego que fezesse esmollas daquelle eu nõ posso despẽder 
algũa parte em outras cousas saluo em aquello que me he ẽcomẽdado. 
(mas quãdo fazes cõuite chama os pobres.) que nõ teẽ de seu dõde viuã. 
(e os fracos) que nõ podẽ trabalhar. (e os mancos e os çopos) que nõ 
podẽ hir a pedir (e os çeguos) que nõ veẽ pera fazerẽ algũa obra (e seras 
bẽauẽturado) porque os cõuidados nõ te hã de recõuidar. e por tãto teeras 
obriguado e deuedor deus. o qual nũca he esqueeçido daquello que deue. 
A piedade pera todas cousas he proueytosa e a ella he prometida a vida 
presente e a outra. Onde Criso. diz. Nõ sejamos pois toruados quando nõ 
reçebermos aqui gualardã do bẽfeito. mas quando o reçeber por se aqui 
reçebermos nõ reçeberemos mais no outro mũdo. mas se o homẽ nõ te 
paguar aqui emtõ deus te pagara. Onde se segue. (Seer te ha galard[o]ado) 
.s. per o senhor (em a resurrecçõ dos justos) segũdo Beda. como quer 
que todos resurgirã apartadamẽte ou singularmẽte. empero cõ razõ se 
chama propriamẽte resurreçõ ha dos justos e daquelles que per ella forõ 
cõuidados. e que nõ duuidã de seer bẽauẽturados. Onde Grego. Niseno. 
nõ desprezes pois aquelles que jazẽ deribados como se nõ fossẽ dignos 
de cousa algũa nẽ mereçedores. cuyda que cousa sõ e acharas quanto he 
o seu preço e a sua vallia. Vestyrõ a ymagẽ do saluador e som herdeiros 
dos beẽs vijndoiros e teẽ as chaues do regno. e sõ acu/sadores ydoneos 
nõ que voguẽ fallãdo mas seẽdo esguardados e justos do senhor juyz. 
Onde e Crisosto. cõpliria pois de seerẽ reçebidos em çima no eyrado e 
solario. e se te nõ praz ao menos reçebe Christo ẽbaixo na estrebaria ou 
onde stã os seruos. e se outra cousa nõ for seja como proue que come e 
vayse. Onde he a esmolla nõ ousa entrar o demo. e se o nõ queres asentar 
aa mesa cõtigo ẽuialhe de tua mesa algũa yguaria e vianda. E em outro 
lugar diz que tu pervẽtura diras que o pobre he çujo e velhaco. mas tu 
lauao e fazeo aseẽtar cõ tigo aa mesa. se tẽ a saya nõ limpa da lhe tu 
vestido sem çugidade. Christo he aquelle que chegua a ty per aquelle. e 
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tu fallas ẽ esto cousas escusadas.
Moralmẽte quando fazes cõuite .s. quando te cheguas a oraçõ por 

aueres refresco do pam das lagrimas. e te ẽbebedas do vinho da cõpũçõ 
nõ queiras cõuidar os amigos .s. nõ queyras orar por os amigos e parẽtes 
soomẽte e por os ricos .s. por os justos que sõ ricos ẽ virtudes. mas por 
imijgos e pecadores que som proues verdadeiramẽte. O preeguador 
outrosy da pallaura diuinal faz cõuite spiritual. mas se o faz por auer 
hõrra ou proueito temporal nõ reçebera de deus gualardõ. mas se o faz 
por saluaçõ das almas reçebera cõ os justos vida eternal. Em aquello que 
o senhor aqui diz seer te ha gualardoado ẽ a resurrecçõ dos justos (huũ 
daquelles) que alli estauã aaquelle cõuite homẽ rude e carnal mouido 
per aquestas pallauras de Christo creeo que aquella resurrecçõ que auia 
de seer aa vida tal como esta. e que ha mester manjares corporaaes no 
outro mũdo. e que Christo aquellas viandas prometia de dar corporaaes 
no regno dos çeeos (E disse lhe bẽauẽturado he aquelle que come o 
pã no regno de deos.) Onde Cirillo diz que aqueste homẽ era animal e 
nõ entẽdia bẽ aquello que Christo dissera. porque cuydaua elle que o 
gualardoamẽto dos sanctos auia de seer corporal. mas alguũs dizẽ que per 
o pã ẽtẽdia aqueste homẽ a verdadeira bẽauẽturãça. a qual esta em a visom 
e logramento da diuijndade de Christo principalmẽte. e segũdariamẽte 
da humanidade a qual se chama pam de vida. Onde Agus. diz que ou 
per vẽtura este homẽ desejaua e suspiraua como fazẽ os que estã mujto 
alõguados dalgũa cousa que queriã auer ou dalgũa terra onde queriã seer. 
e este pã que elle desejaua estaua ante elle asseẽtado. Qual he o pã do 
regno de deus saluo aquelle que disse. eu som pã  [hh iiij] // viuo que do 
çeeo desçẽdi. Nõ queiras aparelhar as queixadas e dẽtes mas o coraçõ. 
Estas cousas Agus. Bẽauenturado he aquelle que comer aqueste pã que 
he refecçõ das almas ẽ o regno de deus .s. veẽdo e husando delle. E deste 
pã se diz no Ecclesiastico. Aquelles que me comẽ ajnda auerã fame nõ 
por nõ comerẽ ou por lhes falleçer que coymã mas porque nõ auerã fastio 
jamais. e sempre comerã ou husarã daquelle mãjar cõ apetito e voõtade. 
Onde Beda diz. O pã que se come no regno de deus nõ se entẽde por o 
mãjar corporal mas entẽdese por aquelle mãjar que diz eu sõ pã viuo que 
do çeeo descẽdi. Se alguẽ comer daqueste pã viuera pera sempre .s. se 
alguẽ for ẽcorporado perfeitamẽte ao sacramẽto da minha encarnaçõ de 
maneira que mereça auer vista de minha diuinal majestade tal como este 
se allegra da bẽauenturãça da vida ĩmortal. Estas cousas Beda.



194 Vita Christi – II

Oraçõ.

Senhor Jhesu Christo cõ a maão da tua misericordia tu me teẽ e 
defende que nõ se. asenhoree ẽ my a ydropesia do delecto e võtade carnal 
o da auareza ou da soberba. e outorguame que per verdadeira humildade 
de coraçõ boca e obra. eu me assente no postumeiro lugar auendo me 
por menor que os outros. Outorguame que eu por misericordia nõ leixe 
de cõuidar aquelles que o mester hã acorrẽdo a meu poder aas suas 
neçessidades. O dador muy graado deus da a mj misello o pã cellestrial 
em o regno de deus o qual tu meesmo es. por o qual pã senhor a ti cada 
dia trabalhamos e seruimos e por a qual todos dias nos mortificamos e 
marteiramos porque viuamos na tua vida. Amen.

Dos cõuidados pera a grãde çea. Capitollo xx.

E por quãto alguũs som assy dados aas cousas terreaaes e ouffana 
e deleitos do mũdo que nõ tomã aqueste pã de que dicto he ẽçima cõ 
firme ffe. mais cheirãno soomẽte e a sua duçura ẽtejã nõ o gostãdo 
verdadeiramẽte. e por mostrar que o arefeẽtamẽto de taes como estes nõ 
he mereçedor de mãjares cellestriaaes. poõe deus o cõto ou ystoria em 
que demostra a ẽfluẽcia da largueza diuinal. E reprehẽde a ingratidõ dos 
judeus sobeja e multipricada. os quaaes sobre todas as gẽtes forõ 
cõuidados pera bẽauẽturãça cellestrial. Primeiramẽte per os prophetas. 
e segũdariamẽte per Christo meesmo. e a terçeira vez per os apostolos. 
e nõ ẽbarguãdo aquesto nõ quiserõ vijr chaman/doos per ffe. e assi por 
quanto elles nõ quiserõ vijr. forõ chamados os gẽtijos. Diz ergo. (Huũ 
homẽ) s. Christo que he homẽ por razõ1 da humanal natureza que 
verdadeiramẽte tijnha e diz. huũ por quanto era hũa pessoa singular em 
respeito das outras ou dos outros homẽs (fez grãde çea) .s. refecçõ e 
mãtijmẽto da vida eternal a qual he chamada çea. porque assi como se 
da a çea quando se acaba o dia. e aalẽ da çea nõ ha hy outro comer. assi 
ajnda eternal he dada depois daquesta presente vida. onde nõ se espera 
ja outra algũa cousa. Itẽ he chamada çea grãde e mais muy grãde ẽ tanto 
que a sua grãdeza nõ pode seer cuydada jnteiramẽte (e chamou2 muytos) 
porque elle quer que todos homẽs sejã feitos saluos. E chamou deus algũs 
per os ãgeos e outros per os patriarchas ou padres sanctos. e alguũs per 

1  No original: tazõ.
2  No original: chomou.
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si meesmo. e outros chamou per os apostolos. e outros per pallauras 
dalgũs preeguadores. e outros per inspirações1 de dẽtro e alguũs per 
millagres. e outros por bẽ feyturias e per boas andãças. e outros2 per 
açoutes e feridas e per outras desandãças e cõtrariedades. (e emuiou o 
seu seruo) .s. o preeguador do euãgelho. E ajnda que estes seruos sejã 
muytos per desuayrãça das pessoas e dos estados e auetos. empero todos 
deuẽ seer hũa cousa soo auẽdo hũa ffe e hũa caridade. Aa ora da çea .s. 
na postumeira hidade e no tempo da graça. (dizer aos cõuidados que 
venham) .s. que se aparelhe de vijr per boas obras (porque todallas cousas 
sõ prestes) per a vijnda de Christo. Nõ ẽbargãdo que nas outras hidades 
seja feito chamamẽto. empero a morte soo de Christo foy inteiro aparelho 
de entrar ẽ o regno de deus. E aquella çea esta ẽ tres cousas. ẽ auer a 
bẽauẽturada visõ das pessoas diuinaaes. e ẽ auer a cõpanha dos ãgeos. e 
ẽ seer .s. parçeiros e quinhoeiros cõ os sanctos. as quaaes cousas todas 
som prestes segũdo que aqui se diz. (E começarõ todos) jũtamẽte de se 
escusar .s. per mal obra começarõ todos de se afastar porque mais amarõ 
as cousas terreaaes e corporaaes que as çellestriaaes e spirituaaes. e todos 
se escusã3 e ajnda que nõ per pallauras empero per pẽsamẽto e per obra. 
E diz que todos .s. a mayor parte que poucos se saluã. respecto dos que 
sõ cõdẽpnados. Segũdo Grego. muytos sõ chamados mas poucos veẽ. 
porque muyto per ffe som seus subditos. e por mal viuerẽ nõ querẽ vijr 
a seu cõuite. Mas ay de nos ca segũdo elle meesmo Grego. ex aqui o rico 
homẽ que cõuida // o pobre vay logo corrẽdo apresadamẽte e nos somos 
cõuidados aa çea e cõuite de deus. e escusamos nos. Esta escusaçõ he 
indisposiçõ da voõtade porque huũs caaẽ ẽ soberba outros ẽ auareza 
outros ẽ luxuria onde percõseguĩte se seguẽ as cousas daquelles que se 
escusam ẽ aquello que diz o primeiro (eu cõprey hũa villa e neçessario 
me he que a vaa auer) onde sõ entẽdidos os soberbosos amadores do 
mũdo ẽ os quaaes he a cobijça de auerẽ senhorio o qual se ẽtẽde per a 
villa nomeada (E outro disse. E eu cõprey cinco juguadas de bois e vou 
os prouar) em a qual cousa sõ entẽdidos os auarẽtos que som muytos 
afficados nos cĩco sentidos e na cobijça das cousas terreaaes. Per os bois 
que laurã e reuoluẽ a terra se entẽde os sobredictos que cõ auareza reuoluẽ 
e trasfeguã o mundo. (E o outro disse. E eu tomei molher e por tãto nõ 
posso hir) ẽ a qual cousa sõ entẽdidos os homẽs carnaaes e que se dã aos 
viços da carne. A molher he cousa que perteẽçe aa dellectaçõ da carne. 

1  No original: inspirarações.
2  No original: outrso.
3  No original: escnsã.
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E disse aqueste que nõ podia hir segũdo declara Basilho por quanto o 
entẽdimẽto humanal inclinado aas catiuidades humanaaes fraco he pera 
fazer boõas obras e diuinaaes. Todos os sobredictos pois sõ indignos e 
nõ mereçedores da çea das vodas do cordeiro. Onde ha estes versos. A 
villa e os bois e a molher çarrarõ a salla da çea aos que forõ chamados. 
E a estes tres viçios sõ reduzidos todollos outros pecados. porque segũdo 
diz sã Johã toda cousa do mũdo ou he cobijça dos olhos ou cobijça da 
carne ou soberba da vida. Onde Agust. diz assi. O vos que aa çea de deus 
vijndes nõ queyraaes amar o mũdo nẽ aquellas cousas que no mũdo sõ. 
O amor das cousas terreaaes he visto da[s] penas spirituaaes. porque 
todas cousas que no mũdo sõ cobijça da carne e cobijça dos olhos sõ. E 
porẽ diz cinco pares de bois ou singees de bois cõprey e villa cõprey. 
Tiremos pois de nos as vaãs escusas e maas e venhamos aa çea em que 
sejamos engrossados e abastados de dẽtro nom vos embargue pararmentes 
em teer altezas e senhorios. nem nos aalleuãte a soberba nem nos detenha 
louçaynha nom licita. nom afaste de deos. nem nos embargue a nos. nẽ 
nos tolha o viço da carne o viço do coraçõ venhamos e pẽsemos de 
emgordar. Estas cousas Agusti. Segundo Crisosto. como quer que semelhẽ 
razoadas as escusas. empero nõ o sõ e / em aquesto auemos ensinãça 
qua ajnda que neçessarias sejã aquellas cousas que nos deteẽ que primeiro 
que todas façamos os spirituaaes. Todo aquelle se escusa que mais ama 
as cousas terreaaes que as celestriaaes ajnda que digua que per aquellas 
vaya as cousas do çeeo: a qual cousa pode ao presente seer dicta a muytos 
clerigos e religiosos que teem tãto cuydado e carrego das cousas terreaaes 
e da quellas ẽ que os leigos sõ occupados que nõ ha ẽ taaes cousas 
defferẽça antre elles. Onde Gregorio. Mas ex aqui antre aquesto que 
podemos pẽsar que os nossos coraçoões nõ poderã ha esto respõder e 
peruẽtura per ẽcubertos pẽsamẽtos dirã a ssi meesmos. Nõ nos queremos 
nos escusar de hir aaquelle cõuite da refecçõ e mãtijmẽto de çyma e praz 
nos de seer chamados e de hir a elle. Fallãdo aas nosas voõtades cõnosco 
taaes cousas dirã verdade ou dizẽ si ellas nõ amã mais as cousas terreaes 
que as celestriaaes: e se se nõ occupã mais nas cousas corporaaes que 
nas spirituaaes. Estas cousas Gregorio. (e tornou o seruo e cõtou esto ao 
senhor) os preeguadores saaẽ a preeguar e tornãsse a cõtẽplar e deuulguã 
o poco e fraco proueito de muytos e o maao estado da ygreja per deuota 
cõpaixõ. (entõ jrado o padre e o senhor de muyta cõpanha) a qual som 
os angeos e os escolhydos cõtra aquelles que assi desprezã hir ao cõuite 
nõ hirado nem sanhudo cõ jra da voõtade mas cõ jra da obra por quanto 
pune e da escarmẽto a maneira de jrado. Porque segũdo Agusti. a sanha 
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de deus com as negligençias dos homẽs he a pena do pecado por quãto 
desprezã a çeea e cõuite da vida eternal que lhes aparelhada teẽ enchẽ a 
voõtade de vijs e çujos manjares. (jrado digo que disse ao seu seruo) s. 
ao preeguador do euãgelho (saae asinha) .s. do ouçio da contẽplaçõ (e 
vayte ao pubrico) da preeguaçõ (nas praças e ruas das çidades) que som 
çarradas e teẽ portas e entẽdesse por o chamamẽto dos judeos os quaaes 
erã çarrados per os mandamẽtos e obseruanças da ley e assi como 
çidadaãos de deos e assi como aquelles que tinham a sua ley dos quaaes 
alguũs eram nas praças .s. na largueza da bẽauẽturãça e do viço. e alguũs 
estauam nas ruas ou semedeiros ou azinhaguas .s. no apertamẽto da coyta 
e tribullaçõ por que mais apertadas1 sõ as ruas que as praças. (e os que 
erã pobres) por mingoa da graça e virtu//des. (e fracos) por mingoa de 
bẽ obrar. (e os çegos) per os falleçimẽtos do verdadeiro conhoçimẽto (e 
os çopos) per mĩgoa da dereita affecçõ e entẽçõ .s. que sõ humildosos e 
que se teẽ por taaes como dito he .s. por çegos e çopos etc. e desejã por 
ẽtrar. (reçebe os e leua os dẽtro) taaes como estes quer o senhor que sejã 
chamados a peẽdẽça. e que sejã reçebidos ao seu cõuite porque leyxados 
os mayores dos judeus por sua ingratidõ e soberba os humildosos 
simprezes e os pubricanos daquelle poboo forõ chamados segũdo se 
mostra em os apostollos e ẽ muytos outros per a ystoria e de curso do 
euãgelho. Onde Gregorio. Porque os soberbos nõ querẽ vijr por tãto som 
chamados e escolhidos os pobres. porque as baixezas do mũdo escolhe 
deus por cõfunder as cousas altas e fortes. Os pecadores soberbosos sõ 
ẽgeitados. e os pecadores humildosos sõ escolhidos. Estes çertamẽte 
escolhe deus que som desprezados do mũdo porque muytas vezes o 
desprezo do mũdo faz o homẽ tornar a ssi e conheçerse. Os pobres pois 
e os fracos e os çopos sõ chamados e veẽ. porque os ẽfermos quaaesquer 
e os desprezados em aqueste mũdo muytas vezes tanto ouuẽ mais a voz 
de deus quanto ẽ aqueste mũdo menos teẽ ẽ que se delectẽ. Onde Agus. 
diz e quaaes veerõ saluo os mẽdigos ou pedintes e os fracos e çopos e 
çeguos. mas aquelles nõ vierõ que erã ricos e saãos. assi como homẽs 
que andauã bẽ e tijnhã a vista aguda2 e clara presumindo muyto de sy 
meesmos. e porẽ tãto sõ mais desprezados quanto sõ mais soberbos. 
Venhã os mẽdigos pois que aquelle os cõuida que por nos foy feyto pobre 
seẽdo rico por tal que da sua pobreza nos outros mẽdigos fossemos feitos 
ricos. Venhã os fracos porque nõ hã mester phisico aquelles que sõ saãos. 
mas aquelles a que vay mal. Venhã os çopos que lhe diguã. cõpoẽ meus 

1  No original: apertados.
2  No original: agdua.
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passos nas tuas carreiras. Venhã os çegos que diguã alumea os meus 
olhos que nũca durma eu em a morte. Estas cousas Agus. (E diz o seruo. 
Senhor feito he como mãdaste) nõ soomẽte aquello que mãdaste he feito. 
mas per aquella ordenãça e maneira. e assi se nota que a perfeita obediẽçia 
em a cousa e ẽ a maneira. (E ajnda hi ha lugar) assi como se dissesse. 
Mujtos reçebemos dos judeus mas ajnda hy ha lugar em que sejã reçebidos 
os gẽtios. Esto ajnda hy ha lugar se diz. porque a ygreja sempre sta 
aparelhada de reçeber muytos (e disse o sen/hor ao seruo. saae aginha ẽ 
as carreyras e sebes) .s. fora de Judea descorrẽdo ao poboo dos gẽtios. 
Per os caminhos e sebes se entẽde o chamamẽto dos gẽtios que sõ assi 
como mõtesinhos nas carreiras e nas sebes da aduersidade. (e cõstrãgeos 
que entrẽ) per aficamẽto e ĩportunidade de preeguaçõ. Chamados sõ 
aquelles que sõ retrahidos e tirados de mal per amoestaçoões feruẽtes e 
som ẽpuyxados aquelles que sõ tirados de mal per duas ameaças. Onde 
amoestou o se[n]hor o seruo que chamasse os judeus. e que cõstrãgesse 
os gẽtios porque aos judeus que tijnhã lei e prophecias menor chamamẽto 
abastaua daquello que abastaua aos gẽtios (porque seja chea minha casa) 
s. o çeeo e a terra cellestrial õde se faz o cõuite eternal do cõto deuido 
dos predestinados o qual cõto nõ ficara por acabar. Ou sõ ẽpuyxados e 
cõstrãgidos que entrẽ aquelles herejes que sõ punidos per a ygreja e 
arreprehẽdẽse e tirãse das suas heregias ou se entẽdẽ quaaesquer outros 
que sõ quebrãtados cõ as aduersidades deste mũdo e se tornã a amar 
deus. Bẽauẽturada neçessidade he aquella que nos força e cõstrãge pera 
obrarmos boõas cousas e nos melhorarmos. Muytos hi ha que em quanto 
sõ em bẽauẽturãça e assessego viuẽ mũdanalmẽte. E quando sõ em 
perijgo e auersidade acorrẽ se a deus e fogẽ pera elle. Onde Criso. Muyto 
mayor trabalho he vẽçer os homẽs as cobijças quando he ẽ segurança 
que desprezar as riquezas quando he ẽ perijgo porque o perigoo he ẽ 
ajuda da alma e ligeiramẽte he vẽçida a dellectaçõ da carne e do corpo. 
quantos hi ha que em o sessego nõ forõ cõtẽtes de seer pobres. empero 
auẽdo algũa perseguiçõ mais cõtẽtes forõ de leixar o que amã que 
pereçerẽ. e sabẽdo deus que alguũs serã taaes tiralhe as riquezas por tal 
que sejã releuados do cuydado e aficamẽto dos beẽs. e melhor e mais 
seguramẽte perseuerẽ e assesseguẽ ẽ deus. Estas cousas Criso. Mostrase 
pois claramẽte segũdo diz Grego. que alguũs sõ chamados e nõ querẽ 
vijr. assi como aquelles que reçeberõ dõ de entendimẽto. mas nõ fazẽ as 
obras segũdo aquelle entẽdimẽto outros sõ chamados e veẽ assi como 
aquelles que reçeberõ graça de entẽdimẽto e acabã na bẽ obrãdo. outros 
sõ forçados ou ẽpuxados que entrẽ. e estes sõ aquelles que a ygreja 
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temporalmẽte pune e em fim poõe cõcludẽdo. (eu vos digo que nẽhuũ 
daquelles homẽs que forõ chamados) e nõ quiserõ vijr gostarom a minha 
çeea. E esta sentença do sen//hor segũdo diz Gregorio de temer he muyto. 
Onde Crisostomo diz que perseueremos pois e aguardemos aquella 
dignidade que no começo reçebemos e cada dia busquemos e pregũtemos 
por os regnos vijndoiros e julguemos todas cousas presentes por soombra 
e sonhos1 porque se huũ rey terreal reçebesse a ti pobre ẽ filho ja tã soo 
nõ olharias mẽtes aa villeza da choça ou cabana ẽ que naçeste. e assy 
pois nõ penses que algũas cousas da queste mũdo sõ de preço nẽ valor 
em comparaçõ das muyto mayores pera que es chamado. Estas cousas 
Crisostomo.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que querẽdo que todos homẽs fossem saluos 
aparelhaste a todos ho comer da bẽ auenturãça celestrial e chamaste a 
ella mujtos per muytas maneiras nõ lãçes fora a my mezquinho da quella 
graça geeral que vieste dar a todos. e outorgua me trilhar toda soberba 
e cobijça e auareza e cõcupiscẽçia da carne e o delecto e viço della de 
maneira que estes nẽ outros embarguos nom me tolhã o cõuite eternal 
mas que eu sõ pobre ẽ graça e virtude2 e fraco em bẽ obrar e çego em 
bem conheçer e çopo em auer boõa affecçom seja leuado e metido ao 
dicto cõuite. Amem.

Da festa e sollẽpnidade chamada çenoffegia.
Capitollo .xxj.

(Apres da questas cousas andaua e estaua Jhesu) ajnda (em 
Guallilea3.) E hya aas sinagoguas dos dictos moradores em Guallilea. (e 
nõ queria hir a Judea porque os judeus o queriam matar) nom embarguando 
que podesse estar antre elles de guisa que lhe nom podessem empeeçer 
mas elle quis algũas vezes affastar se delles ante do tempo da paixom 
primeiramẽte por razom de si meesmo porque ajnda nõ vyera o tempo 
em que queria seer morto. A segunda razõ por o nosso por cõsollar ãdãdo 
nossa fraqueza e ẽfirmidade dãdo nos exẽplo que podemos algũas vezes 
afastarnos da perseguiçõ (E auia de seer acerca o dia da festa dos judeus 

1  No original: sõnhos.
2  No original: virtnde.
3  No original: gnallilea.
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chamada çenophegia) .s. festa de tabernaculos quãdo os filhos de 
Jherusalem morauã .vij. dias de soo as soombras dos ramos em 
semelhança e memoria dos tabernaculos e cabanas em que mo/rarom 
seus padres quãdo forõ tirados do Egipto e ãdauã per o deserto assi como 
aquelles que faziã nẽbrãça do senhor e auiã no depois de matar. E esta 
pallaura çenophegia he dicta grega e composta de çenos que quer dizer 
soombra: e fagi que quer dizer comer porque aas soombras comiã em 
quanto duraua aquella festa. E fazia se colhydas as nouidades do anno 
em o mes de setembro que he o septimo porque no tempo que as huuas 
erã maduras e colheidoiras sahyrõ elles das tendas e cabanas e cheguarõ 
aa terra da promissom. Onde aquelles que andauã por escuytas trouuerõ 
huuas em hũa aste ou lenho. E achaguada ja muyto aquella festa. (os 
jrmaãos do senhor) .s. alguũs seus parẽtes nõ os apostollos mas alguũs 
da sua geeraçõ da parte da virgẽ Maria porque vija que nõ estaua prestes 
para hir aa festa cõuidauãno e queriam que fosse em Jherusalem que era 
a cabeça do regno e que ally mostrasse o louuor de seus millagres e se 
demostrasse. Christo auia alguũs parẽtes segũdo a carne os quaaes segũdo 
custume dos judeus se chamauã jrmaãos (e disserõ lhe vayte daqui e 
passa te a Judea .s.) a Jhersuralem. Cydade metropollitana de Judea (por 
tal que os teus discipollos.) e ensinados s. as cõpanhas que te seguẽ de 
toda parte e quaaesquer que ally forẽ jũtos. (vejã as tuas obras) Assy 
como se dissesse segundo Beda. Tu fazes millagres mas fazellos em 
escondido demostra te e pareçe aos homẽs passa te aa çidade real onde 
som os principes: e veẽdo os millagres percalçaras louuor. Os amigos 
carnaaes queriã que ouuesse louuor por tal que elles fossem quinheiros 
e fossem hõrados e emxalçados per seus millagres dauã cõselho carnal. 
Pẽsauã elles que o fauor e louuor do mũdo era o fructo das suas virtudes 
e millagres. propria cousa he da vaã gloria e da quelles que som 
cobijçosos della que qualquer louuor seu ou dos seus seja de[s]prezado 
e publicado. (Nẽ eram creẽtes) fielmẽte (em elle nẽ) perfectamẽte os 
dictos (seus parẽtes.) mas por que pensauã que elle se paguaua de vaã 
gloria e porque lhe requeriã cousa maa por tanto recusou de o fazer por 
dar exemplo a nos de nõ buscarmos a gloria vaã da queste mũdo dizẽdo 
lhes (o meu tempo) .s. de pubricar a minha gloria (nõ veyo ajnda) porque 
depois // da ressurrecçõ se auera de pubricar. (mas o vosso tempo) .s. da 
gloria e louuor do mũdo em que sejaades enguanados cõ o louuor vaão 
dos homẽs (sempre esta prestes) Aquellas cousas que o mundo requere 
e offereçe .s. honrras riquezas e viços demãdaaes. os mũdanaaes teẽ o 
tempo aparelhado e cõcordado consigo ao louuor: porque aquello que 
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elles amã aquello ama o mũdo e consente e concorda ao mũdo. empero 
aquello que querẽ sempre o achã. Os sanctos que buscã a gloria e louuor 
spiritual: estes nõ teẽ o tẽpo aparelhado porque doestam e menosprezã 
taaes cousas. e por tanto diz (nõ pode o mũdo) .s. os mũdanaaes (auorreçer 
a vos) porque cõcordaaes com o mundo e sooes daquelles que o amã e 
daquelles que som semelhauees em voõtade e voto e obra. Nõ ha hy odio 
antre vos e elle: mas amor e amizade. Onde Crisost. Como auorreçem o 
mũdo aaquelles que querẽ aquello meesmo que o mũdo quere: e teẽ 
cujdado e estudo em elle. Mas a my e aos meus auorreçe o mundo por 
a descordança e dessemelhãça. porque nos nõ louuamos as suas maas 
obras mas ante as reprehendemos. Aqui pois se distingue e se estremã 
os maaos dos boos em algũa maneira. O tempo de louuor dos maaos 
sempre he em o presente onde os maaos ẽfloreçẽ. mas o tempo da gloria 
dos boos sera no outro mũdo quãdo as tribulações e paixões forẽ passados. 
Onde Agusti. diz. Sejamos dereitos de coraçõ porque ajnda nõ noyo o 
tempo de nosso louuor e seja dicto aos amadores do mũdo quaaes erã os 
jrmaãos ou parẽtes de Christo o vosso tempo sempre he prestes e o nosso 
ajnda nõ veyo. e nos sejamos outrosi ousados de dizer aquesto. porque 
somos mẽbros e corpo de nosso senhor Jhesu Christo. e porque nos praz 
de boa voõtade conhoçermos a nossa cabeça e diguamollo toda via porque 
por o nosso elle teue por bem de o dizer. Quãdo os amadores daqueste 
mundo se alleuãtã cõtra nos diguamos. o nosso tempo agora he sempre 
prestes mas o nosso ajnda nõ veyo. Estas cousas Agust. O tempo dos 
ricos outrosi sempre he aparelhado porque sempre he nas suas bolsas. 
Se faz frio vestẽ se bem ou se aqueẽtam per outras maneiras. se faz calma 
teẽ casas frias e outros acorrimẽtos. e assy meesmo nos outros 
desfallicimẽtos do corpo teẽ / logo remedio prestes. mas os pobres todo 
teẽ por o cõtrairo: mas de outra guisa sera no outro mũdo. por quanto 
ergo os mũdanaaes teẽ aqui suas festas temporaaes .s. comer e auer prazer 
e viço e semelhãtes cousas de fora. mas os sanctos que doestã e desprezã 
aquestas cousas e todas aquellas que som do mundo. estes teẽ suas festas 
spirituaaes as quaaes stã em as delectações do spiritu. e porẽ bem poõe 
adeãte (vos que demãdaaes) as festas mũdanaaes e dos seus prazeres 
vijnde ou (hyde aaquesta festa) em a qual querees veer e seer justos cõ 
vaydade e cõcupiscencia: a qual cousa pero elle nõ dizia requerindoos 
pera ello: mas nõ cõtradizẽdo e demostrãdo o seu error (e eu) que nõ ey 
prazer em taaes cousas. (nõ hyrei) cõ vosco (aaqueste dia de aquesta 
festa) per a maneira que vos querees (porque o meu tempo) .s. da minha 
gloria segũdo a humanidade ao qual ajnda ey de cheguar seendo cõprida 
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primeiramẽte a humildade da minha paixõ nõ he ajnda cõprida. Ou dizia 
aqueste tempo que elle ordenara de aguardar nõ seer cõplido porque no 
começo da festa curaua mujto das mesas e das viãdas e pouco da doctrina. 
mas açerca da fim da festa quando Christo tijnha ordenado e desposto 
de hir mais curauã das cousas spirituaaes segũdo se mostra adeãte. Diguã 
pois os deuotos aos outros que os cõuidarẽ aos cõuites e aos prazeres e 
louçaynhas. subij vos aaqueste dia da festa mas nos nõ hiremos1: ca nõ 
deue o seruidor de Christo delectar se ẽ taaes cousas: porque delicado 
homẽ darmas ou caualleiro he aquelle que quer jũtamẽte allegrar se cõ 
o mũdo: e regnar cõ Christo: ca dicto he. Ay daquelles que leuã boos dias 
ẽ aquesta vida porque ẽ huũ põto descẽderã ao ĩferno. ca ẽ sua vida 
reçeberõ o bẽ que auiã de auer. Tres cousas nos deue retraher que nõ 
façamos nossas festas em aqueste mũdo. Primeiramẽte porque aquesta 
vida he vespera ou vigilia da outra. e porẽ deuemos jejũar e chorar nossos 
pecados porque possamos percalçar e cheguar aa festa da celestrial terra. 
Onde Matheo. Bẽauẽturados som aquelles que chorã. Ex aqui a vigilia 
por elles serã bẽauẽturados: ex aqui a festa. mas os vaãos querẽ aqui 
fazer sua festa porque sempre querem auer louuor mundanal e o viço: e 
nom querem soffrer alguũ nojo seu: e porque a sua festa a//gora esta 
cõprida de comer beber e rijr e escarneçer porẽ vijrã depois a teer vigilia 
e pera sempre estarẽ ẽ fame e sede choro e tribulaçõ. Onde entõ ay 
daquelles que sooes aqui fartos. Ex aqui a festa porque aueres fame: ex 
aqui a vigilia. Segũdariamẽte porque esta vyda he desterro. qual seria 
aquelle que andasse2 desterrado em caminho que quisesse fazer festa? 
mas deue aguardar ataa que torna pera sua terra. A nossa terra he o regno 
çelestrial: a qual espera por nos. e porque os pecadores fazẽ daquesto 
desterro terra propria: por tãto serã banidos e lãçados pera sempre da 
patria çelestrial como desterrados. Terceiramẽte porque esta vida he lugar 
de affam e trabalho cõtinuado. e por tanto som os seruos de deus em 
cõtinuado trabalho. por tal que depois do trabalho venha a folguãça. Os 
homẽs vaãos e sem proueyto querẽ estar em vagar. e porẽ do vagar veem 
em trabalho. (e quãdo esto disse Jhesu ficou em Gualylea) por a razõ 
sobredicta. (mas depois que se forõ seus jrmaãos) ou parẽtes (a cabo de 
dous dias escondidamẽte se foy alla) sem elles. assy como nõ quis no 
começo da festa hir por nõ dar cõsentimẽto aos parẽtes que lhe faziã 
maao requerimẽto. assy meesmo se nõ quis de todo escusar de hir por 
nõ leixar a doctrina da saluaçõ que elle vyera ensinar. Desta maneyra 

1  No original: hieremos.
2  No original: audasse.
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ergo faze tu o dia festiual se queres que Jhesu vaa aa tua festa. aquelles 
que fazẽ suas festas em pubrico ja reçeberõ seu gualardõ. Onde Beda. 
Misticamẽte se entende que a quaaesquer pessoas carnaaes e que buscã 
o louuor humanal o senhor fica ẽ Gualilea e nõ quer hir cõ elles. e Gualilea 
quer dizer passamẽto ou mudãça feita nos mẽbros os quaaes se traspassam 
e mudã dos viços aas virtudes e melhorã ẽ elles. mas ao depois foy alla 
o senhor porque os mẽbros de Christo nõ buscã a gloria deste mũdo mas 
da vida eternal. Escondidamẽte sobio o senhor ou foy alla. porque toda 
gloria sua he de dẽtro .s. de puro coraçõ e boa consciẽcia e de nõ fingida 
ffe. Estas cousas Beda.

Nota que quando o senhor auia de fazer e ensinar ou mostrar alguũs 
millagres: e ajnda em todas suas obras grãdes e de grãde virtude e 
demostraçõ de seu poderio elle fugio de auer gloria nẽ louuor humanal. 
e nõ queria em taaes feitos teer cõpanheiros nem al/guẽ que fosse ante 
elle a publicallos1 segũdo se mostra aqui e ẽ outros muytos lugares2: 
como se disesse que quanto mayor es tãto sey mais humildoso ẽ todas 
cousas. mas nas obras de humildade sempre quis teer cõpanha: e quando 
veyo3 aa paixõ emuiou deuãte seus discipollos que lhe leuassem a asna 
e o burro. outrosy auẽdo de hir comer o cordeiro pascoal: e [e]muyou 
deuãte seus discipollos que aparelhassem o lugar. mas esto fez em o 
aparelhamẽto de tã grãde sacramẽto: o qual nõ deue seer tomado saluo 
cõ muyto aparelho de virtude e boas obras. (Os judeos comuũmẽte o 
buscauã no dia da festa) e pregũtauã por elle por quanto o nõ vijrõ no 
começo cõ seus parẽtes: dizẽdo. (onde he aquelle.) tam grãde preeguador 
e fazedor de tã grandes marauilhas? (E auia arruido ãtre as cõpanhas) e 
desacordauã. (alguũs auia hy) que o buscauã cõ boa teẽçõ. (e estes diziã) 
que fazia aquellas cousas. (por quãto era boo) louuãdo a sua douctrina 
e millagres. (Outros auia hy) que perseguiã os dictos e feitos que fazia. 
(e diziã que enganaua as gẽtes) nõ he pois marauilha se os homẽs maaos 
algũa vezes fallã mal dos seruidores de deus. pois que do filho meesmo 
de deus fallaua taaes cousas. Onde Agust. diz que esto se deue entẽder 
agora de todos os seruidores de deus: qualquer que ouuer algũa graça 
spiritual logo lhe dizẽ huũs que he boo homẽ: e outros dizẽ que nõ. mas 
que enguana as gẽtes. Aquello pois que foy dicto do senhor aproueita 
pera consolaçõ nossa e de qualquer christaão que seja dicto aquesto. 
Estas cousas Agusti. E se bẽ cuydares em aquestas cousas o reprehẽdimẽto 

1  No original: puplicallos.
2  No original: lugures.
3  No original: vyeo.
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feito per os maaos louuor he. Onde Grego. diz que muy sandia cousa he 
se querermos prazer aquelles que sabemos que nõ prazẽ a deus. e o 
reprehẽdimẽto e doesto dos maaos he louuor e prouaçõ da nossa vida. 
porque ja se mostra que nos algũa cousa auemos de justiça se começamos 
desprazer aaquelles que a deus nõ prazẽ. Em todas cousas que forõ de 
nos dictas deuemos nos tornar aa nossa võtade que he testimunha e juyz 
das cousas de dẽtro. que aproueita de nos louuarẽ todos se a cõsciẽcia 
nos accusa ou que nos ẽpeçe ajnda que todos nos accusẽ se a cõsciẽcia 
soomẽte nõ nos accusa. Onde e Boecio diz que nõ te deues marauilhar 
se em aqueste mar da questa // vida sejamos aballados e mouidos dos 
tormentos que soprã de todo cabo e o principal proposito desto he que 
desaprazamos aos maaos. Onde outro si. Seneca diz: que tam torpe cousa 
he seer louuado de torpes como seer torpe. E em outro lugar diz assy. 
Nom me pareçe que alguũ faça mayor cõta: e que em mayor estimaçom 
tenha a virtude nẽ ha hy mais deuoçom della que ho homẽ que perdeo 
fama de boo por tal que nom perdesse a cõsciencia: honesta he aquella 
torpeza que se faz ou he auida por boõa causa. Estas cousas Seneca. 
(Empero nẽhuũ daquelles) que diziam que Christo era boo (fallaua de 
praça delle por medo dos judeos principaaes porque nom fosse lãçado 
fora da sinagogua.) e do ajũtamento dos outros donde se mostra que os 
regedores e os capitaães da quelle poboo diziã que elle era enguanador 
e truã: e a mayor parte diziam o cõtrairo: enguana as gẽtes esto soaua 
mais altera[da]mente mas a voz de seer boõa era mais encuberta. Ex aqui 
quanto a verdade era abatida e a falsidade alleuãtada. Alguũs auia hy 
temerosos e amedorentados os quaaes criam em Christo mas nom ousauã 
de dizer a verdade. Per tres maneiras segundo Crisostomo pode alguẽ 
pecar na verdade .s. ou callãdoa cõ medo ou mudãdoa em mentira ou 
nom a defendendo. Dos primeiros he aquello que se diz que alguũs diziam 
que era boõ mas nẽ huũ fallaua publicamẽte por medo dos judeus. 
Segundo diz Agustinho cada huũ delles he culpado acerca de deos aquelle 
que calla verdade e o que diz mẽtira aquelle por que nõ quer aproueitar 
e bem fazer: e este porque deseja de empeeçer dos segũdos se segue. E 
outros diziã que nom mas enguanaua as gẽtes e de taaes diz o appostollo. 
Cambarõ a uerdade de deos em mentira. Dos terçeiros se diz que muyto 
murmurauã delle antre as gentes. Murmurauam por que o perseguiã os 
phariseus e fallauã antre si. Mas nom o defendiam nem ousauã de contra 
dizer abertamẽte nom embarguando que digua o sabedor a taaes morreo 
pelleja por a justiça ata a morte. (E seẽdo ja a festa de meada) .s. ao 
quarto dia quando outrosi deos no começo do mũdo fez pareçer e splã/
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deçer o lume nos çeeos (subio Jhesu ao tẽplo publicamẽte e ensinaua.) 
os euangelistas algũas vezes segũdo custume dos judeus a .vij. dias ẽ 
que duraua a festa e sollẽpnidade chamaua huũ dia festiual mas ho viij. 
dia nom era do cõto nom complimẽto da cenophagia. empero guardauasse 
todo em cheo porque em elle se aparelhauã esmollas pera as obras dos 
pobres e pera as necessidades da fabrica do templo e das alfayas ou 
ornamẽtos que meester eram (E alguũs da cõpanha diziã que elle era 
verdadeiramẽte propheta) e Christo (E outros diziã que era demoninhado) 
Mas o senhor nõ toruado por aquello mas quieto e assesseguado nõ 
respondeo nem disse mal a quẽ o dizia delle mas mãssamente respondeo 
a todo em a qual cousa segũdo Beda nos leixou exempro de paciẽcia e 
quãdo quer que nos per alguem forem dictos alguũs falsos doestos que 
os soportemos cõ paciencia e que nom respondamos o mal que poderiamos 
mas que preeguemos amoestaçoões e requerimẽto de saluaçõ. (e queriãno 
tomar.) pera o matarẽ mas per virtude diuinal forom reprimidos. (e nõ 
foy alguũ que lãçasse maão em elle) porque nõ lhe podiam fazer cousa 
saluo quanto e quando elle queria e outorgaua. (porque ajnda nõ vyera 
sua ora) .s. a1 hora da sua prisom que per elle era ordenada porque elle 
quis que primeramẽte preçedesse lõga2 ordenãça de pregoões ante que 
nascesse em o tempo cõuinhauel. e outrosi quise que fosse primeiro 
preeguado o euãgelho per elle e depois ẽ deuido e ordenado tempo de 
morrer. (Algũas3 da quellas gẽtes) humildosos e pobres (crijã em elles) 
por a sua preeguaçõ (e milagres) louuãdo e glorificãdo as suas pallauras 
e obras e mas nõ diz esto dos principes. ca quanto mayores erã tãto mais 
sandeus e sanhudos erã (E ouuindo os principes e phariseus que a gẽte 
e o poboo) rogia (e fallaua) ẽcubertamente (delle bem e que o louuauã.) 
e per oppiniones cõtrairas que auia antre o poboo e porque desacordauam 
mouidos cõ enueja. (emuiarõ os ministros algozes do) adeantado ou do 
corregedor os quaaes elles allugarõ por soldada (para o prẽderẽ) por que 
elles nõ erã ousados de o fazerẽ per // ensinãdo ajnda e castiguãdo a 
pertinacia daquelles (Ajnda huũ pouco de tẽpo estou cõ vosco) porque 
vos trijguaaes pera me matar speraae huũ pouco de tempo .s. vij. meses 
(porque aquello que agora fazer queres vos o cõplirees: mas nõ agora. 
porque ajnda nõ quero) e nõ esta em vosso poder mas no meu de me 
prẽderdes. Speraae atees que venha o tẽpo. e aginha vos leixarey e 
acabada a obra da redẽpçõ: por a qual eu sõ cõ vosco logo me vou de 

1  No original: o.
2  No original: lõgo.
3  No original: Alguũs.
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meu grado .s. pera paixõ e morte aaquelle que me emuiou deuo de cõprir 
ajnda. e acabar a minha ordenãça preeguãdo e fazẽdo millagres. e assy 
eu de cheguar aa minha paixõ. (buscaaes me e nõ me acharees) Esto 
segũdo Agustinho foy cõprido na asçensom quando muytos judeos 
arreprehendidos e cõpũgidos per a preeguaçõ dos apostollos creerõ. 
Aquesto cada dia acõteçe que muytos buscã agora Christo e nõ o acham 
porque nõ o buscã onde elle he: mas onde nõ he Christo. nõ he elle em 
as riquezas nẽ nos viços nẽ nas hõrras: e porem nõ he ally achado. Onde 
em o liuro de Job diz. que nõ he achado na terra dos que viuẽ 
dellectuosamẽte: e esto he quanto aos viços. e o inferno diz nõ he em 
my. e esto quanto aos auarẽtos a cobijça dos quaaes nõ teẽ fũdo. e o mar 
diz nõ he comigo quanto aos soberbosos que sempre som ẽchados e 
inflados. mas achase na humildade pobreza e aspereza: porque ally he 
elle. E estas tres cousas trouue cõ sigo Christo a este mũdo e cõ estas 
quis nasçer. Onde se diz em Lucha. Acharees o menino. ex aqui quãta 
humildade: emuorilhado em trapos. ex aqui quãta pobreza: e posto em 
a mãjadoira. ex quanta aspereza (em o postumeyro dia da festa) .s. no 
septimo dia o qual se guardaua e honrraua tãto como o primeiro. em o 
qual era a major força e ajũtamẽto do poboo ou no postumeiro .s. na 
oytaua que era dia de esmolla e collecta. E chamauase aquelle dia muy 
sancto na ley: porque figuraua e significaua o ajũtamento dos sanctos e 
a bẽauẽturãça de çima (Staua Jesu dereito em pee) e nunca se assentaua 
ou ẽcostaua: e firmemẽte (braadaua) preeguãdo a pallaura de deus 
publicamẽte. chamaua o senhor Jhesu nõ fallãdo como quer: mas 
braadãdo cõ viua e afficada voz de guisa que todos o podessem / ouuir. 
em a qual cousa demostra o feruor de seu desejo e a grãde voõtade que 
auia de ensinar o caminho per a saluaçõ. Segũdo Crisosto. O primeiro 
diz estauã em louuores e sacrificios: e os dias de meo em comer e em se 
dar a viços e a delectos em presença do senhor. e no postumeiro dia 
estauã mais prõptos e mais feruẽtes pera ouuir porque leuã se com sigo 
aa partida algũa ensinãça. e por tãto em aquelle dia staua o senhor mais 
afficado por ẽsinar e daua sua doctrina assi como viãdas confortosas de 
saluaçõ: nas quaaes pẽsassem aquelles que as leuassem atees a outra 
festa em que outra vez reçebessen ẽsino. Estes sete dias significã as sete 
festas do coraçom que fazemos ao senhor ẽ o começo: das quaaes lhe 
offereçemos sacrificios de louuor. e nos çinco seguĩtes reçebemos 
mãtijmẽto em presença do senhor. O primeiro em pã de lagrimas por os 
pecados. o segũdo ẽ cõforto e refresco de virtude. o terçeiro ẽ o pã de 
clarificada cõsciẽcia das reliquias e fezes dos pecados. o quarto ẽ refresco 
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e gouerno de desejo na cõsollaçom do spiritu sancto. o quĩto em o 
mãtijmẽto e refecçom do sacramẽto. e o septimo dia se alleuãta Jhesu 
dando mantijmento e gouerno em pã de pallaura diuinal. e seguese aquello 
que emsinaua (se alguẽ he sede) .s. deseja feruẽtemẽte a augoa da doctrina 
da vida e a graça do spiritu sancto (venha a my) que som fonte da augoa 
viua nõ andãdo ou passeiãdo: mas amãdo me (e beba) nõ soomẽte ẽ 
auõdãça mas que seja sobeja: porque entõ. (os rijos da augoa viua.) e 
que laua as voõtades e as aviuẽta e sempre crija cõ sancta doctrina e cõ 
dom de graças e boa voõtade a qual ha de cõselhar e remediar aos 
proximos (corrẽ auõdosamẽte do seu vẽtre) .s. da consciẽcia do seu 
coraçõ pera os outros per sobegidõ ou enchimẽto tãto que nõ acabe e 
derama se per os outros. porque a ffe e virtude e a bõdade de huũ fiel 
deue se estẽder per os outros. nõ corẽ reguatos ou rijos dagoa viua do 
vẽtre daquelle que cuyda que aquello que elle bebeo nõ auõdara a outrẽ 
se nõ elle: mas se se affica trigosamẽte de partir cõ o proximo cõselhãdo 
e encaminhãdoo ou ajudãdoo nõ se seca: porque entõ mana e se faz 
corredia. por a qual cousa diz Pedro amoestãdo nos que cada huũs de 
nos segundo as graças que reçebessemos presen//temos e partamos huũs 
a outros. O senhor chama aquelles sequiosos que som mingoados do 
amor do mũdo que se vaã aas aguas da graça do amor de deus. Onde 
Agustinho. Se o amor do mũdo moora em ti nõ ha hy lugar onde entre 
o amor de deus em ty. Vaso es mas estas cheo entorna e lãça fora o que 
tees porque reçebas aquello que nõ tees. Lança o amor do mũdo per que 
sejas1 cheo do amor de deos. Estas cousas Agustinho chamasse segũdo 
diz Crisostomo ryo do spiritu sancto porque assy como o ryo nõ torna 
atras nem esta quedo mas sempre corre assy aquelles que teẽ o spiritu 
sancto nõ tornã aos pecados nẽ estã em elles per occiosidade mas sempre 
estã fortes. Dizesse ajnda o spiritu sancto augoa viua quãdo alguẽ teẽ 
cõtinuaçõ de graça e perseuera em ella sem a qual cousa nõ valeriam 
nada as cousas precedẽtes. E diz Bernardo. Tira tua perseuerãça e o 
seruiço nõ ha grado nẽ o bẽ fazer graça nẽ a fortalleza louuor. (E os 
seruidores) e ministros do adeãtado auendo prazer em as suas pallauras 
e filhados da sua doctrina (tornarõse) escusando se e. (dizẽdo que nũca 
assy fallara nẽhuũ homẽ como aquelle) fallaua assy como se dissessem 
que tanto bẽ fallauam que nõ pareçia puro homẽ mas mais que homẽ por 
a qual razõ seria sandiçe poer as maãos em elle. O se vos fores presẽtes 
ou se vos ouuires as suas pallauras pervẽtura nũca mais fezeres cousa 
contra elle. (mas os phariseus.) mouidos por enueja pensauã que aquelles 

1  No original: sajas.
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erã enguanados e embaydos assi como o poboo o qual ligeiramẽte assi 
como neiçeos podẽ seer enganados. (Os quaaes chamauã maldictos) 
segũdo aquello Deutronomio. Maldicto he aquelle que nõ perseuera na 
ley. Em my como diz Agustinho seja aquesta maldicto. E assi he ajnda 
agora que os simprezes e leigos na ygreja de deus som algũas vezes mais 
deuotas que os outros segũdo aquello de Ysayas. Conheçe o booy seu 
possuidor e o asno a mãjadoira de seu senhor e Israel nõ me conheçeo. 
E por quãto a doctrina de Christo e os pregoões dos seus seruidores ca 
fe dos poboos nõ tirarõ os phariseus da sua mallicia. (alleuãtou se para 
esto Nicodemus o qual vyera de nocte a Jhesu o qual era huũ da quelles 
principes) e per actorida/de da ley se trabalhaua de os refrear de 
reprehenderẽ nẽ perseguirã a Christo. e escusar aquelle a que veera 
encubertamẽte e no qual cria (dizẽdo. Per ventura a nossa ley cõdẽpnã 
alguẽ saluo sem primeiro ouuir.) e conhoçer delle cousa que faça per que 
o mereça (nẽhuũ he cõdẽpnado por ley saluo si elle per) si conheçer o 
error ou for prouado o vẽçido per juyzo e esteuer presente aa dada da 
sentẽça e nõ absente porque na cõdẽpnaçõ do homẽ aa morte nõ se deuẽ 
creer ou filhar jnquiriçõ de ligeiro. porque segũdo as leys çiuees primeiro 
deue seer tirada e auida diligẽte jnquiriçõ que seja dada a sentẽça: Mas 
aquelles maliciosamẽte e ao rreuees queriã primeiramẽte a cõdẽpnar que 
conheçer. Crija Nicodemos que se elles quisessem ouuir soomẽte a Jhesu 
que a sua pallaura era de tãta virtude e efficacia que per vẽtura seriã 
semelhauees aaquelles que forõ aprendello enuiados os quaaes forom 
cõuertidos aas suas pallauras. e que crierã em elle assi como aquelles. 
(Mas os phariseus.) mouidos e alleuãtados cõ emueja e sanha (nõ reçeberõ 
a amoestaçõ) da verdade mas ante (cõtradiziã a Nicodemus) e finalmẽte 
(tornarõ se) cõfusos e enuergonhados ou vençidos (per as suas casas) 
pensandolhes muyto por quanto nõ poderõ fazer o proposito da sua 
voõtade porque seu cõselho foy desfeito per diuisom e desacordo que 
auia antre elles (E Jhesu) que era auõdoso de misericordia (foysse ao 
mõte Oliuete) em o costado do qual estaua Bethania. (e onde estaua a 
casa onde Martha moraua.) porque Jhesu tijnha em costume que quando 
em alguũ dia de festa vijnha a Jherusalẽ ao tẽplo a preeguar e fazer 
millagres ao segundo dia tornauasse a Bethania pera hy posar e folguar.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo da me e outorgua me que de coraçõ e voõtade 
vaam eu ao festiual dia da solẽpnidade que para sempre ha de durar. e 
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faze me que me aparelhe pera ella em todo tẽpo de guisa que quãdo vyer 
a ora da tua visitaçom mereça cheguar a ella e veer a ti de façe a façe. O 
fõte de augoa viua sede hey e desejo eu mezquinho a tua graça e venho 
a ella a ty requerilla suspirãdo de toda voontade dame pois abe//della tã 
auondosamente que os doões das graças abastẽ a my: e per bẽ querẽça e 
amor corra de my aos proximos e lhes faça proueito por tal que veẽdo tu 
em my a obra da misericordia sejas mouido a me dares e lançares outra 
mayor graça. Amen.

Da molher que foy achada em adulterio. Capi.xxij.

Em o dia seguĩte (logo per a manhãa veyo Jhesu ao tẽplo) em a 
qual cousa se mostra em elle o desejo e zelo da saluaçõ das almas (e todo 
o poboo veyo a elle) em que se demostra a deuaçam dos que o ouuiã. (e 
seẽdo asseẽtado ensinauaos: e os scriuaães phariseos) auẽdo lhe emueja 
e aseytãdo por quanto sabiã que era mãso e seguidor da misericordia e 
preeguador della: e que por aquesto auia graça cõ o poboo. (trouuerõ lhe 
hũa molher achada em adulterio: e poserõna em meyo) de todos. (E 
preguntauã) temptãdo Christo que deuia seer feita della. e se dissesse 
que deuia seer apedrada que entõ se mostraria seer cruel e nõ auer 
misericordia a qual preeguaua e escarneçeram delle. E se mandasse que 
fosse solta que seria como quebrãtador da ley que manda apedrar a que 
for achada em adulterio. e assy se mostraua que elle e ella seriã culpados 
e mereçedores de morte. mas elle ambas as reprehensoões e coymas em 
que o queriã poer escusou descretamente dãdo juyzo tal que a misericordia 
ficou salua. e tẽperãdo sua pallaura de tal maneyra que nõ contradisse 
aa ley: nem outorgou que nõ fosse punida por a misericordia e piedade. 
empero nõ julgou logo (mas humildosamẽte se amergeo e cõ o dedo 
scripueo em terra.) assi como se desse a entender segũdo Agustinho que 
aquelles auiã seer scriptos na terra e no çeeo querẽdolhes tãto dizer como 
que elles lhe tragiã o dicto e auctoridade da ley e nõ entendiã. Mandou 
a ley que a molher que achassem em adulterio fosse apedrada: mas nõ 
per taaes como elles eram. Segũdo Agustinho. per a terra se entẽde o 
coraçõ humanal que sooe dar fructo de booas ou de maas obras. e per o 
dedo que se dobra por affecçom das cõjũcturas se entẽde a alteza da 
discreçom: e en/sinando nos que dos males que ouuirmos dos proximos 
nõ julguemos ora neiç[i]amẽte. mas que primeyramente com o dedo da 
discreçom escoldrinhemos nossa consciẽcia aficadamẽte se somos sem 
pecado. O juyz outrosy que ouue os acusadores nõ deue aginha dar a 
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sentẽça apressadamẽte. mas aquellas cousas que ouue scripuellas no 
coraçõ e maginar em ellas discretamẽte emquirindoas e veer aquello que 
cõpre e deuer fazer. (E como elles perseuerassem) em sua sandiçe 
(preguntandoo alleuãtouse) por repremer seu afficamento e importunidade: 
e preposelhe a sentença da justiça: dizẽdo. (Aquelle que sem pecado he 
lãçe a primeyra pedra em ella) como se dissesse suba cada huũ de vos 
em a cadeira da sua voõtade e achara que he pecador. ou ergo aquesta 
leixaae ou padeçee a pena da ley assy como ella. e cõprase a ley que 
alleguaaes: mas nõ per aquelles que fazem mal e que som falsadores e 
quebrantadores da ley. primeiramẽte vos justificaae e de si apenaae a 
quẽ o mereçe. Ex aqui a justiça ẽteira .s. que o justo pugna os malles e 
nõ aquelle que he culpado. Onde Agust. diz que nõ mandou Christo que 
nõ fosse apedrada: porque elle vyera nõ por perder e cõdempnar o que 
acha: mas por a achar e cobrar aquello que se perdera. Estas cousas 
Agust. Se alguẽ pois esta em peccado mortal nõ deue julguar alguẽ. 
porque aquelle que outrẽ julgua daquella cousa ou de seme[l]hãte aquello 
em que elle jaz ou sta em culpa em aquello julgua1 si meesmo: ou mostra 
que assy deue ser julguado e cõdẽpnado. O rigor da justiça diuinal requere 
que nẽguẽ acuse ou reprehẽda nẽ testimunhe dalguũ pecado cõtra outrẽ 
se elle he digno de seer reprehendido doutro ygual ou mayor. mas nos 
tẽperamos muyto aqueste rigor e lexamollo mais do que he dereito. Ouue 
daquesto Seneca que diz assi. Mostra te e faze te primeiramẽte boo a ti 
meesmo e assi busca outro semelhauel a ti. vee se es ajnda maao e perdoa 
aos semelhãtes. Estas cousas Seneca. Que cousa scripueo ẽ a terra a alra2 
nõ he çerto. Agust. empero diz que scripueo aquello que disse per a boca 
e aquello que lhes respõdeo .s. aquelle que de vos he sem pecado etc. E 
assi segũdo a maneira da ordẽ do juyzo primeiro scriueo a sentença e 
pronũciaua depois. Jeronimo empero em hũa epistola que quer teer que 
scripueo terra  [ii] // terra sorue estes homẽs condẽpnados. Ou segũdo 
Ambro. scriueo terra porque accuses a terra. Ou segũdo alguũs dizẽ 
quando se logo abaixou scriueo estas pallauras. Terra terra minha he a 
ygualleza o meu he o juyzo. e a mi perteẽçe julgar huũ e outro .s. a terra 
e o homẽ. E a segũda vez que se abaixou escriueo terra tu acusas a terra 
e o juyzo he meu. Segũdo a glosa scriuia os pecados delles por demostrar 
que elles ineptos e nõ ydoneos erã pera fazerẽ execuçõ daquesta sentẽça. 
e como os elles leerõ sahirõ se cõ vergonha. E da tãta virtude era aquella 
escriptura que cada huũ ẽ ella via os seus peccados desuiãdo nõ os screuia 

1  No original: jnlgua.
2  No original aparece a abreviatura alra com um til sobre o r.
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todos. mas per virtude diuinal pode fazer que em algũa figura de letera 
de buxada per elle cada huũ delles visse os seus proprios pecados e nõ 
outros. (E outra vez se abaixou e escreuia em a terra) por mostrar mayor 
firmeza da sua sentẽça. E fazẽdo lhes aquello que a vista delles mostrasse 
que elles nõ erã dignos de veer a sua façe. em a qual cousa nos ensina 
que assi busquemos nos meesmos depois que alguẽ acusarmos ou 
reprehẽdermos como ante que o façamos que nõ aja em nos outra cousa 
ou culpa ou semelhauel. Enclinouse e abaixou se reuolueo o rostro pera 
outra parte o senhor benigno e nõ quis mostrar se queyxoso cõtra os 
ẽuejosos fazẽdo dissimulaçõ como que nõ sabya nẽ curaua daquello. por 
tal que elles se tirassẽ da sua locura e por dar aa sua vergonha logar. e 
que teuessem lugar e aazo de se sayr mais sẽ ẽpacha. porque bẽ sabia 
que logo se auia de partir. E mais porque se os olhara nas façes ouuerã 
mayor vergonha de sayrẽ. Faze tu pois assi aos cõfusos e vẽçidos. e nõ 
os olhes ante faze que nõ fazes nẽ vees sua vergonha. E a qui somos 
ensinados pera obra de Christo que maneyra deuemos teer em julgar as 
minguas dos proximos. e aquello que deue fazer a qualquer christaão. E 
pera esto sabermos cõpre que primeiramẽte scriuamos todos nossos 
pecados e os nossos defeitos ãte nossos olhos. porque julguãdo homẽ sy 
meesmo. e assi seja digno de julguar os outros. E aqui se faz ou pode 
fazer a questõ se o pecador pode julgar e acusar e reprehender os outros 
aa qual cousa se pode respõder que se o reprehẽdedor he em pecados 
comũes e leues emtõ nõ he digno de reprehẽder. e se he posto ẽ aquelle 
pecado meesmo que reprehẽde ou ẽ mayor / ou o pecado deste 
reprehẽdidor he manifesto ou escõdido. se manifesto emtõ nõ pode 
correger e reprehẽder por o escãdallo do proximo e se he escondido emtõ 
se faz penitẽcia e ha arepẽdimẽto pode humildosamẽte e blãda reprehẽder 
e trabalhar que os outros se arrependã de seus pecados. Ou nõ faz peẽdẽça. 
e em tõ nõ he digno em algũa maneira de reprehẽder por que tal castigo 
e corrigimẽto nõ procede de caridade ou de auorreçimẽto do vicio porque 
se assi fosse primeiro lhe auorreçeriã em sy meesmo que em outro. e nõ 
he o homẽ tehudo de amar mais seu proximo que si meesmo. e ẽ este 
caso tal elle julgãdo a outro cõdẽpna si meesmo. Itẽ segũdariamẽte deue 
o homẽ ãte que reprehẽda outrẽ escoldrinhar e catar cõ grãde dilligẽcia 
duas cousas. Primeiramẽte a disposiçõ da pessoa que quer reprehẽder .s. 
se esta ẽ desposiçõ de se poder emẽdar por aquelle castigo ou 
reprehẽdimẽto ou nõ. A segũda cousa deue catar a qualidade daquello 
que quer reprehender e a circũstãcia .s. se he de sy meesmo maao aquello 
feito. e em tõ deueo reprehẽder ou se he indifferẽte e tal que pode seer 
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que he maao ou nõ. e em tõ deue seer interpretado aa melhor parte. A 
terçeyra cousa que deue catar he que busque bẽ a sua tẽçõ .s. se se moue 
cõ caridade ou por mostrar que elle he boõ. e que ha cõpaixõ e lhe pesa 
do mal ou por auer sospeita daquello. E de taaes juyzos neiçeos e 
sandiamẽte feitos se diz nõ queirades julguar e nõ seredes julgados. (E 
aquelles partirõ se todos huũs empos os outros começãdo logo os mais 
velhos) assi porque se sentiã ẽuorilhados em mais graues pecados como 
por auerẽ mayor conhoçimẽto que a sentẽça que fora pronũçiada era muj 
justa. e assi ficarõ em vaão as suas astuçias e malliçosos auisamẽtos. (e 
ficou Jhesu soo) .s. sem alguũs daquelles reprehẽdidores mas os 
discipollos e outro muyto poboo ficou cõ elle. (e esso meesmo a molher 
que estaua em meyo) E posto asy o temor da justiça logo o Christo tẽperou 
cõ doçura de misericordia porque vẽçidos aquelles que accusauã 
malliçiosamẽte. (alleuãtouse Jesu e disse aa molher. Onde som os que 
te accusauã?) como se dissesse. Aquelles que vijnhã buscar justiça per 
juyzo dereito fugirõ do juyzo della. e por demostrar aquesto disse mais 
fazẽdo lhe pregũta. (Nõ te cõdẽpnou al//guem? A qual respõdeo. nẽguem 
senhor) ja elles erã partidos e cada huũ delles se conheçia por tã çujo 
que nõ a podia accusar. Onde Agust. diz que por tanto liurou o senhor a 
pecadora: porque nõ auia hy quẽ podesse justamẽte lãçar lhe pedra. Como 
a pedraria aquelle que conheçia mereçer de seer apedrado. Estas cousas 
Agust. E porque a molher estaua amedorẽtada e temerosa e podera cuydar 
que aquelle que sem pecado fosse podera punir. por tanto seguese a 
absolluçom de Christo. (nẽ eu) que vijr saluar os pecadores e nõ por os 
cõdẽpnar (te condẽpno: vay te) absolta da culpa e da pena (e jamais nõ 
queiras peccar) .s. que nõ ajas voõtade de peccar. Grande pecado he auer 
voõtade de peccar. Feita es segura do passado guarda te daquello que he 
por vijr por o leue que cometeste. guarda aquello que te mandei por 
aueres o que te prometi. Aquelles que amã a mãsidom e piedade de deus 
aiã temor da sua verdade. certas doçe e dereito he o senhor. Alleuãtado 
deu sentẽça da misericordia açerca daquella que era acusada. porque 
ambas estas cousas som a deus proprias punir e perdoar. e tãto he justo 
de guardar homẽ a misericordia como a justiça ficãdo reseruado o juyz 
da misericordia. Segũdariamẽte pronunciou o juyzo da misericordia  
ficãdo a justiça em saluo .s. assy como misericordioso perdoãdo os 
pecados passados e defendendo ja mais que nõ pecasse como justo: 
porque todos os caminhos do senhor som misericordia e verdade e assy 
pois liure foy a misella mãdãdo a misericordia: ajnda que deus seja assy 
iusto como misericordioso. empero dize se que mais propria cousa lhe 
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he seer misericordioso que justiçoso. porque para cõprir a obra da 
misericordia nõ se requere saluo a voõtade soomẽte. mas pera acabar a 
obra da justiça requere ajnda algũa cousa da parte do homẽ .s. requerimẽto 
de demeritos. Onde Anselmo. Venha nos ja agora ẽ memoria aquella 
molher achada no adulterio. e aquello que fez Christo seẽdo preguntado 
e nẽbre nos aquello que disse e obrou. Amergeo os olhos ẽ a tera por tal 
que do esguardamẽto nõ ẽpachasse e ouuesse grãde vergonha aquella 
que era acusada. e quando escripueo ẽ a terra deuulgou e pronũciou que 
aquelles erã terreaaes e nõ çelestriaaes e por os nõ meter em / vergonha. 
disse que aquelle que entre elles fossem sem pecado lãçase a primeira 
pedra. O marauilhosa bõdade de Christo e tal que se nõ pode fallar. 
Cõsijra tu quã piadosamẽte e cõ que cautella liurou aquella que justamẽte 
podera cõdẽpnar se quisera. Pois que a sua sentença fez tal espanto que 
todos lançou do tẽplo. Imagina tu quã piadosos olhos poeria ẽ aquella 
accusada: e cõ quã doçe e blãda voz pronũciara aquella sentẽça de 
absoluçõ: e pẽsa que suspiraria e choraria quãdo dissesse. nõ te cõdẽpnou 
alguẽ molher. etc. Bẽauẽturada eu digo assy que foy esta molher 
adulterador a qual he absoluta dos pecados passados e segura dos que 
eram por vijr: dizẽdo lhe tu boo Jhesu: nẽ eu te cõdẽpno. quẽ condẽpnaria 
pois que deus he que a justifica: pois qual sera o que condẽpne seja ouuida 
daqui adeãte a tua voz vay e jamais nõ queiras pecar. Estas cousas Ansel. 
E como quer que o senhor Jhesu ẽ absoluẽdo aquella molher da culpa e 
defendendolhe que jamais nõ pecasse nẽ lhe posesse peẽdença algũa. 
esto nõ deue seer tragido a cõsequencia: e que per exẽplo desto alguẽ 
absolua sem cõfissom e sem peẽdẽça ou sem poer algũa pena segũdo a 
qualidade do pecado e a condiçõ do pecador. porque Christo ouue 
exçellencia nos sacramẽtos e foy estremado e teue poder de dar o affeito 
e virtude do sacramẽto sẽ dar o sacramento. e pode dar outrosi tãta cõtriçõ 
que seria sufficiẽte a destruir a culpa e pena: e pode conheçer aquella 
cõtriçom. e nẽhuũ home puro pode auer estas cousas o qual nẽ moue o 
coraçõ nẽ o vee. Per aquesta molher adultera se pode entẽder qualquer 
pessoa ajuntada e desposada a Christo per ffe. e que per pecado fez depois 
adulterio cõ o diaboo. Per os scripuaães e phariseos se entendẽ os demoẽs 
que escripuẽ os nossos pecados poẽdo os ẽ memorial: os quaaes som 
deuisos e cõtrairos dos sanctos. e estes tragẽ a molher a juyzo porque 
muy cuydosamente trabalhã por a cõdempnaçõ dos homẽs. e porque o 
senhor nõ quer a morte do pecador reçebea per graça e diz lhe. vay e 
jamais nõ queiras pecar.
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Oraçom.

Ihesu piedoso que liuraste misericordiosamẽte aquella que foy 
achada em adulterio: e tragida per os accusadores: e a emuiaste absolta 
e sem cõdempnaçõ que se fosse em paz sta em tua [ii ij] // presença a 
minha alma que adulterou e se partio tantas vezes de ti verdadeiro esposo 
quantas consentio aos requirimẽtos e aamoestações ou enduzimẽtos do 
dyaboo: e acusaa a consciencia e accusamna as obras maas. nõ ẽtres 
senhor em juyzo cõ ella nẽ sejas nembrado1 das suas maldades antijguas 
liura a das auctoridades e testimunhos que fazem contra ella peccadora e 
culpada: e emuiaa em paz do teu juyzo a sua cõsciẽcia absoluta porque a 
ti he propria cousa amerçear este sempre e perdoar: e nom tem numero 
a tua misericordia. Amen.

De algũas palauras do senhor por as quaaes os judeos
o queriam apedrar. Capitollo .xxiij.

Por que segũdo Alchinino: Jesu absolueo a molher do peccado 
porque nõ duuidassem daquelle que vijã seer verdadeiro homẽ poder 
perdoar os pecados teue por bem demostrar mais claramẽte a potẽcia da 
sua diuijndade. Onde diz. (outra vez ergo lhes fallou Ihesu dizẽdo. Eu 
som luz do mũdo) .s. de todo geeralmẽte e que allumeo a todos. Eu soo 
em essencia porque delle procede toda noticia: e por a sua participaçom 
som allumeados todollos sanctos que som chamados luz do mundo. E 
chamase luz segũdo ambas as suas naturezas porque segũdo a diuijndade 
alumea a alma de dentro. e segũdo a humanidade em forma e ajuda de 
fora. e aquesto per tres guisas .s. per millagres preeguações exẽplos. A 
primeyra cousa perteẽçe aa potẽcia a segũda aa sabedoria e a terçeira aa 
bondade. Onde segundo Agustinho a luz do mũdo sayo do padre e foy 
cuberta da nuuẽ da carne. e assi foy tẽperada que pode seer sofrida e 
vista aos homẽs de maneira que per o homẽ venhamos e cheguemos a 
deus. e porem seguesse. (aquelle que me segue) creendo me amando. e 
segũdo (nõ anda em treeuas) .s. de ignorancia: porque eu som vida. E o 
fructo daquesta luz he este .s. (mas auera lume de vida) agora e no futuro 
porque auera Christo que he sabedoria de deus: e lume que nũca falleçe 

1  No original: nembrando.
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nẽ se apagua aqui per fe e aquella1 per presença. Onde aquesto que diz. 
Aquello que me segue perteençe ao gualardõ. Onde Agust. Ergo jrmaãos 
meus / pois que o senhor diz breuemente quem me segue. nõ anda ẽ 
treeuas: mas auera lume da vida. em aquestas pallauras nõ nos manda 
outra cousa saluo que nõ desejemos com rostro sem vergonha aquello 
que prometeo se nom fazemos aquello que nos disse. porque no seu juyzo 
nõ nos digua. fezeste tu peruentura o que mandei que esperes aquello 
que prometi. Que mandaste pois senhor deus nosso? disse te que 
seguisses. ergo façamollo agora. siguamollo soltemos as adobas cõ que 
somos embarguados e deteudos siguamos Christo lume do mũdo e nõ 
andemos em treeuas. de temer som as treeuas e nõ as dos olhos: mas 
aquellas que som dos custumes e nom as dos olhos. e se as dos olhos as 
dos de dẽtro e nõ dos defora cõ que se emxergua e conheçe. nõ o brãco 
e o negro mas o justo e o injusto. Estas cousas Agust. Da sobre excellẽcia 
daquelle lume a nos prometido diz este meesmo Agustinho que tãto he 
o prazer e allegria daquella luz eternal que ajnda que nõ fosse liçito de 
estar em ella: mas que per espaço de huũ dia por aqueste soo espaço nos 
desprezariamos dereitamente e cõ razõ os dias daquesta vida ajnda que 
fossem infijndos e cõpridos de viços e de beẽs temporaaes. e desi aalẽ 
dalgũas cousas começando ja o trabalho e fadigua da paixom e de 
prouocar a ello os judeos disse lhes. (Quando exalçardes.) .s. na cruz (o 
filho do homem) .s. o filho da virgem (entom conheçeres) nom todos 
mas alguũs de vos (que eu som) .s. verdadeiro Cristo e som verdadeiro 
deus escondido na carne. Onde Agust. Eu posponho ho vosso 
conheçimento por cõprir e acabar minha paixom. porque esto conuinha 
de seer comprido per as maãos daquelles que ao depois aueriã de creer. 
Porque se fez aquesto se nõ por que nõ desesperasse alguẽ por graue 
pecado em que fosse seẽdo duuidoso e maao sabedor de si meesmo e 
auẽdo teençõ que per vẽtura nõ se saluariã quando visse que erã 
perdoados aquelles depois do homeçidio de Christo. Estas cousas Agust. 
Per tres maneiras offẽdemos nos a deus e o abaixamos quanto em nos 
he .s. per maas cuydações per maas pallauras e per maas obras. mas 
quando auemos contriçõ e nos confessamos e fazemos satisfaçõ emtõ o 
ẽxalçamos na alma nossa amãdoo sobre todas cousas. e per cõse//guinte 
conheçemollo honrrado sobre todas cousas: se queres pois conheçer a 
deus emxalçao per aquestas tres cousas. De si dizia a alguũs judeus que 
crijã em elle. (Se vos ficardes na minha pallaura) .s. se perseuerardes 
atees a fim na minha doctrina (entom seeres meus verdadeiros discipollos.) 

1  No original: aquolla.
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E esto disse porque algũs da quelles criam fingidamẽte e aquestes nõ 
eram verdadeiros discipollos. (e vos conheçeres) a verdade da ensinãça 
que vos ensino e da fe que agora creedes (e a verdade) conhecida (vos 
liurara) e vos fara liures porque no presente liura da subjecçom e seruentia 
da culpa e da liberdade de graça e entõ se começa a verdadeira liberdade 
e depois vos liurara da seruẽtia da miseria e vos dara liberdade da gloria 
e entõ sera acabada a uerdadeira liberdade (responderõ) outros que nõ 
crijã louuandosse e dizendo (que erã elles da seemẽte de1 Abrahã) e que 
nunca seruirã a nẽguẽ. e assi como aquelles que erã liures nõ auiã mester 
forramẽto nẽ falsa2 liberdade. mas claramẽte se mostra o seu dicto seer 
flor porque no Egypto e em Babilonia forõ em muytas subjecçoões e 
seruiços e ajnda em a sua terra seruirõ ao rey dos assiriaãos e a outras 
naçoões e paguarõ outrosi tributo aos romaãos. Mas o senhor fallou lhe 
de outra seruidõ mais graue que da quella que he dos homẽs3 dizẽdo (eu 
vos digo que todo aquelle que faz pecado) de qualquer estado que seja 
e condiçõ) seruo he do pecado) Onde Crisostomo diz que todo aquelle 
que segue a voõtade do demo he seruo por liure que seja. mas aquelle 
que obedeeçe a deos aquelle he verdadeiro liure ajnda que ja fosse seruo. 
A liberdade do spiritu nõ he deshonrrada nẽ aviltada pera seruidõ corporal  
nem faz seer honesta e honrrada a uilleza e subjecçõ do spiritu a liberdade 
corporal. E a seruidom e subjecçõ nõ veyo per desposiçõ nẽ por seer 
ordenada. mas veyo per força de homeẽs. Todo homẽ foy criado liure e 
pose o deos em liure aluidro. mas elle se fez seruo. Onde Agustinho diz 
que o boõ ajnda que serua liure he. e o maao ajnda que seja rey seruo he 
e nõ he seruo de huũ homẽ mas he seruo de tãtos senhores quãtos faz de 
pecados e bẽ seria que fosse seruo do homẽ e nõ do pecado. / E ajnda 
diz que todo aquelle que faz pecado seruo he do pecado. O mezquinha 
seruidõ muytas vezes os homẽs seruos quando teem maaos senhores 
pedẽ que sejam vendidos nom por quererẽ nõ teer senhor mas por o 
mudarẽ. mas o seruo do pecado que fara quẽ citara e demãdara e presente 
quẽ pedira que quer seer vendido? De si o seruo do homẽ algũas vezes 
seendo cãssado dos mãdados ou de seu cruel senhor e enfadado foge lhe 
descansa e folgua. E o seruo do pecado para onde quer fugir alla ou leua 
cõ sigo porque ama a cõsciẽçia nõ foge de si meesma ca o pecado que 
faz dentro ẽ si o tẽ. Fez o pecado por filhar algũ viço corporal e o sollaz 
passa e o pecador fica. Vay se aquello que da sabor e fica aquello que 

1  No original: da.
2  No original: falso.
3  No original: hemẽs.
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pune e pica. o que maa seruidõ. Pera Christo fugamos todos cõtra o 
pecado e chamemos deus que nos venha soltar e peçamos seer vendidos 
e sejamos remijdos per o seu sangue e da questa ergo seruidõ soo o senhor 
he aquelle que liura. Aquelle que nõ a teue aquelle he o que liura della 
elle soo veyo ẽ carne sem pecado. Estas cousas Agustinho. O pecador 
ergo he seruo de tãtos senhores quãtos teẽ de pecados. Onde leesse de 
Diogenis philosopho que quando hũa ora Alixandre se chamasse 
senhorador do mundo elle disse nõ es senhor mas es seruo dos meus 
seruos .s. a soberba he tua senhora e minha serua e esta te traz per onde 
quer e eu a tenho a supeada e subjuguada. A cõcupiscẽcia carnal e a gulla 
som duas senhoras tuas e minhas escrauas. Estas te tragẽ aa sua voõtade 
e som senhoras de ti mas eu as subjuguey e vẽçi e porem tu es seruo de 
meos seruos. De si mostra a pena desta seruidõ dizẽdo. (O seruo) .s. da 
culpa (nõ fica ẽ casa) .s. na ygreja. (para sempre) nõ embarguãdo que 
fique agora por tempo ẽ quanto he do conto dos fiees porque agora sõ 
mesturados os maaos cõ os boõs e depois serã apartados huũs dos outros 
assy como ouelhas dos cordeiros (Mas o filho) de deus natural (este ficara 
para sempre) porque este soo he sem pecado. E assi teẽ poder de liurar 
os outros do pecado fazẽdoos filhos de deus per graça de adopçõ pera 
morarẽ cõ elle em casa da liberdade e esto he aquello que cõclude dizẽdo 
(Se vos ergo liurar o filho) que he verdadeiramente liure e poderoso na  
[ii iij] // casa da liberdade da seruidõ da culpa certamente (nõ serees liures) 
nõ dos barbaros. mas do diaboo nõ da prisom e catiueyro do corpo. mas 
de mallicia da alma porque nõ aja em vos o pecado senhorio. porque em 
aquesto esta em verdadeira liberdade. Onde diz Gre. que aquelle que 
defende a consciẽcia ajnda que ste antre os acusadores liure he. Onde e 
Boecio diz que liure he aquelle que teem a cõsciencia liure. Mostrasse 
pois que a liberdade mundanal da qual se gabauã nõ he verdadeira 
liberdade nẽ a nobreza mas agora ha hy muytos que da nobreza e fidalguia 
da carne e da liberdade corporal querem seer louuados. e nõ hã vergonha 
de seerẽ em subjeiçõ de pecado. Segũdo Agust. aquelle que peca per 
amor e bemquerẽça do pecado e nõ per infirmidade da natureza nẽ per 
leue jgnorançia este he seruo do pecado. Huũs som pecados de fraqueza 
e outros de jgnorancia e outros de mallicia. A fraqueza e a jgnorancia 
som contrairos da virtude e da sabedoria. e a mallicia he contraira aa 
bõdade. desy se mostra que elles nõ som filhos de Abrahã de que se 
louuauã. mas que ante sahirõ e forom cõtra seu linhajẽ. porque nõ o 
seguiã cõ obras de ffe. O seguir e arremedar ao padre he signal de seer 
verdadeiro filho. mas os judeus nõ seguiã os feitos de Abrahã. porque 
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queriã matar o senhor a qual cousa Abrahã nõ fez dõde o saluador tiraua 
prouaçõ que elles nõ erã seus filhos verdadeiramente ajnda que delle 
descendessem carnalmẽte. donde se mostra que embalde se gloria alguẽ 
que he segũdo  o aueto he filho de Agustinho ou de sam Beento. ou doutro 
sancto se se nõ trabalha de arremedar e seguir suas obras. E veendo os 
judeos que elle segũdo as obras arguhiã por tãto disserã que erã filhos 
de deus por quanto guardauã a sua ley. e porẽ lhe disserõ assy (nos somos) 
adoradores de huũ soo deus e nos nõ somos nasçidos de fornicaçõ. a 
ydollatria chamã fornicaçõ assy como se chama ameude na sancta 
scriptura porque departe a alma de deus (huũ padre teemos deus) que 
louuamos porque nõ adorauã muytos deoses como os gentios. Mas 
aquesta paternidade mostrou o saluador que nõ auiã elles pois que nõ 
amauã o seu filho e enuiado per elle .s. Christo. porque amar a Christo 
e auer delle conhoçimento he si/gnal de seer filho de deus. O amor 
daquellas cousas que proçedẽ doutra he amar aquella dõde veẽ. De sy 
mostra cujos filhos som e diz. (que som filhos do padre dyaboo) nõ per 
criaçõ mas per seguimento porque queriã comprir os desejos de seu 
padre. e querẽ matar o que era innocẽte. e esto proua logo declarando as 
cõdiçoões que ha o dyaboo e apricandoas a elles. E primeiramẽte tãge 
hũa condiçõ sua dizendo (que o diaboo des de começo do mũdo fora 
homiçida) matãdo os primeiros homẽs per seus maaos enduzimentos. e 
tirandolhes a ĩmortallidade que auiã o homẽ he posto em seu seer e em 
sua specia per a alma: e porẽ mais propriamẽte he homiçida aquelle que 
mata a alma per pecado mortal que aquelle que mata o corpo por o qual 
conuẽ o homẽ cõ as brutas animalias. Onde Agust. nõ queiras pois 
maginar que nom es homiçida quando enduzes em mal o teu proximo e 
jrmaão. se o demoues a mal matalo e porque saybas que o matas ouue o 
psalmista que diz. os dẽtes dos filhos dos homẽs som armas e seetas e a 
sua lingua he espada aguda. Outra cõdiçõ do demo se tãge em o que se 
segue (e em a verdade) da obra e da justiça (nõ steue) .s. nõ esteue em 
verdadeira obediẽcia a deus porque nõ ha verdade em elle. As cousas em 
tanto som chamadas verdadeiras em quanto som cõformadas em a 
primeira verdade da qual se partio o dyaboo per pecado de soberua e 
desemparou a ordenãça da natureza sua. a qual era que fosse subjeyto a 
deus continuadamẽte nẽ esteue em verdade de voz ou de falla. (porque 
mẽtiroso he e padre da mẽtira) porque elle foi o achador dela. Asy como 
deus padre he da verdade e elle he verdade. Ante que o demo fosse nõ 
auia hy mẽtira. e por elle foy feito que todo homẽ he mẽtiroso. E padre 
he .s. o demo da mẽtira que achou a primeira mẽtira dizẽdo aa molher 
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Eua nõ morrerees. Esta herdade pois e esta maldita propriedade leixou 
o demo a seus filhos .s. que diguã mẽtiras e que siguã o dyaboo seu padre. 
Quãdo dizẽ mẽtira esto do dyaboo reçebẽ e a elle arremedã. Parẽmentes 
os mẽtirosos aaquella pallaura de Christo que diz. eu som carreira e 
verdade e vida. porque partindose da verdade partẽse do caminho da 
vida. Taaes pois como estes deuẽ cõ razõ // de seer auidos per nõ 
legittimos nẽ ydoneos na relligiõ dos christaãos. porque nõ saaẽ aa 
geeraçõ de deus seu padre e semelhamse cõ o dyaboo cujos filhos som 
feitos. O quantos som desta maneira filhos do demo e ajnda dos relligiosos 
e quã cheo he o mũdo delles e se todos os que taaes som trouuessem na 
fronte o signal do seu padre o dyaboo per onde fossem conhoçidos por 
nõ seerẽ outros enganados per elles e per suas mentiras. Mas ay ca muytos 
teẽ rostro de molher mũdana e hã pouca vergonha das mentiras. pera que 
pejã a terra taaes pestilẽcias enguanadores que errã e metẽ outros em 
erros assy como aquelles que querẽ arremedar e fazer como seu padre 
que enganou todo o mundo. O mẽtiroso pois em fallando e fingindo 
mẽtiras toma a cõdiçom do demo mal viuẽdo. Onde diz Agustinho que 
o nome do dyaboo nom he nome especial. mas comuũ. e qual quer em 
que forẽ achadas obras de demo deue e pode seer chamado demo. este 
nome nõ he de natureza. mas da obra. Aue pois vergonha tu christaão e 
maiormẽte tu religioso de aueres este nome. e guarda de mentires em 
algũa maneira porque em qualquer christaão deue seer tãta verdade que 
antre a sua pallaura simprez e seu juramẽto nõ aja deferença. E porque 
acustumã aquelles que nõ som culpados ante que vejã o juizo da dãpnaçõ 
demandarẽ juyzo de examinaçõ por tãto sabẽdo nosso senhor que os 
judeos se ajũtarõ e acordarõ todos em sua morte requereo lhes juizo de 
exame .s. que fosse justo por demostrar que elle nõ auia culpa. e como 
o seu juizo delles era mallicioso e maao. como quer que elle de seu grado 
quisesse morrer. empero quis que a todos manifestamẽte fosse mostrada 
sua innocencia onde lhes disse (Qual de vos) em presença de que eu fiz 
pubricamente millagres e ensiney. (me reprehẽdera) nõ me pode 
reprehender (de pecado) Querẽdo tãto dizer como vos que me querees 
matar mostraae o pecado per que mereço a morte. e se o nõ poderdes 
mostrar: claro sera que me mataes ĩjustamẽte. Onde Gre. de penssar he 
a mãsidõ de deus ca nõ se descõtenta per razõ mostrar como nõ era 
pecador nẽ culpado seendo elle poderoso de justifficar aquelles ajnda 
que pecadores fossẽ per virtude da diuijndade. e porẽ pois nõ me podes 
re/prehender de pecado .s. (pois verdade digo porque me nõ creedes) 
pois vos digo que som filho de deus e da razõ (aquelle que de deus he) 
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nõ per boca mas per amor (as pallauras de deus ouue. (porque cada huũ 
ouue de boõa voõtade aquella doctrina a que teẽ afeiçõ e desejo porque 
he acerca da sua natureza. E per aquestas pallauras do senhor cada huũ 
pode prouar se he de deus ou nõ. Aquelle que ouue as pallauras de deus 
e que escuita de voontade aquelle que mãda e preegua que desejemos a 
vida do ceeo e que desprezemos os desejos da carne e que nõ desejemos 
o alheo cobiçadoo nẽ a gloria do mũdo. e que mãda que demos do nosso 
e de voõtade o pooẽ em obra nõ duuide per algũa maneira seer de deus. 
Mas aquelle que sem voontade e duro he a ouuir as pallauras de deus e 
nõ cura dellas: certamẽte nõ mostra que seja de deus: e taaes erã aquelles 
aos quaaes cõcludindo disse o senhor (por tãto vos nõ ouuides) nẽ 
reçebees as pallauras de deus de minha boca (porque nõ sooes de deus) 
Onde Agust. diz. nõ sooes de deus por tanto nõ queiraaes entẽder porque 
nõ sooes de deus digo nõ1 quanto aa natureza e criaçõ. mas quanto ao 
viço e pecado. de deus som elles segũdo a natureza. mas nõ som de deus 
per o pecado e maa voõtade. Segũdo Gre. tres graaos ha hy de maas 
voõtades. porque som algũs que se nõ teẽ por cõtentos de tã soomente 
cõ a orelha do corpo ouuirẽ os mãdados e pallauras de deus nẽ as entẽdẽ 
ajnda que as ouçã. Outros hy ha que as ouuẽ e entẽdẽ. mas nõ se chegã 
a ellas cõ algũa voõtade nẽ desejo. Alguũs outros as ouuẽ de boõa mẽte 
e hã cõpunçõ e chorã. mas depois das lagrimas se sõ aficados e postos 
em tribulaçoões ou se som engualhados per alguũs dileitos tornãse a sua 
maldade: aquelles verdadeiramente nõ ouuẽ as pallauras de deus que nõ 
curã de as poer em obra. E nõ embarguãdo pois que todos maaos e boos 
sejã filhos de deus per natureza empero aquelles que nõ se paguã de 
ouuir as pallauras de deus estes som filhos do demo per vicio ou pecado. 
Mas aquelles que som renascidos de deus per geeraçõ de adopçõ ouuẽ 
as pallauras de deus e as cõprẽ. Em quanto a terra sta em pousyo e nõ 
he reuoluta nõ se demostra nẽ sabe que fruito dara. mas se he descoberta 
e adubada o reuolta entõ se mostra que fruito  [ii iiij] // leuara. Ergo se a 
pallaura de deos he a ti pesada e graue: e enfada as tuas orelhas. que 
temor de seeres tu presçito cõ os judeus: sobre os quaaes cayo o orualho 
da pallaura de deus mas delles nasçerõ spinhas e cardos. em que se 
mostrou que era terra que estaua prestes pera seer maldicta muy çedo e 
queymada. E porque o custume dos maaos he quando nõ sabẽ per razõ 
responder tornar se a dizer jniurias e doestos por tãto seendo os iudeos 
vẽçidos que nõ erã filhos de Abrahã nẽ de deus: mas do dyaboo começarõ 
de doestar a Christo. dizẽdo. (que era samaritano demoninhado.) Riffam. 

1  No original: uõ.
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comuũ dos iudeus era chamar aos homẽs maaos e odiosos. ajnda que 
fossem judeos samaritanos. porque os samaritanos como dicto he erã 
herejes e queriãlhes mal: porque ajnda que guardassem a ley ẽ parte 
britauãno ẽ outro cabo. e por esto ẽtẽdiã elles e julgauã que Jhesu britaua 
algũas vezes a ley e sabiam que elle cõuersara per vezes cõ os samaritanos. 
e que era cõtrairo aos maaos custumes dos phariseos. por tãto lhe punhã 
nome auorreçido. diziã ajnda (que auia demonio) por os millagres que 
fazia: ou por as cuydações e segredos que lhe reuelaua as quaaes cousas 
punhã que fazia per poder do demo. ao qual pero som escõdidas as cousas 
ẽcobertas nos corações dos homẽs. Ou lhe chamauã demoniaco: porque 
fallaua algũas cousas altas e sotijs que nõ entẽdiã e cuydauam que fallaua 
como homẽ cheo de demonio. Mas o senhor ajnda que lhe podera 
verdadeiramẽte respõder vos auees o demonio. empero nõ quis: mas 
paciẽtemẽte soportou e callou o mal que conheçia que auia em elles 
mostrando nos aqui e em todo lugar sua marauilhosa paçiẽcia. porque 
reçebendo jniuria nõ se asanhou nẽ doestou aquelles que o doestauã. por 
tal que quando quer que dos proxymos reçebermos alguũs males e jniurias 
que nõ lhes descobramos suas mĩgoas que ouuerẽ ajnda que as saybamos 
verdadeiramente mais que as callamos auẽdo paciẽcia: por tal que per 
nosso castigo e correcçõ nõ pareçe que procede mais de odio que de 
amor. e paramẽtes segũdo diz Grego. como a nossa soberba em aquesto 
he confundida. porque se ao homẽ som dictas algũas cousas ĩjuriosas 
leues moue se a soberba a respõder outras mais cruees e pyores e faz o 
mal que pode e ameaça de fa/zer o que nom pode. Mas o senhor que 
muytas vezes ensinou e reprehẽde os judeus grauemẽte. empero quando 
lhe aqui e em outros1 lugares forõ dictas jniurias e doestos nunca respõdeo 
asperamẽte: ensinãdo nos segundo diz Crisost. que vinguemos as cousas 
que a deus tocã: mas que nõ curemos das iniurias que perteençem a nos. 
Duas cousas lhe forõ postas e hũa dellas negou e aa outra outorgou 
callãdo: porque samaritano quer dizer guardador e elle principalmẽte he 
guardador nosso: porem nõ negou seer samaritano: mas negou auer 
demonio. O diaboo he cõtrairo aa hõra de deus e Christo aquella quer. 
onde diz (mas hõro o meu padre) atribuĩdo lhe todas minhas obras (mas 
vos me desonrastes) per falsos doestos. Itẽ aquelle que teẽ demonio he 
soberbo e se ẽxalça querendo seu louuor: mas eu nom assy (ca nõ queiro 
meu louuor ou gloria) assy como ẽfingidores que se mostrã e querẽ seer 
iustos aquelles que nõ som. e certamẽte aquelle que se anichilou e abaixou 
ataa filhar forma de seruo nõ quis em este mũdo louuor nẽ grãdeza algũa: 

1  No original: outras.
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mas veyo por ẽsinar porque desprezada deue seer toda gloria daqueste 
mũdo. Em quanto ergo he homẽ em tanto disse. (eu nõ busco o meu 
louuor. soo deus he aquelle que pode requerer seu) louuor sem pecado. 
mas os outros nom o podẽ requerer nẽ buscar saluo ẽ deus. (mas hy ha 
quẽ queira a minha gloria e quẽ a julgue) e estreme da vossa gloria 
humanal .s. o meu padre que he nos çeeos que gualardoa os que o glorificã: 
e vos e todos aquelles que a my nõ glorificã dãpna ajnda que o filho de 
deos mostrasse auer muytas virtudes nõ quis auer louuor ou gabo seu 
por tal que nos ẽsinados per seu exẽplo aprẽdamos nõ nos gloriar do bẽ 
que fezemos. E ajnda que todo o julguado lhe fosse dado per o padre: 
elle reseruou as suas injurias ao juyzo do padre. Quãdo pois reçebemos 
a injuria pẽsemos e ponhamos em obra a voz do senhor .s. eu nõ queiro 
o meu louuor hy ha quẽ a queira e a julgue e aquello que Pedro diz de 
Christo que nõ dizia mal aĩda que lhe diziã. segũdo Greg. quando a 
maliçia dos maaos cresçe nõ deue a preeguaçõ de seer mĩgoada e çessar 
por ello mas ante deue seer acresçẽtada por tãto o senhor depois que 
vilmẽte foy doestado mais larguamẽte daua os benefiçios da preeguaçõ 
// em que se mostra gram benignidade de Christo. Onde diz (em verdade 
vos digo) .s. fielmente (se alguẽ guardara a minha palaura) nom soo per 
fama mas per obra e vida (nõ veera a morte jamais) Nem auera a 
experiençia da amargura da morte eternal. de si querẽdo elles mostrar 
que per aquestas pallauras do senhor elle auia demonio diserõ. (Habraã 
he morto e os prophetas) mas fundauam sua razom sobre falsidade por 
que aquello que Christo dissera da morte eternal elles diziam que o dissera 
da morte temporal. e acabo de pouco disse (se eu sem o padre.) a qual 
cousa se nõ pode dizer se nom fora da regra da verdade diuinal. (glorifico 
a my meesmo a minha gloria nõ he cousa algũa) porque a falsidade e a 
cousa que assi nom he nimygalha he. e a gloria do mũdo nom he cousa 
algũa porque tal he como fumo que passa e vento que sooa a qual gloria 
faz vijr a seer anichillado1 per a culpa e leua ao inferno. Mas a minha 
gloria he de deus padre do qual nõ pode sahir algũa falsia (o qual glorifica 
a my.) per voz e per obra de millagres (o qual vos dizees que he vosso 
deus) empero erraaes (porque  nõ ho conheçestes) per fe formada: em a 
qual esta afilhaçõ de deus per adopçõ. E porque dizendo. (peruentura es 
tu mayor que nosso padre Habraã.) cõtauã ou tijnhã o senhor em cõta de 
menor e por tanto mostrou seer mayor que Habraã porque Habrahã 
esperaua delle como de mayor ho bẽ da redẽpçõ prometida onde diz 
(Habraã vosso padre) segundo a carne do qual vos louuaaes e guabaaes 

1  No original: amchillado.
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(se allegrou no spiritu) spirado (e vio o meu dia) .s. o tempo da minha 
vijnda vijo ẽ feguras e (allegrou se.) Cõ marauilhoso prazer se pode 
allegrar quando vijo ou soube1 que auia de nasçer da sua geeraçõ aquelle 
per que nom soomẽte elle mas todo o mũdo auia de seer saluo e que se 
auia de cõprir aquella promessa .s. em tua semente todas gentes serã 
beentas. Em como os judeus cõsijrando em elle a hydade da carne 
soomente e nom a natureza diuinal dissesse. (cinquoẽta ãnos nõ as aynda 
e Habraã viste (o qual mil annos e mais ha que he morto. Como se dissessẽ 
esto he jmpossiuel. querẽdo os tirar do respecto e entẽdimẽto da / carne 
que entẽdessem aa diuimdade respondeo (ante que Abraã fosse feyto) 
.s. per geeraçõ temporal (eu som) eternalmẽte em que se demostra a sua 
eternidade ajuntãdo o verbo do presente .s. eu som cõ a pallaura do 
preterito .s. ante que fosse feito. porque ha eternidade em todo tempo he 
presente. e porẽ soo deus teẽ perfecto seer ca nõ lhe falleçe cousa nem 
he fora delle e por tãto o seer diuinal porque he juntamẽte todo nẽ he 
passada algũa cousa delle nẽ outrosi he por vijr por tanto he muy perfeito 
e acabado. Mas o nosso seer porque teẽ al fora de si e aalem de si por 
tãto he imperfecto. A nos fallesçe do nosso aquello que ja passou ou 
aquello que ha de seer ajnda. Ergo Christo cõ olho da diuijndade vio a 
Habraã e Abraã vio a Christo cõ o olho do coraçã .s. alumeado per fe. E 
os judeus cõsijrãdo que ha eternidade nõ cõuijnha se nõ a deus soo e que 
elle nomeaua seer deus per a eternidade entẽdiã que era blasfemia aquello. 
e porẽ segũdo mãdaua a ley queriam no apedrar (e tomarõ pedras pera 
lhas lançarẽ) Onde Agustinho diz. Onde correria tãta dureza se nõ aas 
pedras semelhauees a ella. Mas o senhor que nom vyera vẽçer cõ poderio 
mas cõ humildade (escondeo se e sayo se do tẽplo) He de notar que 
algũas vezes fugia o senhor. e algũas vezes elle meesmo vijnha correndo 
e metendo se. Das honrras fugia assi como quando o queriã fazer rey e 
offereçia se aos que auiã de crucificar quando no orto o queriã tomar o 
aprehẽder. e escõdia se dos judeos que estauã sanhudos por lhes tirar a 
causa da sanha e per aquestes tres exẽplos nos da tres ensinãças da saluaçõ 
.s. que fugamos das prosperidades do mũdo. e que dessejemos padeçer 
por Christo cousas cõtrairas e que esquiuemos os arruydos e cõtẽdas. 
Mas nos fazemos per o cõtrairo porque cobijçamos honrras e fugimos 
das asperezas e mesturamonos com os arroydos. Por tanto se escõdeo 
ajnda corporalmente porque nõ erã merçedores de o veerẽ na voontade. 
Onde Greg. diz que a verdade se escõde aaquelles que nom curã das suas 
pallauras porque a uerdade foge da voontade que nõ acha humildosa. E 

1  No original: sonbe.
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Agustinho diz que fugio das pedras como homẽ e ay da quelles de cujos 
coraçoões duros como pedras fugio. Segũdo Agustinho meesmo nõ se 
escõdeo // em quanto ou em alguũ lugar escõdido onde esteuesse em 
cuberto mas per cellestrial poderio se fez jnuisiuel aaquelles que o 
buscauam saydo per meetade delles empero era visto dos seus discipollos 
porque aquelles o seguiã. E fugio por tres razoões. Primeiramente porque 
ajnda nõ cheguara o tempo da sua morte. segũdariamẽte porque nõ tijnha 
escolhida tal morte .s. apedrado seer. terçeiramẽte por nos dar a entẽder 
que dessemos lugar aa sanha e que nos afastemos da crueldade e 
menẽcoridos maaos. Quãdo a perseguiçom he pessoal e sem perijgo da 
fe se pode homẽ afastar della. Onde Gregorio. Que nos falla em aqueste 
exemplo saluo que ajnda que possamos resestir e defender nos que nos 
partamos humildosamẽte da sanha dos que ensoberueçẽ. Cõ quãta 
humildade homẽ deue fugir da sanha do proximo aprehẽdao pois que 
deos escõdendo se foy partindo. Nẽ seja pois alguẽ que se alleuante cõtra 
os doestos que lhe forõ dictos nẽ pague huũs doestos por outros. porque 
por arremedarmos a deus mas gloriosa cousa he fugir de injuria calãdose 
que vẽçella per respostas. Estas cousas Gregorio. Muytos hy ha que 
reprehendẽ os judeus porque nõ quiserõ ouuir a preeguaçom do senhor 
empero quejamdos os judeus forõ quanto aa fe taaes som aquestes quanto 
aa obra. Ouuẽ os preceptos de deus e conheçem seus millagres mas nõ 
se querem tirar de suas maldades. Estas cousas Gregorio. Consijra e vee 
aqui bem Jhesu o qual nom embarguando que com o açenamẽto da sua 
voõtade per a potẽcia da diuijndade podera secretamente lançar aquelles 
que o perseguiã subitamẽte em a pena da morte empero assi como homẽ 
amedorẽtado escondeo se e cõsijra em elle e em os discipollos que se 
partirõ sem esforço e tristes e com as cabeças baixas e aue compaixõ e 
doo na voontade.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que nos conuidas pera ouuirmos as pallauras 
de deus ensina nos soportar injurias e doestas e nõ buscar o nosso louuor 
proprio. e que nõ leixemos a uerdade da ensinãça nem da vida ou da 
justiça por reçeo de escandalizar alguẽ e que por doestos nẽ injurias 
nem leixemos a preeguaçõ Jhesu Christo que es a soma da verdade e a 
soma da bondade e que es muy / grande justiça e misericordia largueza 
limpeza. tẽperãça. humildade. caridade. tu que es apedrado e te escondes 
dos mẽtirosos maliciosos e maaos cruees cobijçosos çujos luxuriosos 
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soberbos e odiosos nõ te sahyas do templo da minha alma faze me seer 
corregiuel e cõcordante a ti. Amen.

Do çego da sua naçença. Capitollo .xxiiij.

(Em passãdo Jhesu) aa sayda do templo (vio huũ homẽ çeguo de 
sua nascença.) o qual estaua ally aseentado pedindo esmolla da quelles 
que entrauã no tẽplo e cõ diligẽcia o oolhou Jhesu. Segundo1 diz 
Crisostomo que teue os olhos em elle como querendo obrar ẽ elle algũa 
cousa porque se mostraua que era misericordioso e que se doya. E por 
demouer os discipollos e seerem marauilhados e lhe pregũtarem. E por 
tanto os discipollos forom mouidos a pregũtar porque razom lhe veera 
a çegueira (dizẽdo rabbi) ou meestre. (que pecou ẽ este ou seus parẽtes 
porque este nasçeo çeguo) porque pensauã que aquella pena nõ ouuera 
sem culpa. (E Jhesu) nõ negou de todo que elle ou seus parẽtes pecarõ 
mas (respondeo) soomẽte aaquelho que lhe preguntauã dizẽdo (nẽ pecou 
este nẽ seus parẽtes porque elle por ello nasçese çego) mas este he a 
causa de necessidade porque foy feito .s. (porque fossem deuulguadas 
as obras de deus em elle) como se dissesse. Nõ he nascido çego por seer 
aquella pena do pecado. mas ante aquesta çeguidade he per despenssaçõ 
porque seja (declarada a obra) de millagre em obra feyta em elle. (e que 
fosse por elle declarado e deuulguado o filho de deus) e a virtude diuinal 
que auia e que os homẽs fossem assi hedificados aa fe. Onde he de cõsijrar 
que sahyndo elle do templo studiosamẽte veyo a obra manifestatiua e 
declaratiua de si meesmo porque elle vio o çeguo e o çego nõ vio nẽ se 
chegou a elle. Onde diz Criso. Que ẽ se sahir do tẽplo fez estas cousas 
curou o çego e por se partir mitigou e ablãdou a sanha e per a obra do 
millagre amollẽtou e curou a dureza e doẽça daquelles que ahy estauã 
que auiã mĩgoada fe e fez creer as cousas que dictas sõ (e cuspio em 
terra) per mostrar que a vir//tude de curar era em algũa guisa na sua 
humanidade ẽ quanto era vnida cõ a diuindade (e fez lodo cõ o cospinho) 
por mostrar que elle era aquelle que formou o primeiro homẽ do lymo 
(e esfregou e vntou lhe os olhos) aadecima. (e mãdou que se fosse a 
augua nadiuel de Silloe) para se lauar. (a qual he chamada ou o qual) 
lago (he chamado enuiado) E esto enadeo o euãgelista querẽdo enterpretar 
e declarar este nome que he hebraico e por significar o misterio de Christo 
que foy emuiado por saluaçõ dos homẽs (e foy a lauar se e tornou que 
vija.) Silloẽ he hũa fonte que esta ao pee do monte Syom a qual nõ cada 

1  No original: Seguudo.
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dia mas tres o quatro vezes na somana lançaua das suas profundezas ou 
entredanhas augoas muy doçes das quaaes augoas quando sayam auia 
huũ chaffariz assi como estãque ou peego em que se apanhauã alõguado 
da fonte o qual chaffariz ou a ajũtamẽto de augoa he chamada na scriptura 
per algũas vezes piscina e outras natatoria .s. pouca na augoa nadiuel 
alli esta a fonte donde a virgẽ Maria tiraua augoa para si e pera seu filho 
e onde lauaua seus pãnos. E quando se faziã estas cousas suso dictas (era 
dia de sabado) e porem sabẽdo os phariseus aquesto reprehendiã no mas 
errauã porque as obras que som ordenadas a louuor e honrra de deus 
dereitamẽte e licita se podẽ fazer no sabado. Onde Crisosto. diz que elle 
era aquelle que principalmẽte guardaua o sabado porque era sem pecado 
porque o guardar do sabado spiritual he nom auer pecado e esto requere 
deus quando encomẽda o sabado dizendo que toda obra seruil nõ façaaes 
ẽ elle. E se queres saber qual he a obra seruil ouue que diz o senhor todo 
aquelle que faz o pecado seruo he do pecado: mas aquestes guardauã o 
sabado carnalmente e quebrãtauãno spiritualmente. Estas cousas 
Crisostomo. Ex aqui como aquestes se cheguauã a guardar tanto suas 
cõstituçoões que nom cõsentiã que fossẽ britadas em algũa maneira e os 
mãdamẽtos de deos que som mais neçessarios estes leixauã coãdo o 
moxam e engullindo o camello. E assi agora muytos guardã e fazẽ guardar 
as suas ordenaçoões e postuas. mais enteiramẽte que os mãdamentos de 
deus seendo semelhauees em aquesta na obra aos / phariseus. Mas themor 
ajã e reçeo de seerem a elles semelhauees em o guallardõ. E fazendo se 
diuisom e discordia antre aquelles que ally estauã. o çego que fora 
alumeado cõtra a parte dos principaaes e mayores dos judeus ousadamẽte 
e forte deffendeo a parte que tijnha por o senhor em a qual cousa se 
mostrou o seu grande conheçimẽto e per esto meesmo ajnda mostrou 
que cada huũ deue firmemẽte e volũtariosamẽte reconheçer o bẽ e a 
merçee diuinal. Onde Crisostomo. Vees tu o preegoeyro da verdade e 
vees quãtas cousas ouuio des os começos e quanto soportou assi per 
pallauras como per obras e que testimunho deu. Nõ ouue aquelle 
allumeado vergonha da primeira çeguidade nẽ themor do poboo nẽ quis 
escõder se mas ãte se mostrou em praça por deuulgar o seu bẽ feytor. 
Estas so cousas som escriptas por tal que nos as siguamos. E mais diz 
que a propriedade da verdade he tal que aquellas cousas per que se pẽsa 
de reçeber cõtrariedades dos homẽs e que o espreitarõ per aquellas se 
faz mais forte e per aquellas se faz mais clara e fora de soõbra mas a 
mentira meesma ella he cõtraira assi e para hy onde quer desfazer a 
verdade per ally a faz pareçer mais claramẽte a qual cousa foy agora 
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aqui feyta segũdo aqueste meesmo Crisosto. da questa firmeza daqueste 
çego se mostra quã forte cousa seja a uerdade e quã fraca he a mentira 
a qual ajnda que ste com os que som fortes ella os mostra mouediços1 e 
fracos e taaes o faz seer empero em fim de muy lõgua perfia e debate 
maldiserõno segundo a sua opiniõ e segundo entẽdiã como quer que mais 
era aquella beençõ segũdo a sua a uerdade. (tu sejas seu discipollo.) Onde 
Agustinho2. Esto que dicto he maldicto he se escoldrinhares o corraçom 
e voõtade cõ que se dizia mas nõ quãto aas pallauras tal maldicçõ seja 
sobre nos e sobre nossos filhos. E segue se (Nos de Moyses somos 
discipollos) Moyses preegou aos que guardauam a ley que aueriã 
auoõtadança dos beẽs tẽporaaes e por tanto teem mais discipollos que 
Christo que preegou pobreza e outras cousas semelhãtes e seendo nom 
justos condẽpnarõ no jniustamẽte (e lançaromno fora.) da cõpanha dos 
judeus a qual elles auia per muy grãde doesto assi he acerca de nos ha 
// excomunham e o apartamẽto da cõpanha dos christaãos. e elle por nõ 
teer deus em pouco quis seer desprezado dos homẽs. Mas nos desprezamos 
deus por nõ seer desprezados dos homẽs. Desi em como seendo assi 
lãçado se viesse a Jhesu e pregũtado per Christo se crija. e seendo 
enformado e ensinado reçebeo o lume da ffe e cõfessandoa per sua boca 
disse (creo senhor e lançado em terra adorou) o cõfessando per aquesto 
a sua diuinal virtude. O inclinamento e adoramẽto perteẽçe a deus soo 
por signal que da sua maão. e per seu poder somos feitos e alleuãtados 
de nada. Aquelle ergo que os judeus nõ queriã e empuixauã aaquelle 
reçebia Christo. Quanto alguem he por o de deus mais desprezado per 
os homẽs tãto he mais amado de deus. Onde Crisosto. Aquelles que por 
a verdade e por cõfessar Christo som abaixados e deshonrrados estes 
som em aquesto muyto honrrados. a qual cousa foy feyta em o çeguo. 
Lançarõno os judeus fora do tẽplo e achou o senhor do tẽplo e reçebeo. 
e assi como aquelle que esteuera em tormẽto e marteyro por elle o corouo. 
Estas cousas Crisostomo. E louuãdo Christo o çeguo da deuoçõ e da ffe 
que reçebeo disse Jhesu. (eu vijm em juyzo3 a este mũdo) .s. per asumpçõ 
e tomada da carne que eu reçebi. porque os simplezes e humildosos. (que 
nõ veẽ) e buscã phisico. (vejam e sejã alumeados) per ffe. (e os sabedores) 
soberbos (que veem) .s. que se guabã que veem e nõ curã de phisico (sejã 
feitos çeguos) Estem mais em sua infieldade endurados segũdo se mostra 
que foy cõprido em aqueste çego de sua naçẽça. e nos apostollos os 

1  No original: menediços.
2  No original: Agustiuho.
3  No original: jnyzo.
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quaaes por sua humildade forõ alumeados per Christo. e os phariseus e 
os outros soberbos ficarõ em sua infieldade. Itẽ declara aquesto do 
alumeamẽto dos gẽtios que erã cõtados primeiramẽte por çegos. e da 
çeguidade dos judeus que aa primeira pensauã que vija. Onde nõ se 
entẽde aqui que elle veyo em juyzo do punir ou gualardoar manifestamẽte. 
ca este tal juyzo se espera na segũda vijnda. mas ẽtẽdese per o juyzo da 
discreçõ dos que creessem e nõ creessem. e este he escõdido juyzo e nõ 
manjfesto. ho qual he feito na primeira vijmda de Christo como se 
dissesse. Em aquesto que eu te alumiey entende tu que eu vijm stremar 
os pobres do spiritu dos soberbos. por tal que aquelles se/jã alumeados 
e aquestes çegados. E nõ assijgna aqui que aquella fosse a causa porque 
vyerã. ca nõ foi a causa final da sua vijmda. por alguẽ seer feyto çego. 
mas demostra que foy aquelle o termo porque a sua vijmda foy acabada 
esto assi como de boo phisico que em aquelles de que elle desespera a 
obra se acaba na morte. (E ouuindo aaquesto os phariseus) cõtradisserõ 
dizẽdo (per vẽtura somos nos çeguos) que na ley somos religiosos e 
leterados. mas da sua resposta os cõfũdeo dizẽdo (se fossees çegos) .s. 
se nõ soubesses as escripturas que fallã de my (nõ auerees pecado) .s. 
tãto como agora auees. mas por quanto (dizees veemos) e pẽsaaes que 
entẽdees. (por tãto he o nosso pecado mayor) e mais graue e sera mais 
punido. Donde se mostra que os que sabẽ as scripturas e as nõ guardã 
mereçẽ mayor pena. segũdo aquello que diz que o seruo que sabe a 
voontade do seu senhor e nõ ha faz auera muytas feridas podesse ajnda 
expoer aquesto da vista dos millagres de Christo. os quaaes se nõ vijrõ 
teuerõ algũa escusa de nõ creer. Ou se fossem çeguos conhoçẽdose por 
taaes cõ humildade. e viessem a auer perdom nõ aueriã pecado. porque 
Christo veyo a tyrar os pecados per graça a qual nõ he dada se nõ aos 
humildosos. Na obra que se fez em aqueste çeguo alumeado se entẽde a 
maneira da cura de1 qualquer pecador justificador o qual he bẽ entendido 
per o çego. O pecado çegua os olhos da voontade. Onde he de notar que 
a çegueyra do coraçõ ou spiritual se causa e vem per tres causas. 
Primeiramẽte vem hũa çeguera de poo da cobijça terreal. A segũda vem 
do fogo da cõcupiscencia carnal. a terçeira do inchaço da soberba. E 
muytas vezes o pecador por o custume que teẽ de pecar. ou por a 
inclinaçõ e obstinaçõ da voõtade. ou por o diaboo çeguar nõ vee o seu 
pecado. nem o quer veer porque nõ faz cõta delle. nẽ o tem por pecado. 
Onde Grego. diz que quando o pecador caae em graue pecado requereo 
o diaboo que nõ faça peendença e que nõ cõfesse o pecado leue e 

1  No original: da.
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pequeno. e de dẽtro no coraçõ affirma e preegua que a misericordia de 
deus he grãde e prometelhe logo espaço da vida per tal que este no 
pecado. e sossacao para trager em menos preço de deos e em desperaçom 
e que se perca.

E per allumeamento de tal // çego he necessario auer tres cousas. 
A primeira he o orualho e roçiamẽto da graça diuinal que preçeda. a 
segũda he a compuncçõ dos pecados de coraçõ e voõtade. a terçeira 
he pura confissom dos pecados. Estas tres cousas per ordẽ assijgnou 
o senhor em a cura daqueste çego. A primeira demostrou ou figurou 
em aquello que diz que vio o çego .s. cõ olho de misericordia e graça 
prouemẽte: a qual em todas guisas se requere pera o pecador se cõuerter. 
O homẽ pode cayer per si em pecado mas nõ pode resurgir per si sem 
ajuda da graça de deus. Ergo se o senhor nõ cata e o pecador cõ ho olho 
da sua misericordia elle nõ se pode alleuãtar. A segunda cousa assijgnou 
o senhor per aquesto que coospindo na terra fez lodo com o cospinho 
cõ que vntou os olhos do çego per o cospinho o sahyua que corre ou 
descende da cabeça aa boca se entẽde o corpo humanal as quaaes duas 
cousas forõ jũtas e mesturadas em Christo .s. o verbo eterno que he 
entẽdido per a sayua: e a carne humana que he entẽdida per a terra. E 
este bem auẽturado lodo he remedio da çeguidade nossa com tanto que 
seja posto em çyma de nossos olhos do coraçõ a qual cousa se faz quãdo 
o pecador he induzido a cõsijrar e conheçer a sua villeza per o pecado 
com que anojou e offendeo a deus: e entõ o nobre lodo de Christo se 
poõe sobre a çujo lodo do pecador e se amassa e mestura todo quãdo 
se ajũta a cõsijraçõ da offensa que fez com a sua villeza donde se geera 
a causa a cõpunçom. Como o dicto lodo entom vnta deos os olhos do 
pecador quãdo o moue e pungue a cõsijrar na offensa que fez e na villeza 
do pecado e na miseria do seu estado. E pera o pecador jnteiramẽte seer 
alumeado e auer direito conheçimẽto e verdadeira compũcçom compre 
que da graça de deus aja cõsijraçom destas .vij. cousas. Primeiramẽte 
que consijre o pecado que cometeo para poder veer a grãdeza e multidõ 
delle e o bem que leixou de fazer: e o mal que cometeo per maginaçõ 
falla e obra e cõ os cinco sentidos fazendo cõtra os .x. preceptos da ley 
e contra os .vij. sacramẽtos e como pecou nom cõprindo as obras de 
misericordia. Entom digua pequei sobre o conto de area etc. Item deue 
cõsijrar a grandeza dos pecados que co/meteo e como os fez cõtra tã grãde 
senhor e digua padre pequey no çeeo e nõ sõ digno de seer chamado teu 
filho. Itẽ deue cõsijrar a torpeza do pecado e como fez tã torpes pecados. 
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Segũdariamente que veja o tempo que perdeo e quantos1 dias meses e 
annos despendeo sem proueito. porque segundo Bernardo todo aquelle 
tempo perdeste em que de deus nõ cuydaste. Terçeiramente que veja a 
fremosura da alma que leixou a qual foy muy bella e fremosa e muy 
digna por quãto foy criada aa jmagem de deus e como se auelhacou 
turpemente. Quartamente que veja a graça que perdeo e quantos2 beẽs 
perdeo per o pecado. O quã grande graça desprezam muytos. Deus sempre 
sta aparelhado e prestes de a dar [m]as poucos a querem reçeber. A quinta 
cousa que veja a sanha de deus que elle demoueo e prouocou e como 
foy ingrato por os beneficios de deus. A sexta cousa que veja a pena que 
mereçeo a qual he eternal amargosa e desuayrada. A septima que veja a 
gloria que desmereçeo que he jnfijmda a qual se fosse gostada por estar 
em ella tam soll. hũa ora segũdo Agustinho todas cousas do mũdo seriã 
leixadas. E estas .vij. cousas cõsijradas bem duro coraçõ e de pedra aueria 
o homẽ que nõ ouuesse amargura e cõpũcçõ e cõtriçõ de seus pecados. A 
terceira cousa asijgnou o senhor que he a pura cõfissom dos pecados em 
aquello que mandou a este çego assi vntado cõ aquelle lodo que se fosse 
lauar per confissom ao sacerdote. Nõ embarguãdo que deus perdoõe o 
pecado pera contriçõ do pecador empero obliguao a fazer a confissom 
ao homẽ em lugar de deos e tal absoluçom como aquesta que se faz na 
cõfissom torna o homẽ segundo Agustinho aa pureza do bauptismo e 
acabadas as tres cousas suso dictas entom começa o çego de veer e assy 
curado da sua çeguidade per diuinal graça lançasse humildosamẽte. O 
signal de quãdo o pecador veẽ he quando conheçe si mesmo claramẽte. 
E aqueste conheçimẽto esta ẽ duas cousas .s. ẽ conheçẽdo a deus e 
em conheçẽdo a ssi. Conheçer ẽ presente he auer conheçimẽto da sua 
potençia e bõdade. O conheçimento de seu poderio nos geera themor que 
nos faz guardar de mal. e o conheçimẽto de bondade nos geera amor o 
qual nos // traz a fazermos bem e o conheçimento de nos meesmos geera 
em nos humildade a qual he madre de todas virtudes. Guardemos pois 
o tempo e afastemonos das cousas destẽperadas ou das cousas feitas 
se tempo por tal que nom o despendamos em vaydades com aquelles 
judeus çegos e que fiquemos na çegueira cõ elles. Onde diz em aqueste 
lugar Crisostomo. Deus deu te termo de vida pera curares tua alma e 
tu vaãmente e debalde o despendes e se despenderes mal hũa pouca de 
prata dizes de todo em todo que he perda que ouueste e assi a chamas 
perdendo teus dias em vaydades e pompas nom contas por enconueniẽte. 

1  No original: quantas.
2  No original: quantas.
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Despende pois tu teu tempo cõueniente estando em ladaynhas e oraçoões: 
e o tẽpo razoado para estreito escripto e ordenado nõ o guastes todo em 
arroydos e torpes pallauras: e ẽ prazeres destemperados e em obras e 
trabalhos de louçaynha e oufana despẽdendo assy tua vida em vaão por 
teu mal e dãpno nom sabẽdo que ante deuia o homẽ leixar perder todas 
cousas do mũdo que o tempo. Se despẽderes ouro podello ajnda cobrar 
mas o tẽpo que perdes caro e graue he de cobrar. Huũ pouco de tempo 
nos he dado segundo a vida presente e se nõ nos proueitarmos delle em 
aquello que compre que diremos e como o teueres despeso vãamente 
que escusa teeras o homẽ sem deuoçõ e sentido por aquello que deuias 
dar graças muytas a deus por te de talhar e dar termo a teus trabalhos e 
suores: e te fazer e dar por elles lõgua folguança e jnmortal tu te queixas 
e te agrauas. Estas cousas Crisostomo. Onde e Seneca diz que ajnda 
que a ydade fosse muyta sobeja e longua e que tu a podesses repartir 
despenssar e tomar quanto quisesses tu nõ deuerias querer mais della que 
a que abastasse aas cousas necessarias e nõ curarias daquella que fosse 
para aprender cousa superfluas cõsijrãdo tãto poquidade como ha do tẽpo. 
Mas eu faço mayor quexume diz elle dalguũs que em este tempo o qual 
nõ pode abastar ajnda aas cousas necessarias como quer que seja despeso 
com muy grãde dilligencia ou prouisom que querẽ gastar a mayor parte 
delle em cousas sobejas. Nom nos deu a natureza o tempo tã benigno 
largo nem liberal que al/guũ sobeje para perder. E vee tu quanto tẽpo se 
perde aaquelles que som ajnda muyto dilligẽtes porque huũ lhe leua a 
sua fraqueza outro lhe leua a fraqueza e mester dos seus outros1 negoçios 
publicos e de comũ e o sompno parte esso meesmo a uida com nosco. E 
em este tempo pois tã estreitos e arreuatado o qual nos leua que presta 
de despẽdermos a mayor parte em vaão. Estas cousas Seneca.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que allumeaste os olhos do çego da sua 
nascença alumea eu te peço os olhos de meu coraçõ: por tal que nõ tope 
e me feira nas treeuas: ou que nõ durma jamais em a morte. o deus quã 
vaãmẽte som despesas minhas hydades e quãto sem fructo passarõ os 
tẽpos que me deste para fazer a tua voõtade em elles e nõ a fiz. o quãtos 
annos e quãtos meses e quãtos dias e quãtas horas se perderom açerca 
de my: ẽ as quaaes eu vyui sem fructo açerca de ti seja feito mujto digno 
padre de amar este tempo que me fica fructuoso e sanctificado em a tua 

1  No original: outro/os.
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graça por tal que no dia da eternidade seja reçebido em cõto ante ty. Amen.

Do pastor das ouelhas. Capitulo .xxv.

E por quanto os judeos çegos se guabauã que vijã sem Christo: e 
per cõseguinte que poderiã percalçar a verdade sem elle por tanto per 
ajnda mais rrebater e botar sua soberba prepose lhe a semelhança da 
humildade do curral das ouelhas e da porta: as quaaes som humildosas 
e cada hũa das quaaes cousas he baixa e humildosa e nõ reçebẽ se nõ 
cousas baixas: e aquelles que se abaixã e humildã demostrãdo per aquesto 
que nem sabedoria nem guardar a ley nem bem viuer nõ val cousa sem 
Christo e que jmpossiuel cousa he auer vista e cheguar aa verdade sem 
Christo dizẽdo. (Em verdade em verdade vos digo que aquelle que nõ 
entra por a porta) .s. per Christo (aa corte ou currall das ouelhas) s. na 
ygreja e no ajũtamento dos fiees (aquelle furtador he e ladrã) quejãdos 
sõ todollos infiees: e ajnda os maaos christaãos. Onde Agust. diz que por 
a porta entra aquelle que entra per Christo e que arremeda a paixom de 
Christo e que // conheçe a humildade de Christo (aquelle que entra per 
a porta) .s. per ffe de Christo e per a humildade e per as outras virtudes 
(no curral das ouelhas pera as apaçẽtar pastor he das ouelhas) verdadeiro. 
Nẽ todo aquelle que entra per a porta he pastor porque as ouelhas per 
ally entrã. empero aquellas que som vnidade e ajũtadas na vnidade da 
ygreja apascoa cada dia per pallaura e per exẽplo (o porteiro) que guarda 
a porta (a este pastor) .s. o spiritu sancto (abrindolhes) .s. reuelãdo e 
descobrindo a entrada da verdade para entenderẽ dereitamẽte. e a porta 
da justiça pera bem obrarẽ por tal que possa dar pasto e gouerno (e as 
ouelhas ouuẽ a sua voz) .s. reçebẽ sua ẽsinãça (e chamaas per seus nomes) 
fazẽdo a võtade a cada huũs subdictos cõpanheira mẽte dandolhes aazo 
e ousança que vaã a elle e tiraaos per douctrina das escoridades do error 
(e trageas) ao lume da verdade e do choro da seruidõ as leua ao regno 
da frãqueza. (E depois que lãçar as suas ouelhas fora) das escoridades 
da ignorãçia pera o lume da vida. e as tirar do carçer da culpa: e as traz 
a franqueza da graça. (vay se ante ellas) per exẽplos de boas obras: porque 
comuũmẽte segundo passeja o pastor assy andã as ouelhas. e por tanto 
se segue. (e as ouelhas o seguẽ) per dereita obra (porque conheçẽ a sua 
voz) e folguã cõ elle (mas o estrãgeiro) em fallar e em viuer (nõ seguẽ) 
nẽ reçebẽ sua doctrina nẽ exẽplos: porque suas pallauras leuã e enduzẽ 
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a fazer errar. e os seus exẽplos tragem homẽ a mal (mas fugẽ delle) como 
de ladrõ e de jmijgo: por quãto nõ o hã conheçido louuandolhe aquello 
que diz e que faz. porque os strãgeiros fallã lingoajẽs estranhas. (e 
aquellas) o sabẽ nõ ou conheçẽ o curral comuũ das ouelhas he a jgreja 
catholica que teẽ huũ pastor Christo: e os rebanhos e as manadas das 
ouelhas que estã apartados ou desuayrados jũtamẽte ençarrados. estes 
som os cõuentos dos religiosos e das ygrejas cõuẽtuaaes e perrochiaaes. 
em as quaaes deus fez ameyjorar e lãçar as suas ouelhas .s. os seus fiees. 
aquelle pois que nõ entra polla porta s. aquelle que nom veẽ per os 
principios da ffe christaã. Assy como per os fundamẽtos da verdade nõ 
vem o hereje: nẽ vem per fundamẽ/tos da de graça1 o symoniaco. Nẽ 
veẽ per os principios da liberdade aquelle que poderosamente ou com 
rogos e ameaças entra na ygreja de deus: tal como este malliçioso e 
enguanador nõ entra per a porta: per onde deue mas sobe per outra parte. 
Alguũs hy ha que pera entrarẽ per çyma poõem escadas. assy como som 
os cobijçosos como Lucifer: e como o fezerõ Datham e Abirom. os quaaes 
per suas cobijças sorueo a terra viuos. Outros rompẽ as paredes assy 
como som os auarẽtos que fazẽ aquello que fazia Symõ mago. Outros 
som que entram per minas e cauas soterranhas. assy como os som herejes 
como Arrio. (Aqueste tal furtador he e ladrom) e em aquesto ha defferẽcia 
antre aquestes ambos. porque o furtador he aquelle que filha em escondido 
e de nocte a cousa alhea quando nom ho veẽ nem sabem. O oladrõ he 
aquelle que furtiuelmente toma o alheo a olho. e por tãto aqueste furtador 
he escondido e maliçioso ypocrita ou hereje. porque cada huũ destes 
entra escondidamente: e per minas ao curral contra a võtade do senhor 
delle e furta o proueito e fructo das ouelhas. Ladrom ou roubador he 
aquelle que faz violencia por furtar. e taaes som aquelles que 
poderosamente se querẽ meter e metem. O furtador pois e o ladrom nom 
emtram per a porta: porque ou per cobijça sobe per outra parte ou 
enguanando so a caua em escõdido ou salta per força parçeiramẽte per 
se meter nõ veyo por bem. e por tanto busca nom deuyda entrada. Aquelle 
que entra polla porta aa vida catholica e dignidade verdadeyro pastor he 
das ouelhas. e tal entrada he franca e graciosa e de bondade entra per a 
porta de verdade per ffe catholica entra per a porta de franqueza per 
chamamento supernal. entra ajnda per a porta de bondade graciosa ou 
gratuita nom fazẽdo prometimento a alguem por tal entrada e entra per 
a porta da simpleza nom auendo o beneficio da ygreja per ẽguano alguũ. 
Christo he porta de verdade e liberdade e de graciosa bondade e simpleza. 

1  Talvez da desgraça.
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mas se alguem entrar de outra guisa seer lhe a dicto aquello. amigo como 
entraste sem teeres vestido de vodas e lãçallohã fora das ouelhas nas 
escoridades mais baixas. e a este pastor // abrem os porteiros que som 
tres Christo he huũ o qual abre per exẽpro: e a escriptura he outro que 
abre per ensinãça: e o spiritu sancto per jnspiraçõ. Estes som os porteiros 
da ygreja. Christo das chaues .s. poderio de soltar e leguar a escriptura 
ẽsina a reuoluellas e abrir cõ ellas e çarrar as fechaduras: onde hũa das 
chaues ajnda he sciençia que tem auctoridade de determinar. Mas o spiritu 
sancto da a dignidade e o lugar aazado e perteeçẽte pera entrar assi como 
porteiro de fiança aqui he cometida a guarda das cousas. E tal porteiro 
per exemplo de Christo e per doctrina da escriptura e dignidade do spiritu 
sancto e inspiraçõ abre a tal pastor abre digo a porta baixa aa qual os 
soberbos se ferẽ e topã ou se esmagã e o pastor humildoso nõ se aperta 
nẽ topa em ella: e abri a porta streita per que os auarẽtos nõ podem entrar 
ao pobre da pobreza do spiritu que se nõ aperte ou em talle de maneira 
que reçeba o humildoso e cõtricto em sua vida e os outros lãçe fora. E 
aqui nota que de tres maneiras se reçebẽ doões nos officios aos quaes vã 
aginha muytos hy ha. Ha hy dom ou premio do coraçõ que he fauor e 
graça e dom de boca que he louuor publico ou popullar afaago e ha hy 
dom que he dado per maao .s. o preço dalguũ por premio. e aquelle que 
se sacudir da questes e nom tẽ entençõ algũa delles bem auẽturado sera. 
mas aquelle que entra cõ teençõ destos doões furtador he e ladrom. (Este 
prouerbio lhes disse Jhesu.) Prouerbio se chama quando per hũa pallaura 
se entende ou se diz outra assy como he a parauoa ou exẽplo que per hũa 
voz que significa hũa cousa he entendida outra. E por tãto aquelles nõ o 
entẽderõ declarou lho logo dizẽdo. (eu sõ porta das ouelhas.) per doctrina 
e per exemplo. Por a qual porta ham de entrar. (E todos aquelles1 que 
vyerõ) nõ per my: e que nom entrarõ per a porta mas sem my e sem 
auctoridade diuinal e sem jnspiraçõ nom cõ entençõ de louuor de deus 
e gloria mas por auer a honrra sua propria: estes nõ som emuiados per 
deus mas elles se meterõ de seu grado como desuergonhados (e taaes 
som ladroões) per maao exemplo e doctrina que manifestamẽte de si dã 
matando as ouelhas .s. os fiees que ficam e estã firmes no curral da ygreja 
dos / quaaes he dicto quẽ conheçe deus aquelles que seus som. De si 
proua ajnda que elle he porta porque o officio da porta he guardar as 
cousas que na casa som e que per ella entrã e sayam e assi he de Christo 
porque per elle som guardados os fiees e saluos e tã bem per elle he a 
entrada per a fe e per a gloria e qualquer que entra per Christo o qual soo 

1  No original: aquellas.
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he a porta e perseuerar sera saluo por que nõ he dado aos homẽs de so o 
çeeo outro nome ẽ que deuamos seer saluos e tal como este. (entrara) aa 
fe e aa ygreja e (sahira) da questa miseria pera a gloria e para encaminhar 
aa vida eternal e sahira da fe pera a esperãça e da creẽça aa cõtemplaçom 
e entrara ajnda per studo da contẽplaçam e segredo da oraçom e sahira 
per o exercicio da boõa obra. e per exẽplo de fazer bẽ e assi acharã na 
salla eternal pascoa florida s. mel de diuindade e leite da humanidade 
porque os bẽauenturados reçebem de dentro refecçom em o esguardamẽto 
da diuindade e aa defora na visom da humanidade de Christo per que 
som saluos. E por tanto que achara pascoas no plural ou achara pascoas 
.s. na ygreja millitãte achara pascoa de doctrina e graça e ẽ a ygreja 
triũphãte achara mantijmẽto de allegria e gloria. Onde Agustinho diz que 
nõ embarguãdo que aqui no curral da ygreja nõ falleça pascoas empero 
ajnda achara outra pascoa onde serã fartos segundo achou aquelle a que 
foy dicto oje seras cõmigo no parayso. (O furtador nõ vẽ.) por saluaçõ 
do poboo mas ante veẽ por sua dãpnaçõ .s. (por furtar) areuatãdo e 
husando da quello que nom he seu nom ensignãdo os preceptos de Christo 
aaquelles que o seguẽ mas amoestaos per exẽplos seus que viuã com 
elle. (e mataos) per maao exẽplo e doctrina tragendoos a mal e pera os 
perder lãçãdoos em dãpnaçõ perpetua. (Eu vijm nõ) como ladrõ mas 
emuiado por saluaçom dos homẽs do padre. (pera auerẽ aquelles.) que 
no cural entrarẽ (vida) de graça em o presente per fe e auẽdo sperãça 
porque o justo per a fe viue e que quando sahirem do corpo (ajam mais 
auondosamente vida.) de gloria em o futuro per esperãça e realmente 
porque a gloria he graça acabada. Onde Gregorio as suas ouelhas ergo 
pascoas acharõ porque quẽ quer que o segue de coraçom sim//plez este 
he gouernado e mãtehudo de apascoamẽto ou prado verde. Açẽdamos 
ergo o coraçõ jrmãos e arçã a as cousas de çyma nossos desejos. E nẽhũ 
cõtrairo nẽ torue nẽ nos tire do prazer da festa eternal porque se alguẽ 
mujto desejar hir a alguũ lugar aĩda que o caminho seja fragoso nõ o 
leixa de cõprir. E nẽhuũ viço nos ẽgalhe nẽ engane por que sandeu 
caminheiro he aquelle por veer no caminho alguũs prados delectosos lhe 
esqueeça onde auia de hir porque se ouelhas somos do pastor celestrial 
e por acharmos prados verdes ou saborosos nõ nos deteemos quãdo 
cheguarmos aos pastos eternaaes sejamos fartos. Estas cousas Gregorio. 
de si mostra ajnda que elle he pastor e mostrasse per aquesta razõ porque 
assy como per o pastor he gouernado e mãtehudo o pegulhal assi outro 
si per Christo som regidos os fiees e sõ mãtehudos per mãjar spiritual e 
ajnda per mãjar do seu corpo e sangue. Mas por fazer defferença do maao 
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pastor e do ladrõ por tanto enadeo boõ e digo boõ nõ soomẽte per natureza 
e graça: mas aquelle que boõ he em cura de pastor per quanto compre 
aquelles offiçios que o boõ perteeçẽ. Onde Crisostomo diz que Christo 
se chama pastor e porta jũtamẽte: e chamase pastor por que nos leua ao 
padre e per elle entramos: e chamasse porta porque elle nos busca e 
requere ao pastor. E poõe as cõdiçoões do boõ e do maao pastor porque 
o boõ e verdadeiro pastor: e que paramẽtes ao guallardom da gloria deue 
auer affecçõ ao guaado em tãto que por elle se necessario fosse soportasse 
morte. (O boõ pastor a sua alma) .s. a sua vida corporal (offereçe) quando 
meester he e sempre esta prestes. (por as suas ouelhas.) e por sua saluaçõ 
se esta he a diffiniçõ do boõ pastor e o signal de seer conhecido mujto 
de themer he que poucos ha hy de taaes. Caae a besta do proximo e 
muytos a aleuantã e caae a alma do justo: e nõ ha hy alguũ de seus amigos 
que o ajude a erguer nõ embarguãdo que qualquer seja mais tehudo de 
amar a alma do proximo que o seu corpo meesmo. Mas como poerei por 
ella o corpo ca nõ quero por ella dar a cousa tẽporal por tirallo do peccado. 
E nota que morrer por o rabanho e manada do senhor he de tres maneiras 
ou pode seer .s. o morrer por elle / mudãdo meu estado em melhor assy 
como por o proximo ẽtrar eu em religiõ ou fazer outros votos por elle 
semelhãtes: e esto he de sobre auondãça quanto aos prelados porque aas 
obras de sobre a roguaçõ nõ he alguẽ obriguado saluo se o prometeo per 
voto ou poẽdose por elle aa morte per o liurar do perijgoo que esta 
apperelhado e a esto he tehudo qualquer prelado que recebeo cura de 
pegulhal do senhor e da sua maão sera de mãdado seu sangue. Ou se 
poer por elle se esteuer no postumeiro artijgoo da necessidade e que nõ 
possa escapar de dãpnaçõ saluo poẽdo se homẽ por elle a morte. E assi 
he tehudo de necessidade assy como he tehudo de vẽder suas cousas e 
da las aos pobres que som postos na postumeira necessidade. Mas he de 
saber que se algũa perseguiçõ se faz geeralmẽte ao poboo que entom o 
prellado e pastor se deue de poõer por elle. e obriguar se aa morte do 
corpo por nõ se derramar o poboo: mas se he a perseguiçõ persoal e elle 
soo he perseguido entõ he cousa liçita de fugir aa perseguiçom per exẽplo 
de Christo que pera perseguiçõ de Herodes fugio ao Egipto e per exẽplo 
de Paulo que foy lãçado per o muro e as ouelhas leixaas encomẽdadas 
ao pastor que see no çeeo roguãdo por ellas e fazendo oraçoões e por ao 
depois lhes elle fazer proueito fugia. E por tanto diz o senhor se vos 
perseguirẽ em huũa çidade fugij a outra. E algũas vezes nõ deue fugir 
nẽ poer sua vida aa morte mas esperar em paciẽçia que quer que auyer 
e esto he quando lhe rõpẽ a lãa soomẽte .s. quando lhes tomã os beẽs 
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temporaaes e nõ os1 beẽs da persoa (o merçeiro.) ou assoldadado he assy 
nomeado por a merçee ou saldada que leua ou spera de auer temporal (e 
aquelle que nõ he propriamẽte pastor.) porque nõ tẽ cuydado nẽ entẽçõ2 

de guallardõ da gloria celestrial mas por o guaanho e soldada temporal. 
Tal como este segũdo Gregorio perde o nome de pastor por quanto mais 
ama a substãçia e premio terreal que as ouelhas. (e porẽ nõ som as ouelhas 
suas proprias) mas tem as elle occupadas3 como nõ deue. a qual cousa 
proua per obra porque (vee vijnr o lobo.) .s. o diaboo pera leuar a ouelha 
ou o hereje para enguanar ou tirano pera mal tractala no corpo e auẽdo 
themor de algũa perda de cousas temporaaes o dal[kk]//guũ perijgo do 
corpo (leixa as ouelhas) no perijgo (e foge) callãdose e nõ cõtradizẽdo 
nẽ dãdo a ajuda que deuia: e nõ teẽ cuydado das ouelhas pois que nõ he 
sollicito por se nõ perderẽ. porque segũdo Agust. pareçe que nõ ama elle 
nas ouelhas a Christo mas a laã e o leite (e o lobo arreuata as) tirãdo as 
a mal (e derramaas) da vniom da caridade apartãdoas ou atormẽtãdo. 
Onde se diz de tal como este no Zacharias. O pastor e ydolo que 
desamparas o pegulhal. Onde Greg. diz. que merçeiro he aquelle que teẽ 
lugar de pastor mas nõ cura do guaanho das almas e suspira por o proueito 
e renda temporal e allegrase cõ os beneficios e dignidades e pẽsase dos 
beẽs temporaes e fartase delles e folga cõ a reuerẽcia que lhe fazẽ os 
homẽs. e estas som as soldadas e gualardões do merçeiro e asoldadado: 
porque por aquelle regimento em que trabalha ache aqui aquello que 
busca. e que ao depois seja fora da herẽça da manada. Estas cousas Greg. 
(o boo pastor) e que nõ buscaaes cousas que nõ som suas: mas aquellas 
que som de Jhesu Christo sollicitamẽte vigia sobre a manada. (e poõe a 
sua vida) ou alma cõtra os dictos lobos. porque cõtradiz a as tẽptações 
do dyaboo reprehendẽdo e doestãdo os pecados e contradizendo aos 
enganos dos herejes preeguãdo a verdade. E cõtradiz outrosi aas 
perseguições que fazẽ os maaos rogando e demãdãdo ajnda o beneficio 
çellestrial e pensando de cada dia que razõ aja de dar: e que conto das 
ouelhas e cousas que lhe som cometidas e encomẽdadas. E por tanto 
Agustinho dizia em hũa sua carta e perteençe aa nossa cura. e que ajamos 
de dar de vos boo cõto. Toda a nossa cõta que tal he assaz senhor a sabes 
tu. e porque disse eu que a sabes porque nõ a calley? e sabes que eu de 
voõtade o disse porque chorei quãdo a dizia eu e nõ era o mudo. Esta 
pẽso que seja toda a vossa cõta. Estas cousas Agusti. Desi aquello que 

1  No original: as.
2  No original: entẽço.
3  No original: occupados.
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dissera prouao per signaaes dizẽdo (Eu som boo pastor) e seguese o 
signal daquesto (e conheçe as minhas) nõ soomẽte per noticia de vista: 
ca todas cousas som nuas e abertas aos seus olhos. mas ajnda per 
conheçimento e noticia de aprouaçom e de amor per a qual noticia 
conheçe soomẽte aquelles que som dignos da vida eternal. Conhoçeos 
ajnda per / a sua ymagẽ e semelhãça que tem a qual lhe apegou per as 
armas e vestiduras das virtudes das quaaes ornamẽtou os fiees per 
signaaes de boas obras de que as afremosentou e pintou per sua doctrina. 
e spiritualmẽte per sua caridade e amor per que os ẽformou que se 
amassem huũs a outros. os quaaes signaaes todos achou ẽ elles (e conheçe 
a my as minhas) porque os fiees verdadeiramẽte conheçẽ a Christo per 
conheçimẽto e per amor que obra: E por tãto nõ podẽ seer enguanados1 
e conheçẽ manifestamente os seus beneficios. Signal pois he de boo 
pastor que elle conheça e seja conhoçido das suas ouelhas. a qual cousa 
veẽ o pastor ameude e cõ cuydado as visitar. e assi as conheçe 
particularmẽte e conheçe e sabe as condiçoões de cada hũas e amaas (e 
as ouelhas) auẽdo cõsijraçõ ao bẽ que lhe faz em as ameude visitar e 
requerer sperãno2 (e ouuẽno e conhoçẽno) ẽ espeçial e amãno. O segũdo 
signal de boo e verdadeiro pastor he a affecçõ que mostra aas ouelhas: 
a qual nõ pode seer mayor que pooer a sua alma e vida por ellas. e por 
tãto se segue. (e a minha alma ponho per as minhas ouelhas) Onde Pedro 
de Rauẽna. Ex o boo pastor da a sua vida por as suas ouelhas a qual 
cousa faz a força e virtude do amor: porque nõ ha hy cousa que o 
verdadeiro amor aia por dura graue nẽ amargosa nẽ mortal. Qual he o 
ferro ou quaaes som as feridas qual pena ou quaaes mortes podẽ vẽçer 
e sobejar o amor verdadeiro e acabado? O amor he lorigua ou cota de 
malha que se nõ pode falsar lãça de sy os dardos e seetas vay se meter 
nos perijgos e allegrase ẽ elles e faz escarneho da morte. Estas cousas 
Pedro. mas porque o homẽ ha tres cousas s. beẽs: e amigos: e parẽtes e 
a sua pessoa propria. Estas tres cousas som de poer por as suas ouelhas. 
as suas cousas nõ poẽ por as ouelhas aquelles que do seu nõ lhes dã. e 
nõ poem por as ouelhas os seus aquelles que fazẽ promouer os parẽtes 
que o nõ mereçẽ. e a pessoa nõ poẽ aquelles que nõ cõtradizẽ aos malles. 
mas Christo aquestas tres cousas pose por as ouelhas. Onde no Jeremias 
se cõtẽ. Eu leixei a casa e a cõpanha minha .s. os ãgeos e leixei a minha 
herãça que he o regno celestrial e dey a minha amada alma na maão dos 
seus jmijgos. O terçeiro signal do boo e verdadeiro pastor // he trager 

1  No original: enguauados.
2  No original: sperano.
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todallas ouelhas ao curral. Onde Christo por nõ seer crijdo que elle auia 
de morrer por os judeus soos diz adeamte. (E outras ouelhas tenho ja.) 
predestinadas (que nõ som da queste curral.) .s. nõ som da sinagogua 
dos judeos mas do poboo dos gẽtios (e aquellas me cõpre trager) a ffe e 
aa ygreja como o poboo dos judeus a qual cousa he feita pera a preeguaçõ 
dos apostollos seendo per o Christo o principal obrador. Segũdo Ambrosio 
aquello que diz cõpre ou cõuẽ de trager nõ mostrar que per necessidade 
o deuesse fazer mas declara e cõfirma que elle quer que todas suas ouelhas 
sejam saluas. E seguesse (e a minha voz ouuiras) porque os gẽtios a 
preeguaçõ dos apostollos reçeberom deuotamẽte (e sera feito huũ curral 
ou corte) .s. hũa ygreja ajũtada dos judeus e dos gentios (e huũ pastor 
Christo.) porque elle he nossa paz o qual fez de duas cousas hũa. Segundo 
Hugo diz. Aquelle poõe a alma por as ouelhas que sobe no alto lugar e 
perijgoso de teer regimiẽto e guarda: e mãtẽ em paz os monjes ou 
claustraaes que viuem em cõgreguaçõ teẽdo çarrada a porta de silẽçio a 
ssy meesmo porque nõ çessa de ladrar e reprehẽder e castiguar. E aquelle 
poõe a sua alma por as ouelhas que por auer cura das cousas que som 
necessarias aa congregaçõ anda soo de fora antre os perijgosos negoçios 
mũdanaaes. E a alma poõe aquelle que saae da claustra ou do assessego 
aos roydos da fazenda e aquelle que anda em meyo das lingoas dos que 
afaagam e louuaminhã e da quelles que doestã e aquelle que trabalha por 
os enfermos e que mantẽ e gouerna aquelles que trabalham e que consolla 
os fracos de coraçõ e que aperfia cõ os soberbos reprehẽdẽdoos. Estas 
cousas Hugo. Certas Bernardo requere que soportemos o carrego e 
cuydado pastoral e que busquemos a saluaçõ dos proximos screpuendo 
sobre ello a huũ abbade desta maneira. Pasçeos ou apascoaos per pallaura 
e pascoaos per exemplo e per fructo de sanctas oraçoões e ficã e durã 
aquestas tres cousas .s. a pallaura e o exẽplo e a oraçom mas a mayor 
destas he a oraçom porque nõ embarguã do que mester seja a virtude da 
voz e da obra empero a oraçõ he aquella que mereçe e guaança graça e 
efficaçia aa pallaura e aa obra. / Porque te queixas por seeres mais 
encarregado per a cõpanha dalguũs que com tigo som que ajudado. Certas 
quãtas soportares mayor guaanho e quanto es mais ajudado tanto mingoas 
do teu mereçimento e guallardom. Escolhe pois quaaes escolheras1 ante 
se aquelles que seendo te carregosos te ajudã ou aquelles ajudãdo te som 
a ti carregosos. Aquelles que sõ ajudadores a ti por mereçeres e estes 
outros som em ajuda de minguar teu gualardõ e mereçimẽto. porque 
aquelles que som cõpanheiros do trabalho quinheiros som do guallardõ. 

1  No original: esçolheras.
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E sabẽdo tu que ajudas e nõ es ajudado sey çerto que es vigairo da quelle 
que disse. Eu vijm ministrar e nom seer ministrado. Bẽauenturados 
seremos se a cõtinuarmos assy atees a fim buscãdo sempre e em todo 
lugar aquellas cousas que som de Christo e nõ as nossas. Estas cousas 
Bernardo. Mas pera fazer aquesto he mester que tenha homẽ o coraçõ 
seguro da sua cõsciẽçia. Onde aqueste Bernardo diz que em todos dictos 
e feitos nõ busque alguẽ algũa cousa sua mas soomente o louuor de deus 
e saluaçõ dos proximos ou todo. E nõ pode puramẽte buscar a prol de 
deus e do proximo aquelle que nõ desprezar o seu. Boõ esqueeçimẽto 
sera o teu se te esqueeçes de ti por beẽ fazeres ao proximo. Mas çertas 
em tã grãde esqueecimẽto de si neçessario he que o coraçõ seja seguro 
e bẽ çerto de si meesmo porque mais seguramẽte se estenda aos proueitos 
de fora leixãdo seguro primeiramẽte a cõsciẽçia sua de dẽtro. Que 
aproueita ao homẽ guãçar todo o mũdo se perder a sua alma. E ajnda a 
ordenãça da razõ demãda que aquelle a que he mãdado que ame seu 
proximo segundo a medida sua que primeiro sayba amar a si meesmo. 
E duas cousas som que depois dos pecados fazem boõa cõsciẽçia .s. 
arreprehẽder se dos malles e guardar se delles esto he porque falle per 
as pallauras de sam Gregorio chorar os malles cõmetidos e nõ cometer 
os que som chorados e nẽhũa cousa destas he per si soo abastãte mas 
ambas jũtas fazẽ o coraçõ seguro de boõa consciẽcia e que entõ pode ja 
leixar esqueeçer si meesmo e perder dalgũa guisa por auer e fazer outro 
guaanho e proueito dos outros de fora. Estas cousas Bernardo. Cauidẽsse 
pois os pastores e rectores de escandelizar os subditos ou [kk ij] // delles 
dar aazo de cayrẽ ca confusom e dãpnaçõ pera sempre esta prestes 
aaquelles per que vem os scãdallos e per que procedẽ os perijgoos das 
almas por que segũdo Gregorio de tantas mortes som dignos os prellados 
quantos exẽplos de dãpnaçõ dam aos seus subdictos. E segũdo Agustinho 
aquelles que ascendẽ as almas a pecar e as afastã de deus mais pecam 
que os que crucificarõ a carne de Christo. E segũdo Ysidoro aquelles que 
per exẽplos corrõpẽ e dãpnã a uida e os custumes dos boõs som pyores 
que aquelles que roubã as herdades e beẽs alheos nẽ presumẽ taaes como 
estes dalgũas obras e justiças ou dereituras que fazẽ nẽ sperem que se 
saluarõ se nom curarẽ das outras obras e exemplos de saluaçom dos 
outros porque segũdo Gregorio nõ aproueita a sua justiça aaquelle de 
cuja maão sera requerido o sangue e a morte da quelle que pareçeo. Onde 
Crisostomo diz que ajnda que o sacerdote bem despenda sua vida se nõ 
teuer cuydado cõ diligẽcia da vida dos outros com os cõdẽpnados se vay 
ao jnferno. Estas cousas Crisostomo. Parẽmentes ajnda os pastores ca 
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deus pune ou quer que sejam punidos leuemẽte per elles as culpas dos 
subditos mas os males dos prelados elle per si os pune mais grauemẽte. 
Onde Gregorio diz que aquelle que agora pune as culpas dos subdictos 
(mas os males dos prelados elle per si) os pune mais grauemente. Onde 
Gregorio diz (que aquelle que agora pune as culpas dos subditos) e as 
minguã per os prepostos e seus mayores depois per si meesmo sanhudo 
cõdempnara os malles dos prelados e mayores e auisẽ se os subdictos 
que por os negligentes e maaos pastores nom falleçam da quello que lhes 
he mãdado e do curso da pelleja que lhes he dicto que aueram. mas teendo 
mentes em Jhesu reçebam o juyzo de taaes com paciençia como da quelle 
que he justo e boõ porque entom nom aueram ao depois outro juyzo 
porque elle nom da pena dobrada por huũa cousa. Onde a glosa sobre 
aquella pallaura de Ysayas. Peruentura laurara todo o dia o laurador. E 
que aja depois semear diz ally o glosador que nõ falla o texto do milho 
nẽ da eruilhaca que aja de seer debulhada porque os pequenos e subdictos 
dos seus feitos fracos e maaos cada / dia som julguados per seus mayores 
e se reçeberẽ o juyzo da qui e se enmẽdarẽ nõ serã mais julguados. Mas 
de outra guisa os mayores que ajnda outra vez serã julguados. Auisensse 
ajnda os subdictos e humildẽsse porque as mĩgoas e negligẽçias dos 
prelados algũas vezes veẽ por os pecados dos subdictos. e por tãto quer 
deus que ajã elles taaes prelados porque mereçem de os auer melhores. 
Onde Gregorio scripuẽdo aa clerezia de Millam que lhe demãdauã pastor 
dizia assy. Se minha determinada teẽ cõ ãtigua he nũca me poer por 
alguũa pessoa nẽ roguar que lhe seja dado carrego de soportar a cura do 
pastor mas empero eu cõ oraçoões me trabalho de proseguir a nossa 
elecçõ pedindo ao poderoso deus tal pastor que ẽ sua lingua e custumes 
e amoestaçoões vos possaaes achar pascoamẽto e gouernãça mas porque 
segundo os mereçimẽtos do poboo sooẽ per juyzo de deus seer preuistas 
pessoas que sejã pastores e regedores vos buscaae cousas spirituaães e 
amaae as celestriaaes e menos preçaae as temporaaes e fugitiuas. e teende 
por çerto que auerees pastor que sera prazẽte a deus se vos em vossos 
feitos a elle aprouerdes. Estas cousas Gregorio.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo boõ pastor que por as tuas ouelhas poseste a 
tua alma por preço: e a tua carne por mãjar e o teu sangue por beber e que 
es feito porta a nos per que entramos aa ygreja militãte e triũphãte para 
per ti entrarmos em ti. Conheçe a my antre as tuas ouelhas e paramentes 
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em nos misericordiosamẽte em caminhãdo nos em a carreyra da saluaçom 
pera te conheçermos e nos conformemos a ti e te siguamos nom ouuindo 
a voz dos estrangeiros .s. do mũdo e da carne e do diaboo. Mas a tua 
soomente obedeçẽdo a teus mãdados e cõselhos pera auermos vida da 
graça e mais auondosamẽte a vida de gloria e açerca de ti achemos pascoas 
de refecçõ e gouerna eternal. Amen.

Das nouas festas em que os judeos queriã apedrar
Jhesu Christo. Capitollo .xxvj.

Faziam se huũas nouas festas em Jherusalem: e era hyuerno) porque 
aquestas faziam por a reedifica//çam ou alimpamẽto que fezerõ os 
mançebos dos quaaes se aqui tracta aos .xv. dias de dezembro. nõ 
embargãdo que as nouas festas de Salomõ e de Neemias em outros tempos 
fossem antiguamẽte ordenadas e feitas. e sõ dictas encenie em latim 
daquesta pallaura em que tanto val como eneos que quer dizer cousa 
noua. e na meatade posse hũa çe. E quer todo dizer nouidades .s. quãdo 
algũa cousa noua he aplicada a seu huso e começã della husar nouamẽte. 
Aquello que em ladinho chama dedicaçõ. o judeu lhe chama começamẽto 
.s. huso de cousa noua ou nouidade (Andaua Jhesu no templo) .s. no 
alpẽdre de Sallomõ.) per aquesta pallaura e nome de templo. nõ soomẽte 
se entẽde o corpo do tẽplo. em a qual aos ministros e seruidores delle 
cõuinhã soomẽte entrar. mas ajnda se entendẽ os adros e alpenderes e 
lugares que estauã darredor ou do opoboo estaua pera orar. e aly fezera 
el rey Salomõ huũ oratorio em que mãdou poer em o dia a dedicaçom 
do templo hũa colũpna darame. a qual tijnha em longura çinco couados 
em ancho auia tres. em a quadra outros tres. A qual colũpna mãdou 
alleuãtar dereita. e elle estaua emçima della em geolhos orãdo. E chamauã 
aaquelle lugar o oratorio ou alpendre ou postigo de Salamom. Onde 
Theophillo diz esforça te tu outrosi agora que se chegua ao ynuerno .s. 
que a vida presente he combatida cõ os toruoões1 da mallicia de 
çellebrares as nouas festas spirituaaes do teu templo renouãdo sempre 
ty meesmo. e despoendo em teu coraçõ de fazeres açendimẽtos e 
melhorares. E em tõ Jhesu estara prestes no postigoo ou eyrado de 
Sallomom dando te estado pacifico de juso da sua soombra. e cubertura 
em o outro mũdo. E nõ podera alguem acabar as festas e solẽnidades de 
se renouar (certarõno pois os judeos) e apartauãno cõ teençom de ho 
enguanarẽ e perseguirem. por tal que mais aginha o tomassem e 

1  No original: tornoões.
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comprehendessem em as suas pallauras (e diziam. Atees quando nos tiras 
a alma) .s. atees quamdo nos fazes estar em duuida. (Se tu es Christo) 
.s. o rey que ha de seer que na ley he prometido (dizello abertamente) 
pera sabermos quem auemos de seguir. Louaminheiramente falla/uam. 
Em aquesto querendo mostrar que desejauã saber a verdade delle mas 
no coraçom tragiam a trayçom. ca se se nomeasse e chamasse Christo 
que assi como aquelle que se fazia rey e cõtradizia a Çesar e que o 
prendesse logo e entreguassem aos ministros e meyrinhos dos romaãos 
pera o matarẽ. Onde a glosa diz que nom desejauã a verdade mas buscauã 
como o acusassem e acoymassem. (E sabendo Jhesu) a sua mallicia. 
(Respondeolhes dizendo. Fallo vos verdade e nom me creedes.) E porque 
fossem mais espressamente vẽçidos disse (as obras que eu faço em nome 
do meu padre) e a elle as cõtãdo todas estas. (dã testimunho de my) e da 
minha diuijndade. porque nõ podẽ seer feitas saluo per deus. e porem 
claramente se mostra que eu de deus vijm. como se dissesse. Querees 
saber de my que som eu Christo. e eu vos digo que nom faz mester que 
per pallauras o digua. por que as obras que eu faço aquellas dam 
testimunho de my. e se vos nom creedes aas obras como crerees aas 
pallauras. e assi nõ lhes disse espressamẽte que era Christo. a qual cousa 
pregũtauã. mas disselhes cousa que vallia tanto o mais. Empero aquello 
nõ abastaua a elles. De tal maneira pois tẽperou elle a resposta que nõ 
teuessem aazo nem lugar de coymar e os fiees por os quaaes se diziã 
aquestas cousas entendessem claramente que elle era Christo filho de 
deus e nom homo soo segundo aquelles pensauam. Outros testimunhos 
de seer verdadeiro deus e verdadeiro homẽ. pooe sam Joham dizẽdo. 
Tres som os que dam testimunho no çeeo .s. o padre e o verbo e o spiritu 
sancto. e aquestes tres hũa soo a cousa som. e tres som que dam 
testimunho na terra .s. o spiritu e a augoa e o sangue. E que Christo seja 
cellestrial .s. verdadeiro deus. O padre tal testimunho deu quando disse. 
Este he o meu filho amado em que a my muyto aprouue. E testimunho 
deu o spiritu sancto que em semelhança de poomba desçendeo sobre elle 
quando o1 baptizauã. E o filho meesmo deu tistimunho quãdo disse. eu 
e o padre hũa cousa somos. E que foy terreal tres cousas derom testimunho 
so o spiritu santo .s. a alma que na cruz lançou. e a augoa que do seu 
costado sahio. e o sangue que das suas veeas manou. [kk iij] // E a causa 
da sua incredullidade se segue. (mas nos nom creedes. porque nõ sooes) 
nẽ querees seer (das minhas ouelhas) .s. innocentes e humildosos. mas 
soberuos e maliciosos. e por tanto per juyzo de deus som çegos (As 

1  No original: a.
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minhas ouelhas) s. os humildosos (a minha voz ouuẽ) creendo e 
obedeçendo (e eu as conheço) por noticia de as amar. e lhes auer affeyçõ 
(e me seguẽ) aremedando me aqui per graça. e no futuro per gloria. E 
por tanto se segue (e eu dou lhes a vida eternal e nõ se perderõ jamais) 
porque a predestinaçõ sua nõ pode seer em vaão (e nõ as tirara alguẽ da 
minha maão) per força as leuãdo a caaer em a culpa aqui ou depois em 
pẽna. a qual cousa proua dizendo (aquello que me deu o meu padre mayor 
he de todas cousas) sobrepoja infijndamẽte. Onde Agustinho. deu me 
que eu seja verbo. e que seja seu filho vnigenito. e que seja splendor da 
sua luz. e nẽguem me pode esto roubar das maãos do meu padre por 
quanto o seu poderio he infijndo. Ergo tam pouco o pode tolher de my 
nẽ tirar de minha maão. (ca eu e o padre hũa cousa somos) em virtude e 
em poderio. assy como somos hũa cousa em diuijndade e em essencia. 
Deuese pois de notar que desta palaura do saluador se tirã dous errores 
contrairos que erã acerca do artijgoo de sanctissima trijndade segundo 
oppinioões dalguũs herejes. Sabellio dizia que na diuijndade1 toda pessoa 
era hũa assy como a essencia. e aqueste error se tira quando diz eu e o 
padre somos hũa cousa. se fossem hũa pessoa dissera som em singular. 
E Arrio posse per o cõtrayro .s. que auia na diuijndade desuairadas 
essencias. e este error se tira quando se diz somos hũa cousa. Em aquello 
que diz huũa. esto te liura de Arrio. e em quanto diz somos esta te liura 
de Sabellio. se hũa cousa nõ desuairada. e se somos ergo padre e filho. 
em theologia per o genero neutro se diz a substancia diuinal. e per o 
genero masculino se dizẽ e nomeã as pessoas e per o feminino as noçoões 
.s. os nomẽs per que se conheçẽ e estremã as pessoas. Onde demostra 
que nõ se deue cantar o hymno vnus pater cum filio. mas vnũ patri cum 
filio. porque o padre e o filho nom som em pesso/as mas em substancia. 
As ouelhas pois de deus per os signaaes som conhoçidas: os quaaes 
signaaes som aqui tocados e nomeados per ordem. Primeiramente per 
as boõas obras que fazem som conhoçidas que som ouelhas de Christo. 
e este signal pooẽ o senhor de sy o qual he pastor quando diz as obras 
que eu faço testimunho dam de my. Empero de notar he que ha hy algũas 
obras que demostram e fazẽ pareçer o homẽ sancto. mas nom o fazem 
seer sancto assy como som as obras dos millagres as quaaes algũas vezes 
som feitas per as maãos. Outras obras som que fazem o homẽ sancto e 
nom o fazẽ pareçer tal asy como he a humildade e a simprezidade dos 
sanctos homẽs e as outras suas virtudes as quaaes fazẽ o homẽ sancto 
acerca de deus. mas muytas vezes o fazẽ seer desprezado acerca dos 

1  No original: diuijudade.
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homẽs. Outras obras som que demostram o homẽ sancto: como som as 
obras de piedade que som feitas com caridade. O segundo signal que 
som ouelhas de Christo he quãdo ouuem a sua voz. Onde se segue (as 
minhas ouelhas ouuem a minha voz) Quatro vozes da este pastor aas 
suas ouelhas. A primeyra he amoestaçõ de fora. a segunda he a inspiraçõ 
de dentro e mouimento. a terceira he doaçom de beneficios e bemfeiturias. 
a quarta he aflicçõ e martirio do corpo. Mas por quãto muytos nom ouuẽ 
aquestas vozes. por tanto o senhor se querella dizendo. chamey e nom 
me ouuistes. e stendi a minha maão fazendo muytos beẽs. e nom ouue 
hy quẽ parassementes. Desprezastes todo meu conselho. porque eu 
inspiraua em vos boos prepositos. e nõ curastes das interpretaçoões e 
entenderes que vos eu daua per os quaaes algũas vezes vos reprehendia 
e açoutaua. E porem se segue grande ameaça .s. eu em vossa queeda 
rijrey. O terçeiro signal per que se conheçem as ouelhas he quando as 
Christo conheçe. e esto he declarado no capitollo ante dito. O quarto 
signal he quando seguẽ o verdadeiro pastor onde se diz adiante e seguem 
me. Alguũs seguem a Christo fingidamente assy como som os ypocritas 
e alguũs o seguẽ vagarosamẽte como som os que amã vagar. e alguũs 
sollicitamente assy como os diligentes que seguẽ cõ amor // e com feruor. 
E ajnda que os judeos soportassem todallas outras pallauras de Christo 
nõ poderom consentir nem callarse quando disse. Eu e o padre hũa cousa 
somos. (mas filharã pedras) pera o apedrarem como arenegador e 
blasfemo1 mouidos com peçonha de enueja. e nom cõ amor de justiça 
por a qual razom lhes respondeo mitiguãdoos e ablandando doçemente 
dizendo (muytas boõas cousas vos mostrei) ou ensiney que som a vos 
proueitosas feitas per (virtude de meu padre) por (o qual das ditas obras 
me apedraaes) Onde he de saber que algũs hy ha que dã mal por mal. e 
aquesto he defeso porque deus reseruou a vingança pera sy dizendo: a 
my leixaae a vingança e eu a darey. Outros dã bem por bem e aqueste 
he diuida de natureza e nõ he cousa meritoria. porque os pubricanos e 
os pecadores o fazẽ. Outros dam bem por mal segũdo fez e ensinou 
Christo. e aquesto he signal de perfeita caridade. Outros dam mal por bẽ 
e aquesto he muy grãde mal. e taaes som os judeos acerca de Christo. 
Mas elles segundo acustumã a fazer os maaos emadẽ a mallicia e mẽtira 
cõ ypocrisia dizẽdo (da boõa obra nõ te apedramos. mas de blasfemia 
porque em como tu sejas homẽ fazeste deus.) E querendo o senhor a sua 
sanha tẽperar (respõdeo) que elle nõ era blasfemador em se nomear por 
filho de deus natural ou deus. e prouao primeiramente per a escriptura. 

1  No original: balsfemo.
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porque a sancta escriptura em como seja dada per inspiraçom nom pode 
seer falsa. e esto meesmo deu deus aos homẽs sanctos e aos prophetas 
que participassẽ cõ elle. ergo mujto mais pode seer chamado deus 
propriamẽte aquelle que o padre sãtifficou1 .s. que geerou de sempre 
sancto segundo a diuijndade. e o qual ja agora sanctificou .s. ja ẽcheo de 
graça e sanctidade quanto aa humanidade. e enuiouo ao mũdo pera o 
saluar e sanctificar segũdo per os prophetas era dito. Podese chamar deus 
propriamẽte ajnda que seja deus e homẽ ou homẽ deus e verbo deus. mas 
per huum respeito e maneyra se diz homem deus: e per outro verbo deus. 
porque deus se diz homẽ per adopçom e chamase per natureza verbo. E 
se os filhos de deus adoptiuos som chamados / na scriptura deoses porque 
se nom chamara deus o seu natural filho. Segundo Agustinho de tres 
maneiras he dito deus .s. per natureza como he deus todo poderoso. e 
per adopçom como som aquelles que participam cõ elle. Segundo se diz 
no psalmo. e vos deoses sooes. E per nomeaçom assy como som os 
ydollos e demonios que se appellidam e nomeam por deoses. De sy se 
mostra aquesto por razom porque fazia obras de deus e aalem ou sobre 
toda natureza criada e per sua virtude propria. Todas as cousas segũdo 
diz o phillosopho som determinadas e declaradas segũdo a sua obra 
propria. e porem per o feito somos certificados da natureza de qualquer 
cousa donde cõclude que em elle era verdadeiramẽte natura diuinal. e 
per conseguinte nom era blasfemo como se dissesse (se nõ querees creer 
aas pallauras creede aas obras) porque venhaaes a creer a diuijndade) e 
que conheçaaes e criaaes que o padre he em my) per indiuisom da 
natureza .s. que nõ pode seer stremado de my (e eu som em o padre) 
como aquelle de que tenho natureza e virtude e obra. Aquelle pois que 
mais ama ou cree mais conhoçimento ha delle. E paramentes que a 
marauilhosa sandiçe dos judeos elles queriã saber se era Christo. e porque 
lho prouaua per obras e per pallauras por tanto o queriã apedrar. (e 
querendoo prender sayose lhes das maãos) passando per elles per virtude 
diuinal: segundo ja outra vez fezera por mostrar que nõ podia seer 
retheudo se nõ quando quisesse e per nos dar exemplo de nos partirmos 
de sanha e crueldade dos maaos quando se pode fazer sem perigoo da 
ffe. (E leixada Judea) por a sua descreença (foyse) outra vez (aalẽ do 
Jordã ao lugar onde o Johã) primeiramente (baptizara e esteue aly.) per 
alguũ tempo (cõ seus discipollos) por tal que os poboos que hyã a elle 
fossem acordados do testimunho de deus padre. e das outras cousas que 
aly forõ feitas e ditas. e que auendo assy collaçom das primeiras cousas 

1  No original: satifficou.



247Ludolfo de Saxónia

aly feitas que fossem cõformados na ffe (e muytos vierõ e creerõ em 
elle) de saber he aqui que os maaos judeos nõ som aquelles soos que se 
cheguã ao ẽtẽdimẽto da letera da [kk iiij] // ley ca a circumçisom da carne 
e que blasffeman de Christo como aquestas de que se aqui diz mas ajnda 
todos os maaos christaãos que nõ tem outra cousa se nom o nome de 
Christo do qual se chamã christaãos os quaaes per pallauras confessam 
a Christo e per obras blasfemã e nẽguã dos quaaes se verifica aquello 
que se aqui diz .s. que filharõ pedras pera apedrarem Jhesu. Onde 
Ambrosio diz que aquello que fezerom entom os judeos perseguidores 
aquesto verdadeiramẽte fazẽ agora os maaos christaãos que mal viuendo 
apedreiam e matã a Christo. Que cousa he Christo saluo verdade e paz 
e justiça aquelles pois que leixam a uerdade por a mẽtira e a paz por a 
discordia e a justiça por o guaanho tẽporal nõ pareçe que fazẽ outra cousa 
se nõ apedrar e crucificar e matar a Christo porque matã em si os seus 
doões. Estas cousas Ambrosio. E destes taaes ha hy tres maneiras alguũs 
apedrejam Christo no coraçom. e outros per boca. e outros per maão. Os 
primeiros1 som aquelles que endurentã os coraçoões com maaos 
pensamentos e com maas voõtades. Os segundos som aquelles que 
arenegã e dizẽ blasfemias a deus e aos sanctos ou aquelles que cõtra 
dizem aos seus mayores e prelados e aos seus mãdamentos. Os terçeiros 
som os que per a2 prisom e per força fazen mal a seus proximos. Os 
primeiros ergo apedrã o senhor Jhesu porque cada huũ maao pensamẽto 
e maa voõtade he hũa pedra enuiada cõtra Jhesu. Onde Beda. quantas 
maas cuydaçoões alguẽ filha tantas pedras lança cõtra Jhesu. Mas diras 
como he avido por tã graue o pecado da cuydaçom ajnda que nom proçeda 
aa obra? E a esto he de dizer que todo o pecado he no coraçom. e a obra 
defora nõ faz o pecado mais graue saluo extẽsiuemente .s. que o estende 
e faz seer mais longo. e porque Christo teẽ a sua morada e camara no 
coraçom segũdo diz o apostollo vos sooes tẽplo de deus viuo esto he. 
Assi como Christo he cõuidado e requerido3 per os boõs pensamentos 
para auer de pousar e morar em aquelle coraçom bem assi he fora lançado 
per as maas cuydaçoões e segundo aquesto qualquer maa cuydaçom ou 
voontade he pedra cõ que o senhor Jhesu Christo he apedrado e lançado 
do seu templo. O quanto he de stranhar e / doestar apedrar e lançar fora 
da casa o senhor della e empuxar fora da pousada aquelle cuja he. ca 
segũdo diz o apostollo que amizade ou que concordia teem o tempo de 

1  No original: primriros.
2  No original: o.
3  No original: reqnerido.
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deus com os ydollos. Que outra cousa som as cuydaçoões que alguẽ 
forma no coraçom assy como ymageẽs contra louuor de deos se nom 
huũs ydollos. Christo nõ teem por bẽ morar juntamente em hũa pousada. 
Onde para guardarmos e fazermos que Christo se soporte em nosso 
templo amoestanos o apostollo Pedro dizẽdo. Sanctifficaae o senhor 
Jhesu em vossos coraçoões. aquelle sanctifica o senhor Jhesu em seu 
coraçõ que nõ traz nem reuolue em elle outra cousa saluo aquello que a 
deos he prazẽte. Os segũdos apedram o senhor de muytas maneyras 
segundo que a blasfemia he cometida em deus per muytas guisas. 
Primeiramente se comete quando a deos he neguado aquello que a elle 
perteençe assi como na quelle que neguasse em deos que era todo 
poderoso e todo sabedor. e que ha a proueẽça e auisamẽto de todas cousas. 
E aquesta speçia de blasfemia perteençem aquelles que quando som em 
desandãças e nom percalçam beẽs mũdanaaes dizem em seu pensamento. 
Certas deos nom cura destas cousas nem veẽ por elle. mas per ventura 
do1 trabalho ou semelhantes pallauras dos quaaes falla Agustinho sobre 
o psalmo .xxxj. e tam bem aquelles de que falla Bernardo sobre os 
Canticos. Aquelles que teẽ teẽçom que deus nõ podesse ou nom quisesse 
vinguar os seus pecados ou que os nom sabesse tal como este quer que 
nom seja deus quanto em elle he ou que nom seja poderoso o justo o 
sabedor. Cruel chanamente he e de stranha malicia muyto aquelle que 
deseja que seja perdida a justiça. e o poderio e a sabedoria de deos. 
Aquelle que queria que deos nom fosse deos e que nom ouuesse hy 
peruentura nom apedreja deos e nõ o mata? Estas cousas Bernardo. A 
segunda maneira per que se comete a blasfemia em deos he quando a 
deos dam a deos aquello que a deos nom conuẽ assy como aquelles que 
dizem que deos he aazador do pecado aa qual specia de blasfemia 
perteençem a quelles que tornam seus pecados a deos: e lhe pooe a elle 
a culpa dizẽdo que a deos prou//ue: e elle quis que adulterasse: e furtasse: 
e matasse. e que por aquello veese a cayr em vergonha e fosse toruado 
e assy todas cousas pooẽ aa ventura. E a esta outrossi perteençem os 
jugadores os quaaes quando perdem arenegã e doestã os sanctos e outrossi 
em aquesta specia caaẽ aquelles que jurã per deus e dizẽ maas pallauras 
asy como os que jurã per os menbros torpes .s. per as tripas e per as 
narizes e a fressura de deus e per outros mẽbros semelhãtes que som 
juras feas e auorridas ao ouuido. A terçeyra maneira per que he cometida 
em deus a blasfemia he quando alguẽ da e pooẽ a sy meesmo ou a algũa 
criatura aquello que he de deus assy como aqueles que presumirõ de 

1  No original: yo.
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husurpar a sy a honrra de deus como foy Symõ mago e todollos ydollatras. 
E a esta especia perteençẽ aos cobijçosos e soberuos e vaãos gloriosos 
que dam louuor a sy meesmos como se a teuessem de seu e de seus 
mereçimentos nom embarguãdo que a gloria seja propria de deus e 
outrossy aquelles sandeos que presumem e querẽ julguar dos coraçoões 
dos outros. e como aquesto seja propria cousa que perteençe a deus 
soomente. E afora aquestas hy ha outra maneira de blasfemia a qual se 
comete1 nos sanctos que regnã cõ Christo. e em os quaaes regna Christo. 
onde Christo he louuado em elles e blasfemado. e outrossy he louuado 
e doestado em os prellados que seruẽ a deus em aauẽdo cura dos subditos. 
e em lugar de deus som postos sobre aquelles subditos. e por aquesto 
seendo elles honrrados he honrra feita a deus cujo lugar teẽ. e esso 
meesmo a deshonrra feita a elles he feita a deus. Os terçeiros outrossy 
apedrã ao senhor Jesu assy como apedrarõ os judeos a sancto Steuã. e 
assy os maaos christaãos apedram spiritualmente a Christo meesmo 
quando per força subjuguã e atormẽtam o proximo. Lapis em latim quer 
dizer pedra e deriuase de ledo dis. que quer dizer dãpnificar. e por tanto 
quando o prouximo que he menbro de Christo he dampnificado e apedrado 
Christo he no seu mẽbro. Mas ameude a tristeza dos que assy som 
atormẽtados se lhes torna em allegria asy como as pedras que enuiauã 
os judeos cõtra sancto Esteuã por afliçõ da carne as quaaes lhe forõ doçes 
pera o prazer da voontade e tornauamse / em pedras preciosas pera a 
coroa da sua cabeça porque pose deus em sua cabeça coroa de pedra 
preciosa. Podia se ajnda dizer que vniuersalmente todo christaão em 
qualquer pecado que seja apedra a Christo. Onde Ambrosio diz. O quam 
poucos som antre tanta multidom dos christaãos que nõ persiguã e 
apedrem Jesu e o matẽ. Este apedramento desta maneyra se declara assy. 
Em como Christo seja nosso auogado e rogador por nossos pecados o 
qual falla e apella ou requere por nos ao padre por tanto elle se dooe e 
chora por nos pecarmos. e assy per o cõtrairo allegra se quando nos 
conuertemos. e quando quer que pecamos a Christo fazemos nojo e pesar 
e dãpnificamollo2. e per aquesto em algũa guisa o apedramos. e deuemse 
entender aquestas cousas saamente nom que Christo no seu corpo 
glorificado reçeba dampno nem pedradas quanto ao sentimẽto corporal. 
porque aquelle corpo he impassiuel e nom pode auer padeçimento. nem 
outrossy deuemos entender que sejam em elle payxoões no coraçõ ou 
na parte sensitiua. e daquella guisa seja apedrado com nossos pecados. 

1  No original: cometẽ.
2  No original: dãpuificamollo.
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Mas este apedrajamento methaforiçe .s. per figura ou semelhança he asy 
como o seu crucificamẽto ao presente. Onde diz o apostollo dalguũs 
baptizados e que cayerom em pecado em pos do bauptismo que crucificarõ 
em sy meesmo o filho de deus. por quãto som semelhauees aos que o 
crucificarõ. Crucificamno em sy meesmos em quanto em elles he. E assy 
no preposito quando mortalmente pecamos apedramos a Christo e 
dampnificamollo e fazemos lhe nojo. porque quanto em nos he priuamollo 
do prazer que elle de nos espera. Em o qual entendimento falla outrossi 
Bernardo em pessoa de Christo fallando assy ao peccador pervẽtura nõ 
som eu chaguado e ferido por ty. e perventura nom som por a tua malicia 
atormentado pois porque emades aflicçom ao aflicto? Mais me agrauam 
as chagas do teu pecado que as feridas do meu corpo. Estas cousas 
Bernardo. Mas confusam aaquestes todos que apedram o senhor Jhesu. 
porque escondesse destes taaes. e nõ hã delle conhoçimẽto e saaese do 
tẽplo de seus coraçoões. e descobresse aos seus amadores e amj//gos e 
moora em elles.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo faze me nouas festas e sollempnidades no 
templo do meu coraçom fazer e celebrar spiritualmente renouãdo sempre 
a my e despooẽdo ou aparelhãdo meu coraçõ pera algũas cuydaçoões de 
çyma outorgua me fazer boõas obras que de testimunho de my e outorgua 
me ouuir a tua voz creendo de coraçom e obedeçendo per obra. e que te 
sigua per fazer boõs feytos e seja eu conheçido de ti ãtre tuas ouelhas. 
guardame outro si senhor que nunca jamais te lançe ou empuyxe de my 
cõ maas cuydaçoões e voõtades e fallas e obras assi como com pedras 
mas que eu te senta morar ẽ my sempre per graça. Amẽ.

Das ensinanças e hordenanças dos phariseus que eram
cõtra o mãdado de deus. Capitollo xxvij.

Por quanto os scripuaães que penssauam auer perfecçom de 
sabedoria e os phariseus que fingiã auer perfecçõ da vida nõ podiã 
reprehender o senhor Jhesu no templo veerom se de Jherusalem a 
Guallilea em pos elle. em que se mostra a sua grande malliçia: porque 
partiam se da cidade sancta e leixauã o tẽplo e seguiãno por o cõprehenderẽ 
em pallaura ou em obra. Onde por o fazerẽ mal quisto do poboo como 
aquelle que desprezaua a doctrina dos antijgos veendo os discipollos cõ 
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as maãos cõmũas .s. nõ lauadas comer onde diziã nõ lauã as maãos 
quando comẽ. Onde Beda diz que tomauã elles as pallauras spirituaaes 
dictas per os prophetas carnalmẽte as quaaes mãdauã e castiguauã que 
fossem os homẽs limpos de coraçõ e das obras em quanto diziã lauade 
vos e seede limpos e alimpaae vos: vos outros que tractaaes os vasos do 
senhor1 e aquestes guardauãno em lauãdo os corpos soomẽte aadefora. 
E visto pois he a ordenaçõ dos homẽs que mãda que ao comer lauẽ muytas 
vezes as maãos. Mas necessario he aaquelles que desejã participar do pã 
que descẽde do çeeo que amehude purguẽ e alimpẽ suas obras com 
esmollas e lagrimas e cõ outros2 fructos da justiça. Estas cousas Beda. 
Estes teẽ a semelhãça daquelles que mais zelosos sõ e mais curã de nõ 
hir cõ/tra as leys dos homẽs que cõtra os preceptos de deus e mais de 
guardar as degretaaes que os euãgelhos e mais os custumes e husanças 
que as cousas proueitosas. E tragẽ outrosi afigurados ypocritas que sõ 
muy sollicitos e aficados na limpeza defora e curã pouco da de dẽtro. 
reprehendẽ os outros de cousas leues nõ enbarguãdo que elles sejam 
enuorilhados em mayores. Mas os discipullos do senhor seendo ensinados 
que obrassem aquellas cousas soomẽte que perteeçessem a virtude nõ 
curauã de lauar as maãos ao comer. porque ja desprezauã as cousas 
sobejas. e obrauã soomente aquellas que som neçessarias e nõ tijnhã por 
ley de lauar nẽ de nõ lauar. mas algũas vezes lauauã outras nõ. Aquelles 
que do comer que era neçessario nõ curauã que cuydado auiã de teer do 
lauar das mãos. e aquesto nõ era contrairo aa ley. Mas o senhor como 
aquelle que cõ huũ ferro acarraca outro ferro reprehẽde os mal guardar 
que faziam da ley. A qual guarda aazauã e dauã occasiom a seus subditos 
de o fazerem assy por a sua maa doctrina. Onde respondendo (disselhes. 
E vos porque passaaes o mãdamẽto da ley ou de deos por a vossa 
ordenaçõ) Como se dissesse segundo a glosa. se vos desprezaes os 
mãdamentos de deus por os mãdamẽtos dos homẽs. porque reprehendees 
os meos discipollos que leyxã os mãdamẽtos dos homẽs por guardarem 
os preçeptos de deus. Nõ reprehendeo o senhor a limpeza corporal. mas 
reprehendeo que leyxauã a limpeza de dẽtro e cuydauã que a defora soo 
abastaua. De sy aquesto que disse prouou ho e louuandoo disse. (Deos 
mandou e disse. Hõrraras teu padre e madre.) E em os quaaes outrosi se 
entendẽ quaaes quer proximos. mas aquelles som nomeados a que somos 
mais abliguados. (E aquelle que mal disser a seu padre e madre) nõ 
soomente per pallaura mas per signal ou per obra (moyra de morte) O 

1  No original: senbor.
2  No original: outras.
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senhor querendo proueer e acorrer aa fraqueza da velhiçe e1 mingoa dos 
parentes mandou aquesto per Moysem. E porẽ confusom seja aaquelles 
que menos prezam o padre e madre por seerem velhos. nem pobres e 
lhes nõ catã nẽ guardam a reuerençia deuida ou lhes nõ acorrẽ cõ as 
neçessidades. E aquesta ley britauã // e falsauã os phariseus por husarem 
de sua auareza enduzẽdo as gẽtes per falsa doctrina e sob collor e nome 
de piedade ensinãdolhes crueldade dãdo a entender aos filhos que melhor 
fariã de prometerẽ e offereçerẽ a deus os beens que os despẽder cõ seus 
padres e madres assy por deus seer o principal padre como por seus 
parẽtes meesmos auerem parte do bẽ que elles assi fezessem e esto quanto 
ao spiritu nõ embarguãdo que reçebessem dãpno quanto ao corpo: e esto 
faziã por tal que nõ dessẽ aos parẽtes o que lhes requeressem. E dãdoo 
ao tẽplo em offerta que se tornasse emguaanço dos sacerdotes e ẽsinauã 
os filhos que resposta dessem a seus padres e madres quãdo per elles 
fossem requeridos e esto he por que o saluador diz. (vos outros dizees) 
.s. per vossa doctrina e ordenaçõ affirmaaes e ensignaaes falsamẽte 
explanãdo o mãdado2 de deus por auerdes o bẽ temporal e guaanho. 
(qualquer que dissera a seu padre e madre) que lhe demãdar algũ dõ. 
(qualquer cousa que eu dou ou offerta) que seja de minha fazenda feita 
a deus cõ deuoçõ (aquella offerta aproueita a ti padre) .s. fazer te ha 
proueito quanto a alma mais que se o desse a ti porque entõ nõ aproueitaria 
se nõ ao corpo soo. E a construcçõ he aqui minguada ou fallida e he tal 
o entendimento. Qualquer que disser etc. como deue ca entom bem diz 
que cõpre o precepto de deus e he digno da vida eterna a qual cousa pero 
he falsia porque segundo verdade este tal he quebrantador do precepto 
e aquesto he o que se segue e assi per nossas amoestaçoões. (o filho) de 
pois (nõ honrrara seu padre nẽ madre) tirãdo lhe aquello que lhe era 
deuido etc. (e assi per aquesto fezestes que o mãdado de deus fosse em 
vaão.) quanto perteençe a honrrar os parẽtes e soportallas (e esso por a 
vossa ordenaçõ) O se pode leer per maneira de pregũta desta guisa 
peruentura qualquer dom de my .s. das minhas cousas que seja prometido 
a deus a ti aproueitara se o reçebesses. Como se disesse nõ fara porque 
sacrilegio farias se o reçebesses. E per aquesta maneira faziã aquestes 
filhos aos padres que auẽdo themor de encorrer ẽ sacrilegio se tomassem 
aquello que a deus era cõsagrado e offereçido que ante quisessem soportar 
mingoa que reçebello. Mas vee tu que nõ huses da questa aucto/ridade 
aalẽ do ordenado segũdo muytos fazẽ que dos beens da ygreja e dos 

1  No original: e e.
2  No original: mãdãdo.



253Ludolfo de Saxónia

proues despendẽ larguamente cõ seus parẽtes. E por melhor se entẽder 
aquesto he de cõsiirar que o padre per si he tehudo de proueer aos filhos 
porque elle he causa de elles seerem. e por tãto he obriguado a lhes dar 
ensino e mãtimento e os filhos som theudos de proueer ao padre e aa 
madre das necessidades se forẽ em punto de as auer mester e o filho for 
poderoso de o fazer. E por tãto quando o padre he em necessidade ja lhe 
som deuidos aquelles beens de que lhe o filho pode prouer. Mas do alheo 
nõ tem alguũ poder de fazer a deus sacrefiçio porque segũdo Bernardo 
nõ praz a deus cousa algũa que lhe offereçeres se leixares por aquello o 
que deues e a que es tehudo. Mas nõ seria assi se o filho teuesse feito 
voto e prometimento a deus de suas cousas e beẽs ante que os parẽtes 
fossem postos ẽ necessidade porque entõ nõ cõuijmria nẽ seria licito de 
proueer delles aos pareẽtes. De si reprehendẽdo os do fingimẽto da 
sanctidade pos mais adyãte. (ypocritas bẽ prophetizou de vos Ysayas 
dizẽdo. Aqueste poboo com os beyços e nõ de coraçõ) me louuã e vẽcidos 
os soberbos scripuaães e phariseus que segũdo pareçe lhe auiã fallado a 
de parte aquello cõtra os discipollos tornou se aa cõpanha baixa e simplez 
querẽdoa tirar da falsa doctrina da quelles e chamou os e disse lhes 
(ouuide) .s. a voz (e ẽtẽdede) .s. a virtude (nõ aquello que ẽtra na boca) 
.s. o mãjar do corpo (ençuja o homẽ) .s. na alma e acerca de deus se nõ 
em quãto per dilectaçõ alguem ha grãde e maa affecçõ ou sobeja ao 
comer ou se fosse de outra maneira aquella viãda1 defesa e por tãto nõ 
he de curar ajnda que alguẽ laue ou nõ laue as maãos ao comer (mas 
aquelle que procede da boca) .s. as pallauras que sõ desmostradores da 
mallicia de dẽtro e por tãto a boca deue seer guardada cõ diligencia. e 
entõ .s. quando virom que a sua religiõ ou vida religiosa era anichillada 
e auida por nẽhũa (acheguarom se os discipollos e disserõ lhe. Sabe que 
os phariseus) que som muyto religiosos nos comeres. (ouuida aquesta 
pallaura que.) desfaz a sua religiom das viandas. (som escandalizados) 
cõuẽ a saber queixosos ou // anojados. Este escandallo nom era actiuo 
porque nõ proçedia de obra nẽ pallaura nõ dereita que Christo dissesse 
mas ante era escandallo passiuo porque ovijndo  elles a pallaura da 
verdade e da piedade e da ygualleza escãdalizarõ se. Aos olhos doẽtes 
faz nojo a luz. E ajnda que por tal cousa se escãdelizẽ alguũs nõ deue 
homẽ leixar de viuer ẽ verdade da justiça doutrina e vida. porque tal 
escãdalo proçede de malliçia do escãdalizado. Onde Gregorio diz. Que 
se da verdade nasçe escãdallo melhor he de o leixar naçer que leyxar a 
uerdade. E porem (respondendo o senhor diz. Toda planta) das 

1  No original: viãdo.
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ordenaçoões humanaaes .s. toda doctrina achada por o homẽ (a qual nõ 
plãtou o meu padre) por quanto nõ he cõsoante aa ley de deus (sera 
arrãcada) porque nõ teera firme fundamẽto (leixaae os hir.) em caymẽto 
e destruyçõ de dãpnaçõ (ca çegos som) e minguados de verdadeiro 
entẽdimẽto da ley (e guiadores dos çeguos) em reger os outros (mas se 
o çego guiar o çego ambos caaẽ na coua) Onde Gregorio diz que quãdo 
o pastor anda per a carreira fragosa dos pecados necessario he que a 
manada que o seguir vaa a cayr. E Bernardo diz. Que cousa de rijr he e 
mais ajnda perijgosa que o atallaydor seja çego. e o doctor neyçeo. e o 
caminheiro çopo. e o prelado negligẽte. e o pregoeiro mudo. Mas ay ca 
os que desta maneira som çopos querem hir deãte os outros e os que 
desta maneira som neiçeos e sandeus querem seer os mayores. De si a 
petiçom de Pedro declaroulhe a hynstoria ou cõto sobre dicto. Porque 
todo aquello .s. se algũa parte da quello que entra per a boca saaẽ per 
fũdo. (mas as cousas que saaẽ per a boca do coraçõ proçedẽ) s. da nõ 
limpeza do coraçõ. assi como saãe o fumo do fogo e o fedor da priuada. 
E aquestas cousas que assi saaẽ (per a boca ẽçujã) per maao fallamento 
(aquelle) que ja era çujo de maa entẽçom (do coraçom saaẽ as maas 
cuydaçoões) assy como principios de malliçia e dos maaos pensamentos 
procedem ao depois maaos feytos .s. (homeçidos) etc. (e auareza) em 
quanto de teemos em nos alguũas cousas injustamente (e maliçia) assy 
como quãdo cobijçamos alguũ mal e nõ o podemos complir / (e enguano) 
o qual esta em fazer enguano ao proximo e seer sem castidade que esta 
em pallauras e em cuydaçoões e no gesto e catamento e no tangimẽto e 
maao olho ou se entende quanto a qualquer corrupçõ do corpo e da 
voõtade e maao olho .s. odio ou louuamynha porque a quelle que tem 
odio a alguẽ maao olho tẽ e aquelle que teẽ odio e o louuamynheiro nom 
veendo bem nẽ com dereito olho as cousas do proximo enduzeo a mal. 
e a soberua a qual esta em as pallauras obras e signaaes. e sandiçe quãdo 
alguẽ sabe parte dalguũ mal e nõ quer auisar se e guardar se delle ou 
sandiçe he sẽtir algũa cousa e conhoçella de deus nom dereitamente e 
he contrairo aa sabedoria. a qual he conheçimento das cousas diuinaães. 
Todos aquestes males e outros semelhantes que som contra os mãdamentos 
de deus proçedem da voõtade corrupta de dentro (e fazem  homẽ çujo) 
e nom limpo nem puro e ençujam a voõtade e aquello que esta em nosso 
poder he contra do a nos1 e taaes som as cuydaçoões que proçedem da 
voontade. O homẽ he senhor de seus feitos e porẽ a causa da çugidade 
do spiritu nom he saluo a maa voõtade. E assi demostra que as cousas 

1  No original: contra do anos.
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spiritualmente deuẽ seer entẽdidas. Onde quando he mandada a lauadura 
na sancta scriptura e nõ mais entende se mais de spiritual que da corporal. 
Mas segundo diz Crisostomo veemos muytos que quãdo entrã na ygreja 
lauã as maãos e a boca e nom teẽ cuydado alguũ de offereçer a sua alma 
lĩpa. Marcho em lugar de lauadas poõe commuũes e onde nos outros 
euangelhos dizem çuja poõe elle comunica porque os judeus guabando 
se que elles eram quinhom e herdade de deus chamarom manjares 
comuũes aaquelles de que husauam os homẽs os quaaes julguauã por nõ 
limpos. porque erã defesos na ley. E por tanto segũdo custume da sua 
lingoajẽ chamauã aaquello que era comuũ. e que todos husauã no limpo. 
E daquello que se diz do coraçõ saaẽ as maas cuydaçoões se tira e entẽde 
que ajnda que se ache que o diaboo algũas vezes meta e ponha ao homẽ 
maas cuydaçoões. nõ as pode o diaboo fazer maas porque a maa cuidaçõ 
soomẽte se faz per o cõsẽtimẽto o qual he na võtade. onde quando se 
diz // que como ẽuiasse o dyaboo no coraçõ de Judas. etc. e aquello que 
diz no psalmo .s. as messagens que som enuiadas1 por os angeos maaos 
este metimẽto ou ẽtramẽto per sugestõ he porque elle nõ pode meterse 
nẽ ẽtrar na alma. Onde Jero. diz que daqueste texto e sentẽça som de 
reprehender aquelles que cuydã que as cuydações maas som metidas per 
o diaboo: e nõ nasçẽ de propria voõtade. O dyaboo ajudador e afficador 
he dos maaos pẽsamẽtos pode seer mas fazedor dellas nõ pode seer. E 
nõ embarguãdo que por elle sempre estar spreitãdo as nossas cuydações 
e cõ sua ajuda acresçẽta e asçẽda algũa leue maginaçõ que em nos acha. 
empero nõ deuemos pensar nẽ entẽder que elle sayba muyto daquello 
que teemos em nossos corações. mas cuydamos que do geito e gesto do 
corpo e dos trajos sente elle e conheçe per signaaes algũas cousas das 
voõtades que teemos. verbi gracia. se nos elle vijr que ameude oolhamos 
a molher fremosa entẽde elle que o coraçõ he ferido da seeta damor. 
Onde Agust. diz. que certos somos que o dyaboo nõ veẽ as cuydações 
de dẽtro da alma: mas per o mouimento do corpo e per os signaaes das 
affecções auemos sabido per experiencia que elle as ajũta e seente os 
segredos dos corações dos homẽs. Estas cousas Agust. Teem o dyaboo 
em custume ante que venha enuiar adeãte e cõuidar cõ maao pẽsamento: 
o qual se for reçebido e depois criado no coraçõ o diaboo aparelha alli 
a sua morada. e ajnda que o diaboo algũas vezes seja ajudador e aazo 
dos maaos pẽsamẽtos empero nõ de todos. porque aas vezes procedẽ 
elles de nos soomẽte. Onde Agustinho diz que nõ todas maas cuydaçoões 
nossas som spertadas per o diaboo. mas algũas vezes veem do mouimẽto 

1  No original: enuiados.
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de nosso arbitrio. mas as boas cuydações sempre veẽ de deus: e per que 
maneira se deue contradizer aas maas cuydações ensina Anselmo dizendo. 
para empuxardes ou lançardes de vos a maginaçõ maa tomaae e entẽdee 
aqueste pequeno conselho que vos dou nõ queiraaes aperfiar e pellejar 
cõ as peruersas cuydações e cõ a maa voõtade. mas quãdo vos perseguirem 
occupaae vos fortemẽte. entõ a vossa voõtade e cuydado em algũa cousa 
proueitosa ateesque se vaam e passem aquelles maaos pensamen/tos: 
Nom se lãça fora a maginaçõ e voõtade se nõ cõ outra maginaçõ que nõ 
cõcorde cõ aquella. E de tal guisa vos auue cõ as maas cuydações que 
cõ toda vossa vista e sentido sejaaes prõptos e afficados em alguũs 
proueitos em tãto que vossa voõtade tam sool nõ queira nẽ possa auer 
dellas nẽbrãça. E quãdo querees orar ou fazer algũa boa cousa emtom 
vos afficã taaes cuydaçoões quaaes nõ deuees reçeber. nũca per seu 
afficamento queiraaes leixar o bẽ que começastes. porque se allegre o 
atiçador e mouedor dellas. o diaboo por quanto vos faz falleçer do que 
começastes: mas per a maneira que vos disse nõ curãdo dellas as vẽçede: 
nẽ vos disse anojees ou entristeçaaes do afficamẽto daquellas em quanto 
lhes nõ derdes consentimẽto mas desprezae a ellas assi como disse por 
tal que por aazo de tristeza nõ1 tornẽ outra vez aa vossa memoria: outra 
vez resuscitã seu afficamẽto. porque a voontade humana tẽ aqueste 
custume que daquello de que ha prazer ou tristeza traga aa memoria mais 
vezes que aquello que sente e entẽde que nõ he de prezar. E per semelhauel 
maneira se deue auer a pessoa que estuda em santo proposito em qualquer 
mouimento que lhe auenha no corpo ou na alma assj como he o stimolo 
da carne e da yra e da emueja ou da vaa gloria e entõ muy aginha som 
apaguados quando nõ queremos nẽ nos praz de cuydar ẽ elles nẽ auer 
delles sentido: nẽ ajaaes reçeo que aquestes mouimẽtos ou cujdações 
taaes vos sejam cõtados a pecado se a vossa voontade nõ he sua 
cõpanheira em algũa guisa: porque nẽhũa cousa de dãpnaçõ he em 
aquestes que som em Christo Jhesu: os quaaes nõ andã segũdo a carne: 
Segundo a carne andar he concordar cõ a voõtade della e como dellecto. 
E chama o apostollo carne a todo mouimẽto maao e viçioso da alma e 
do corpo quãdo diz. A carne cobijça cõtra o spiritu: e o spiritu cobijça 
cõtra a carne. Mas ligeiramẽte o paguamos estas taaes cuydações se o 
começo dellas segũdo a dicta maneira britamos e aprememos e grauamẽte 
o podemos fazer depois que reçebemos a cabeça dellas dẽtro na voontade. 
Estas cousas Ansel. Onde Jero. Nũca cheguaras ao pecado que veẽ per 
obra se logo na voõtade degollares os asçẽdimentos dos vicios. e se 

1  No original: no.
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esmaguares os paruoos // de Babylonia aa pedra: em a qual nõ se pareçẽ 
as peeguadas da serpente. E finalmente diras a deus se nõ se asenhorarẽ 
de my entõ serei sem magoa e sem noda. Estas cousas Jeronimo. Pera 
esquiuar as maas cuydações: muyto val ajnda teer coraçõ ajuntado a deus 
porque esto requereo elle principalmente de nos. Onde Hugo diz que em 
todas cousas que deus criou que som occupados de juso do çeeo vaydades 
humanas. nõ ha hy cousa mais alta nem mais nobre ou mais semelhauel 
a deos que o coraçõ humanal. por a qual razõ nõ demanda outra cousa 
de ti saluo o coraçom. E geeralmente em toda temptaçõ he saão remedio 
apeguar e achegarse o homẽ a deus. Onde Agust. diz assi. Quãdo me 
chego a ti descarrego de my. e de todo em todo nõ sera a my em alguũ 
trabalho nẽ door.

Moralmente em aqueste euãgelho poõe o senhor algũas cousas 
por doesto dos phariseos e algũas per ensinança delles e dos discipollos. 
Doesta elle os phariseos de tres cousas. Principalmẽte de nõ auerẽ piedade 
quãdo diz: porque passaaes vos. etc. Segũdariamẽte do fingimẽto em 
aquello que adyãte se segue ypocritas bem prophetizou de vos Ysayas. 
Terçeiramẽte de se quererẽ demostrar e exemplar em aquello que diz: e 
chamadas as cõpanhas. e em a primeira cousa som abaffados os tirãnos 
que fazẽ os maaos statutos e ordenações. em a segũda som cõfusos os 
falsos jrmaãos que fingẽ de fora aquello que nõ som de dentro. em a 
terçeira os herejes que defendẽ aos homẽs as mãdas que deus criou pera 
comer: e nõ fazẽ abstinẽcia nẽ se guardã das falsas doctrinas cõ que 
dampnã a si e aos outros. Açerca da segũda cousa pooẽ enformaçõ ou 
ensinança de tres guisas. Hũa he cõ destruyçõ da guarguãtoiçe em aquello 
que diz. todo aquello que per a boca entra. e outra em refreamento da 
boca: quando diz. aquellas cousas que procedẽ da boca. a terçeira em 
guarda de coraçõ em aquello que adeãte diz do coraçõ saaẽ. etc.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo da me que eu guarde os mãdamẽtos de 
deus sem os passar. e outorgua me que eu os aja por mais principaaes 
para cõplir que todas outras cousas: e que nõ parta delles: nẽ os leixe 
por aazo de nẽhũa outra cousa que seja. outorgua me outrosi cõtradizer 
aa guar/guamtoyçe em toda cousa per a boca que entra do corpo. e que 
principalmente eu aja cuydado da limpeza de dẽtro do coraçõ cõ diligẽcia. 
e por quãto nõ auoõda a guarda humana se hy nõ ouuer a diuina. porem 
a ti senhor peço humildosamẽte que ponhas guarda em aquellas bocas 
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ãbas que nõ ẽtre em hũa nẽ sahya pera outra cousa algũa que me possa 
spiritualmente çujar em a alma. Amen.

Da molher cananea. Capit.xxviij.

E leixados os scripuaães e phariseos enguanadores por a sua 
ingratidõ partiose dally Jhesu .s. da terra dos judeos. (E foy se a as partidas 
de Tyro e de Sydom) porque curasse os de Tiro e os de Sydõ. e porque 
fezesse bẽ aos gentios. Tyro e Sydõ forõ çidades de cananeos e gẽtios: 
e estauã pero edificados na terra da promissom. porque os filhos de Israel 
nõ podiã de todo tirar os gẽtios da terra da promissom. Entrãdo elle em 
hũa casa para folgar do cansaço e trabalho do caminho1. (chegou se a 
elle hũa molher) gentil nõ ensinada per os prophetas nẽ per a ley (e era 
cananea) per geeraçõ sirophenisa .s. porque os cananeos teuerõ ante 
daquesto hũa terra chamada Syria: o qual he nome geeral daquella 
prouĩcia e Phenis he nome de hũa aldea que auia em Syria. e por tãto 
tomou o nome de ãbas estas dicções ou pallauras. e chamã lhe 
Syrophenisa. (E sayo daquelles termos) ou estremos: porque esto se fez 
na fim e no acabamento dos gentios. e por tanto seguese (e hũa molher 
daquelles estremos sahyda ou vijnda.) a qual significa a alma pecador 
que se parte dos termos dos pecados per peendença. Nõ abasta ao homẽ 
tirar se dos pecados. mas ajnda compre que se tire dos seus termos e 
estremos os quaaes som as occasioões e os aazos de peccar. Onde 
Agustinho diz que sahyr dos termos dos pecados he talhar as causas e 
aazos delles: e nõ dar começo nẽ entrada aos seus enduzimẽtos e 
sossacamentos. Esta molher ouuira a fama e os millagres de Jhesu. e por 
tanto firmemẽte cria que podia saar a sua filha (e porem braadando dezia. 
Amerçea te de my filho de Dauid.) e em aquesto que diz de my se mostra 
a grande e afficada voon//tade por que o mal alleo e de sua filha auia por 
seu. E assi de cada huũ prelado. Onde Crisostomo diz assy. O muy clara 
cõfissom euangelista foy aquella molher a qual denũciou e deuulgou a 
diuijndade e despẽsaçõ de Christo cõfessou que elle auia senhorio ẽ 
quanto o chamou senhor e cõfessou a sua encarnaçõ em quanto disse o 
filho de Dauid amerçeate de my. Nõ tenho disse fiuza em boõas obras 
nem segurãça de cõsciẽcia em vida dereita que faça mas acorrome. e 
acõtoume aa misericordia em a qual çessa o juyzo e onde ha saude que 

1  No original: cominho.
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se nõ pode contar amerçea te de my. Esta razõ1 pequena he mas contẽ 
grande peego de benignidade. Onde se pede misericordia ally se 
cõprehẽdem todollos beẽs. Estas cousas Crisostomo. E pera o mouer 
mais a auer cõpaixom. (a minha filha disse) nõ minha serua nẽ algũa 
estrangeira e asoldadada mas minha filha que por tanto he a my mayor 
graueza (mal he atormẽtada) nõ de qualquer door mas (do demonio) o 
qual he a ella mais perijgoso que outra doẽça em a qual cousa descobria 
as feridas e chaguas ao phisico e a grãdeza e quallidade da enfermidade 
que a atormẽtaua. (e Jhesu nõ lhe respõdio pallaura) nõ por se auer 
descontente mas para prouar a sua firmeza de voõtade e depois que 
prouada era fosse que a publicasse e deuulgasse e por tal que na 
perseuerãça se mostrasse a sua fe e que por ello fosse mais digna de seer 
ouuida. E calãdo se assy. (Jhesu sayo se da casa com seus discipollos.) 
segũdo Agustino (e a molher o seguia e nõ çessaua per o caminho braadar 
em tãto que mouidos os discipollos cõ misericordia roguarom) por ella 
dizẽdo. (enviaa porque braada vijndo ẽ pos nos) faze aquello que pede 
e partir sea. (E Jhesu respõdẽdo disse. Nõ som enuiado se nõ a as ouelhas 
de Jsrael) .s. aos judeus a que foy prometido. e em aquesto tiraua o 
escandallo dos judeus quãto era em elle e mostraua que elles nõ tijnhã 
escusa (E aquella) amezquinhãdosse nõ leixa de hir em pos a misericordia. 
e ajnda que fosse empuyxada nõ quis auer vergonha de braadar 
afficadamente e (adorou o saluador dizẽdo. Senhor ajuda me. E 
respõdendo disse lhe. Nõ he bem) por quãto he cõtra a ordem do di/reito 
e de natureza. (de filhar e tirar o pã) .s. a doctrina e os fazer dos millagres. 
(dos filhos) .s. dos judeus a que som prometido como a filhos speciaaes 
por quãto louuauã huũ soo deos (e lançallos aos caães) .s. aos gẽtios os 
quaaes ãte que fossẽ cõuertidos erã chamados caães por razõ da çujidade 
e por razõ da idollatria e da crueldade que teuerom cõtra os sanctos (E 
ella disse) ao senhor como se dissesse ajnda que esto verdade seja que 
tu senhor dizes. e ex aqui a humildade da molher a qual quã grande foy 
mostrasse per tres cousas porque nom foj chamada filha nem merçedor 
mas ajnda foy chamada cam ou cadella. e ella outorgou todas estas cousas 
e nõ leixou porẽ de orar e pedir. mas quãto foy mas çerta que nõ era 
mereçedor tãto filhou mayor afficamẽto de se cheguar e auer fiuza de 
misericordia e assy como per razõ começou de demouer dizẽdo (E 
peruentura nõ comẽ os podengos e caães pequenos) .s. brãchetes ou 
caaruos (das migualhas que caaẽ da mesa de seus senhores) Se ergo eu 
som tua gouerna me e nõ me queiras lãçar de ti porque eu nom posso 

1  No original: rozõ.
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leixar a mesa de meu senhor. Ou disse a molher verdade he senhor o que 
dizes e em alguũ caso bem he leixar de ho dar aos filhos e dallo aos 
strãgeiros. Onde nõ he cõtrariedade nẽ desuairo nas pallauras de Christo 
e nas de molher porque a pallaura de Christo se deue entẽder que nõ era 
bem tirar o pam dos filhos e dallo aos caães. e esto regullarmẽte e 
cõtinuadamẽte. mas a pallaura da molher se entẽde per açertamẽto e 
algũa ora per acõteçimẽto he bẽ por deuoçom de se fazer e por demostrar 
e significar que a ygreja auia ao depois seer fundada nos gẽtios segundo 
foy e se mostrou aqui e em çyma onde preegou aos samaritanos que 
reçeberõ deuotamẽte e assy como foy aquello que em çyma disse aos 
apostollos .s. nõ jrees per a carrera dos gentios a preeguar. em a qual 
cousa soomente deffende que os nom requeressem ou cõuidassem: mas 
nõ que os nom reçebessem se veessem a elles e esto meesmo he entendido 
e significado na vijnda1 dos magos os quaaes forõ reçebidos do senhor 
como premiçias dos gentios. onde e assi pode seer entendido aquesto 
que disse a cananea // s. e peruẽtura os cachorinhos .s. os gentios 
mezquinhos e çujos .s. nõ deuẽ comer das mygalhas .s. do relleu que 
sobeja da mesa de seus senhores .s. dos judeus aos quaaes he posta a 
mesa da scriptura: e as iguarias dos millagres e as outras cousas que 
perteençẽ aa saluaçõ nossa. Como se disesse. Em my seja guardada esta 
semelhãça do pã e do cam e nõ som mereçedor que me des pã inteiro da 
me ao menos huũ pedaço ou mygualha guareçẽdo minha filha a qual 
cousa he auuda como por mygualha em cõparaçõ dos muytos e grãdes 
outros millagres que fezeste. Onde Criso. Vee diz elle a paciẽcia e ha 
humildade da questa molhe. Deus chama aos judeus filhos e ella 
chamalhes senhores nẽ ouue desprazer do louuor de seus jmijgos. nẽ 
tristeza do seu doesto. mas ãte se humildou mais porque deus chama aos 
gẽtios caães: e aquesta chamou lhes cachorinhos ou caaruos e elle disse 
pã e elle disse mygualhas. Onde e Jeronimo. Marauilhosa ffe e 
marauilhosa paciẽçia e humildade he a da ygreya a qual se mostrou so 
a pessoa da questa molher cananea. A ffe se mostrou creẽdo que podia 
seer saã sua filha e a paciẽcia ẽ seendo desprezada tãtas vezes e ella 
cõtinuadamẽte perseuerar em pedir e a humildade se mostrou ẽ se cõparar 
nõ soomẽte aos caães mas aos caaruinhos sey disse ella que nõ mereçeo 
pã nẽ auer mãjares enteiros nẽ estar aa mesa cõ o padre. mas cõtẽte das 
migualhas som dos2 caãezinhos porque per a humildade das mygualhas 
pequenas e mehudas venha ao pã jnteiro. Estas cousas Jeronimo. E porque 

1  No original: vijndo.
2  No original: das.
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se ouue assi auisadamẽte por tãto mereçeo benigna resposta (Entom 
respõdendo Jhesu disselhe. O molher grãde he a tua fe.) e tanta que me 
vençeo (E por tãto seja a ti feyto segundo queres. E foy saã sua filha des 
aquella hora) em que lhe o senhor disse seja te feito assy como tu queres. 
O dizer de deus he fazer por quanto aquella molher cõ o feruor que tijnha 
da fe e deuoçõ ẽ demãdar nõ arefeeçeo nẽ çessou de pedir por se Christo 
callar nẽ por lhe denegar e porque seẽdo doestada se abaixou e humildou 
muyto por tãto a piedade diuinal que sempre paramentes aa oraçõ dos 
humildosos nom se podẽ mais teer e ajnda lhe otorgou mais do que pedio 
por que ella pedia saude pera / sua filha: e ouue mais saude na sua alma 
e voõtade e justificaçõ e que foy cõuertida de todo a elle. Muytas vezes 
por a grande fe daquelle que pede deus outorgua mais e ouue aalẽ da 
quello que lhe demãda. Onde Crisostomo diz assi. O molher grande he 
a tua fe nom viste morto: nẽ resuscitado. nẽ guaffo curado. nẽ ouueste 
os prophetas. nẽ pẽssaste na ley. nẽ viste partir o mar em certas partes. 
nẽ contẽplaste algũas destas cousas. e seendo desprezada de my nõ te 
partiste mas perseueraste pedindo e porque grãde he a ffe tua por tanto 
grande foy a graça: e foy feita saã sua filha des aquella hora nõ des a 
hora que a madre tornou a casa. mas des de quando proçedeo a palaura 
da boca do senhor. E outra vez ou ẽ outro lugar diz que ẽuiou a cananea 
cõprida e chea de grãde dõ. em a qual cousa claramẽte mostra que deus 
nos pode dar aquello que nõ era aparelhado nẽ ordenado pera nos se 
afficadamẽte for demãdado nẽ he bẽ disse elle de tirar o pã dos filhos e 
dallo aos caães empero fezeo por quanto ella muy deuotamẽte e com 
grãde jnstãcia o requereeo: ca os judeus de mostrou per o regno que lhes 
foy tirado que aos negligentes e preguiçosos nõ da deus ajnda as cousas 
que pera elles erã aparelhadas e finalmẽte aquelles nõ reçeberõ algũa 
cousa. mas ãte perderõ aquello que auiã e porque nõ demãdarõ nõ 
reçeberõ tam sool o que seu era. E aquella cananea porque a perfiou 
ajnda que fosse cam reçebeo as cousas que erã dos filhos tã grãde he a 
bũdade da fe auisada e discreta e a petiçõ perseuerada. e diz mais. E tu 
entẽde como os apostollos que roguarõ por ella forõ vẽçidos e nõ 
aproueitarõ e ella aproueitou. Tã grãde cousa he o bẽ da jnstãçia e do 
afficamẽto da oraçõ. e mais lhe plaz seer roguado por nos per as nossas 
culpas que de roguar outrem por nos. Estas cousas Crisostomo.

Moralmẽte a filha he a alma de qualquer christaão ou cõsciẽçia se 
he obriguada e seruidor do diaboo por a qual sua madre ygreja rogua ou 
esse meesmo homẽ ora por a cõsciẽçia que sente leixosa. Onde Rabano1 

1  No original: rabana.
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diz que se alguẽ teẽ a cõsciençia çuja de alguũ pecado tal como este tẽ a 
filha atormẽtada do demonio. E se alguẽ çujo cõ a pestellẽça dos pecados 
os beẽs que fez este tal teẽ a sua filha abalhada e mouida das brauezas 
diabolicaaes e porẽ neçes//sario he que se acorra aas prezes e aas lagrymas 
e busque e demãde os sanctos que roguẽ por elle e que o ajudẽ. Onde 
Crisostomo diz. O homẽ arremeda a cananea e sigue a ca molher era. mas 
peruẽtura diras nõ tenho eu filha que seja demoninhada: mas tees logo 
a alma chea de pecados e pois dize tu amerçeate de my senhor porque a 
minha alma he mal atormentada do pecado. grande demonio he o pecado. 
Estas cousas Crisostomo. Mal atormentada he a alma quãdo nõ sente o 
tormento: e pyor atormentada he quando a infirmidade ou door he tal 
de que desespera guareçer. e muyto pyor quãdo nõ cura de auer phisico 
nẽ se curar. Segũdo Theophilo. cada huũ de nos quãdo peca mortalmẽte 
entõ tẽ a alma pecador fraca e doẽte. e a sua filha he a obra maa: a qual 
filha he possuyda per o demo. porque os maaos feitos dos dyaboos som. 
e aquelles que estã ẽ pecados som chamados caães pequenos fartos 
de velhacaria. por a qual razom nõ som dignos de reçeber do pam de 
deus ou de seer feitos quinheiros dos misterios e sacramẽtos de deus. 
E se nos per humildade cõçebemos que somos caruos. e cõfessamos 
nossos pecados entõ he curada e guareçe1 a nossa alma ou a nossa 
filha: porque destruesse a maa obra. Segũdo Agustinho: per a molher 
cananea se pode entẽder a razõ mais alta e speculatiua: a qual entende 
e cõsijra nas leis eternaaes. e per o demonio se ẽtẽde a sensualidade ou 
os sentimẽtos corporaaes a qual outrosi he entẽdida pera serpẽte. e assy 
a filha da molher cananea he atormentada quãdo a razõ mais baixa he 
ẽpuyxada per a sensualidade a cõsentir no peccado mortal. e a sua cura 
e a saude he demãdada e requerida ao senhor per sua madre que he a 
razom mais alta e speculatiua: porque a razõ cõtemplatiua e alta esta 
pede booas cousas. E o senhor perlongou ou tardou a ouuir a oraçõ da 
molher cananea. porque a ffe sua fosse mostrada manifestamẽte. e assy 
o senhor algũas vezes leixa o requerimẽto da razom da baixo feita per 
a sensualidade perlõguar e tardar: por tal que seja acreçentado o merito 
daquelle que for temptado. Por a qual razom disse o senhor a Paulo que 
pedia o stimolo da carne lhe seer tirado. A virtude na jnfirmidade se cõple 
e acaba. Siguamos e nos / filhos da ygreja aquesta molher a qual veyo dos 
gentios: e per creẽça e ffe que ouue foy feita madre nossa porque e nos 
dos gẽtios vijmos. E ajamos ffe e creamos que deus he huũ em essencia 
e trino em pessoas: e creamos que qualquer cousa que lhe dereitamẽte 

1  No original: gnareçe.
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pedirmos que a poderemos empetrar: e ajamos firmeza de guisa que se 
a diuina despẽsaçõ e ordenaçõ ouuir tarde nossos rogos e petições que 
enadamos e acresçẽtemos mais preeguarias ateesque ajamos aquello 
que demandamos. E se nos nõ sentimos ydoneos para demãdarmos 
busquemos alguũs jrmaãos spirituaaes que nos ajudẽ cõ oraçõ: por tal que 
assy como aquesta molher per os apostollos que rogarõ por ella mereçeo 
auer aquello que pedia. assy creamos que seremos mais ajudados per os 
rogos e orações de muytos que per os nossos proprios soomẽte. Ajamos 
humildade julguãdo nos por menores daquello em que nos os outros teẽ. 
Esta humildade tijnha no coraçõ aquelle que seẽdo desprezado dos outros 
dizia. Eu farey jogos e auer me hã per mais vill e mais refeçe do que som 
e serey humildoso e baixo em meus olhos. Braademos humildosamẽte 
e perseueradamente dizẽdo a deus com a cananea1. amerçeate2 de my 
senhor filho de Dauid: e senhor ajuda me. Aquella alma he atormẽtada 
do demonio: a qual perseuera no maleficio: e nõ çessa de pecar: a qual 
se for bem arreprehendida e cõuertida e nom desesperar da misericordia 
de deus seer lhe a dicto per o piedoso3 senhor seja feito assy como tu 
queres e sera saã e curada des aquella hora: porque em qualquer ora que 
o pecador gemer e for cõuertido viuera vida e nõ morrera: Nõ queiras 
pois desesperar ou çessar de pedir: porque se do coraçõ inteiro puro e fiel 
perseuerares em oraçõ: e te humildares em presença de teu deus auendo 
te por indigno de aueres seu beneficio ou bem fazer. cree certamẽte que 
qualquer cousa que pedires auelaas. E assy como os apostollos rogarõ 
por a cananea assy rogara o angeo por ti e offereçendo a deos tua oraçom 
requerera aquello que for tua proll.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo a ti rogo e a ti peço que te amerçees de my. 
e ajuda me em minhas neçessidades e tribulaçoões4 que me atormentam: 
eu sey e  [ll] // conheço senhor que cam som eu: e açerca de ti ajnda nõ 
cam: mas caruo pequeno. e assi como cam nõ som digno de reçeber 
de ti pã inteiro .s. a grandeza dos teus doões: mas ao menos da me das 
mygualhas e pedaços pequenos .s. algũa cousa da tua graça sem a qual a 
minha alma he mal atormẽtada do demonio. e cõ ella por pequena graça 

1  No original: canauea.
2  No original: amerçeate te.
3  No original: piodoso.
4  No original: bulaçtooões.
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que seja sera liure do dyaboo. porque a tua graça estãdo na alma destrue 
todollos peccados. e faz a alma seer filha adoptiua de deos. Amen.

Do surdo e mudo filhado de demonio. Capitollo .xxix.

Outra vez (saindo Jesu dos stremos de Tyro veo per Sydõ ao mar 
de Gualilea per meytade dos estremos decapoleos) Decapollis he nome 
de hũa prouincia ou regiõ a qual teẽ dez çidades. e deriua se desta dicçõ 
deca que quer dizer dez: e pollis que quer dizer çidade. E hũa parte desta 
prouincia esta aalẽ de Jordã e outra aquẽ. e assy o mar de Gualilea per 
que passa a Jordã o qual he huũ lago chega a ãbos os termos de cada hũa 
daquellas partidas. (E trouuerõ lhe huũ surdo e mudo.) nõ era aqueste tal 
de sua nascẽça nẽ doutra doẽça se nõ do demonio que o asoõbraua. (e 
rogauãno que lhe posesse maão) toda poderosa: a qual o formara virtuosa 
e feitiboa he a maão de Christo pera saluar. Nõ busca outras heruas. ca 
elle he phisico e meezinha elle toca ou tẽta e da saude paramẽtes e logo 
da meezinha. (E tomou Jesu apartado da cõpanha e meteou lhe seus 
dedos nas orelhas e cospio e tocou cõ o cospinho a sua lingoa.) Christo 
algũas vezes curou e deu saude aos enfermos tangẽdo os corporalmẽte: 
por demostrar que a sua humanidade era diuinal estormento. porque por a 
humanidade fazia os milagres como per instormento. mas principalmẽte 
fazia os per a diuindade (e teẽdo os olhos pera o çeeo gemo) auẽdo 
cõpaixom. e esto por mostrar que requeria ajuda de deus como verdadeiro 
homẽ que era (e disse effeta: que quer dizer abrir) tãbem os legamẽtos e 
çarraduras das orelhas como aos da lingoa. e ẽ a qual cousa mostrou seer 
verdadeiro deus. porque como mandou logo foy curado. (e abrirõ se lhe 
as / orelhas: e soltou se a sua lingoa e fallaua) como deuia.

Mysticamẽte per aqueste çego e mudo se entẽde geeralmẽte a 
geeraçõ humanal: a qual em o primeiro homẽ Adam nõ ouuia os 
amoestamẽtos da saluaçõ: nẽ ouue agora a deus quando lhe falla ou per 
preeguador ou per scriptura ou per inspiraçom de dẽtro. Per aquestas 
tres maneiras falla deus cõ nosco. Sõ outrosi alguũs mudos que nõ 
respondẽ a deus por os muytos beneficios que delle reçebẽ fazẽdo lhe 
por elles graças: dos quaaes se querella deus per o propheta Ysayas 
dizẽdo. Eu falley e nõ me ouuirõ: e chamei nõ auia hy que parasse mẽtes 
nẽ respõdesse. E na cura daquesta tal vyerõ e aueẽ cada dia oito cousas: 
segũdo foy feito em aqueste doẽte que foy aqui curado. A primeira cousa 
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he que seja leuado a Christo e que se ẽtẽde seer leuado a deus per os 
rogos dos padres sanctos os quaaes desejãdo a saluaçõ do linhajẽ humanal 
rogauã que lhe posesse a maão da misericordia per o seu avijmẽto em 
carne. ou se entẽde que deue seer louuado qualquer pecador per a virtude 
da preeguaçõ ou per exẽplo doutro que se correge e emẽda do pecado 
ou que sanctamẽte viue ou per as preeguarias da ygreja ou per os deuotos 
dos quaaes he por elle roguado. porque muytas vezes per os roguos dos 
sanctos he guaãçada saude e saluaçõ a alguẽ. deus quer seer roguado 
ajnda que nõ queira fazer aquello que lhe roguã. A segũda cousa que seja 
filhado o enfermo pera seer curado. porque pera curar a geeraçõ humanal 
elle tomou a nossa natureza. e ajnda cada dia toma qualquer pecador 
soberboso quando o faz tornar a auer conheçimẽto de si meesmo por 
algũas tribulações e vergonha ou perda de beẽs ou dãpno de corpo. A 
terçeyra cousa he apartallo da cõpanha a qual cousa se faz quando o 
senhor faz justo qualquer pecador e o aparta e estrema de maa cõpanha. 
e quando os tira dos maaos custumes que auiã husados. porque segũdo 
Jeroni. aquelle que mereçe de seer saluo sempre he tirado a parte e quite 
das toruadas e cuydações: e dos feitos e pallauras desordenadas e feas e 
apartase dellas. assi como este foy leuado e estremado da cõpanha e outra 
gente. E este apartamẽto da gẽte nõ se pode em todo logar fazer se fugido 
della corporalmẽte. mas ao menos deue se fazer apartamẽto da voõtade. 
e esto abasta para auer saluaçõ. A quar//ta cousa he meter os dedos a 
qual se faz quando deus mete ao pecador em voõtade cõsijrar e pensar 
em seus peccados. e que veia em seu coraçõ todos assi como se fossem 
scriptos cõ o dedo de deus. He aaqueste entõ ergo mete deus os dedos 
quando enuia e lãça os seus doões. A quinta cousa he o tãgimento da 
lingoa: o qual se faz quãdo ho ensina a cõfessar se. em a qual cousa 
mostra que todallas cousas daquelle corpo sagrado de Christo som 
diuinaaes. e ainda aquellas que som superfluidades de natureza assi como 
a sahyua. etc. O coospinho outrosi que desçende da cabeça aa boca he a 
sabedoria diuinal a qual deslegua os atamẽtos da lingoa e dos beiços 
quãdo da entẽdimẽto e sabedoria ao homẽ de se confessar e deslegua a 
boca pera preeguar e dizer boas cousas. A sexta cousa he pararmẽtes ao 
çeeo per mostrar que todos enfermos dally deuẽ demãdar ajuda e per 
nos ensinar que no çeeo possessemos nosso thesouro. e que pera ally 
ẽcaminhemos nossa teẽçõ sempre. Que aproueitaria seer homẽ tirado 
das cousas terreaaes se nõ teuesse o coraçõ alleuãtado aas cousas do 
çeeo. A setima cousa he o gemido. nõ porque ouuesse mester do padre 
pera si cousa porque gemesse. mas fezeo por ensinar a nos outros que 
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gemamos por os nossos exçessos e por os peccados dos outros: ou por 
auermos desejo da gloria cellestrial ou gemer por a morada que fazemos 
em aquesta miseria da presente vida. E gemeo outrosi Christo tomãdo 
carrego daquello que a nos perteẽçia e amerçeando se da humanal 
natureza: e auẽdo elle cõpaixõ da miseria de tãtas jnfirmidades e fraquezas 
ẽ quantas ẽcorreo por o pecado. Cego he o homẽ quando vee o que nõ 
deue: ou nõ vee aquello que deueria e faze se surdo nõ ouuijndo o que 
deue ouuir. quando cheira maas cousas ou cõ maa ẽtẽçõ entõ perde o 
cheirar. e fazese mudo quando mal falla. e fazese mãco quando alleuãta 
a maão e ha estende ao pomo vedado. e amergese quando per soberba 
se alleuanta e faze se ydropico quando cobijça. e ẽche se de guaffaãe 
quando he nuu e sẽ virtudes. e he demoninhado quando cobijça de seer 
deus ou auer algũa gloria ou louuor do mũdo. e morre quando ousadamẽte 
e sem vergonha se escusa do pecado. A oitaua he o mandado de Christo 
quando disse. effeta: abridenos. a qual pallaura he de hebraico e palaura 
/ de verbo passiuo .s. sey aberto. E entõ todolos atamẽtos forõ desleguados. 
mas aquelle que assy deue seer desleguado cõpre de neçessidade que 
saya primeyro de Tyro .s. que saya do pecado per cõtriçõ: porque he 
interpretado por angustia. e cõprelhe que venha per Sydõ .s. per cõfissõ 
que he interpretada caça. porque a confissom caça as circũstãcias dos 
pecados passando se ao mar de Gualilea .s. das obras carnaaes passando 
aas obras de satisfaçõ per meetade dos estremos daquella prouĩcia que 
teẽ dez çidades .s. guardãdo os dez mãdamẽtos. e desta guisa as orelhas 
do peccador se abrẽ pera ouuirẽ. quãdo o surdo .s. aquelle que nõ quisera 
ãtes ouuir os preçeptos de deus he pũgido e amollẽtado da graça de 
Christo pera creer e seer obediẽte e deuoto e tragẽno a Christo o temor 
e o amor. e des aquella hora desleguado o freo da lingoa cõuinhauelmente 
quando husa da oraçõ por hedificar e aproueitar ao proximo: e para 
cõfessar e conheçer seu peccado e por dar louuor a deus. Onde Grego. 
diz que aquelle a que forõ abertas as orelhas do coraçõ pera obedeçer. 
per cõseguĩte sem duuida he desatada o leguamẽto da sua lingoa de 
maneira que os beẽs que elle fezer dira a os outros. e preeguar lhes ha 
que os façã. E porẽ bẽ se segue e fallaua como deuia. aquelle pois falla 
dereitamente cõfessando e conheçẽdo o senhor ou preeguãdo a os outros 
que ante que preegue e amoeste os outros he obediẽte a fazer e cõplir 
aquello que aos outros diz. Estas cousas Gre. Daqui auemos pois ẽsinãça 
que cada dia estudemos e maginemos de trager os pecadores quaaesquer 
que sejã a deus per nossa preeguaçõ. e que cada dia roguemos a deus 
por elles. E seguese. (e mandoulhes) nõ per mãdamẽto de guardar. mas 
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per preçepto de ensinãça e doutrina que fossem humildosos nos boõs 
feitos filhando exẽplo delle (que o nõ dissessem a alguẽ.) mas porque bẽ 
cõuẽ que os que reçebẽ louuẽ os que lhes fazẽ bẽ. por tãto bem se segue. 
e quanto cõ mais auõdosa humildade lhes mãdaua (tanto deuulgauã elles 
mais) exẽplauã o seu louuor e gloria. porque o louuor sempre vay em 
pos a humildade. Onde Tehophilo diz. Somos daqui ensinados que quãdo 
fezermos alguũs beẽs a algũas pessoas que nõ cobijçemos de seer 
louuados e exẽplados. e que quando reçebermos os beneficios que os  [ll 
ij] // nom desprezemos mas que louuemos os bẽ factores ajnda que elles 
nõ queirã. Onde Agusti. diz. Sabedor he aquelle que todas cousas conheçe 
ante que sejã feitas que quãto lhe mais defendesse tanto mais o auiã de 
exẽplar e deuulguar mas per aqueste exẽplo quis mostrar e doctrinar os 
pigriçosos e negligẽtes quanto deuẽ trabalhar e cõ que feruor deuẽ estudar 
por preeguarẽ aos seus os beneficios de deus pois que lhes he mandado 
que o façã pois que aquelles a que era defesso nõ podiã estar que os nõ 
dissessem e quanto Christo mais deffẽdia por humildade que o nõ 
deuulgassem tãto se marauilhauã delle mais e louuauã dizẽdo (bẽ obrou 
todas cousas) e se mostrou e prouou que elle as fazia (porque os surdos 
fez ouuir e os mudos fallar) e ajnda que nõ faça mẽçõ espressa mais que 
huũ surdo e mudo seer curado empero muytos forõ segundo se mostrara 
no seguinte capitollo. mas ante aquelles auia huũ cuja cura foy mais 
marauilhosa que dos outros todos. Porque segũdo Jeronimo em aquelle 
cõcurrerõ tres cousas segũdo em çyma he dicto. E assijgnadamẽte se diz 
que Christo todas cousas fez bẽ porque nõ avoõda fazer boõas cousas 
mas que sejã bem feitas e assi se fazẽ quando se pede adjutorio de deus. 
e quando homẽ foge do louuor humanal. E da natureza e propriedade do 
louuor he que aquelles que [es]cõdem seus feitos som louuados: mas que 
aquelles que se trabalhã por deuulguallos por vaa gloria do mũdo estes 
desprezamos. E se tu fores a pos da vaã gloria do mũdo fugira de ti: e se 
lhe fugires seguir te ha. Onde Agustinho diz que grãde virtude he ha o 
que teẽ virtudes nom curar de seer louuado porque o seu menos preço 
em presença de deus he e nõ he sabido per o juyzo dos homeẽs e aquelle 
que nõ cura do juyzo dos louuadores tam bẽ nõ cura dos maldizẽtes nẽ 
de sua sospecta e sandice. Nem he verdadeira virtude saluo aquella que 
esguarda aquella fim onde esta o mayor bem do homẽ aalẽ do qual nõ 
ha hy outro mayor bẽ. Onde e Crisostomo diz que falsa e enguanosa he 
a vaã gloria e çegua a voõtade ẽ aquellas que som presos della. E muy 
profunda bebediçe he o louuor e por tãto aquelle que he adoorado 
daquesta paixõ tarde he fora della e aadur. Esta he aquella que corta e 
tira dos çeeos a alma da/quelles que preẽde e apegua com a terra e nõ 
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lhe leixa veer o verdadeiro lume. Esta doẽça geerou a auareza e a enueja 
e a accusaçõ e os aseytamẽtos1 esta he aquella que faz armar aquelles 
que nõ reçeberõ dãpno alguũ cõtra os que mal nõ fezerõ e os moue e a 
rinca ou aguça nõ sabe que cousa he amizade aquelle que caaẽ em aquesta 
doença. E geeralmẽte esta he aquella que nom sabe auer vergonha nẽ 
reuerencia a alguẽ mas lãça todollos beẽs fora do coraçõ e cõ todos pellejã 
nõ auẽdo amigos algũs. Vigiemos pois amigos e tomemos o sentido da 
humildade que nos he dada per deus nõ curemos de auer louuor de 
muytos. Nõ ha hy cousa que faça o homẽ tã deshõrado e tã escarnidoiro 
como aquesta doença nẽ que o tãto faça seer auergonhado porque cobijçar 
louuor deslouuor he e nõ curar de seer louuado esto he verdadeiro louuor. 
Mas fazer e dizer todas cousas a prazer e louuor de deus e assy poderemos 
reçeber guallardom da quelle que vee todas cousas nossas quãdo formos 
contentes que elle soo nos veja e nos sahyba. Nos pois que tal senhor 
teemos nõ busquemos outros que nos vejã a vista dos quaaes a nos nõ 
aproueita e pode ẽ peeçer e tirar nos todo nosso trabalho mas aquelle de 
que auemos reçeber as merçees este chamemos por louuador de nossas 
cousas e entõ seremos louuados e husaremos da gloria quando buscarmos 
aquelle soo louuor que he de deus. Estas cousas Crisostomo.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que finalmente desamparas os maaos veẽ per 
Sydom da preeguaçõ ao mar da cõtriçõ de Guallilea e o mar da confissom 
e satisfaçom e passa per meetade dos termos da prouinçia de Capoleos 
.s. per meyo dos mãdamentos da ley fazendo nos cõplir a soma delles. 
e a fim que he auer caridade proueitosa e leua aos hade parte stremando 
da toruaçõ e multidom das temptaçoões que som de muytas maneiras 
mete os dedos nas orelhas de nosso entẽdimẽto. e mete sabor e gosto de 
sabedoria na boca de nosso desejo de maneira que pera nos cõfessarmos 
sejam soltos os atamẽtos da nossa lingoa para fallarmos dereitamẽte. e 
que a obra e a voõtade nõ desacordẽ cõ as pallauras e esquiuemos os 
louuores dos homẽs e os surdos ouçam seendo cõ//uertidos e os mudos 
fallẽ per cõfissõ. Amẽ.

De como fartou e auõdou quatro mil homẽs.
Capitollo .xxx.

Apres desto (sobiose a huũ mõte) e a huũ lugar deserto (e estaua 
1  No original: aseytamẽtes.



269Ludolfo de Saxónia

ally assẽtado) por folgar (e cheguarom a elle muytas cõpanhas) que se 
ajũtauã e vijnhã de muytas çidades castellos e villas por reçeberẽ saude 
para seus enfermos. (e tragiã cõ sigo mudos mancos çeguos e fracos: e 
outros muytos enfermos) o qual emadeo o euangelista por cõcludir todas 
as maneiras de enfermidades as quaaes aqui nõ som nomeadas (e lançarõ 
nos aos pees de Jhesu.) por mostrarẽ a fe e deuoçõ que auiã nom soomẽte 
per pallaura mas per obra. Bẽauenturados pees de Jhesu onde se alimpã 
e perdoã os pecados segũdo aquello que se diz de Magdalena que estãdo 
detraz acerca dos pees de Jhesu etc. e onde as doẽças som curadas assy 
como forõ e onde se aprehẽdẽ santas pallauras assi como ally: onde diz 
a qual seẽdo assentada açerca dos pees do senhor. e onde os plazeres 
som renouados segũdo foy feyto ally onde diz e cheguarõ se e teuerom 
aos seus pees. (E curou os) cõ a pallaura soo de tal maneira que as gẽtes 
(se marauilhauã) e glorificauã a deus de Jsrael porque segũdo Crisostomo 
a multidõ dos que forõ curados e a maneira tam prestes e ligeira per que 
os curou os faziã seer spãtados. Aqui em huũ millagre geeral se entẽdem 
muytos de que nõ he feita mẽçom expressamente porque nõ se poderiã 
todos cõtar apartadamẽte e singular tantos erã e tam desuairados por a 
qual razom diz Joham que se todos os feitos de Christo fossem scriptos 
per o mehudo nõ caberiã em todo o mũdo os liuros que se poderiã escriuer 
delles. Empero espresamente nomea aqui quatro maneiras desuayradas 
de enfermos .s. mudos çegos coixos e fracos spiritualmẽte auemos por 
mudos aquelles que careçẽ de boõa pallaura ou razõ e os coixos som os 
minguados de boõa obra e os çegos sõ minguados de verdadeiro 
conheçimento e os fracos som os que nõ hã boõa voõtade. E he de notar 
segũdo Origenes que primeiro he a fraqueza da voõtade e a segũda doença 
que se / segue apos esta he a çeguidade na oraçõ: e depois seguesse a 
mãqueria em a obra e em fim seguesse a mudeza e fallicimẽto de falla 
em louuar a deus. Mas aqui em este lugar nõ se pooem estas doẽças da 
questa guisa. mas segũdo a ordenãça do dampno e empeeçimento delles 
e quanto mais empeeçiuel he a hũa que a outra tãto he primeiro nomeada. 
Onde a glosa diz que os mudos som aquelles que nõ louuã a deus. e os 
çeguos som os que nõ entendẽ o caminho da vida os coixos som aquelles 
que nõ andã dereitos: e que andã fora de caminho de obrar bẽ. os fracos 
sõ aquelles que sõ remijssos e tã deleixados que nõ fazẽ boõas obras. Os 
mudos pois cura elle quando desata suas lingoas em louuor do criador 
seu. e os çegos alumea quando aos que nõ sabẽ e sõ neiçeos lãça claridade: 
e os alumea per a sua saluaçõ. e os coixos faz andar saãos quando 
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encaminha seus passos em carreira de justiça. e os fracos1 esforço quando 
faz os preguiçosos e ocçiosos obrar bem e aguçosamente. (E as cõpanhas 
se marauilhauã e glorificauã a deos) quãdo de taaes mudanças que som 
feitas per a deestra e poder de muy alto da louuor e graças a elle. Onde 
e Rabano diz que sobio Christo ao mõte por tal que alleuãte os coraçoões 
da quelles que o ouuirẽ a pẽssar em as cousas altas e celestriaaes. Estaua 
ally aseẽtado por demostrar que nõ deuemos buscar a folguãça se nõ 
emçyma nos çeeos. Estãdo elle assentado no mõte .s. na alteza dos çeeos 
acheguãse as cõpanhas dos fiees cõ deuota voõtade e acheguarõ se a elle 
e leuãdo cõ sigo mudos e çegos e outros enfermos: e lançã nos aos pees 
de Jhesu porque confessando os pecados a elle soõ os subjuguã e metẽ 
nos em seu senhorio e poder. os quaaes elle cura tã bẽ e tam aginha que 
as gentes se marauilhauã e dam louuor ao deus de Jsrael. porque os fiees 
quando virẽ que aquelles que forom doẽtes no spiritu som curados e 
dotados de obras desuayradas de virtudes dã muytos louuores a deus 
(Em como ergo esteuesse muyta cõpanha cõ Jhesu e nõ teuese que comer 
chamou Jhesu seus discipollos e fallou cõ elles) Em aquello que elle avia 
de fazer. Segũdo diz a glosa. primeiramẽte tirou Christo as doẽças e 
fraquezas aos enfermos e depois que forõ saãos deu lhes de co[ll iij]//mer 
porque primeiro se deuẽ tirar os pecados e de si com pallauras de deus 
se deue gouernar a alma. E quis o senhor chamar primeiramẽte os 
discipullos por muytas razoões. A primeira segũdo Jeronimo por dar 
exemplo aos meestres que nõ se deuẽ descontentar de auer sempre 
cõselhos em as cousas que ouuerem de fazer e ajnda cõ os menores e 
que menos sabem que elles. A segunda razõ. Segũdo elle meesmo 
Jeronimo foy por elles entẽderem que as cousas que auia de fazer erã 
grãdes pois que queria fallar e auer cõselho sobre ellas. A terceira razom 
por se mostrar a grandeza da sua misericordia a qual nõ pode emcobrir. 
E disse lhes (Doo hey daquesta cõpanha) Ex aqui pallaura de grãde doçura 
e amor a qual procedia das entradanhas do coraçõ e cheguaua per sua 
virtude: e força aos nossos coraçoões. Nẽ ha hy alguẽ que tanto se doya 
das nossas miserias como o nosso fazedor: porque ajnda que as outras 
suas obras sejã muytas e boõas empero sobre todas som os amerçeamẽtos 
seus. Esta pallaura disse aos apostollos por enduzer seus coraçoões a 
piedade e misericordia. Segũdo diz a glosa ouue Christo cõpaixõ assy 
como homem verdadeiro e deu lhes de comer assi como deus verdadeiro. 
E seguẽse duas razoões por as quaaes se amerçeou .s. ho spaço e lõgura 
de tempo porque. (tres dias ha que continuã ou se sopportã cõmigo) 

1  No original: fraços.
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esperãdo que fossẽ curados aquelles doẽtes que trouuerõ e aturã cõmigo 
segindo me e ouuindo minhas pallauras e veendo meos millagres: A outra 
cousa porque auia doo da companha era a necessidade e mingoa que 
auiam porque (nõ teem que coymã) empero nõ se afficauã pẽsando como 
ou dõde aueriã. e porẽ cõpre que os prouejã donde se mostra a deuoçom 
que elles auiã e com grande desejo se chegauã a elle e cõ que voõtade 
ouuiã a sua doctrina e cõtẽplauã ou esguardauã ẽ sua graçiosa façe. 
veendo as suas marauilhosas obras aas quaaes filhauã tanta affecçõ que 
eram assi como arebatados e fora de si em tal guisa que nõ auiã cuydado 
alguũ do mantimẽto. E per tres dias nõ poderam seer tornados a seus 
lugares: e o primeiro dia nẽ no segundo nõ fez aqueste millagre assi 
porque ajnda tijnhã alguũa cousa do mãtijmẽto que leuauã / como por o 
millagre seer mais conheçido e visto mas quando o mantijmẽto lhes 
minguaua de todo (E se os leixar jejuũs do trabalho) do caminho e com 
a fame (desfaleçerõ no caminho. Algũs daquelles vyerom) de longe 
porque a fama de Christo deuulguada era ao lõge. (E disserõ lhe os 
discipollos) auẽdo fraca e fallida entẽçõ e pẽssamẽto nõ entẽdiã ajnda 
nẽ creiam a virtude que elle auia (donde podera alguẽ fartar aqui estes 
de pã em despoboado) E pregũtou os nõ como que nom soubesse donde. 
mas porque da resposta que sabia que dariam que proueesse da guisa 
que se fezesse. (quantos paães teẽdes? Os quaaes disserõ. Sete e poucos 
pexes) poucos em cõto e pequenos em quãtidade em a qual cousa se 
mostra a tẽperança dos discipollos porque nom husauã de comer amehude 
carne. mas peixes mehudos e poucos (E mãdou aa cõpanha que se 
asseẽtasse.) sobre a terra. Em a outra vez que deu de comer acerca do 
tempo da pascoa auia hy prado e herua em çyma da terra mas agora ja 
nõ auia hy porque segũdo Origenes e segũdo muytos outros este millagre 
foy feito no jnuerno .s. em dia da epiphania (e tomãdo os sete paães e os 
peixes.) pequenos pera se multiplicarẽ per o tangimẽto das bẽauẽturadas 
maãos (E fazendo graças.) em a qual cousa nos deu exẽplo de fazermos 
graças ensinãdo nos que nõ auemos de comer atees que nom demos 
louuores e ajamos conheçimẽto daquelle bem de que todo bẽ proçede (E 
beẽzeo os e partio os.) pera os repartir per muytos. mas agora huũ soo 
se trabalha de apanhar o que Christo parte. e da per muytos proues (e 
deu os aos discipollos) nom pera os guardarẽ pera si mas pera os repartirẽ 
como ministros e seruidores. (E comerõ quatro mil homẽs) afora molheres 
e moços (E fartarõse) todos e nõ he marauilha pois tijnhã boo veedor. 
(Dos pedaços partidos que ficarõ colherõ os discipolos sete alcoffas) ou 
canistees cheos para darẽ aos proues. Ex aqui quanto val ha esmolla e o 
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dar areuezes da quello que teemos ca as cousas que se repartẽ e dã cresçem 
e sobejã e aquellas que som ajũtadas e guardadas apodreçẽ e minguam 
(e enuio os) per a grã//de doçura e graça da pallaura de Christo: e cõ a 
marauilha da sua virtude muj grande e aficada erã detheudos de tal 
maneira que se os Christo nõ mãdara nõ se foram dally. Misticamẽte em 
aqueste millagre se entẽde que nõ podemos nos de outra guisa passar o 
caminho desta presente vida saluo se o remijdor e saluador nosso nõ nos 
mãteuer do seu gouerno por sua misericordia. Tres dias seguio e aguardou 
aquella cõpanha a Jesu porque tres tẽpos ha ja que a graça da ffe nos he 
dada. O primeiro tempo foy ante da ley. o segũdo de soo a ley. e o terceiro 
so a graça. E porque fica o quarto em o qual auemos de hir ao cellestrial 
Jherusalem por tanto da de comer aa cõpanha por nõ cãsar e falleçer no 
caminho. Em a vida presente somos assi como em caminho per que 
hymos aa nossa terra propria. e porẽ por os fiees christaãos nõ falleçerẽ 
e se perderẽ em aqueste caminho os prellados e rectores e os preeguadores 
os deuẽ mãteer cõ o pã sacramental da eucaristia .s. do corpo do senhor 
cõ o qual e per o qual he acreçentada a graça dos sete doões do spiritu 
sancto. E aalẽ destes tres dias som ajnda achados outros tres doutras 
muytas maneiras s. os tres dias dos penitẽtes e os tres dias dos trabalhãtes. 
e os tres dias dos cõtemplãtes e dos prellados e dos preeguadores. Os 
tres dias dos penitẽtes som a cõtriçõ e cõfissom e a satisfaçõ. e os tres 
dias dos trabalhantes som o1 penssamẽto sancto e a pallaura verdadeira 
e a boõa obra. e dos contẽplantes os tres dias som a meditaçõ. e liçõ e 
oraçõ. e dos prellados auer discreçõ no entẽdimẽto. e o zelo ou desejo 
na obra. e justiça na voõtade. e dos preegadores os tres dias som pobreza. 
castidade. e obediẽcia. Alguũs veẽ de perto como som aquelles que 
guardarõ a jgnoçẽcia que ouuerõ no baptismo. e alguũs veẽ de lõge como 
som aquelles que depois que cayrõ em mujtos pecados fezerõ peendẽça. 
porque quanto alguẽ fez de erro tanto se alõgou do senhor deus. mas os 
discipollos auiã assi como por ĩpossiuel que alguẽ os podesse abastar de 
pã em aquelle monte hermo e despoboado. Onde moralmẽte he de notar 
que como todo o pã da alma seja o conheçimẽto da verdade e o amar de 
bõdade que nõ pode verdadeiramẽte seer auudo em o hermo que he ẽ 
aqueste mũdo. nẽ podemos achar em elle de que / seja cõtente e farta a 
alma. porque o pã da verdade da sciẽcia mũdanal mesturado he cõ muytos 
errores. e outrosi o pã do amor da criatura teẽ muytas amarguras. Onde 
Agust. diz mizquinho he todo coraçõ ẽuorilhado em amor das cousas 
mortaaes. e quando as perde todo se rõpe e carpe. E aquesta deferẽça ha 

1  No original: a.
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antre a queste conuite e ante que fez dos cinco paães e dous peixes porque 
em o outro per os cinco paães som entendidos os ensinamẽtos e doctrina 
do velho testamẽto segũdo os cinco liuros de Moyses. e aqui per estes 
sete paães se entende a doctrina do nouo testamẽto: em o qual mais 
cõpridamẽte he reuelada e dada a graça dos sete doões do spiritu sancto. 
Itẽ por razõ dos sete sacramẽtos. e por as .vij. virtudes tres theologicas 
e quatro cardeaes. E por tanto aquelles outros paães forõ de çeuada. e 
aquestes de trigo: porque mais delleitosa e mais saborosa e clara he a 
doctrina do nouo testamẽto que a do velho. Aly per dous peixes se entẽdiã 
as duas pessoas que regiã o poboo .s. o rey e o sacerdote. e aqui per os 
poucos e pequenos peixes se entendẽ os sanctos que nas ondas daqueste 
mũdo forõ atormẽtados martirizados. e forõ tirados de tormẽta e de augua 
auolta. e derõ a nos refeiçõ e mantijmẽto de dẽtro por exẽplo da sua vida. 
e per o sabor da sua morte. e da paciencia que ouuerõ. Aquelles cõdutã 
o pam da vida e ffe dos quaaes e dos marteiros a scriptura faz nẽbrança. 
e estes som chamados peyxes pequenos per razõ da sua humildade e som 
poucos porque os perfeitos certos e poucos som e dos sandeus ifijndo he 
o cõto. Aly se asseẽtarõ ẽçima da herua. e aqui nõ: mas sobre a terra por 
demostrar que na ley velha erã prometidas as cousas terreaaes: mas na 
noua he mandado que as menos prezemos porque os cõuidados do nouo 
testamento som ensinados que nõ prezẽ as riquezas nẽ viços nẽ a sua 
carne: mas que a trilhẽ como feno. E estes cõuidados leixando toda 
cobijça da carne. e auendo soomente esperança na terra que pera sempre 
durara ficã assi asseentados na terra tal sem feno e sem herua da vida 
presente. Aly forõ auõdados cinco mil homẽs segũdo o cõto dos paães 
que forõ cinco: per os quaaes se entendẽ os homẽs actiuos que husã bem 
dos cinco sentidos que teẽ aadefora. e per as molheres e moços paruoos 
som  [ll iiij] // ally entẽdidos os fracos e que nõ som ajnda actos pera 
pugnarẽ os quaaes nõ mereçem ajnda de casarẽ. e aquestes com razõ 
dereita som mantheudos em cinco paães. porque necessario he que taaes 
como aquestes husem ajnda e aprehẽdã os preceptos da ley que som nos 
cinco liuros da ley de Moyses. mas aquelles que renũciã ao mũdo 
inteiramente segundo a perfeiçõ dos quatro euangelhos. estes som 
mereçedores do ajũtamẽto e casamẽto. Quatro mil som aquestes afora 
os moços pequenos e molheres. e todos som mantheudos de .vij. paães 
porque Christo nõ leixa alguẽ jejuũ ou famĩto: mas todos quer fartar cõ 
a graça dos sacramentos. E nõ embargando que este cõuite aja deferença 
em muytas cousas do outro. empero ambos forõ feitos em montes: porque 
a escriptura de cada huũ dos ditos testamẽtos se dereitamente foy 
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entendida declara e preeguaa per hũa voz a alteza dos preceptos e dos 
guallardões e merçees. e esso meesmo nos declara a alteza de Christo: 
o qual he mõte e outeiro no cabeço dos montes. E aquello que fez em os 
partir quando os queria dar significa a abertura e declaraçõ dos 
sacramẽtos: per os quaaes se auia de manteer e gouernar o mũdo. Em 
quanto os deu aos discipollos que os apresentassẽ aas cõpanhas deu 
honrra aos seus apostollos significando a sciẽcia dos doões spirituaaes 
que auiã de seer per elles repartidos e destribuidos. e elles seriã deramados 
por o mũdo e per a ygreja. E aquesto outro se significando em o 
desatamento dos mortos que Christo fez assy como aly. onde diz soltadeo 
e leyxadeo hir e aquello que mandou que lhe leuassem aa sua etc. em 
que fosse assi como aly soltadeo e tragedemo. per ministerios dos 
discipollos e dos sacerdotes se faz o leuantamento aa ffe e aabsoluçõ e 
desatamẽto pera reconcilliaçõ. Deu lhes paães porque o pam he manjar 
per que se soporta a vida. E deu peixes por cõduto a demostrar que ao 
pã da pallaura de deus deue seer emadido e acreçentado exẽplo boo por 
condutallo e lhe dar sabor. porque mais demouẽ as obras mais que as 
pallauras. Studemos pois e nos em como ajamos de apresentar aos outros 
per preeguaçõ o pam de sabedoria de deus que reçebemos por tal que 
per nossa negrigẽcia nõ cansem no caminho. e se percã cõ fame os 
pecadores que som conuertidos aa / ffe. Cansarã e falleçerã em o caminho 
daquesta vida se forẽ leixados jejuũs e sem gouerno de doctrina. e se 
obram segũdo lhes mãdar a cõsciencia. e porque ergo nõ canssem deuem 
lhes dar de comer do pam da sancta amoestaçõ. Aquello pois que os 
apostollos depois que as cõpanhas forõ fartas apanharõ dos pedaços e 
relleu que ficou. E que encherõ .vij. alcoffas foy feito por tres razoões. 
Primeiramẽte por misterio e segredo: porque os preceptos da perfeiçõ 
sõ mais altos que os outros mandamẽtos da ley. e os cõselhos outrosi 
som mais altos os quaaes a gente popullar e comuũ nõ pode percalçar. 
e a execuçõ e cõprimento delles perteençe aos homeẽs spirituaaes. 
Propriamente como quer que a gente toda faz mençom que foy farta e 
abastada por que ajnda que nõ possa relinquir as suas cousas. empero 
ouuindo os mandamentos aproueitam de maneyra que abasta pera auerem 
saluaçom. A segunda razom por exemplo por tal que aquella yguaria ou 
vianda e outras cousas que a nos sobejarem ou que tolhemos a nos 
jejũando que partamos e demos aos pobres. A terceira razom por 
ensinança porque em aquesto sejamos ensinados que aquelles que som 
misericordiosos pera os pobres deos lhe multiplica os beems temporaaes. 
Onde he dado a entender que os homeẽs que nõ teem muyto de seu em 
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fazemdo esmollas mais reçebem dos pedintes que os pedintes delles ou 
em lhes guaançando de deos beems spirituaaes ou empetrando que lhe 
sejam multiplicados os temporaaes. Consijra tu aquy quaaes som aquelles 
a que o senhor teem por bem de manteer e auondar. e a quaaes da o 
mantijmento da sua graça. Onde Ambro. diz que elle da gouerno da graça 
cellestrial: mas paramẽtes a quẽ o da nõ aos ociosos nẽ aaquelles que 
estã folguãdo na cidade assi como na sinagoga ou em algũa dignidade 
do mũdo mas aaquelles que buscã a Christo em o deserto. reparte pois 
Jesu as viandas ou mãjares e mantijmẽtos. e teẽ voõtade de dar a todos 
e nõ se neguar a alguẽ ca de todos he despẽseiro: mas se partindo elle os 
paães e dando os aos discipollos. tu nõ estendes as maãos pera tomares 
aquelle em que te as de manteer fallesceras no ca//minho. E nom podes 
dizer que a culpa seja em aquelle que nõ a deu. e reparte. Mas aaquelles 
da que a guardam e comtinuam com elle em o deserto e que se nõ apartam 
ao primeiro segũdo nem terçeiro dia e nõ quer elle leixar algũs no 
caminho. nõ queiras pois afastar te da disciplina de deus. nẽ te enfades 
quando te reprehenderẽ e doestarẽ nõ sejas agora ẽfadado por nõ aueres 
depois mayor enfadamẽto. Estas cousas Ambrosio. E se tu guardares 
aquesto entõ depois do mantijmẽto que te for a ti dado creçertehã mais 
sete dotes os quaaes se entẽdẽ per os .vij. canistees que sobejarã os quaaes 
te serã dados depois daquesta vida. E som estes s. clara visõ de deus: e 
fruiçõ que quer dizer husaras e te aproueitaras della a tua voõtade e teẽçõ 
ca teelloas e jamais nõ o perderas. E estes dotes sõ quanto a alma e quãto 
ao corpo aueras jmpossibilidade ligeiriçe sotilleza e claridade. Consijra 
tu pois quam refeçe e quã minguada mesa era a sua dos discipollos com 
Christo e nõ cures do viço porque jmijgo he do corpo e da alma. Onde 
Criso. diz que nõ ha hy cousa mais cõtraira e mais dãpnosa ao corpo que 
o viço e delecto nẽ ha hy cousa que o tãto dampne e sollape e corrũpa. 
E primeiramẽte o viço da a pẽna e doẽça aos pees os quaaes nos leuarom 
aaquelles dãpnosos cõuites e comeres: e de si da pẽna aas maãos atandoas 
porque ministrarõ ao vẽtre taaes e tantas yguarias e viandas. E muytos 
hy ha que dãpnarõ e defearom o rostro e os olhos e a cabeça. Estas cousas 
Crisostomo. Onde diz Oracio. Menos preza o viço porque dãpnosa he e 
cõprado cõ door. Ajnda aqui per sete paães se entendẽ as sete partes da 
peendẽça. O primeiro pam he a aficada emmenda da maa vida. o segundo 
a verdadeira e humildosa accusaçom dos deffectos e erros. o terçeiro he 
auer pesar cada huũ dia cõtra o mal que cometeo. o quarto he huũ temor 
pesoso e coytado ou apressurado de nõ tornar outra vez a cayr em pecado. 
o quinto auer affecçom e amor de aproueitar e melhor dally adiante e o 
sexto he seguir e aremedar os boõs e sãtos homẽs o septimo he dar pena 
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aos seus males e aos dos outros. Estes sõ as sete spiguas que saaẽ de hũa 
raiz. estes som os sete degraaos de escada per que sobẽ ao çeeo e a culpa 
/ dos sete pecados mortaaes he perdoada e quite e dada e enuiada graça 
dos sete doões do spiritu sancto e percalça se o conto das sete virtudes 
mas cõ aquestes paães avia hy peixezinhos pequenos ao menos dous os 
quaaes significam themor e amor que deuẽ seer comidos cõ aquestes 
paães. E som dictos peixezinhos e nõ peixes. por quanto o themor faz o 
homẽ seer pequeno e humildoso. e o amor do estado da queste mũdo 
pequeno he em cõparaçom do outro .s. o amor que nos agora estando em 
este estado teemos a deus pequeno he para o amor e caridade que de pois 
aueremos na gloria. E ajnda mais he de saber que ha hy sete paães misticos 
de qualquer dos estados .s. dos que começa e dos que melhorã e dos 
perfeitos dos quaaes o senhor da de comer e abasta os fiees segũdo os 
seus desuayrados estados. Os primeiros sete paães apresẽta sam Bernardo 
aos religiosos enclastrados os que tragem forma e abito de nouiços quanto 
ao começo da sua religiom. O primeiro he o pam da pallaura em a qual 
esta a vida do homẽ por que nom viue o homẽ no pam soomente mas no 
verbo que procede da boca do senhor. E leixando de fallar da pallaura 
que he voz per a qual deus algũas vezes fallou segundo se lee a Moyses 
e a Abrahã e a outros e ajnda fallou per os anjeos e de qualquer outra 
pallaura que elle fallasse per sy ou per outrem e diguamos ao presente 
que a pallaura saae da boca de deos: per duas maneiras .s. hũa he sem 
outro medianeiro alguũ quando .s. deos falla ao coraçom do homem per 
jnstincto e tocamẽto spirando em elle e poendo lhe em voontade que aja 
de fazer e per aqueste modo falla deos aos peccadores e aos homẽs 
mundanaaes demouendo os e pungindo aa peẽdença. Outra maneira per 
que deus falla he quãdo falla per alguũ prellado ou preeguador ou 
ensignador ou quando falla per alguũ amigo teu per o qual assy como 
per referendairo ou rellator: deus enuia as suas pallauras aas orelhas da 
persoa humanal. Ha hy outra terçeira guisa per que deus falla aos homẽs. 
e mayormente aos claustraaes .s. per scriptura a qual deue seer reçebida 
assy como pallauras de deos da jnspiraçom do qual som as cousas scriptas 
pera dar de comer. e pera gouernar aquelles que as // leem cõ pam de 
vida spiritual. O segũdo pam segũdo esso meesmo Bernar. diz he a 
obediẽcia o qual he cõpanheiro do primeiro. Que aproueita ouuir as 
palauras de deus saluo se lhes quisermos obedeçer e encaminhar a viuẽda 
segũdo ellas? O terceiro pã he a meditaçõ e aqueste bẽ acõpanha os dous 
precedẽtes: porque depois que as pallauras de deus som encomendadas 
e postas no coraçõ. e homẽ determina e prepoẽ de lhe obedeeçer. 
necessario he de pẽssar cõtinuadamente como ordenara homẽ sua vida 
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a aprazer de deus. O quarto pã dos oradores he as suas lagrimas o qual 
pã se ajũta bẽ cõ o precedente. quando penssa na carrega de seus pecados. 
e na miseria da viuenda presente onde moramos como estrãgeiros. e na 
vida da gloria da vida eternal e na sua fraqueza e na bondade que deus 
mostra acerca delle penssando em aquesto açẽdesse fogo de deuoçõ. e 
dereitese ou resoluese o coraçõ ẽ lagrimas de cõpũçõ. E entõ acorrese 
ao couto da oraçõ. O quinto pã he o trabalho de peendẽça. e aqueste pã 
certas necessario aos nouiços ou que começã. ajnda allẽ dalgũs dos de 
em çima ditos. porque segũdo Agust. nõ abasta emmẽdar e leixar os 
maaos feitos e fazer bẽ: saluo fazẽdo a deus satisfacçõ dos malles que 
feitos som per trabalho e per door. O sexto pã he a leda cõpanha e de 
cõcordãça das voontades e aqueste bẽ he dito pã porque mãtẽ e conforta 
os que viuẽ vida spiritual em algũa congregaçõ e aquesto he quanto aos 
claustrados. e ajnda quanto aos que viuẽ na comunidade e vniõ da ygreja 
quanto aos que começã. O septimo pã he o sacramẽto da eucharistia e 
aqueste pã assaz se diz em outros lugares. E acabados de comer estes 
sete paães dos nouiços per cõseguinte deuẽse de gostar outros sete dos 
que melhorã e aproueitã. Onde he de saber que segũdo diz o apostollo 
nõ he aquesto em poder do que corre nẽ do que quer: mas da misericordia 
de deus. Necessario pero he aaquelle que quer aproueitar que corra na 
carreira. e que tenha cada dia ante os olhos da voõtade que o proueito 
seu spiritual nõ veẽ per elle: mas per força da misericordia de deus he 
dado1. e que por os beẽs que ja teuer de sempre graças a deus. e assi 
pode melhorar e vijnr a melhor estado. E por tãto sam Bernar. cuydando 
todallas merçees de deus que sentia acerca de sy e tornãdo as a pẽssar 
reduzeas a sete paã/es cõ que o deus quis gouernar por sua misericordia. 
E nos daquelles paães deuemos comer si queremos aproueitar em vida 
spiritual de maneira que digamos cõ o psalmista venham a my os teus 
amerçeamẽtos e viuerey. O primeiro pã ou a primeira misericordia 
segundo Bernar. he preseruaçõ de muytos pecados em que caeria se o 
deus per sua misericordia nõ guardasse. este pã segũdo este meesmo 
Bernar. teẽ tres pedaços. Per tres modos disse elle me acordo que foy 
guardado dos pecados. per afastamẽto do aazo e per virtude do resistir 
e cõtradizer a qual me era dada per deus. e per afeiçõ e amor ou per dõ 
de afeiçõ. O segũdo pã he a piadosa passada ou dissimulaçõ que ha acerca 
do pecador em retardar a vingança. e cuydãdo de dar perdoãça. E aqueste 
pã tẽ tres pedaços s. largueza de coraçõ: a qual nos e escolheo de 
predestinaçõ a qual quis que fosse cõprida. e muj grãde caridade cõ que 
nos amou. O terceyro pã he o amerçeamẽto e doo que ouue o qual 

1  No original: tado.
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cõuerteo e tornou em penitẽcia. Este pã outrossi teẽ tres pedaços porque 
aballa o coraçõ espertãdoo que paremẽtes aas chagas de seus pecados. 
e que aja sentido da door dellas: e porque aja tal sentimẽto spãta tragẽdo 
as pessoas aas portas do ĩferno. e demostra lhe os tormẽtos que estã 
aparelhados aos maaos e da esperança de perdõ. O quarto pã he a 
indulgencia e perdom dos pecados. e que quis que elle fosse penitẽte por 
sua misericordia. e aqueste pã teẽ tres pedaços porque segũdo diz Bernar. 
assy perdoa deus de todo e tã liberalmẽte quitou toda enjuria que jamais 
nõ da pẽna por o perdoado e este he o primeiro pedaço. nẽ o referta nẽ 
lãça em rostro. e ex aqui o segũdo nẽ faz grãde descõto que he o terceiro 
pedaço. O quinto pam he a cõtinẽcia de nõ pecar e de se ẽmendar ẽ sua 
vida per nõ tornar a recayr em pecado. e aqueste pã outrossi teẽ tres 
pedaços porque aquesta cõtinẽcia teẽ tres cõtrairos .s. a carne e o mũdo 
e o spiritu maligno aos quaaes nom podemos resistir per nossa virtude 
e força: mas seẽdo cõfortados e esforçados per aqueste pam da 
misericordia diuinal auemos aquesta virtude em o senhor. O sexto pam 
he a graça que nos da de auermos e guaançarmos mereçimentos per a 
qual nos outorga graça de viuermos e cõuersarmos bẽ: a qual Bernar. 
diz que esta principalmẽte em tres motetes .s. ẽ auer // odio aos malles 
e pecados passados. e em menos prezo dos beẽs presentes. e em auer 
desejo dos que hã de vijnr. O septimo pã he esperãça de percalçar per a 
qual deus da ao homẽ indigno e pecador. e que teẽ muytas vezes prouada 
a sua bõdade que presume e spera de auer atees as cousas cellestriaaes: 
do qual outrossi segũdo Bernardo ha hy tres pedaços. Tres cousas diz 
elle cõsiro eu em que esta toda minha esperança .s. em caridade de 
adopçõ. verdade de promissom. e poderio de donaçõ. E refrescados cõ 
os dous septenarios de paães susoditos que nos som apresentados per 
sam Bernardo .s. dos nouiços ou começãtes e dos que aproueitã triguemos 
nos agora pera gostar os outros sete que nos som apresentados per o 
spiritu sancto: cõ os quaaes se gouernã e mãteem as almas dos perfeitos 
os quaaes paães som os sete doões do spiritu sancto. e bẽauenturada he 
a alma que mereçeo auer abastamẽto delles. E bẽ som aquestes doões 
nomeados paães porque saborosamẽte refrescã a alma em o presente e 
viçosamente a abastã em o futuro. O primeiro pã he o temor de deus: o 
qual que he temor filhal e nõ seruil. porque o seruil he dos que começã. 
E aqueste temor tal he casto por o qual alguẽ cõ amor que tenha a deus 
ha temor de seer afastado delle e porẽ guardase de mal porque he cõtrairo 
de deus que he todo boo e bondade. mas porque necessario he ajnda fazer 
bẽ. Por tãto seguese o segundo pã que he dõ de piedade: a qual cousa 
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nos requere o spiritu sancto .s. que obremos bẽ a louuor de deus. e a 
proueito de todollos proximos e aquesta he aquella piedade que he 
proueitosa pera todas cousas. e procede de coraçõ piadoso: a qual soo 
deus teẽ em olho he exercicio e trabalho do corpo sem piedade e pouco 
aproueita. O terceiro pã he o dõ da sciẽcia. este dõ acõpanha os doões 
emçima ditos: porque segundo diz Criso. nõ se pode alguẽ guardar do 
mal: saluo se ouuer conheçimẽto delle nẽ pode fazer o bẽ aquelle que o 
nõ sabe. E aquesto he dado per o dõ da sciẽcia per a qual he dado ao 
homẽ conheçimẽto e juizo dereito em aquestas1 cousas de baixo2. e que 
entenda que cousa he ĩpeeçiuel e qual cõpridoira aa saluaçõ. O quarto 
pã he dõ de fortelleza e bẽ se segue a forteleza apres da sciencia porque 
conhoçidos per o dõ da sciencia os malles de que se homẽ deue guardar 
e os beẽs que deue seguir. entõ he mester spiritu de fortelleza: per o qual 
/ possa perseguir aquello que conheçeo assi em vẽçer os malles como 
em fazẽdo beẽs. daqueste dõ forõ dotados os sanctos martires: os quaaes 
nõ podiã seer vẽçidos per alguũs tormẽtos. O quinto pã he o dõ de cõselho 
per o qual o homẽ he encaminhado pera deus aalẽ daquello a que nõ 
abasta a razõ humanal e conselho: e bẽ se segue apos a fortelleza. porque 
segũdo Gre. muyto he destroida a força se nõ he ajudada per conselho 
porque quanto se sente por mais forte e poderosa tãto he despẽdida a 
força mais sem tẽperãça. e caae ou falleçe e a voõtade ou coraçõ que aa 
de dẽtro perde o assesego do conselho derramase aade fora per desejos 
sem cõto. O sexto pã he o dom de entẽdimẽto. e aqueste dõ he apos o dõ 
de conselho e faz dous beẽs em a alma. o primeiro que alumea o entẽdimẽto 
pera filhar saãmẽte o conselho de spiritu sancto specullãdoo. o segundo 
bẽ que aparelha e ordena a voõtade a pooer em pratica e cõprir aquello 
que he acõselhado. O septimo pã he o dõ de sabedoria o qual segue o dõ 
do entẽdimẽto. e aalẽ todollos outros doões os quaaes sem sabedoria nõ 
sõ cousa algũa. Sapiẽcia ou sabedoria he conhoçimẽto da doçura e bõdade 
de deus per esperiencia auida. Onde sabẽça quer dizer saborosa sciencia 
per que per o dõ da sabẽça he o homẽ ajudado nõ sollamẽte a auer 
conhoçimento das cousas diuinaaes: mas a auer gosto dellas.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo amerçeate sobre a cõpanha dos penitẽtes e 
começantes. e dos justos e aproueitantes e dos perfeitos e dos contẽplãtes 

1  No original: aquestes.
2  No original: baxio.
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que te aguardẽ per tres dias .s. dia de conhoçimẽto e confissom e satisfaçõ. 
e per tres dias de vẽçimento do mũdo e da carne e do diaboo e per visom 
do corpo. e da ymaginaçõ e do spiritu. e amerçeate senhor daquelles 
que esperã perdoança graça e gloria. e gouerna e da mãtijmẽto aos 
primeiros que som os começãtes per streito pẽssamẽto e temor e cautella 
e descõtẽtamento dos malles. e per desejo e enueja e vinguãça e mãtem 
e gouerna os segũdos per spiritu de temor e de piedade de sciẽcia e de 
fortelleza e de cõselho. e entẽdimẽto e sabedoria. e mãtẽ e da de comer 
aos terceiros per tres dotes da alma. e quatro do corpo dando lhe em 
o presente sperança que sobeje ao depoys em a bẽauenturãça em sete 
canistees. Amẽ. //

De como nos deuemos guardar do velho formẽto e do çego
de Bethsayda que foy alumiado e cobrou vista.

Capitollo .xxxj.

Apres que o millagre da quella fartura e auondamento foy mostrado 
(leixo[u] a companha Jhesu: e entrou com seus discipollos em hũa barca) 
fugindo do louuor da gẽte e porque alonguado do poboo se occupasse 
em doctrina dos discipollos dãdo em esto a nos exẽplo e ensignãça que 
o façamos assi (e veyo se aos estremos de Magedã ou de Dalmanjcha) A 
qual terra segũdo Agustinho he chamada per aquestes dous nomẽs e tanto 
val huũ como outro. mas segundo dizẽ alguũs outros estas som as duas 
prouinçias de partidas mas nos estremos som cõjũtas. e porem aquelle 
que sta no stremo de hũa pode se dizer que esta em ãbas e em tal lugar 
estaua Jesu. (e cheguarõ a elle phariseus e saduçeus tẽptãtes) se o poderiã 
cõprehender em alguũa cousa (e roguarõ no que lhes mostrasse signal do 
çeeo) declarando o tempo da sua vijnda per alguũ signal do çeeo. Onde 
he de veer que alguũs scripuaães e phariseus leixado o estado da ley: e 
das prophecias estudauã em astrologia dõde atees oje ajnda alguũs dos 
judeus curã muyto de esta arte. e porque os astrologuos alguũas vezes per 
as estrellas querem julguar do começamento e do termo das leys e das 
seytas desuayradas por tanto aquestes per as estrellas queriam prenosticar 
da vijnda de Christo a qual cousa era jmpossiuel porque a virtude do 
çeeo nom se estẽde a taaes cousas ajnda que se stenda a prenosticar o que 
he por vijnr na desposiçõ do aar assi como da secura e da chuyua e de 
semelhantes cousas. Ou de mandauam signal do çeeo assy como toruoões 
e coriscos e chuyuas para elles conheçerẽ que elle era Christo em a ley 
prometido ou que segũdo fez Moyses que mãteuesse a gẽte de manna per 
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alguũ grãde tempo ou que fezesse estar o sol assi como Josue. ou tornar 
atras como fez Ysayas. ou desse fogo do çeeo como Helias. (e o senhor 
respõdẽdo.) e reprehẽdendo os (disse aa tarde dizees) .s. algũa cousa 
podees dizer e saber aa nocte da quello que ha de seer quando aa desposiçõ 
do aar e esto per a vista / e signaaes que virdes no çeeo (assi como podees 
dizer claro tempo sera pois que o çeeo sta vermelho.) aa nocte porque tal 
desposiçõ em a nocte he muytas vezes signal da claridade que ha de seer 
em outro dia como quer que algũas vezes seja esto embarguado e falleça 
(e per a manhãa podees dizer oje auera hi tẽpestade porque ruyuo esta 
o çeeo) porque as mais de vezes he signal de tẽpestade. e a razõ he tal. 
Dos signaaes do çeeo os quaaes nõ sabees çertamẽte nõ soões ensinados 
delles auees conheçimẽto julguãdo e prenosticãdo se chouera ou fara sol 
mujto mais das scripturas ou per esscriptura da ley e das prophecias ẽ a 
qual sooes ensignados deuees cuydar que eu som Christo prometido per 
ellas. Onde segue se o reprehẽdimẽto e reprehẽsõ1 dizẽdo (Conheçees 
a façe e o aar do çeeo e a sua disposiçõ e pronosticaaes e julguaaes) das 
cousas por vijnr per os signaaes que veedes os quaaes pero falleçem (e 
os signaaes de tempo da minha vida nõ2 conheçees) nẽ podees entẽder 
empero som vos dictos per os prophetas e sõ obrados e dados por my. 
A primeira e a segũda vijnda de Christo sõ assi como dous tempos os 
quaaes nõ podees saber por a heresia e enueja que vos toruã. Esto se diz 
outrosi cõtra aquelles que som solliçitos e afficados em veer e cõsijrar 
as quallidades das cousas por vijnr e do tẽpo da sua morte ou do dia do 
jujzo nõ teẽ cujdado nẽ sentido. Mas segundo diz Agustinho mais de 
louuor he o coraçõ que teẽ conheçimẽto da sua enfermidade propria 
que aquelle que sabe declarar e escoldrinhar as costellaçoões dos çeeos: 
e as profundezas das terras. E ajnda per aqueste se entẽdẽ aquelles que 
se trabalham de saber dos feitos dos outros e nõ curã dos seus proprios. 
nẽ curã de veer e leer per os feitos das suas consciẽçias nẽ julgar dellas 
como poderiã. Onde Jeronimo diz. Tarde acharas alguẽ que faça boõa 
vida que de boamẽte nõ reprehenda alhea e tãto comete este pecado de 
reprehender os feitos alheos a voõtade dos homẽs que atees aquelles que 
sõ muyto afastados dos outros pecados caaẽ em aqueste assi como ẽ hũ 
laço stranho e escondido do diaboo.

Moralmente a vespera he a velhiçe do homẽ e a manhãa he a 
mãçebia. A ruyuidõ he o feruor da caridade e a claridade he o assessego 
da voontade. quando pois na manhãa da mãçebia ẽ//vermelheçe o ceeo 

1  No original: reprehẽso.
2  No original: no.
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signal he de auer alguũa tribullaçõ. Onde no Eccresiastico. filho achegate 
a seruir deus. e esta em justiça e temor e aparelha a tua alma aa tẽptaçõ. 
Mas quãdo no ceeo e em fijm enrruyueçe a caridade signal he de claridade 
de que vijnra em pos a tẽpestade. Onde no Thobias diz depois da tẽpestade 
entõ faz tempo assesseguado. E em Johane diz e vossa tristeza se tornara 
em prazer. Semelhauelmẽte quando hy ha claridade de bẽauenturãça em 
a vida presente signal he de pẽna e de tẽpestade no outro mundo e per o 
cõtrayro quando aa tarde faz claro signal he de assessego e de consollaçõ 
que ha de vijnr (e o senhor gemẽdo) no spiritu porque asy como se allegra 
cõ a saluaçõ dos homẽs assi se dooe dos seus errores. disse (geeraçõ 
maa) quanto aa trauessura dos custumes (e adulterador) quanto perteençe 
a quebrar e rõper a ffe a qual se parte de deus verdadeiro sposo das almas 
per infieldade (demãda signal) que lhe seja demostrado signal da 
magestade (e signal nõ lhe sera dado. saluo aquelle de Jonas propheta) 
.s. de fraqueza de mĩgoa do qual diz o psalmista faze cõ migo signal em 
bem etc. este he o signal da paixõ per o qual todo homẽ he ajudado e 
cõsollado. semelhauel cousa tees emçima onde veeras mujtas cousas 
daquesta materia (E leixados os phariseos e os saduçeos) quanto aa 
presença do corpo e ao effectu da graça. (e sobiou ou entrou outra vez 
em a barca cõ seus discipollos) e partiose daquelles .s. dos phariseos e 
saduçeus (pera aalẽ do mar) .s. per aalẽ do lago de Genesareth partindose 
do arroydo mũdanal. (E como vyessem os discipollos e passassem o mar 
nõ lhes nẽbrou de tomarẽ os paães) .s. os pecados das sete esportas que 
sobejarõ e nõ tijnhã saluo huũ pã e a causa daqueste esqueçimẽto pode 
seer por muytas razoões. hũa he a defesa que he de teer homẽ aficado 
cuydado da amanhaã. e outra poderia seer os pobres muytos que recreçerõ 
cõ que repartirõ aquelle relleua. terçeira ha esperãça que tijnhã em o 
senhor o qual nõ os leixaria padeçer a mingoa nõ embarguãdo que depois 
entẽderõ que erã reprehendidos de esqueecimẽto. a quarta he a razõ que 
pooẽ Beda dizendo assi. huũ pã que elles cõsigo em a barca auiã 
misticamente era o sen/hor que era huũ pã de vida e huũ saluador por 
amor do qual curauã pouco do pã defora de que se gouerna o corpo 
porque per elle erã refrescados e mantheudos aadẽtro. Estas cousas Beda. 
onde Remigio tãto amor auiã ao mestre que solamẽte huũ ponto nẽ se 
podiã delle partir. De pẽssar he pois quã pouco cuydado aueriã de viços 
e dilleitos pois que tam pouco sentido auiã das cousas que erã necessarias: 
e auiam esqueeçido de trager o pam sem ajuda do qual a fraqueza humanal 
nõ se pode sosteer. Estas cousas Remigio. per exẽplo pois daquestes 
discipollos aue tu mais cuydado da mẽte que do ventre. e mais da virtude 
do coraçõ que da vianda do corpo. porque segũdo Criso. a virtude deste 
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lugar .s. do coraçõ qualquer que a possue lãça fora de sy todo aficamẽto 
e penssamẽto e da grãde alegria e grãde esperança. e faz seer acçepto e 
prazente a deus e aos homẽs (e disselhes Jesu1 guarday vos) per consijraçõ 
dilligente (e cauidaae vos do formẽto) .s. da doctrina corrupta e que faz 
corrõper dos phariseos e os saduçeos. O formẽto algũas vezes por a 
corrupçõ que faz significa a maa doctrina asy como aqui. e alguũas vezes 
significa o feruor da ffe por a quentura que teẽ de dentro em si segũdo 
emçima he feita mẽçom (e guardae vos do formẽto de Herodes) .s. dos 
maaos custumẽs segũdo aqui he contheudo de tres maneiras ha hy 
formẽto. O primeiro he dos saduçeos os quaaes dizẽ que nõ ha hy 
resurreyçõ nẽ angeos nẽ Christo e dos prophetas nõ curã. mas por 
esperança das cousas presentes seruẽ a deus. O segũdo formẽto he dos 
phariseos que pospooẽ os degredos e mandado da ley diuinal aas 
ordenaçoões2 e leys humanaaes. preeguã a ley per pallauras e fazẽ contra 
ella nas obras em a doctrina dos quaaes auia duas cousas .s. em auersamẽto 
de doctrina e fingimẽto de vida. O terceyro formẽto he dos herodianos 
a qual era adulterio homiçidio. jura neiçea ou sandia e fingimẽto de 
relligiõ. O primeiro he formẽto de error o segũdo de fingimẽto. o terceyro 
do maao custume. o primeiro corrõpe a razõ. o segũdo dãpna a entençõ. 
o terceiro desfaz ou deriba a obra. daquestes tres diz o apostollo. nõ em 
formento velho quanto ao primeiro. nem em formento de nequicia esto 
quãto ao segũdo // nẽ em formẽto de malicia. E aquesto quanto ao terceiro. 
Ou segũdo alguũs o formẽto dos de Rodes chama aa doctrina dos 
herodianos os quaaes forõ alguũs judeos que fingiam hũa noua seyta 
dizẽdo de Herodes Escallonita que era messias mouidos per falso entender 
daquello que se diz no Genesi nõ sera tirado o ceptro de Juda. Onde se 
diz que o tiramẽto do julguado de Juda era signal da vinda de Christo ou 
do messia. e por quanto vijã que aquelle era filho de huũ de Ydomea e 
que era estrãgeiro e regnaua ãtre elles por tãto se mouiã a dizer que elle 
era o messias (E os discipollos entendiã) o dicto pã do pã formentado ou 
leuedo e material. (E diziã antre sy) murmurãdo ou fallãdo huũs aos 
outros mansamẽte (que aquello lhes dizia Christo assy por quãto lhes 
esqueeçera de leuar o pã) e que lhes mãdaua ou daua a entẽder que nõ 
comessem do pã dos phariseos que he leuedo. e errauã os apostollos em 
duas cousas. porque duuidauã de auerẽ pã ou cuydauã que lhes falleçeria 
porque nõ leuarõ pã cõsigo. e entẽdiã a palaura do senhor por o pã do 
formẽto quanto aa letera. E primeiramente sõ reprehẽdidos da primeira 
cousa .s. que duuidauã de lhes falleçer o pam material (E sabẽdo Jesu as 

1  No original: jesn.
2  No original: ordneaçoões.
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suas cuydaçoões) asy como deus (reprehendeos) de auerẽ pouca ffe 
(dizẽdo lhes? Que cuydaaes homẽs de pouca ffe porque nõ teendes pã.) 
Esto segũdo Criso. fez o senhor por lhes tirar o aficamento e cuydado 
que tijnhã da vianda como se lhes dissesse elle dos meus feitos que 
preçederõ e da minha ensinãça deuies seer alumiados de nõ entẽderdes 
a minha palaura do pã material. porque eu vos posso proueer e dar 
auõdança delle: a qual cousa proua per dous exẽplos dizendo (nõ entẽdees 
ajnda o segredo) ou misterio: ca se per os paães se entẽde a doctrina saã 
necessario he que por o formẽto se entẽda a doctrina corrupta e maa. (Nẽ 
vos acorda) .s. da virtude da multipricaçõ dos paães. onde se segue (dos 
cinco paães) repartidos per cinco mil homẽs (e de quãtos canistees) do 
relleu que sobejou nẽ dos sete paães que forõ destribuidos per quatro 
mil homeẽs. e quantas alcoffas apanhastes de pedaços. De sy som 
reprehẽdidos do segũdo .s. que erã falleçidos de enten/der spiritual em 
quanto diz. (porque nõ entẽdees) .s. que eu nõ vos falley de pã material. 
como se dissesse. nõ deuiees auer duuida do pã tal porque assy o posso 
eu multipricar agora segũdo ja vistes nẽ pẽsso eu nẽ tenho cuydado 
daquelle nẽ vos fallo delle. e porẽ deueriees entender doutro pam e doutro 
formẽto .s. da maa doctrina a qual ha a maneira do formento se mostra 
e finge auer sustancia de pam verdadeiro. mas certamẽte todo aquello a 
que se ajunta corrũpe e tiraa ao seu sabor. Este he aquelle de que falla o 
apostollo que pouco formẽto dãpna toda a massa. e daqueste ergo se deue 
homẽ muyto guardar assy como de viãda empeçiuel. Onde1 Ambrosio 
diz. que pois a vianda corporal he dampnosa e defesa e se guarda o homẽ 
muyto della quanto mais se deuia guardar da viãda ou mãtijmẽto spiritual 
que he ẽpeeçiuel. (Entõ entẽderõ que nõ dissera.) que se guardassem (do 
formẽto) do pã ou da massa material. mas da doctrina dos phariseos e 
dos saduçeus a qual he chamado formẽto por a dicta razõ. (E veerõ a 
Bethsayda õde lhe trouuerõ huũ çego. E rogauãno que o tocasse) creẽdo 
firmemẽte que per o seu tãgimẽto seria saão (e tomou o per a maão e 
leuou ho fora da rua) .s. fora da vezinhança e fora do arroydo e vozes 
dos maaos (e cospio em os seus olhos e teendo postas suas maãos sobre 
seus olhos preguntou lhe si vija cousa alguũa e paroumentes2) .s. começou 
de o olhar (e disse. Vejo homẽs como aruores que andã) nõ podia diuisar 
as feiçoões dos corpos humanaaes. (Entõ outra3 vez pos as maãos sobre 
os seus olhos. e todas cousas vio claramẽte.) Certo he que Christo o 
podera logo aa primeira alumear perfeitamente. mas quise o fazer 

1  No original: Oude.
2  No original: paronmentes.
3  No original: ontra.
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daquesta maneira por demostrar que os discipollos ajnda erã quantoquer 
çegos da çeguidade de jgnorãçia1 e que pera entẽderẽ claramẽte ajnda 
auiã mester mayor alumeamento. e porẽ apres da resurreiçom abrio lhes 
o entendimento pera entenderẽ as scripturas. Outros dizem que este çego 
foy alumeado asy pouco e pouco por razom da pouca ffe que elle e os 
que o trouuerõ auiã. (E meteo em asna casa e disselhe. nõ o digas a 
alguem) por nos ensinar de fugir//mos do louuor do mũdo. Aquesto nõ 
entẽdẽ ajnda aquelles que fazẽ suas obras por seerẽ vistos dos homẽs dos 
quaaes diz o senhor ja reçeberõ seu gualardõ: nõ reçebas pois tu aqui o 
gualardõ. E reçebẽdoo percas o bẽ eternal: ante cõta os teus males que 
as tuas virtudes per exẽplo do apostollo que dezia de si que fora 
areneguador e perseguidor da ygreja de deus. Onde Agust. Queres 
acresçẽtar tuas virtudes nõ as queiras descobrir fuge de pareçeres aquello 
que mereçeste de seer aquello que podes perder fallãdo guardao callãdo 
te. Onde Beda diz. que todas as doẽças que som curadas som signales 
que os spiritus erã enfermos. per as quaaes jnfirmidades a alma per o 
pecado se chegua aa morte. assj como no surdo e mudo que foy curado 
per o senhor se entẽde a saude e cura daquelles que nõ sabiã ouuir nẽ 
fallar a pallaura de deus. e logo em a cõpanha que seguia o senhor: a 
qual auendo fame foy abastada e refrescada se entende o sabor e doçura 
cõ que elle acustuma gouernar os corações daquelles que o querẽ e buscã 
cõ diligẽcia. assi em aqueste çego curado pouco e pouco se entẽde o 
allumeamẽto que faz o senhor aos coraçoões dos sandeus e neiçeos que 
andã errados e alõguados do caminho da verdade. Rogauãno que o tocasse 
sabẽdo que assy como o tãgimẽto do senhor podia curar o guaffo: assy 
podia outrosi allumear o çego. Nos tãgemos outrosi o senhor quãdo nos 
çeguamos a elle cõ ffe ĩteira e verdadeira. e tange a nos o senhor quando 
a nossa voõtade allumea per a graça e sopro do seu spiritu. e quando 
asçẽde em o conheçimẽto da virtude: e nos faz que ajamos cuydado de 
bẽ obrar. e toma a maão do çego per o cõfortar a execuçom da boa obra 
e leua o fora da rua por tal que seendo apartado da viuẽda do poboo 
mereçesse mais liuremẽte escoldrinhar a võtade de seu fazedor cõ coraçõ 
ardido e auisado. Qualquer que deseja veer o lume da eternidade 
neçessario he de seguir a guya do seu remijdor: e nõ os exẽplos das 
cõpanhas e por tãto curou elle aqueste çego pouco e pouco e nõ jũtamẽte. 
a qual cousa podera logo subitamẽte fazer: mas esto foy por mostrar elle 
grandeza da çeguidade humanal: a qual pee antre pee ou per alguũs 
graãos de melhoramẽto e proueitos sooe de cheguar a auer conheçimẽto 

1  No original: jgnoraçia.
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da visom diuinal. A sahyua de dẽtro do senhor proçedeo. e as maãos que 
lhe pos / som nembros postos aa defora no corpo1. Cospio pois o senhor 
nos olhos do çego e pose lhe aadefora as maãos pera ver. porque elle 
curou e alimpou a çegueira do linhajẽ humanal per os dooẽs inuisiuees 
da piedade diuinal de dẽtro. e per os sanctos sacramentos da humanidade 
que tomou aadefora. Per aquello que o mãdou hir em a sua casa 
misticamẽte amoesta e requere todos aquelles que som allumeados do 
conheçimẽto da verdade que se recolhã e tornẽ a seu coraçõ. e que 
afficadamẽte trabalhẽ por entẽder quanto lhes he dado: e que respõdã e 
accudã cõ execuçõ de booas obras a os beneficios que lhes som dados. 
E aquello que mãdou a este e a muytos outros que curara que ẽcubrissem 
sua cura e nõ a dissessem he exẽplo que deu aos seus que daquellas 
cousas marauilhosas que fezerẽ nom queirã auer fauor do poboo: mas 
que se tenhã por cõtentes de fazer sollamente prazer aa presença diuinall 
onde se guallardoam as obras. Estas cousas Beda.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo faze cõ migo signal e millagre em bẽ de me 
curares da jnfirmidade e me abastares da tua fartura por tal que eu me 
allegre sentindo me ajudado per ty e cõsolado. O pã da vida outorgua me 
sempre seer refrescado e mãtheudo do teu amor: porque menos cuydado 
tenha do mãtimẽto e do pã e da qualquer viãda tẽporal. outorgua me 
outrosi que eu me cauyde do formẽto da ensinãça peruersa e da justiça 
ẽfingida e da maa obra: e que eu em estas cousas nõ te anoje obrãdoas: 
ou ẽsinãdo a outrẽ nẽ aprehẽdẽdo doutros. O splãdor da gloria do padre 
allumee os meus olhos e meu coraçõ cõ lume da tua graça diuinal e liura 
me de todos errores e de todos laços e encaminha me em carreira de 
verdade e de justiça e de saluaçom eternal. Amen.

Acabase ho segũdo liuro intitullado de vida de Christo em lingoagẽ 
portugues em que tracta que o senhor fez em .xxxij. anno. por mandado 
do muy yllustrissimo senhor elRey dom Joham. E da muy esclareçida 
senhora Raynha dona Lyanor sua molher. E empresso em a muy nobre 
çidade de Lixboa per Nycolao de Saxonia. e Valentyno de Moravia 
parçeyros. Anno de mill quatroçẽtos nouẽta e cinco. a .vij. dias do mes 
de setembro. //

1  No original: coropo.
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Aqui se começã as rubricas dos capitollos daquesta segũda parte do 
liuro da vida de Christo que cõtem ho que fez o senhor no[s] .xxxij. annos.

Da molher samaritana. Capi.j.
Do filho do regulo. Capi.ij.
Dos quatro exemplos. sermoões. hystorias. ou preeguaçoões que 

o senhor fez aos discipollos. Capitollo .iij.
Da vijnda do senhor em Nazareth. e como leeo em na sinagoga dos 

judeus. os quaaes o queriam abaixar ou vençer com pallauras. Capitollo 
.iiij.

De como foy degollado sam Joham bauptista. Capitollo .v.
De como fartou ou auondou cinco mill homeẽs. Capitollo .vj.
Da cobijça e alguũs outros deffeitos dos clerigos e dos relligiosos. 

Capitulo .vij.
De como o senhor andou sobre o mar de Guallilea. e de como elle 

sosteue a Pedro que nõ se allaguasse. Capitollo .viij.
Das pallauras do senhor por os quaaes alguũs se toruaã atras. 

Capitulo .ix.
Da passagẽ que fez o senhor e os discipollos pollas semeadas e 

agros. Capitulo .x.
Do alejado manco da maão seca. Capitollo .xj.
Daquelle demoninhado çego e mudo. Capitollo .xij.
Dos judeos que demandauã sinal do çeeo e do spiritu çujo que ja 

fora delles lançara. Capitollo .xiij.
Daquella molher que estando amtre aquella gente aleuantou a voz. 

e como a madre do senhor e os jrmaãos o andauam buscando. Capitollo 
.xiiij. /

Da reprehensom dos phariseos e doctores da ley. Capitollo .xv.
Do jrmaão que demandaua que se partisse a herança. e do rico que 

querria encher o çelleyro. Capitollo .xvj.
De allagoa chamada probatica piscina e do paralitico. Capitollo 

.xvij.
Do aruor sẽ fruto. e da molher corcouada e atormẽtada do spiritu 

maao. Ca.xviij.
Do ydropigo. e do requerimento e amoestaçom pera humildade e 

misericordia. Capitollo .xix.
Dos cõuidados per a grande çeea. Capitollo .xx.
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Da festa e solempnidade chamada çenophegia. Capitollo .xxj.
Da molher que foy achada em adulterio. Capitollo .xxij.
De algũas pallauras do senhor por as quaaes os judeos ho querriam 

apedrar. Capitollo .xxiij.
Do çego da sua naçẽça. Ca.xxiiij.
Do pastor das ouelhas. Ca.xxv.
Das nouas festas em que os judeus querriã apedrar a Jesu Christo. 

Capitollo .xxvj.
Das ensinanças e ordenãças dos phariseus que eram cõtra o 

mandado de deos. Capitollo .xxvij.
Da molher cananea. Ca.xxviij.
Do surdo e mudo filhado do demonio. Capitollo .xxix.
De como o senhor fartou e avõdou quatro mill homẽs. Capitollo 

.xxx.
De como nos deuemos guardar do velho fermento. E do çego de 

Bethsayda que foy alumiado e cobrou a vista. Capitollo .xxxj. //
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A terceira parte do liuro de
uita christi.

Aqui se começa o liuro terçeyro intitullado vida de Christo segũdo 
a hystoria euãgelical. Capitollo primeiro da cõfissom verdadeira ffe a 
qual fez Pedro por todos. 

Apres das susoditas cousas: Jesu como saluador derramando e 
spargẽdo per todo lugar o lume da sua doctrina: e buscando de cada lugar 
os que perdidos erã saluãdo per todas partes os que eram penitẽtes. (veyo 
a as partidas.) e comarca. (de çidade) que auia nome. (Çesaria Philippe) 
mas agora ha nome Paueas. Em esta çidade e darredor della moraua 
poboo dos gentios. e por tanto Christo em aquesto quis aqui reuellar ou 
descobrir o segredo da sua encarnaçõ porque mostrasse que o fundamento 
da ygreja esta em a fe dos gẽtios. Estãdo elle soo fazẽdo oraçõ no caminho. 
(pregũtou seus discipollos.) nõ por aprẽder delles algũa cousa em que 
duuidasse. mas por enformar a elles na verdade. E por de terminar o erro 
dos homeẽs per as suas respostas. outro si por lhes dar occasiõ de auerem 
merito e por affirmar a nos e cõ firmar em a fe pera sua fiel cõfissom. Itẽ 
por tal que cõfirmasse a fe sua delles per o seu cõsentimẽto e conheçimẽto 
seguinte. e por mostrar a differença dos apostollos e dos poboos. 
Querendo pois o senhor que fossẽ declarados os erros dos gẽtios. por tal 
que tirados aquelles os discipollos digã a uerdade pregũtou os dizẽdo 
(quẽ dizẽ os homẽs que he o filho do homẽ?) s. da virgẽ. Segũdo 
Crisostomo. filho do homẽ s. da virgẽ se diz aquelle que quer que seja 
creydo a despẽsaçõ da encarnaçõ. que quer que venhamos a auer della 
conheçimẽto. e que a cõfessemos e aquesto a soo Christo cõuẽ .s. seer 
filho da virgẽ porque Adã foy filho da terra e os outros som filhos dos 
homẽs porque som geerados de padre e de madre: mas soo Christo foy 
filho de huũ soo homẽ .s. da virgẽ: e hũa soo madre teue na terra. assy 
como no çeeo teue huũ soo padre. Segũdo Jeronimo nom disse Christo 
quem / dizem os homẽs que som eu por que nõ pareçesse que o dizia por 
se guabar ou louuar. A qual cousa he contra aquelles que sempre se querẽ 
nomear da mais honrra da geeraçom e dos mais dignos parentes que teẽ. 
e nõ fazẽ mẽçõ dos mais pequenos. E assi meesmo deuiã de pregũtar os 
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prellados e os doctores e os grãdes homẽs por sua fama aos seus chegados. 
porque a boa fama do que he presidente e regedor mujto ajuda a fazer 
proueito e fructo: e ama a fama grãde dãpno traz para aquesto. Onde diz 
Origenes pregũtou Christo os discipollos porque nos sejamos ensinados 
de sempre escoldrinhar que oppiniõ teẽ os homẽs açerca de nos por tal 
que se alguũ mal se diz que o cortemos e tiremos os aazos. e as razoões 
porque aquello vyer e nasçe e se alguẽ bẽ dizem de nos que o acreçẽtemos. 
e demos aazo que nossa oppiniõ e fama seja ajnda melhor. E os discipollos 
dos bispos som aqui ensinados per exẽplo dos apostollos que quaaesquer 
oppinioões e famas que ouuerẽ de seus bispos que lhes façã rellaçõ dellas. 
E ẽ aquello que o senhor pregũtou per a fe das cõpanhas aos appostollos 
deu a entender que os prellados som tehudos de dar cõta da fe de seus 
subditos. E porque de Christo erã desuayradas oppinioões ẽ o poboo por 
tãto (respõderõ os discipollos dizẽdo que algũus o diziã que era Johã o 
baptista. e outros diziã seer Helias. outros Jeremias ou hũ dos antigoos 
prophetas) primeiros e que resurgira dos mortos. E asi agora desuajrã os 
homẽs ẽ buscãdo a saluaçõ. Cada huũ poõe a sua bẽauẽturãça ẽ aquello 
que auia. e aquello honra e adora por deus. porque segũdo Agustinho. 
esto he adorado do homẽ que per elle he mais amado (De si demãdou 
aos discipollos) que elles meesmos cõfessassẽ aquello que delle entẽdiã. 
(E disse lhes e vos?) outros que nõ soões da gẽte popullar mas soões 
meus discipollos a que he dado de conheçer o misterio: e segredo do 
regno de deus. e que sooes luz do mũdo a que eu notiffiquey quaaesquer 
cousas que ouui do meu padre. (quẽ me dizees que som.) E Pedro 
conheçendo em elle diuinal natureza seer verdadeiramente: e confessando 
em huũ meesmo soposto seer verdadeiro deos e homem. (respondeo 
dizendo. Tu es Christo.) e em quanto es homem es vntado de oleo de 
graça sobre teus cõpan//heyros. e assy confessou a sua humanidade. E 
es filho de deos natural nom adoptiuo. assi como os outros. e per cõseguĩte 
daquella meesma natureza que he o padre. E assi cõfessaua a sua 
diuijndade. E emadeo viuo .s. nõ mudauel mas eternal. porque os judeus 
acustumauã a chamar a deus viuo por differẽça dos falsos deoses que nõ 
viuẽ. os quaaes faziã e stabelleçiã os gẽtios dalguũs homẽs mortos ou 
dalgũa materia insensiuel. E nõ embarguãdo que os outros apostollos 
aquesto soubessem. empero este por seer mais velho e principe ou capitã 
dos outros foy feyto boca de todo o collegio e ante de todos respõdeo 
por todos aquelle que deuia seer mayor e mais proueitoso a todos. dõde 
se mostra que principal mente ao sucçessor de Pedro perteẽçe a çertificaçõ 
das duuidas da ffe e das cousas que a ella perteẽçe (E respõdeo Jhesu 
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disse) a merçee e galardõ da verdadeira ffe a qual leua o homẽ aa 
bẽauẽturança. (Bẽauẽturado es tu Symõ Barjona) .s. filho de Johana. (por 
que a carne e o sãgue) .s. o homẽ mortal ou a ensinãça dos homẽs (nõ te 
reuellou a ty.) nem descobrio aquesta verdade ou aqueste segredo. (mas 
ho meu padre que he nos çeeos) Onde Crisosto. diz que aquesta pallaura 
cõuẽ e perteẽçe a todos e a quaaesquer que seja1 dicta. Bẽauẽturado es 
tu porque a carne e o sangue nõ te reuellou a ty etc. Tu dizes e fallas 
verdade que eu som Christo filho de deus viuo. (e eu que som) verdade 
nõ mouediça (te digo) por ty e por teus cõpanheiros (que tu es Pedro) 
nomeado assi de my que som pedra .s. tu cõfessas a verdadeira2 pedra 
a qual he Christo. e tu es de forte ffe e stabel em doctrina. Aa primeira 
auia nome Symõ. mas aqueste nome de Pedro lhe foy posto por deus por 
significar a ygreja porque a pedra Christo he e Pedro he o poboo christaão. 
e sobre aquesta pedra que agora cõfessaste e que tu agora poseste no 
aliçeçe e fũdamẽto da ffe .s. sobre Christo (hedifficarey eu a minha ygreja) 
.s. sobre aquesta pedra e cõfissom da ffe e de verdade. assi como sobre 
fundamento firme e forte hedificarey a minha ygreja. (e as portas do 
inferno) que som os induzimẽtos do demonio. e as delectações dos 
peccados e as doctrinas dos herejes. e os tormẽtos e afaagos dos 
perseguidores e as maas obras dos maaos. e as suas maas / pallauras e 
exẽplo que mostrã o caminho da perdiçõ e leuã aos infernos (nõ auerã 
poder contra ella) .s. cõtra a ygreja assi affirmada e asseẽtada. porque nõ 
apartarõ da ffe e da caridade de Christo. Donde se mostra que a ygreja 
esta em aquellas pessoas em que he a noticia. e a verdadeira cõfissom 
de deus e da verdade. De si prometeo o senhor que daria a Pedro as 
chaues do regno dos çeeos. mas ẽ tõ nõ lhas deu porque se lhas logo dera 
nũca em Pedro ouuera lugar a maldade na cõfissom da qual se segue 
logo adiante. nem o error do negamẽto de que he feita mençõ na payxõ. 
E assi como Pedro respõdeo por todollos apostollos assi meesmo em elle 
prometeo o senhor a todos as chaues do regno dos çeeos dizẽdo. (e a ty) 
que por os outros confessaste a my (darey as chaues) .s. o poderio do 
juyzo ou do julgado do regno dos çeeos .s. da ygreja presente que he 
chamada regno dos çeeos ou de seer lãçado fora delles. Onde Beda diz 
que agora nõ lhe som dadas as chaues mas prometidas. ca nom eram 
ajnda forjadas sobre a bigorna da cruz nem tẽperadas do meu sangue. E 
eu cõ ellas como forẽ feitas e acabadas estando ajnda na fornaça ardẽte 
na payxom abrirey primeiramente ao ladrom homiçida a porta do parayso. 

1  No original: sejã.
2  No original: vardadeira.
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por tal que tu per meu exemplo leyxes entrar e abras o parayso aos 
pubricanos e aas mũdairas. Tu husaras de julgar1 sobre aquelles que 
confessarem a culpa e a guardarẽ por a pena ou peẽdença. e porem aueras 
juridiçõ ordenaira: e poderio judiçial per aa qual se requerẽ duas cousas 
.s. auctoridade de conheçer e de arbitrar da culpa. e poderio de absoluer 
ou de julguar. as quaaes duas cousas so nome de chaues te darey. Estas 
cousas Beda. Ergo aa descripçom ou conheçimento e ao poder chamã 
chaues. A discreçom cõ que estreme e departa os boõs dos maaos. e o 
poderio com que legue ou solte. Chaues he huũ poderio spiritual dado 
per deus e enuiado ou lãçado de çyma. e nom que nasça dentro no homẽ: 
nem que elle possa per algũa jndustria nem virtude percalçar. E diz aqui 
a glosa que duas som as chaues .s. a sciencia destremar e o poder de legar 
e soltar.

Onde he de saber que assy como o sol ha poderio e virtude de secar 
e de derreter e todo he huũ na // rayz. mas som dous nas obras. Assi he 
hũa soo a chaues em a rayz mas som duas nas obras. Chaue he dicto huũ 
poder de julgar em o juyzo das almas e nõ dos corpos. O poderio de 
julgar he inteyro cõ duas cousas s. cõ poderio de estremar em examinaçõ 
da causa ou do feyto. E poderio de julgar e determinar per sentẽça de 
absoluçõ ou cõdẽpnaçom. E primeiro o poderio he aqui dicta a sciẽcia 
nõ em quãto he habito de sabedoria e conheçimento auido per ella. mas 
em quanto ha auctoridade e poder de estremar e conheçer e julgar per a 
sciẽcia ja auida. e o outro he de emuiar ao regno: ou de priuar e lãçar 
fora delle segũdo verdadeyro juyzo ante auydo. porque os nõ dignos 
deuẽ seer fora lãçados e os dignos deuẽ seer reçebidos. Onde Bernardo. 
Pedro reçebeo as chaues em sciencia e poderio que lhe foy dado de çima. 
E aquestas chaues som poder de abrir e de çarrar e conheçimẽto daquelles 
que ham de seer reçebidos. e dos que deuẽ seer fora lãçados. De sy diz 
mais adiãte (e qualquer que leguares sobre a terra) .s. que viua sobre a 
terra (sera leguado nos çeeos) E esto he segundo a glosa que qualquer 
que julgares por nõ digno em quanto viue sera julgado por indigno açerca 
de deus. e qualquer que julguares que seja solto em quãto viue auera 
perdom de deus de seus peccados. Este poderio he dado nõ a Pedro soo 
mas a todos os outros apostollos e nõ soomẽte aos apostollos mas aos 
bispos e clerigos e a toda a ygreja de tal maneyra. pero que o poderio da 
auctoridade he em deus soo: o qual abre emuiãdo a graça. e o poder 
dauãtagem e exçellẽçia he o de Christo que abre per o merito da payxom. 
e o poderio de ministrar he nos prellados da ygreja os quaaes abrẽ dando 

1  No original: jnlgar.
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e ministrãdo os sacramẽtos. Mas por tanto reçebeo Pedro em special as 
chaues do regno dos çeeos. E o prinçipado do poderio judicial que todollos 
do mũdo que creẽ e hã ffe conhoçã que aquelles que se apartã per qualquer 
maneira de vnidade da ffe e da sua cõpanha taaes como estes nõ podem 
seer absoltos dos atamẽtos de seus pecados nẽ entrar per a porta do regno 
çellestrial. E segũdo a glosa em special outorgou o senhor a Pedro por 
nos cõuidar e requerer que sejamos ẽ vnidade e por tãto o estabeleçeo 
por principe dos outros per tal que a ygreja / teuesse huũ vigairo de 
Christo. ao qual os desuairados mẽbros da ygreja se acorressẽ se pervẽtura 
antre si desacordassem. ca se em a ygreja fossem desuayradas cabeças 
romper se hya o vinculo da vnidade. Em este lugar ergo foy escolhido 
Pedro por prellado da ygreja. mas depois reçebeo aqueste poderio 
prometido cõ os outros discipollos quando elles forõ ordenados em bispos 
.s. quando depois da ressurreçom baffejou o senhor em elles. e disse 
tomaae o spiritu sancto etc. Mas emtom o fez pastor de todos e principe 
dos apostollos. quando lhe disse a pascoa as minhas ouelhas. e emtom 
o fez vigayro em toda a sua ygreja. Ouçam aquestas antedictas cousas 
os bispos e os prellados e prazalhes de dom que reçeberõ e nõ emsoberbeçã 
com o poderio. Se elles assi leguarem como Pedro e assi desatarem 
qualquer cousa que leguarẽ leguada sera. e qualquer cousa que desatarẽ 
desatada sera. Arremedẽ pois e siguam em a justiça aquelle que querẽ 
seguir em o poderio de soltar e leguar. e por tanto aquestas cousas som 
dictas a Pedro soo por tal que todollos outros se vejã em elle assi como 
em spelho. E que assy façã e assi viuã. e assi leguẽ e assi soltẽ nõ se 
arredando de paz e cõcordia nõ presumindo fazer algũa cousa contra 
justiça e verdade. Cõsijrando as pallauras do apostollo que diz nõ 
podemos fazer cousa algũa cõtra a verdade mas por a verdade. E segũdo 
Origenes diz. seja sem reprehensom aquelle que ouuer de leguar ou soltar 
outrẽ por tal que seja achado por digno no çeeo de leguar ou soltar. 
Qualquer ergo que leguarẽ ou soltarẽ em a terra justamẽte e discreta e 
obrãdo cada hũa das chaues e nom errando nem seendo algũa dellas 
tornada sera leguado ou solto no çeeo. mas se o prellado julguãdo 
injustamente ajnda que atee legue quãto aa ygreja millitante empero nõ 
legua quanto aa ygreja triũphante. mas ora seja pronũciada justamẽte ora 
injusta sempre a sentẽça do pastor he de temer. por tal que aquello que 
nõ he culpa por a obra se nõ faça culpa por a soberba. Onde Gregorio. 
Sob grãde tẽperãça se trabalhẽ as ygrejas de soltar e leguar. mas ora legue 
o pastor cõ dereito ou nom. a sentença sua sempre deue seer temida do 
poboo. por tal que aquelle que he subdito1 ajnda que sem direito seja 

1  No original: subdido.
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leguado nõ em[A iij]//corra em obriguaçõ e em aquella sentença por outra 
culpa. O pastor pois aja reçeo de leguar injustamẽte e de absoluer. e 
aquelle que sta sob maão e poder de pastor aja esso meesmo themor de 
seer leguado justamẽte ou injustamẽte. nẽ reprehenda sandiamẽte o juyzo 
do pastor. porque se como nõ deue he leguado de sua soberba que ouue 
por aquelle reprehẽdimẽto nõ seja feita culpa aquella que nõ era. Estas 
cousas Gregorio. Emtõ depois da cõfissom que fezerõ os discipollos do 
filho de deus per Pedro que disse. tu es Christo filho de deus viuo (mãdou 
Jesu a seus discipollos que nõ dissessem a alguẽ que era Christo) Onde 
Crisosto. Porque se manifestamẽte fora conheçido por filho de deos nõ 
ousara alguẽ lançar maão em elle. e assy nõ fora crucificado nẽ resurgyra 
dos mortos. e ajnda o regno dos infernos estaria na terra e senhorio do 
diaboo possuyra todo o mũdo. Onde Ambrosio diz que per muytas razoões 
mandou aos discipollos que se callassem. A hũa por enganar o principe 
do mũdo. a segũda por se guardar de guabamẽto. E por ensinar e dar 
exẽplo de humildade. e tã bẽ por os rudes e emperfectos discipollos nõ 
seerẽ encarreguados de mayor preeguaçõ. Foy deffeso pois aos apostollos 
de o devulguarem por filho de deus. por tal que o declarassem depois 
seer crucificado. Esta he a gloria da ffe. Se entẽder verdadeiramẽte a 
cruz de Christo as outras cruzes nõ me prestã cousa. e a cruz de Christo 
esta soo he a my proueytosa. E em verdade proueitosa per a qual o mundo 
he a my crucificado e eu a mũdo se o mũdo he a mi crucificado sey que 
morto he elle e nõ o amo e sey que passa e nõ ho cobijço. Sey que a maa 
husança corrũpe aqueste mũdo e o cõsume. e assi como leyxoso ho 
esquiuo e assi como de causa leue cauido me delle e leyxoo como cousa 
empeeçiuel. Estas cousas Ambrosio. Onde aquesta deffesa foy atẽperada 
.s. atees depois a rresurrecçõ. porque se ante da sua paixõ fora preeguada 
por filho de deus. e per cõseguinte nõ podia padeçer nẽ morrer. aquelles 
poboos e fiees que ajnda erã de pouco esforço em a ffe veẽdoo açoutar 
e cruçificar e depois de muytas injurias e deshonrras morrer seriã 
escandelizados daquellas cousas que delle ouuerõ ouuidas nas 
preeguaçoões. E pera os discipollos melhor guardarẽ aqueste mãdado e 
aue/rẽ spãto de o descobrir denũçioulhes o perijgo da morte 
demostrãdolhes a paixã que auia de auer dizẽdo (por que cõvem) e era 
cousa cõuinhauel segũdo a ordenaçõ diuinal (que o filho do homẽ) .s. 
elle meesmo (fosse a Jerusalẽ a padeçer muytas cousas) E foy feyta hũa 
gauella ou pauea de mirra .s. huũ ajũtamẽto de amargura cõposto e ajũtado 
de desuayradas maneiras de padeçimẽtos a padeçer digo muytas cousas 
veeo. por que (auia de seer preso abofetado e cospinhado açoutado e 
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doestado dos velhos) os quaaes1 deuiã de auer auantagẽ de vida (e dos 
scriuaães) que apareçiã auer perrogatiua da sciencia (e dos principes dos 
sacerdotes) que auiã excellencia de auctoridade e poderio. porque per 
aquestes foy julguado aa morte (e dado ao corregedor para seer morto) 
per a gẽte que o crucificou cõ suas proprias maãos (e auia de resurgir ao 
terçeyro dia) a qual cousa disse por nõ auerẽ ao depois grãde tristeza por 
sua morte. mas ouuessem cõforto sperãdo a sua resurrecçõ. Onde 
Jeronimo diz. que o entendimẽto daquesto he aqueste .s. emtõ me 
preeguaae e devulgaae quãdo eu ouuer padeçidas aquestas cousas. porque 
nõ prestariã devulguarem publicarẽ e preeguarẽ Christo e dizerẽ a sua 
majestade aas gẽtes. pois que acabo de pouco o auiã de veer açoutado e 
crucificado (e tomou ho Pedro adeparte) porque nõ fosse visto que ẽ 
presença dos outros reprehẽdia seu meestre leyxando em aquesto exemplo 
que o menor nom deue parçeyramente reprehender seu mayor e 
reprehendeo (dizendo. Nõ passe por ty aquesto senhor) que padeças assi 
(nom sera esto em ty) .s. que nõ moyra o filho de deos viuo. Como se 
dissesse. Nõ he cousa razoada nẽ cõuinhauel que o senhor da magestade 
o qual tu es aja de padeçer atam deshonrradamẽte. (E o senhor reuolueo 
se) .s. tornou o rostro contra Pedro. porque hya adyante por tal que teẽdo 
assi o rostro tornado o podesse veer e melhor reprehẽder (E disse lhe. 
vay te empos my) .s. cõformãdo e concordãdo a tua voontade cõ a minha 
atras de my e nõ encontra de my Sathanas que quer dizer aduersairo ou 
cõtrairo porque Sathã he assi jnterpretado. Como se disesse. nõ sejas 
cõtrairo a mi mas // ajũta a tua voontade aa minha. e nõ queiras toruar a 
minha paixom mas anda em pos my e sigue me as peeguadas. Onde 
Origenes diz. Bemauẽturado he aquelle pera o qual se reuolue Christo 
ajnda que o faça por reprehender e castigar. E em adeo mais o senhor e 
disse. (escandallo me es) .s. das me aazo de offensa e anojasme por que 
em este feito. (nõ sabes as cousas que som de deos.) Onde diz Origenes 
que todo discipollo que pecca chama e ha o senhor por escãdallo. E a 
Pedro o qual ante desto emxalçara. Agora chamou lhe Sathã porque 
razom do amor carnal que auia ao senhor queria desuiar a sua paixom a 
qual era ante ordenada por saluaçõ do linajem humanal. Leemos que 
muy grãde ardor e amor auia Pedro ao senhor e saluador segũdo se lee 
no caminheiro de Clemẽte que he huũ liuro que se chama Jntenerairo. 
Pedro auia atam grande affecçom e amor aa presença corporal de Christo. 
a qual amara cõ muy grãde feruor que depois da ascensom cada vez que 
auia nẽbrança da muy doçe presença e cõpanhya de Christo. e da sua 

1  No original: quaacs.



296 Vita Christi – II

muy sancta cõuersaçõ todo se desfazia em lagrymas de tal maneira que 
as suas façes das lagrimas e choro que corriã pareçiã queimadas. mas 
porque nõ tẽperou aqui regradamente seu desejo e affecçõ mas cõ 
jndiscreto zello quis embarguar a paixõ de Christo por tanto mereçeo 
dura reprehensom. E per aqueste exemplo do senhor aue tu por aduersairos 
todos aquelles que por cõsollaçom e aliuamẽto do corpo te quiserem tirar 
do boo exerçiçio do spiritu. E assi como aqui reprehende e doesta Pedro 
o qual ante louuaua. assi nom deue alguem por boos feitos que ante faça 
ficar sem reprehensom per os malles que depois comete. Nom deuemos 
pois auer vergonha da cruz e tormento de Christo nosso senhor por seer 
pena ou morrer deshõrrado. mas ante nos deuemos gloriar por quanto 
he signal de nossa saluaçom e começo de todos nossos beẽs. Onde 
Crisostomo diz que assi deuemos çercar nos da cruz de Christo como de 
hũa coroa porque todas cousas que som segundo nos per ella som 
acabadas. Se he neçessario de fazer baptismo forçado he que aja hy signal 
de cruz. e se conuyer de filhar o sacramento da comunhom. e aquelle 
mãjar mi/stico neeçessario he que aja hy cruz. e em qualquer cousa outra 
que ouuermos de fazer a cruz he signal de nossa victoria. e aquesta 
bandeira teemos com nosco. e por aquesto com grande estudo a poemos 
em as casas e em as paredes e em as portas e na testa e dentro no coraçom. 
E aqueste he o pendom nossa saluaçom. Quando pois te assignares della 
penssa todallas cõdiçoões da cruz. e a causa porque foy feita. Nõ se deue 
fazer com o dedo soomẽte mas com muyta fe. e se assi fezeres nom 
podera estar açerca de ti alguũ dos çujos demonios veendo a espada1 e 
cuitello com que foy ferido. e de que reçebeo chagua mortal e veendo 
as armas per que Christo lhe tirou todo seu poder.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo o qual sam Pedro cõfessou por verdadeiro 
filho de deus a ti outrosi confesso eu jndigno de todo coraçom e boca 
e conheço que tu es filho de deus viuo e eternal. e rogo te senhor muy 
piadoso que me outorgues que eu te cõfesse per obra. e nom te neguando 
per feitos seja achado por fiel de maneira que eu percalçe2 a tua beençom 
com Pedro e que cõ elle perseuere e este firme na fe outorga me outrosi rey 
meu e deus meu que eu seja conforme aa tua voontade. e que seguindo te 
em todas cousas cõpra aquello que a ti he prazẽte. e que em toda maneira 

1  No original: espado.
2  No original: perçalçe.
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me guarde de te anojar ou offender. e que em esto perseuere atees a fijm 
per teu outorguamẽto. Amen.

Do requerimẽto e amoestaçõ pera seguir a Christo per
exemplo da sua paixom. Capitollo segundo.

De pois que o senhor descobrio ẽ segredo aos discipollos o misterio 
da sua paixõ chamou a companha com elles e por quãto o seguimẽto 
da paixom ou per marteiro ou per peendença perteençe a todos aquelles 
que se querem saluar porem falla aqui a todos geeralmente. e cõuida a 
todos a sofrerẽ e padeçerem e o seguirem em soportar por elle. Onde 
diz (se alguẽ) a qual cousa se demostra que raramẽte se faz. (quer em 
pos my vijnr.) per desejo de dentro. e per conseguinte de fora aa terra 
de çima. E bem diz quer porque [A iiij] // leixa cada huũ em seu aluidro: 
por tal que o seruiço seja mais prazẽte ao senhor e o guallardõ seja mais 
graçioso ao seruo. Onde Crisostomo diz que em como o saluador seja 
piadoso e benigno nõ quer auer alguẽ per força nẽ cõtra sua voõtade 
mas quer aquelles que per a sua voontade lhe façã graças por seruiço 
ou em logo de seruiço. e por tãto nom cõstrãgendo nem forçando per 
neeçessidade mas enduzendo e bẽ fazendo a carreta e tira pera si todos 
aquelles que querẽ. E diz mais. Se alguẽ desse ouro ou thesouro todos 
correriã a elle muyto mais o deuẽ fazer aaquellas cousas que som em 
os çeeos. Estas cousas Crisostomo. Mas quem pois quer vijnr em pos 
my .s. se alguẽ quer cheguar aa perfecçõ da vida dos christaãos faça as 
cousas seguintes s. (negue si meesmo.) tirando fora de si a velhyçe e os 
pecados. e mudando se pera melhores obras e vida de maneira que leixe 
de seer aquelle que era. e começe seer aquelle que nom era. e seja feito 
huũ de outro de si (tome a sua cruz.) pellehando e lutando cõ todos os 
desejos da carne. e cobijças do mundo e assi. (sigua me) auendo me por 
luz em a entẽçom fora de fauor humanal. e seguĩdo a my guiador em 
obrar fazendo cõtra o error diaabolico sperãdo de auer a my por guallardõ 
contra o proueito temporal. Em aquestas tres cousas: esta a perfecçõ 
da vida christaã. Açerca de primeira cousa he de saber que para seguir 
Christo conuẽ que negue homẽ tres cousas .s. seus beẽs segũdo aquello 
que diz. Aquelle que nõ renunçia a todas cousas que ha e posue nõ pode 
seer meu discipollo. Outro si deue renũçiar seus parẽtes. segũdo aquello 
que diz se alguẽ veẽ a my. E nõ auorreçe seu padre e madre etc. nõ pode 
seer meu discipollo. E deue negar si meesmo .s. o seu entendimẽto e a 
sua voontade. e o seu sentido (e a sua voõtade) e que he mais que tirar de 
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si os beẽs. Onde Prosper que aproueita aaquelles lançar as riquezas fora 
e os beẽs os quaaes nom leixam as proprias voontades que he mais que 
a as cousas e beẽs. Açerca da segunda cousa he de saber que a cruz he 
leuada per tres maneiras .s. per mortifficaçom da carne per compaixom 
de Christo. per soportar marteiro em as quaaes cousas se comprehendẽ 
duas espeçias de marteiro huũ he corporal ou açerca .s. estar apa/relhado 
com voontade de soportar por Christo qualquer marteiro pena ou perijgoo. 
Onde Hyllario deuesse seguir o senhor filhando a cruz ou pena ajnda que 
seja padeçimẽto. e ajnda que nom defeito seja de voontade. A segũda1 
cousa he spiritual. a qual assi distingue. Maximo bispo. Duas maneiras 
diz elle ha hy de abstinẽçia. e de tormento ou de cruz. huũ he corporal 
.s. da quellas cousas que dam viço e delectaçõ as quaaes enganam ho 
homẽ. e esforçadamẽte reteer os sentidos e cõstrangellos rijamente. outro 
he spiritual o qual he mais preçioso e mais alto .s. reger os mouimẽtos 
do coraçõ e amansar as toruaçoões delles. e refrear os cometimẽtos e 
cõbatimẽtos dos viçios. e litigar cada dia cõtra elles e alleuantar em algũa 
maneira cõtenda com o homẽ de dẽtro. Estas cousas Maximo. E aquesta 
cruz spiritual perteẽçe prinçipalmẽte aos religiosos e aos perfeitos da 
qual fallou o apostollo.

E nota que disse tudo .s. que o mundo era cruçificado a elle e elle ao 
mũdo. Muytas vezes acõteeçe que ho homẽ nõ teẽ a voontade no mundo. 
empero o mũdo o abraça cõ suas occupaçoões e morto he este homẽ ao 
mũdo. mas o mũdo o deseja como viuo quãdo se trabalha de o arrebatar 
em suas obras estãdo efficado: e pensando em outra cousa. Mas segundo 
Gregorio. Paullo nom buscaua a gloria do mũdo nem era buscado por elle: 
e por tãto se gloriaua que o mũdo era cruçificado a elle: e elle ao mũdo. 
E segũdo a glosa nom quer outra cousa dizer o mundo he cruçificado a 
my e eu ao mũdo saluo as cobijças do mundo nõ hã senhorio em my nẽ o 
mũdo nõ esforça contra my nẽ me comete. e eu contra elle estou firme. E 
tres cousas sõ no mũdo que deuẽ seer cruçificadas ao mundo e nos a ellas 
porque segũdo diz Johã todo quanto ha no mũdo: ou he cobijça da carne: 
ou cobijça de olhos: ou soberba da vida. E o cruçifficamẽto da questas 
tres cousas he feito per tres votos que fazẽ os religiosos os quaaes som 
verdadeiros martires spirituaaes. Entõ segũdo Agustinho leuamos nos a 
nossa cruz quando de voõtade reçebemos por Christo algũas penas. O 
primeiro ergo marteiro esta no desamparo volũtario das cousas tẽporaaes. 
O segũdo em pelejar cõ a cobijça da carne. e quanto esta pelleja mais 
forte he o vẽçimen//to do marteiro he mais glorioso. o terçeiro esta em 

1  No original: segũdo.
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priuaçõ da propria voõtade. porque segũdo Gregorio per a obediẽçia se 
priua e mata a propria voõtade. e per o sacrifiçio se mata carne alhea. e 
por tanto a obediençia he dicta auyda por melhor que o sacrifiçio.

E he de notar que o primeiro homẽ tres cousas perdeo per o pecado 
.s. liberdade: e bẽ auẽturãça: e dignidade as quaaes tres cousas ensina 
aqui o senhor a recobrar per outras tres. A liberdade per aquello que diz 
negue si meesmo e a bẽ auẽturãça em aquello que se segue e tome a sua 
cruz. e a dignidade em quanto diz adiãte e sigua me. e negue se em a 
bẽ auenturança a afastando se do mal. e tome a sua cruz na cõtrariedade 
e aduersidade e em obrando bẽ. E sigua me per cõformidade de vida e 
ordenando todas cousas em deus. e em as pallauras sobredictas do senhor 
sõ fora lançadas seis espeçias de peendença sem proueito. E a primeira he 
aquella que se faz per força cõtra a qual diz elle se alguẽ quiser. A segunda 
he a mingoada .s. se o homẽ da o seu a deos e si meesmo da ao mũdo 
contra a qual cousa disse e negue a si meesmo. A terçeira he a peẽdença 
dellicada por que alguũs querẽ fazer peendença de tal maneira que nõ 
sentẽ della algũa afflicçõ cõtra a qual diz elle. e tome a sua cruz. A quarta 
he ha emprestada quãdo alguũs se gloriã e louuã das penas e perigoos 
de seus padre e madre e parẽtes. mas elles nõ pareçẽ alguũs delles cõtra 
a qual diz a cruz sua e nõ alhea. A quinta he a momẽtania quãdo alguũs 
fazẽ abstinẽçia algũus dias e em outros hã muytos viços contra a qual diz 
cada dia. A sexta he a ẽfingida a qual he dos ypocritas contra a qual diz 
e sigua me e nom siga ao fauor do mũdo. Da terçeira cousa he de saber 
que nõ he al seguir Christo saluo arremedar suas peeguadas. e conformar 
se cõ sua vida e deuemollo seguir per tres carreiras per que elle andou 
deuante nos .s. de pobreza de humildade e de aspereza. Christo na sua 
entrada nos leixou exemplo de pobreza muy pura. e no proçedimẽto de 
sua vida nos deu exẽplo de humildade muy profunda. e aa sayda sua 
nos leixou exẽplo da sua muy cruel pena. E porque em aquestas tres 
cousas deuemos seguir a Christo e as peeguadas suas por tãto por auer 
continuada me/moria destas cousas cõuidanos dizẽdo. Nẽbra te de minha 
pobreza quanto ao primeiro e a minha trãsgressõ .s. da minha muj profũda 
humildade quanto ao segũdo e da alosna e fel .s. da muj amargosa paixõ 
quanto ao terrçeiro.

Nota que todas cousas ẽ que os deuotos seguidores da perfecçõ 
do euãgelho deuẽ seguir a Christo e seer cõformados aa sua semelhãça 
podẽ seer reduzidos a cõto de tres per aquesta maneira .s. segũdo tres 
beẽs que reçebemos de deus que som os beẽs de fora e o corpo e a alma 
as quaaes cousas deuẽ seer leixadas por deus se queremos seer perfeitos 
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e seguidores de Christo. O perfecto seguidor de Christo primeiramẽte 
ha de leixar o mũdo. e todas cousas temporaaes: e cõ esto ajnda leixe 
todallas occupaçoões das cousas terreaaes deue e pospoer ou cuydado 
dellas de todo. E aquesto se faz per a uoluntaria pobreza a qual Christo 
altamẽte guardou porque em toda sua vida foy muy pobre segũdariamẽte 
deue leixar o proprio corpo o qual he leixado per tres guisas. Primeiramẽte 
per atormẽtamẽto da carne quebrantãdo o corpo per vigilhas oraçoões e 
jejuũs que nõ argulheça nẽ se alleuãte reuelãdo contra o spiritu. 
Segũdariamẽte lançando de si o proueito corporal porque aquelle que 
muj dellicadamente1 cria e gouuerna o seruo .s. o seu corpo depois ho 
acha reuel. e porem deue sempre seer tehudo em rigor por tal que seja 
mais subjecto ao spiritu. Terçeiramẽte per afficamẽto da voõtade por as 
penas que reçebe ou soporta de seu grado assi como os apostollos e os 
martires que por Christo padeçerõ de suas voõtades e todas estas cousas 
fez Christo e deu si mesmo ẽ exẽplo. Terçeiramẽte deue relinquir a alma 
sua per renũçiamẽto de sua propria voõtade cõformãdo assi a sua voõtade 
aa voõtade diuinal. e aquesto fez Christo meesmo que disse nõ vijm fazer 
a minha voõtade mas a voõtade daquelle que me enuiou. Onde para 
cõplires a voõtade de deus aue esta regra e medida ẽ todas tuas obras e 
feitos .s. que nõ cobijçes ẽ elles cousa algũa de louuor humanal. nẽ te 
alleuãtes cõ alguũ prazer teu mas este soo seja teu desejo que seja feita 
louuor e honrra de deus em ty e em as outras criaturas. E he de saber que 
nõ pode alguẽ viuer segũdo a vida de Christo saluo morrendo a sua morte. 
e porẽ assi como Christo se jnclinou com grande amor nosso // a tomar 
nossa carne desfazendo em sy. e per cõseguĩte quis morrer ẽ algũa maneira 
aa claridade diuinal a que era cõsubstãçial. assi qualquer que quiser vijnr 
a esta perfecçõ per verdadeira humildade e comprido desprezo de si 
meesmo desfazendo se e teendo em conta de nada por tal que possa viuer 
a deus soo. deue ajnda contar por nada aquello que pode auer de si 
meesmo. e aquello que ha de deus .s. os seus doões per os quaaes se 
cõforma a elle deue teer em grãde conta e guardallos cõ gram dilligençia 
por tal que verdadeiramente possa dizer cõ o apostollo. Ja viuo eu nõ 
como eu mas em my viue Christo verdadeiramẽte. Onde de taaes voõtades 
perfeitas assi mortas assi meesmas diz o apostollo. Mortos sooes. e a 
vossa vida he escõdida cõ Christo em deus. porque aquella vida per que 
a voõtade he vnida e ajuntada2 a deus per amor cõtinuado e bẽauenturado 
perfeitamẽte he em aquella terra da gloria a qual he escõdida aqui em o 
presẽte. porque por a neeçessidade da vida mortal nõ ha aqui em aquesta 

1  No original: dellicadamnete.
2  No original: ajunta//tada
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vida tal amor tã continuado. e tã sem corrupçom. mas aquesta pareçera 
claramẽte em a bem auẽturãça em a qual nos allegraremos cõtinuadamẽte 
husando do bem auẽturado obiecto. e nos delectaremos cada dia ẽ huũ 
soo deus. E por tanto se segue bem como Christo apareçer que he vossa 
vida emtom apareçeres vos cõ elle na gloria. e he de saber que aquesta 
morte spiritual per a qual homẽ morre desprezãdo si meesmo per que 
graaos se acaba. E o primeiro he que o homẽ per humildade se tenha por 
menor de todos e mais refeeçe. o segundo he que se cõfesse per sua boca. 
o terçeiro he que ajnda que lhe os outros aquesto digã que elle soporte 
com espaço so coraçom. o quarto he que o homẽ benignamente soporte 
de seer mal trauctado dos outros. o quinto he que o homẽ nom soomẽte 
nom se doya nem lhe pese mas que ajnda lhe praza de seer desprezado 
dos outros. E todos aquestes graaos de desprezamẽto perfeito reluziam 
em Christo sigamos pois nõ o diaboo como fazẽ os enuejosos e soberbos 
nom o mũdo assi como os cobijçosos e auarẽtos. nõ o desejo carnal como 
os viçosos e dellectosos mas siguamos1 o senhor Christo. Aquelle que 
nõ segue a deus nom / aproueita negar si meesmo nẽ leuar a cruz. Queres 
seguir a Christo sey obediente a deus. e o amador do proximo e por o de 
deus soporta e faz toda cousa e guardando te de mal achegua te a as 
virtudes e per aqueste caminho vay Christo mas diz Bernardo querelãdose. 
O quam poucos senhor querẽ em pos ti andar. empero que nõ ha hy alguũ 
que nõ quissesse chegar a ty e regnar cõ tigo. Cobijçam mas nõ querem 
padeçer como tu. Nõ curã buscar aquelle que pero queriam achar. 
Cobijçam de te alcãçar mas nõ de andar em pos ty. Desejã as2 postumerias 
dos justos mas nom os começos. E por quãto o senhor amoestou de 
sosteer marteiro por amor da fe ou da cõfissom della. per cõseguinte tira 
tres embargos que hy ha. E primeiramẽte tira o primeiro que he o grande 
amor de si meesmo dizendo. (aquelle que quiser a sua alma) .s. a sua 
animalidade .s. a uida presente que ha meester mãtijmẽtos3 e cousas com 
que viua (saluar) s. em o presente quiser guardar recusãdo ou fugindo 
do martirio ou nõ marteirãdo em peendença seu corpo (perdela ha) no 
regno vijndoiro. E assi fugindo da morte encalçara e cayra na morte. E 
guardando a vida temporal perdera a eternal (Mas aquelle que perder a 
sua alma) pooẽdo se a a morte se for neçessario escolhẽdo ante morrer 
que anojar a deus ou atormentãdo se per peendença. Escolheo de amãsar 
ante da quella guisa deus que de se manteer dillicadamẽte e a viço e 

1  No original: signamos.
2  No original: os.
3  No original: mtãijmẽtos.
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asanhallo e aquesto nõ por vaydade do mundo ou por deffensom dalguũ 
error ou por desperaçom. (mas por my) .s. ante que fazer cõtra meus 
mãdamẽtos (achallaa em a gloria vijndoira) Ergo segũdo diz Cassiodro 
confusom seja aa carne a qual nõ for aqui vençida. porque aquella que 
aqui em esta viuenda he vẽçida sem duuida sera depois coroada. Onde 
Bernardo. Aquelle que quiser guardar a sua alma perdella ha. e çertas 
mais sajesmẽte fazes se a perdes pera guaançares que se a guaanhas pera 
a perderes. Que dizees a esto vos outros aqui: que põdes regimento e 
guarda nas mandas e nom nos custumes. Ypocras e os seus seguidores 
ensinam aa saluar as almas em aqueste mũdo. Mas Christo e os seus 
disçipollos ensinam a perdellas. Qual destes dous mee//stres escolhes 
para seguirdes. Epicurio e Ypocras som dous meestres dos quaaes huũ 
ensina o viço e boo penso. e o outro a auer bẽauẽturança ẽ este mũdo e 
cada huũ affirma a sua entẽçom seer melhor. e o meu mestre ensina a 
desprezar ambas aquestas. Que outra cousa disse elle soo nẽ que quer 
dizer aquello braadou. Que quẽ ama a sua alma perdellaha disse que a 
perderia ou poẽdoa como martir ou atormẽtandoa como penitente como 
quer que hũa speçia de marteiro seja mortifficar os feitos da carne per 
spiritu a qual nõ he marauilha de seer mais blãda e mãsa que aquella 
speçia ou maneira de marteiro que he da quelles que sõ mortos ou cortados 
cõ ferro e cõ tormẽtos spantosos. mas esta he mais forte de soportar e 
mais graue porque dura per mais espaço de tempo. Estas cousas Bernardo. 
de si tolhe o segũdo embargo o qual he a grãde cobijça de gaanho e 
desejo terreal dizendo. (que aproueita ao homẽ se guanhar todo o mũdo?) 
do qual quando morrer nõ podera cõ sigo leuar cousa algũa se nõ o 
pecado. e quanto mais percalçou do mũdo tanto guaãçou mais do jnferno. 
Onde no Apocalipse he dicto quanto se glorificou e quando ouue de viço 
tanto lhe daae de tormẽto e de choro. (e a sua alma padesça dãpno ou 
perda) .s. perdẽdo a gloria e mereçendo a pena como se dissesse. Nõ lhe 
aproueita cousa. mas ante per aquestas cousas perdeo o mũdo .s. aquello 
que em elle he nõ mortal mas diuinal que he a alma e porẽ porque a alma 
he jnmortal deue seer auãtejada e mais prezada que todas cousas 
corruptiuees e passadoiras. Porque a alma raçional pintada aa jmagẽ da 
trijndade mais preçiosa e prezada he que todas cousas terreaaes. Onde 
muy sandeu he o auarẽto que mais ama o dinheiro que si meesmo por o 
qual se poõe e obligua aos tormẽtos eternaaes. mas çertas ajnda peor he 
que o demo porque o auarẽto mais ama o dinheiro que a alma sua nẽ as 
almas dos outros mas o diaboo mais ama hũa alma que todo o mũdo. 
Onde Ãbrosio diz que muyto de temer he que por a auareza do dinheiro 
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ou por amor da vida eternal leixemos auer cuydado das almas nẽ da 
saluaçõ dellas porque nõ aproueita nada auer as cousas tẽporaaes se se 
perdẽ as spirituaaes. Por a qual razõ disse o demo a Christo cuydãdo de 
o enganar se te lãçares e me ad/orares dar te hey o mũdo presente. E 
poõe Crisostomo exẽplo dizẽdo. Se tu mezquinho fosses posto em fijm 
de teus dias e visses teus seruos muytos malles que proueito sentirias 
aver sijdo senhor delles? Assi que guaanho teẽ a tua alma mezquinha da 
carne argulhosa pois espera que ha de seer perdida. Mas ay que grãde 
sandiçe he agora achada ẽ os homẽs segundo Agustĩ. porque se algũ 
homẽ ouuesse por melhor. e escolhesse filhar ãte prata que ouro por 
muyto sandeu seria cõtado. e se teẽ por melhor ouro que deus nõ he 
reprehẽdido por alguẽ. E pode se ajnda aquelle dicto do senhor entẽder 
da quelles que querẽ guaançar as almas alheas. e nõ curã das suas. Onde 
Criso. diz que se tu tees cuydado de outrẽ e nõ de ti es semelhãte aos que 
cauã o ouro e morrẽ porque o cauã. E porque poderia alguẽ dizer ajnda 
que eu perca a alma podella hey remijr e cobrar per os muytos beẽs que 
ouuer a qual cousa he falsa. Onde diz (o que caymbo) .s. que remijmẽto. 
(dara o homẽ por a sua alma) se for dãpnada. Como se dissesse. Ajnda 
que por ella fosse dado o mũdo nõ seria liure por ello. E porẽ nõ pode 
seer cõparado o guaanho do mũdo aa perda da alma per a qual ho homẽ 
perde a vida para sempre porque perdendo se as riquezas podẽsse 
recõpẽssar per outras riquezas. e se he dada morte corporal pode se cobrar 
per a vida nom mortal. a qual se espera de pois da resurreicçõ. mas se a 
alma se perde per culpa nõ ha hy outra alma per que se cobre por a qual 
razõ segũdo diz Agustinho leixemos agora per nossas voõtades por 
Christo aquellas cousas que algũa ora forçadamẽte auemos de leixar. por 
tal que por as cousas passadoiras o que deus nõ queira nõ percamos as 
eternaaes. Se te ora a ty dissessẽ sey per todo este mes rico e poderoso 
e faze qualquer cousa que quiseres e husa dos dellectos da carne como 
te pruguer cõ tal cõdiçõ pero que acabado o mes te tirẽ os olhos. e que 
te seja tirado todo sollaz dally adeãte em quanto viueres e que viuas em 
fame e sede e em toda mingoa e miseria perventura reçeberias tu aquelle 
bem com esta tal condiçom pois toda aquesta nossa vida nom he huũ 
mes nem dia nẽ espaço de hũa ora em comparaçõ da dãpnaçõ pera sempre. 
Aa qual nõ ha fijm nẽ he achada pena seme[l]hauel. Onde Ysidoro diz 
assi. Se tu ouuesses a sabedo//ria de Sallamõ. e a fremosura de Absolõ 
ou a força de Sansom ou se fosses tã longo como Enoch. e se ouuesses 
as riquezas de Cresso ou o poderio de Thebonia que te aproueitaria se 
em fijm de todo a tua carne fosse dada aos vermeẽs. e a alma aos demonios 
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e que ouuesse de seer atormentada sem fijm cõ o rico como se dissesse 
nõ aproueitaria cousa. Dous som os tempos da ygreja huũ he de 
perseguiçõ e entõ ante deuemos poõer a alma que neguar deus. e outro 
he o tempo de paz e em este deuem se britar os desejos terreaaes e menos 
prezar os guaanhos. e nẽhũa boõa andãça a engalhe ou alleuante nẽhuũ 
engano a tire dos preçeptos e mandados de deus nem do amor e caridade 
que he em Christo nosso senhor. Per todas maneiras pois e em todas 
cousas deuemos sempre fazer a voõtade de deus e guardar nos de o anojar. 
De si tira o terçeiro empacho que hy ha para confessar a fe de Christo o 
qual he a vergonha do mundo. porque segundo diz Gregorio muytas 
vezes per vergonha dos homẽs somos toruados da quella dereitura que 
guardamos na voõtade e nõ a declaramos per boca nẽ ousamos de ha 
fallar. e tanto menos prezamos a façe de deus mais per aa defesa da justiça 
quanto auemos mayor vergonha dos homẽs contra justiça. E segundo 
aqueste meesmo dizem algũus nõ auemos nos vergonha de cõfessar deus. 
mas nom abasta pera confessar a fe a voz do christaão quãdo hã vergonha 
ou reçeo de seerẽ desprezados dos proximos ou quando nõ querẽ sofrer 
injurias ou quando hã vergonha se aconteçer de auerẽ arroydo de pedirẽ 
elles primeiro perdõ. Este embargo terçeyro pois tira elle. e primeiramẽte 
per o fructo. segũdariamente per a pena. porque Christo cõfesa. e 
conheçera aquelles que confessarẽ a elle. e nõ auera conheçimẽto dos 
vergonhosos. e que hã empacho de o nomearẽ e aquesto sera na sua 
segunda vijnda e no juyzo quando vier na sua majestade .s. em forma 
de homẽ glorificado e na majestade diuinal do padre a qual he comuũ a 
elle e ao padre a qual empero ouue elle do padre cõ os sanctos anjeos os 
quaaes pareçerã ao dia do jujzo cõ elle. e entõ nõ conheçera elle os jnfiees. 
e auera vergonha de conheçer as virgeẽs sandias e pellejara cõ os nõ 
misericordiosos. Onde se mostra que nõ soomente julgara o filho / em 
forma da diuijndade. mas ajnda julguara o padre e o spiritu santo dos 
quaaes todas he hũa soo majestade. empero o filho soo pareçera em 
forma visiuel. E por tanto se diz que o filho soo da virgẽ ha de julgar. 
Em o tempo pois da perseguiçõ nõ aja o christaão empacho de seer aflicto 
por Christo. e se compridoiro for padeçer morte e perder quanto ouuer 
ou ser tirado de todas hõrras. e no tempo da paz quãdo os pecados muyto 
mais se jorrã e andã entõ refree a carne que nõ se faça argulhosa e nõ aja 
vergonha por Christo seer desprezado dos proximos. e padeçer pallauras 
injuriosas e primeiramẽte pedir perdõ e satisfazer seu proximo nõ 
aguardãdo que outrẽ o peça primeiramẽte a elle por tal que seja proua. 
do verdadeiramẽte que segue a humildade de seu capitã. e por tal que 
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confessandoo mereça seer conheçido per elle. E por se nõ spãtarẽ os que 
ouuirẽ que hã de negar si meesmos e de trager a cruz. por tanto diz adeante 
e poõe algũas allegrias pera os tristes dizẽdo (o filho do homẽ) .s. da 
virgẽ o qual se nomea assi por a humildade sua. e por auer verdadeira 
carne. e por a sua pureza da voõtade (ha de vijnr ao juyzo julgar o mũdo 
ẽ gloria e louuor do seu padre cõ os seus anjeos) porque elle julguara 
em forma gloriosa aquelle que na primeira vez veo humildoso. Aquelle 
outrosi ha de vijnr declarando e manifestãdo a gloria e virtude sua. (e 
entõ dara a cada huũ segũdo suas obras) Onde nõ som cõsijradas as 
pessoas mas as obras aos justos. guallardõ .s. a gloria da alma e do corpo 
e aos maaos .s. pena do corpo e da alma. Aqui he o lugar de mereçer e 
de liurar a alma e ally de colher e de reçeber segũdo os mereçimẽtos. 
Anda aqui em quanto teẽs lume por tal que te nõ cõprehendã de pois aas 
treeuas. Nom querias temer ca aos tristes veem de pois cousas allegres. 
As reçeo da cruz escuyta as ajudas e misterios ou segredos dos anjeos. 
E paramẽtes aqui aa palaura de Bernardo que diz. Queres saber que es 
obliguado e deuedor a Jhesu Christo. Deues lhe a tua vida por que elle 
a sua vida pos por a tua. E por quanto os apostollos eram rudes por nom 
duuidarem que elle auia assy de vijnr. e fossem quebrantados e 
desacordados cõ desesperaçom ou cõ nojo prome//teo lhes de dar 
cõsollaçom em o presente dizẽdo (Certamẽte vos digo) que desto sejaaes 
seguros. (que som alguũs daquestes que aqui estã?) .s. dos discipollos 
(que nõ gostarã morte) temporal. (atees que vejã) cõ os olhos corporaaes 
(o filho do homẽ vijnr ẽ o seu regno) .s. em aquella claridade do regno. 
a qual auera quando vyer ao juyzo. Segundo a glosa no corpo mortal lhes 
mostrou nõ a jnmortalidade. mas a claridade semelhauel aa claridade da 
jnmortallidade que auia de vijnr. e assi se entẽde atees que vejam o regno 
de deus .s. a ymagẽ e representaçõ da gloria do regno de deus. E aquesta 
piadosa promesa lhes fez o senhor por tal que per auerẽ vista a gloria 
que ha de vijnr na resurreiçom vijndoira e per a contẽplaçõ do prazer 
duradoiro os animasse e auisasse a soportar mais fortemẽte as 
aduersidades da queste mũdo. e de tardando lhes aquella visom prometida 
por tal que mais afficadamẽte a desejassẽ. e que desejãdoa que a reçebessẽ 
melhor e a ouuessem por mais graçiosa.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorga me que eu me negue de tal maneira 
que na boõa andança. e em todas cousas que temporalmente dellectam. 
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ou seja guardado de mal e nõ busque outra cousa se nõ tua honrra. e teu 
louuor e renũçiãdo segundo tua voõtade que obedeça a toda criatura 
por o teu. Outorgua me outrosi que eu traga a minha cruz cõ migo .s. 
afflicçoões e penas: e as soporte de voõtade. E as reçeba de meu grado 
soportãdoas em paciẽçia quando me forẽ feitas per outrẽ. e que aja eu 
cõpaixom dos proximos que forem postos em neçessidades e nõ leixe 
de fazer bem por cõtrariedade algũa que me avenha. Outorga me ajnda 
mais que eu te sigua andãdo per tuas peeguadas. e cõformãdo me a tua 
vida e que em pos ty hyndo chegue aa terra de çima. Amen.

Da transfiguraçom do senhor. Capitollo terçeyro.

Aquello que em çima prometeo paguao em aquello que diz. 
(E depois de seis dias) segũdo Matheu nõ contãdo o primeiro nẽ o 
postumeiro. (ou no octauo dia) segũdo Luchas. Cõtando o primeiro dia 
em que prometeo e o po/stumeiro em que pagou (Tomou Jhesu comsigo 
Pedro Jacobo e Johãne.) porque aquestes amaua elle familharmẽte (e 
leuuoos aparte a huũ mõte muyto alto) pera ly orar e porque o feruor 
e deuoçõ da oraçõ he desposiçom pera a transfeguraçom. e pera extasi 
.s. saymẽto da voontade. (porẽ em orãdo foy feita outra semelhãça do 
seu vulto ou rostro e transfegurou se ante elles.) E a transfeguraçõ foy 
no dia octauo por quanto se fez por mostrar aos discipollos a gloria 
da resurrecçõ a qual sera na octaua hydade do mũdo. e fremosamente 
querendo mostrar aos discipollos a gloria da resurrecçõ os leuou aadeparte 
por entẽdermos que se cobijçamos seer quinhoeiros da dicta resurrecçõ 
que deuemos seer partidos e apartados das cõpanha[s] dos maaos homẽs 
e dos arroydos do mũdo. E fremosamente. e muy razoada os leuou ao 
mõte muy alto e nom leuou a alguũ valle por aprehẽdermos que nõ 
auemos de buscar a gloria no baixo da queste mundo. mas no regno da 
bem auẽturãça de çyma. e por aprendermos que mereçeremos percalçar 
aquella bem auẽturança da gloria e veer a Christo em sua fremosura se 
desampararmos1 as cousas de baixo terreaaes e morarmos em as cousas 
altas e de çyma. Neçessario he a todos aquelles que desejã cõtemplar 
em deus que nom jaçam nas baixas dellectaçoões. mas que sempre se 
alleuantẽ em çyma aas cousas çellestriaaes. Sobio ao monte para orar 
dando a entender que os oradores deuem sobir açyma aas virtudes. e ao 
mõte dellas. e que açyma deuem auer os coraçoões e nõ pera fundo. e 
que deuẽ estar en cõtinuadas preeguarias consijra bẽ aquestas cousas. 

1  No original: desamporarmos.
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e faze que stes presente a ellas porque grãdes sõ muyto e marauilhosas 
(resplãdeçeo a sua façe assi como sol.) ca nõ ha hy cousa mais lumiosa 
nas criaturas e por tãto nõ ha hy outra a que seja cõparada (E as suas 
vestiduras se fezerõ aluas como neue.) Segũdo Agustĩ. a brãcura da sua 
saya proçedia do splandor da sua façe. e assi foy verdadeira mudaçõ 
na façe mas nom na vestidura. Nom perdeo a substançia da verdadeira 
carne. nẽ afastou ou mudou elle o corpo verdadeiro. mas em adeo ou 
acresçẽtou1 o splendor. Onde Luchas diz // que foy feyto a semelhança 
da sua cara alterada e nõ outra. Onde nõ filhou elle a dote da claridade 
mas a semelhãça della. porque segũdo diz Leo papa. aquella visom de 
deus a qual nõ pode alguẽ veer nẽ chegua a ella. a qual he guardada 
aaquelles que som limpos de coraçõ pera a gloria eternal nõ a podiam 
veer cõpridamẽte alguũs que fossem ajnda çercados e vestidos de pelle 
de carne mortal. A claridade da ffe representa a pura claridade da cabeça 
de Christo. e a color splandeçẽte das vestiduras se entende por aajũtamẽto 
e choro dos sanctos o qual em a terra pareçia seer menosprezado.

Moralmente tres cousas faz o senhor açerca da tresfiguraçõ .s. que 
tornou os discipollos. Itẽ que sobio ao mõte e que primeiramẽte fez oraçõ 
por significar que nõ vam perfeitamente aa gloria se nõ pera cõpanha 
das virtudes e per alteza de vida. e per deuoçõ de oraçom. Ergo 
bẽauenturado he aquelle que tomou tal cõpanha .s. Pedro que he 
interpretado conheçẽte. por que aja em elle conheçimẽto. O qual deuẽ 
seer de tres maneiras s. auer conheçimẽto de deus geera amor e guarda 
o homẽ de desperar. O conheçimẽto de sy meesmo geera humildade e 
cauida o homẽ de auer presumpçõ. O conheçimẽto do prouximo geera 
cõpaixõ e cauida o homẽ de crueldade. e assi como conheçe a sua fraqueza 
assi conheçe a villeza do mũdo. e conheçẽdoa que a despreze. E tomou 
Jacobo o qual era interpretado luctador ou deribador. por tal que seja em 
elle lucta e derribamẽto. A qual outrosi deue seer de tres maneiras da 
carne do mũdo e do diaboo .s. cõtra as cobijças da carne e cõtra os 
afficamẽtos e requerimẽtos do diaboo lucte o homẽ fortemẽte. e depois 
que as vẽçer que as meta de fundo das sollas dos pees. porque nõ sera 
coroado se nõ aquelle que aperfiar como deue. E em signal daquesto 
Jacob depois da lucta emtom reçebeo a beẽçom. E tomou a Johãne que 
he interpretado graça. a qual outrosi deue seer de tres maneiras .s. 
daquelle que começa e daquelle que aproueita ou melhora. e daquelle 
que acaba. Ou graça começãte e meãte e acabante. Onde o apostollo diz. 
Per graça de deus som aquello que som e esto quanto aa primeira graça. 

1  No original: acresçcẽtou.
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e a sua graça em my nõ foy vazia ou de balde. e esto quanto aa segũda. 
mas trabalhey mais que todos aquelles nõ que eu soo trabalhasse. mas a 
graça / de deus cõmigo. e esto quanto aa terçeira. E assi aja conheçimẽto 
da fe como Pedro e subjugue os viçios e pecados como Jacobo. e pera 
bẽ obrar seja estremado como Johãne. porque todo o mereçimento esta 
em creer a verdade e em guardar se de mal e em fazer bẽ. Johã ajnda foy 
dotado de priuillegio do amor singular de deus. e assy sobre todas cousas 
ame o bem diuinal. e em todas cousas passadoyras nõ cobijçe se nom o 
amor de deus. Itẽ Pedro tem outro nome que he Symõ o qual he 
interpretado obediẽte. e significa a obediẽcia que o homẽ deue auer. 
Johane em o qual he graça significa limpeza. Jacobo que he luctador ou 
derribador significa a pobreza volũtaria. e aquestas tres cousas fazẽ veer 
a claridade diuinal assi como estes tres virõ a trãsfiguraçõ. Bẽauẽturado 
he aquelle que a tal mõte .s. tal alteza de vida sobe. em a qual som tres 
graaos .s. desprezo de si meesmo. e mortificaçõ1 da carne. e desprezamẽto 
dos beẽs mũdanaaes dos quaaes tres cousas se diz em o capitollo de çyma 
deste. se alguẽ quiser vijr em pos my negue si meesmo e tome a sua cruz 
e sigua me. Bẽauẽturado he aquelle que asi sta em oraçõ .s. piedosamẽte 
e fielmẽte e perseuerada atees que lhe apareça a gloria. Em a façe se 
entendẽ os clerigos que som trãsfigurados em soll quando allumeã per 
a sabedoria. e ardẽ per caridade. e alumeã per exẽplo. E em as vestiduras 
os leygos aos quaaes abasta a brãcura da neue per limpeza da voõtade e 
da carne e da obra (e apareçerõ lhes Moyses) segũdo a alma em corpo 
que tornou a tomar. ou em o corpo a que foy dado adoptado per aquello 
assi como quando apareçẽ os angeos em corpos que tomã (e apareçeo 
lhes Helyas) ajnda viuo em alma e corpo proprio leuado do paraiso e o 
senhor em meetade delles pera elle e o euãgelho seu auerẽ testimunho 
e prouaçõ da ley e dos prophetas. Per Moysem he significada a ley. e per 
Helias se entendem os prophetas. e per o senhor se entende o euangelho. 
(E fallando com elle diziam o exçesso que elle auia de [a]cabar em 
Jerusalẽ) s. a paixom em a qual foy exçesso de amor e de door. e de 
humildade. O amor foy aallem de mesura segundo que falla Johanne2 
mayor amor que este etc. e a door sua foy sobre as doores acustumadas 
segũdo aquello das la//mẽtaçoões de Jeremias ou do liuro chamado 
trenorũ. Onde diz e vos todos que passaaes per a carreira etc. E a 
humildade foy sobre a virtude segũdo aquello do dicto libro meesmo de 
Jeremias nẽbra te pobreza etc. E o fallar seu daquelles he demostrar que 

1  No original: mortifitaçõ.
2  No original: Jahanne.
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aquella graça tal de remijmẽto que avia de vijnr per Christo era figurada 
per testimunhos da ley e dos prophetas. E deue se notar que nõ fallaua 
elles de tal maneira como aquelles que auisauã Christo de cousa que elle 
nõ soubesse. mas adorauam no e louuauã dãdo lhe graças da vijnda que 
fezera em carne. e porque o segredo da paixom o qual elles auiã dicto 
ãte da questo vijã que se auia de comprir em Christo e com prazer 
perventura porque vijam que se chegaua o dia de saluaçõ sua e de todo 
o linhajẽ humanal. Auiã compaixom pero de Christo. porque tam gloriosa 
façe auia de seer assi coospida. e por que auia de seer assi trahido per 
enueja e auia assi de seer julguado e cruçificado. Deue se ajnda notar 
que grande allegria foy feita dos apostollos e dos prophetas nõ soomẽte 
da trãsfeguraçom de Christo: mas ajnda segundo diz Effren de se veerem 
huũs com os outros por que entõ eram ajũtados os prinçipes e capitaães 
de ambos os testamẽtos com deus de Abrahã vija entõ ally Moyses 
prinçipe e guiador dos judeus ou prinçipe dos christaãos Pedro. Consijraua 
Helias o casto a Johã o virgem e cada huũ destes .s. Moyses e Helias 
louuauã o priuillegio do marteiro em Jacobo. Mas Pedro e aquelles que 
estauã com elles eram agrauados do sompno aprimidos e atormentados 
da gloria. porque per o splãdor da diuijndade que se nõ pode cõprehender 
som aprimidos os sentidos do corpo humano. Stando elles pera acordados 
virõ a majestade de Christo e dos baroões Moyses e Helias. Pregũta 
Ambrosio como conheçerom os apostollos aquelles que nũca virõ. E diz 
que per a majestade que sobreueo ouuerõ conheçimẽto em a qual cousa 
se da a entender que em a gloria vijndoira conheçera huũ o outro que 
nunca vio. (entõ Pedro.) como mais ardido (disse a Jhesu senhor bẽ he 
que nos stemos aqui) .s. em aquelle monte e em aquella doçura e sabor 
çellestrial as cousas de baixo todas pareçẽ vijs e de pouco valor. Onde / 
Rabano quanto alguẽ mais gosta a doçura da vida çellestrial tãto mais 
em fastiado he de cousas de baixo. (Se queres façamos aqui tres 
tabernaculos?) em que stemos cõtinuadamente. (A ti huũ. e a Moyses 
outro. e a Helias outro) Por si e por seus cõpanheiros nõ fallaua sopoendo 
que assi como discipollos stariã cõ seu meestre em aquelle seu 
tabernaculo. Onde Remigio diz que vista a majestade1 do senhor. e dos 
dous seruos. Pedro ouue tãto dellecto e prazer que todas cousas tẽporaaes 
esqueeçeo. e ally queria estar pera sempre. E se Pedro foy assi asçẽdido 
quãta sera a dulcidoõe e sabor em veer o rey e a sua fremosura estar 
presente e as dãças de todollos sanctos e anjeos. Estas cousas Remigio. 
Assi o enduse a gloria inuisiuel de Christo em o monte subjecto a toruoões 

1  No original: majestede.
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e destẽperanças do aar e do vento de gostar huũ pouco da partiçipaçõ da 
gloria vijndoira por tal que por esto aprẽdamos que nõ ha hy cousa que 
nos deua pareçer graue de padeçer por Christo nẽ tormentos nẽ cruz nẽ 
morte por tal que vaamos ao mõte da gloria çellestrial. onde nõ ha 
destẽperança algũa nem anojamento dalguũs aares ou tempos desuairados. 
Onde nom sera auido mal alguũ. mas sera guaançado e percalçado todo 
bẽ. Onde Beda diz assi. O quanta bẽauẽturãça he ou sera star para sempre 
presente aa vista de deus antre os anjeos pois que a humanidade de Christo 
transformada soomẽte. e a cõpanha de dous sanctos vista em huũ ponto 
tãto delleita e allegra que Pedro os queria seruir. e que nõ se partissẽ da 
ly. Mas errou Pedro (e nõ sabia que dizia.) porque ẽ o caminho que he 
aquesta vida requeriao outro mũdo e por a semelhãça e soõbra da gloria 
vindoira que vijra pẽsaua que aquella era a verdadeira gloria esqueeçẽdo 
se que o regno de deus nõ era prometido aos sanctos ẽ a terra mas ẽ o 
çeeo e porque pẽssaua que em gloria auia meester tabernaculos obrados 
de maãos. e outro si porque sẽ gostar morte queria auer stado da viuẽda 
nõ mortal. Errou ajnda porque aquellas pallauras nõ erã razoadas porque 
em veer a humanidade soo de Christo nom sta o seer da bemauenturança. 
e por tanto nom lhe deuera aquella auõdar por final bẽauẽturança. porque 
nom parauamẽtes outrosi aa saluaçom dos proximos. Onde Agustinho. 
que // dizes Pedro o mũdo se perde e tu buscar lugar secreto e apartado? 
vees as treeuas do mũdo? e tu escondes o lume nõ açẽde algũa candea 
pera a meter de fundo da medida do moyo ou em outro vaso onde sta 
escõdida e que nõ pareça. Onde e Damaçeno diz assy. Nõ he Pedro bẽ 
pera ti que Christo more ally. porque se ally morasse a promessa que a 
ti he feita nõ seria cõprida nem auerias as chaues do regno nẽ seria 
esqueeçida a morte dos tirannos. E segundo diz Crisostomo. por que sam 
Pedro ouuio que cõpria de Christo ajnda hir a Jerusalem auia temor de 
padeçer elle ally mujto mal mais depois que foy doestado nom ousaua 
abertamente de lhe dizer outras vezes que curasse e ouuesse piedade cõ 
sigo. mas escõdidamẽte per outras conjecturas e signaaes demostraua 
aquesto meesmo ou por quanto vija muytas cousas ou tijnha cuydado de 
as veer. cuydou como aueriã folguãça e apartamẽto cõuinhauel em aquelle 
lugar que era pera ello desposto. a qual cousa declarou dizendo bẽ he 
que stemos aqui. e quisera sempre ally star. e por tanto nomeou ou fez 
mẽçom de tabernaculos dizẽdo se queres que façamos aqui tres 
tabernaculos. Pẽssou Pedro se aquesto se fezesse que Christo nom hiria 
a Jerusalẽ. e se alla nõ fosse que nõ morreria porque sabia que ally o 
gardauã e spreitauã os scripuaães. Estas cousas Crisosto. E nom 



311Ludolfo de Saxónia

embarguãdo que Pedro como homẽ espantado nom sabia a que dizia em 
esto. bem pero mostra signal de ardor de amor que auia e bebedo estaua 
aquelle que de huũa gota de vinho çellestrial que bebera queria fazer tres 
tabernas. E he de saber que aquesta transfyguraçom que significa a gloria 
dos sanctos primeiro he nomeada da majestade de deus porque toda a 
trijndade ally apareçeo. O padre em a voz e o filho em carne humanal. 
e o spiritu sancto em nuueem. E assy como Pedro quis ally fazer tres 
tabernaculos assy teem o homem tres tabernaculos em a alma. em a qual 
nõ Moyses nem Helyas mas a bem auẽturada trijndade soomẽte mora 
dellectosamente segundo aquello de Johanne que diz. A elle vijnremos 
açerca delle faremos morada. Estes tres tabernaculos som memoria. e o 
entendimẽto. e a voõtade porque o filho moora no tabernaculo da 
intelligençia jnchendoa de / comprido conheçimẽto e muy claro de deus. 
o spiritu sancto moora no tabernaculo da voontade enchẽdoa de amor 
muy piadoso e muj saborosa. O padre moora no tabernaculo da memoria 
enchendoo de refrescamẽto perpetuũ. E de retijmẽto muy limpo da quello 
que assi conheçe e ama por os quaaes actos a alma he açerca toda 
trãsformada em deus. e em algũa maneira se faz de forma de deus. 
Segũdariamẽte se nomea esta transfyguraçõ da cõpanha que ally foy a 
jũtada porque ally forõ os que representauã todo o estado dos 
bẽauenturados sanctos do velho e do nouo testamẽto. Per as seis persoas 
que ally forõ som asijgnados seis beẽs que deus da aos contẽpladores. E 
em a cõtemplaçõ primeiramẽte a voõtade he alumiada. a qual cousa se 
ẽtende per Pedro que he interpretado conheçente. Segundariamẽte a carne 
he subjugada a qual cousa se entẽde em Jacobo ou em Santjago que he 
interpretado luctador ou derribador. Terçeiramẽte he acreçẽtada a graça 
a qual cousa se entende em Johãne que he jnterpretado homẽ em que he 
graça. Quartamẽte he o mũdo desprezado a qual cousa he assijgnada ẽ 
Moyses que he jnterpretado tirado das aguas. Quintamẽte o coraçõ he 
asçẽdido. e esqueentado em amor a qual cousa se entẽde em Helias que 
foy a rebatado no carro do fogo. Sextamẽte ou a sexta cousa he que a 
doçura çellestrial he gostada a qual cousa he asijgnada em Jhesu que foy 
tã doçe a Pedro como suso dicto he. Terçeiramẽte se nomea aquesta 
transfyguraçõ do alumiamento do subjecto em aquello que diz. 
resplandeçeo a sua façe como sol. e as suas vestiduras forõ feitas aluas 
como neue. per as quaaes cousas se entende a bemauẽturança e gloria 
de que seram vestidos os corpos dos sanctos por a qual razõ o anjeo que 
a apareçeo na resurrecçõ do senhor teue vestidura branca. E o senhor nõ 
respõdeo a Pedro porque ajnda que elle fallasse cõ feruor de deuoçõ nõ 
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fez pregunta sajesmẽte. porẽ nõ mereçeo auer resposta. Aquelle que ao 
senhor quer fazer tabernaculo aparelhe as entredanhas do seu coraçõ. e 
achara lugar ao senhor e tabernaculo a deus de Jacob. mas porque mal 
buscou o tabernaculo material .s. de ramos ou de tẽdilhoões querẽdo ou 
pẽssando que os tabernaculos temporaaes eram neçessari//os ally onde 
nom ha alguũ vento ou aar de aduersidade e onde deus todo poderoso 
he templo e casa da ygreja porẽ reçebeo cubertura e soõbra de hũa nuuẽ 
branca. Onde se segue (fallãdo elle ajnda) e cuydãdo de como auia de 
fazer os tabernaculos (ex aqui hũa nuuẽ branca que os cobrio e os 
asoõbrou.) por que entendessem que aquelles que fossem escolhidos em 
os tabernaculos eternaa[e]s nõ auiam pera que seer cubertos de cubertura 
de casas onde seram cubertos e guardados da gloria do spiritu sancto: e 
do seu asoõbramẽto e nuuem e onde serã guardados no escondimẽto da 
façe do senhor. E entende tu que em quanto Pedro fallaua e ante que 
acabasse suas pallauras partirõ se Moyses e Helias. e logo a nuuẽ veyo 
e rompeo ou embargou as suas pallauras. Esta nuuẽ nom foy criada da 
questes vapores encubertos e escuros mas procedeo da muy grande luz 
e claridade por que assy como o fumo vem do fogo assy sayo aquesta 
nuuẽ da luz. E por enformar as voontades dos apostollos do conheçimẽto 
da diuijndade do vnigenito filho de deos de pois de testimunho de Moyses 
e de Helias. (a voz do padre sayo da nuuẽ a maneira de tornar) e deu 
testimunho dizẽdo (Aqueste he o meu filho.) nom per adopçom mas per 
natureza (amado) esto he segũdo Ambrosio. Helias nõ he filho nem 
Moyses mas aqueste soo que veedes este he o filho. Segũdo a glosa se 
Moyses e Helias perseueraram e esteuerõ ajnda ally a voz do padre 
pareçera nõ çerta e nom se entẽdera de qual delles dizia principalmẽte e 
por tanto se partirom aquelles porque se mostrasse que aquello perteẽcia 
soo a Jhesu (em o qual a my bẽ aprouue. ) .s. em que o meu beneplacito 
da redẽpçom do mũdo ordenei de comprir. Ou segũdo Crisostomo em o 
qual delecto e em que folgou e o qual tenho por accepto porque todas 
cousas que som do padre executa com dilligẽçia e a sua voontade: e a 
do padre toda he hũa. E porẽ sol elle quer ser crucificado nõ contra digas 
(a elle o mũdo) o assi como mayor e singular meestre mais que Moyses 
nẽ Helias. Assi como se disesse per outras pallauras segũdo diz Remigio. 
Vaã se e partã se as soõbras da ley e as figuras dos prophe/tas e soomente 
alumee e splandeça o lume do euangelho. Bemauẽturados som pois os 
apostollos que mereçerõ nõ soomẽte ver a claridade do senhor. mas ajnda 
ouuirõ soar a voz do padre. Nẽ seremos nos de todo afastados desta 
bemauẽturãça se nos creermos aquelle que elles creerom e se viuermos 
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como elles viuerõ e se amarmos de todas forças aquelle que elles amarõ. 
Mas por quanto a humanal fraqueza nom pode soportar o peso ou carrego 
da diuijndade por tanto como ouuirõ a voz (cayrõ em suas façes.) a qual 
cousa foy signal de sanctidade. porque os maaos caaem atras como Hely. 
Estas cousas Remigio caaem pois os justos sobre as façes a as vezes com 
themor assy como aqui e outras vezes per humilhamẽto e abaixamẽto 
assi como os magos que se lançarõ em terra e adorarom no. e alguũas 
vezes por dar graças assy como diz que os velhos caaerom ante o trono 
ou cadeira sobre suas façes (E ouuerom grande themor) E aaquesta voz 
diz. Efrem fugirõ os prophetas e cayrom os apostollos e temerõ ca spãtoso 
troõ foy onde da quella voz tremeo a terra de baixo delle. Mas aquelles 
que a fraqueza humana agrauaua e fazia seer pesados. o meestre benigno 
e piadoso os consola1 assy per pallaura como per obra e os alleuãta 
porque piadosamẽte (chegou Jhesu) porquãto per si nõ se podiã alleuantar 
(e tocou os) familharmẽte e doçemente por tal que cõ seu tãgimẽto 
solidasse: e cõfirmasse: e fortificasse seus membros (E disse lhes) por 
lhes fazer fugir o medo. (Aleuantaae vos e nõ queiraaes temer) Bẽauen-
turados som aquelles os quaaes tãge a saude e a vjda aquelles se leuantã 
e aquelles som sem themor e seguros roguemollo pois que nos toque e 
tangua e que nos acorde de sompno do spanto e da neiçedade: e que nos 
abra os olhos pera vermos doçe amigo he aquelle que piadosamẽte cõforta 
e poderosamẽte ajuda e o tangimẽto pois e cõsollaçom de Jhesu 
amerçeador o qual da a sua maão e ajuda aos derribados e alleuanta os 
que jazem. (Os discipollos se leuantarom e nõ virom) Moyses nẽ Helias. 
(mas Jhesu soo) em a figura acustumada em que soya de cõuersar e 
participar cõ elles. (E descendendo Jhesu [B] // com os discipollos do 
mõte mandou lhes) per mãdamẽto de enformaçõ e ensinãça. (que nõ 
dissessem a alguẽ aquella visõ) da gloria de trãsfiguraçõ (atees que elle 
resurgisse dos mortos) e segundo Jeronimo esta deffesa ou mãdado lhes 
fez por çertas razoões. Primeiramẽte porque nõ pareçesse pallaura nõ 
creedoira se a disessem por seer a cousa tã grande. A segũda razõ segũdo 
Theophillo por tal que os homẽs ouuindo del tã gloriosas cousas nõ 
fossem escãdelizados quando ho vissem depois crucificar. A terçeira razõ 
segũdo Remigio por tal que a preeguaçom e deuulgamẽto da quella gloria 
nõ embarguasse o fruto da sua paixõ porque se a sua majestade fora 
deuulguada ao poboo muytos2 cõtradisserã aos principes dos saçerdotes 
e toruarã e embarguarã a sua paixom e assy fora retardada a redẽpçõ do 

1  No original: cousola.
2  No original: muj/muytos.
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linhajem humanal. A quarta razõ segũdo Hillario porque entõ auiã de 
seer testimunhas da diuindade de Christo quando fossem cõplidos do 
spiritu sancto e auiã de seer cõfortados entom pera darẽ tam grande 
testimunho. A quinta razom segũdo Damaçeno porque os outros 
discipollos que ajnda eram jmperfectos ouueram tristeza por quanto nõ 
virõ elles aquesta visom e Judas fora mais aguçoso aa morte do saluador. 
A sexta porque a resurreiçom foy muy duuidosa e por tãto foy guardada 
pera aquelle tempo em que mais cõpria de se dar o testimunho da 
resurreiçõ aa qual daua grande argumẽto e proua a gloria da 
transfiguraçom: e aquella visom outrosi era mais de creer quãdo fosse 
mostrada visiuelmẽte per a resurrecçõ que feita era. A septima por nos 
seer dado exẽplo de escõdermos aquellas cousas que perteeçẽ a nosso 
louuor e gloria em quanto somos em aquesta vida mortal e por cõplir 
aquello que se diz no Ecclesia[s]tico nõ louues o homẽ em sua vida. E 
ẽ o dicto liuro se diz ajnda ante da morte nõ louues alguẽ e per aquesto 
mostra ajnda que os segredos de deus nom se deuem a todo tempo 
devulgar e descobrir. E deu exẽplo aos sanctos homẽs que nõ diguã logo 
de ligeiro as reuellaçoões que a elles forõ feitas assi como Paulo que 
quatorze annos callou o seu rebatamẽto. E foy feita a transfiguraçõ do 
senhor açerca do começo de veraão e porẽ o euãgelho da trãsfigu/raçõ 
se lee na ygreja no sabado das quatro tẽporas depois da primeira domingua 
da quaresma. mas a festa da trãsfiguraçom se faz ao sexto dia dagosto 
porque entom foy a transfiguraçom deuulgada e preeguada per os 
apostollos a qual callarom atees aquelle dia por a deffesa que lhes per o 
senhor fora feita.

Oraçom.

Senhor Jhesu reemidor dos perdidos e saluador da alma chorosa e 
doçe sollaz da quelle que corre empos ty. e doçe refrigerio outorgua me 
que eu engeite todo delecto que seja fora de ti por tal que mereça alleg[r]
ar me cõ o teu sabor e venha eu te peço o tempo em que aquello em que 
eu agora creeo veja cõ os olhos descubertos e que aquello que eu agora 
spero e saluo aade lõge filhe e tome e abraçe nos braços da alma e veige 
aquello que de todas forças desejo agora e seja escondido no auisso da 
tua claridade por tal pera sempre a abertura das tuas aas sejas a my paz 
pera sempre. Amen.
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De como foy saão o lunatico. Capitollo quarto.

No dia seguinte tornou se Jhesu do mõte onde1 fora trãsfigurado 
pera os discipollos que leixara ẽ fundo (E sayo a elle a cõpanha) que 
com os discipollos estaua. Se os prellados quisessem descender aos 
subdictos per humildade cõpaixom e per bem fallar muyta companha 
vjmria a elles per peẽdença. mas por quãto sempre estã em alto per 
alleuãtamẽto e soberba e cobijça ou por oufana por tãto poucos vão a 
elles .s. poucos se cheguã a elles e mais poucos som per elles curados. 
Nõ se lee que o senhor saasse alguẽ em a2 morte. (E chegou se a elle huũ 
da quella cõpanha pedindo lhe que se amerçeasse de huũ filho soo que 
tijnha lunatico.) que quando a lũa era noua entõ era mais doente. (e auia 
spiritu nõ limpo o qual nõ poderõ lãçar delle seus discipollos o qual 
quãdo o filhaua lãçaua o per terra e ẽuorilhauao de hũa parte aa outra.) 
e de huũ costado per outro. (atormẽtandoo e destroyndo.) e mostrãdo ho 
afficamẽto de door (escumaua e apertaua os dẽtes.) e enfraqueçendo e 
canssando (se ca//uasse. E adur se partia) que nõ ficasse ferido e aranhado 
(E que nom o fezesse braadar) com o grande tormẽto. (E ora o lãçaua no 
fogo ora em agua) de tal maneira (que muyto tempo auia que pareçera) 
se nõ que a prouidencia de deus o guardaua (E como per mãdamento do 
senhor fosse tragido a elle logo a tornou e asoõbrou o spiritu) E veendo 
que asinha auia de sayr delle fazia lhe quanto mal podia (de sy doestauao 
o senhor. E mãdoulhe que se sayse delle) e nõ entrasse jamais em elle o 
qual elle leixaua mudo e surdo segũdo a obra da sua mallicia porque da 
sua nasçença nõ era elle mudo e logo arrebentãdo ou dãdo (soo estourou 
e sahyo delle e ficou como morto. mas Jhesu teueo per a maão e aleuãtouo 
e foy saão. e entregouo a seu padre.) Moralmente aqueste lunatico 
significa qualquer pecador o qual o diaboo filha primeiramente per 
delleitaçõ do pecado. Segundariamẽte fazeo braadar per desejo ardente 
do pecado. Terceiramente fazeo mudo pera confessar o pecado e pera 
louuar a deus. A quarta cousa que lhe faz he que o faz surdo endureçendoo 
pera ouuir a palaura de deus. A quinta cousa he que o faz lunatico per 
mudãça da voontade e cõtinuada variaçõ em mal. A sexta cousa que o 
aballa e enuorilha lãçãdoo em mujtos pecados e desuairados pẽssamentos. 
A octaua cousa que o faz apertar os dentes per sanha e desprazimento. 
e fazeo lãçar ascuma per gula e per pecado de luxuria. A nouena cousa 

1  No original: ou de.
2  No original: o.
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que o lança em fogo de luxuria ou da soberba porque vay para çima e 
demanda as cousas deçima. e outrossi o allagua ou amergulha em a agua 
dos delleitos. A decima cousa que faz secar per ociosidade ou preguiça 
e mingoa de deuoçom. A vndecima que aadur se quer partir per husança 
de pecado. A duodecima cousa que rõpe e esfarrapa ferindo as cousas 
naturaaes. E quando o moço se chegua a deus toruasse porque muytas 
vezes depois dos pecados aquelles que se tornã a deus som mais 
combatidos per o demonio por tal que ou per o nojo tire de sy a virtude 
e leixe os trabalhos da peendẽça. E que o torne a pecar ou per se vingar 
porque foy fora lãçado. E assy na primitiua ygreja elle pos mujtas pellejas 
aaquelles de que se do/eo de se perderẽ do seu regno. Nom doestou Jhesu 
o moço a que era fejta força: mas o diaboo que a fazia porque aquelle 
que quer saar o pecador auorreçendo o pecado deueo reprehender e 
esquiuar. mas empero confortando e amando a pessoa. E sayndo o demo 
do homẽ nũca he tornado se guardar e çarrar o seu coraçõ cõ chaue de 
humildade e de caridade. e auendo de sayr torseo e rompeo: porque quãdo 
o demonio he lançado do coraçõ geera em elle mais fortes tẽptaçoões. 
E seendo liure do demonio pareçia como morto. Aquelle que vençe os 
desejos terreaes este mata em sy a viuenda da cõuersaçõ carnal. e pareçe 
morto ao mũdo. Aquelle que o jmijgo fez semelhar morto. o saluador cõ 
tangimẽto da sua maão o alleuantou. em a qual cousa se mostra a ajuda 
de deus. E alleuãtouse em que se pareçe o studo e cujdado do homẽ 
porque primeiramẽte deus vos ajuda de sy requeresse que nos da nossa 
parte obremos bẽ. (E como entrarõ em casa os discipollos secretamẽte 
preguntauã o senhor Jhesu porque nõ poderõ tirar elles aquelle demonio. 
E disselhes que por a sua incredulidade) nõ se chamã os discipollos nõ 
creentes por mingoa da ffe assi como os judeus. mas por nõ auerẽ ardido 
feruor. porque a fe que auiã era remissa. E nõ assi como graão de mostarda 
porque nõ çenã cõ deuudo feruor segũdo deuiã fazer principalmente mais 
que outros (nõ sera cousa impossiuel algũa aaquelle que ouuer feruente 
ffe) e aquelle que obrar por amor ao qual nunca abasta nẽ he cõtente de 
bem que faça. O graão de mostarda he pequeno e forte e feruente e 
amargoso. e tira a peçonha. E em aquesto pois que aqui cõpara a fe ao 
graão da mostarda. da a entẽder que deuẽ os homẽs auer a ffe pequena 
ou baixa per humildade e feruente per deuoçõ e amargosa per toruaçõ 
de tribullaçoões que tire e lançe fora o veneno e peçonha do error per 
pureza segũdo Ambrosio. O graão da mostarda cousa simpriz he e se a 
mooẽ e pisam entõ lança a virtude que teẽ. Assi a ffe pareçe aa primeira 
simprez e se he trilhada cõ aduersidades entõ lança a virtude que teẽ e 
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demostra. De si reduzeos a humildade amoestando os que nõ se gloriasse 
algũ delles de boas obras que fezesse mas que se humildasse a deus ao 
qual [B ij] // he deuido do dereito o seruiço dizẽdo lhes. (Quãdo fezerdes 
as cousas que vos som mandadas dize) e nõ soomẽte de boca: mas de 
coraçõ. porque nõ seja a humildade de voz. mas que seja realmẽte e de 
feito. (seruos sem proueito somos. aquello que deuiamos fazer fazemos) 
Nom vos guabees que seruistes bem: ca nõ fezestes cousa que nõ 
deuessees e a que nõ fosses obliguados: como se dissesse. Vos outros 
dizee: nõ mereçemos graça. mas paguãdo nos o seruiço deuido escusamos 
nos das penas. Mas per o cõtrairo fazẽ os soberbos os quaaes nõ fazendo 
todas cousas que lhe som mãdadas: mas algũas poucas dellas logo se 
alleuãtã e nom soomẽte presumen da sua justiça. mas ajnda desprezã os 
fracos e enfermos: e que nom podẽ comprir aquello que elles fazẽ. Nos 
nom somos nossos: mas somos seruos alheos: porque somos cõprados 
por grande preço: e por em somos tehudos seruir aaquelle per cujo preço 
somos cõprados. e nõ leixar aquello que deuemos: nẽ fazer aquello que 
nom deuemos. Onde Seneca diz. O sabedor nom faz cousa que nõ deua: 
nẽ leixa de fazer cousa que deua. Nõ som chamados seruos sem proueito 
aquelles que fazem os mandados de deus a que som de dereito obliguados: 
porque nõ ajã de reçeber gualardõ da vida eternal mas som chamados 
sem proueito porque deus nõ ha mester nossos beẽs nõ lhe fazem mingoa. 
ou som dictos sem proueito porque nom som dignos nẽ mereçedores as 
tribulações daqueste mundo da gloria que ha de vijnr. a qual sera reuelada 
e descoberta em nos. Ou se diz porque cada huũ se deue mais de stimar 
por imperfeito mais que entẽder que chegou a escada da perfecçõ. Onde 
Beda. Esta pois he a soo perfecçõ da ffe .s. se cõpridas todas cousas que 
som mãdadas se teem e conheçẽ ajnda que som jmperfeitos. e quanto 
som caminheiros e pelegrijns em aquesta viuẽda sempre sentem e acham 
malles que chorem e sempre se nembrã que lhes fallesçẽ alguũs beẽs: 
em os quaaes com a ajuda de graça de deos melhorem e aproueitem. Item 
mais vos outros que sem my nom podees fazer algũa cousa nom deuees 
pensar quã longo tempo seruistes nem os mereçimentos dos vossos 
trabalhos: mas ante deuees studar / como per amor e seruiço voluntario 
e boo sempre acresçentees em aquelles primeiros meritos. Estas cousas 
Beda. E bem diz que cousas que deuemos fazer fazemos. porque esto 
meesmo diz que verdadeiramente1 deuemos e somos obligados. porque 
aquelle que nõ veyo seer ministrado e seruido: mas ministrar e seruir nos 
fez seus deuidores de maneira que nõ cõfiemos de nossas obras: mas 
auẽdo sempre medo de seu exame. digamos com o propheta. Que daremos 

1  No original: verdaoeiramente.
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ao senhor por todas cousas que elle nos deu. Estas cousas Beda. E o 
psalmista diz. aquelle que nos coroa em misericordia e em amerçeamentos 
e nõ diz em teus mereçimẽtos e em tuas obras. porque pera misericordia 
daquelle de que somos prouijdos. primeiramẽte para seermos humildosos 
e que seruamos a deus per seu dom e merçee. e somos coroados por tal 
que altamente regaemos cõ elle. Para bem mẽtes que seruo sem proueito 
se conta aqui aquelle que faz aquello soomente a que he tehudo. Quanta 
quer perfecçom que ajas e percalçes sempre sinte e dize senhor meu 
Jhesu Christo que som: eu nom valho nada e mal te siruo. Onde dizia 
sam Francisco depois de muytos e de grãdes trabalhos jrmaãos 
começemos de seruir ao senhor porque atees ora pouco aproueitamos. 
E se nos deuemos humildar teẽdo cõpridos os mandamẽtos quãto mais 
quando leixarmos de comprir muytos daquelles. E se sem proueito he 
aquelle que todas cousas mandadas acabou que se dira daquelle que se 
descontẽtou de as fazer. Onde Ambrosio diz. Nõ te guabes se bẽ seruiste 
pois que obliguado eras a fazello ca serue o sol e obedeçe a lũa e seruem 
os angeos. O vaso escolhido do senhor e doctor das gentes e gẽtios nom 
som disse digno seer chamado apostollo porque persegui a ygreja de 
deos. De sy diz em outro lugar mostrando que nõ tijnha o coraçom ajnda 
seguro de estar em cada hũa das culpas. mas em aquesto nõ som 
iustificado. E nos pois nom tomemos nem demandemos os louuores de 
nos meesmos. nem arrebatemos ante do tempo o juyzo de deos. Nem 
venhamos lampeyros aa sentença do juyz mas aguardemos que elle adeem 
o tẽpo seu. Estas cousas Ambrosio. Boa cousa he de star sempre em te//
mor e nom presumir de si nada: porque por muy bem que alguem seruisse 
nõ sabe se he digno de odio ou de amor. Onde Bernardo. Eu em verdade 
aprẽdi que nom ha hy cousa mais afficada para mereçer a graça de deus 
e para reteella e cobralla que se em todo tẽpo fores achado ante deos que 
nõ sabes nẽ tees algũa soberuosa e alta maginaçõ mais que temes. 
Bemauẽturado he o homẽ que sempre ha reçeo. se tees a graça aue temor 
de nom obrares com ella deuidamente. se te he tirada a graça aue temor. 
porque te leixou a tua virtude e a tua guarda. se peruentura te foy tornada 
a graça teme de te aconteçer de recaeres e perdella outra vez e de te avijnr 
peores cousas que as primeiras. Estas cousas Bernardo. Onde o apostollo 
nos amoesta que nom reçebamos a graça de deos em vaão. aquelle reçebe 
a graça de deos em vaão que se nom exercita e nom trabalha em boas 
obras. Onde se queremos que a graça de deos nom fique vazia em nos 
necessario he que a criemos com boas e virtuosas obras e que nos 
guardemos dos pecados. E deuemos ajnda consijrar em os preçeptos de 
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deos e em todas nossas obras nom que os ajamos de fazer e comprir 
soomente: mas que os encaminhemos e ordenemos segũdo a voõtade de 
deos. Onde Basilio põe exemplo no ferreiro que faz huũ machado ou 
outra cousa o qual sempre se nembra daquelle que lhe mandou fazer a 
obra. e retem no sempre em seu coraçom de que grandeza e que tal ou 
de que feyçom lhe mãdou fazer aquelle machado e teendo sempre o 
entendimento em aquello nembrando lhe como lhe foy mandado per o 
senhor encaminha a obra das suas maãos em tal maneira que a forma ou 
fecçom da obra cõuenha cõ a voontade e desejo daquelle que a mandou 
fazer. e assy nos deuemos poer todo esforço e cuydado que encaminhemos 
nossos feitos segundo a voontade de deos o qual nos mandou fazer a 
obra. E entom poderemos complir aquello do apostollo que diz ora 
coymaaes ora beuaaes ou façaes qualquer outra cousa todo fazee em 
nome e gloria de deus. E pos adeante o senhor demostrando por que 
guisa se pode vençer a gramde crueldade e malicia do diaboo. e diz (Esta 
geeraçõ / de demonios) a reigada no spiritu e na carne segundo a causa 
que sobredicto he. (em nenhũa maneyra) ou remedio de poderio .s. per 
poderio de ministros alguũs (nõ podem sahir.) e que nom tenha poder 
em o homẽ. (saluo em oraçom.) a qual cura as pestilencias e doenças do 
spiritu (e em jejuũ) o qual cura as doenças do corpo. as quaaes cousas 
.s. oraçom e jejuũ som obras de ffe feruente e formada per caridade e 
obrante. Dõde pareçe que por muyto comer e beber veyra aaquelle doente 
aquella emfirmidade. E podia seer ajnda que por outra cousa o nom 
poderom lançar os discipolos. porque os demonios nõ som yguaaes em 
virtude natural e porem huũ pode pyor seer e lançado que o outro. e para 
deitar aqueste fora requeria se que aquelle que ouuesse de lançar teuesse 
a carne subiecta ao spiritu. a qual cousa se faz per o jejuum. e mais auia 
meester de teer o spiritu alleuãtado em deus a qual cousa se faz per 
oraçom. e taaes cousas nom erã em os apostollos: porque por aquelle 
tempo nom lhe conuinha de jejũarem por quanto era presente o esposo 
nẽ erã ajnda alleuãtados perfeitamẽte a deos porque forom rudes e 
mingoados de perfeiçõ ateesque despois da paixom reçeberom mayor 
graça do spiritu santo. Ou nõ se lança esta geeraçom de demonios etc. 
se nom em a oraçom e em o jejuum que som mandados. e esto leixarom 
de fazer os apostollos: e assy foy erro da chaue1 com que se auia de 
lançar fora o demonio. E assy muytos erram ajnda agora que nom husam 
das chaues segũdo a ordenaçom deuida que o seruidor queira husar de 
poder que he de deos soomente. e absolutamẽte diz Jeronimo que esto 

1  No original: cbaue.
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procede da sobrãçelha alleuantada dos phariseos e da soberba de Luciffer. 
o qual sem mereçimento quis assentar e alojar sua cadeyra no mais alto 
lugar. Segundo Crisostomo diz. aquesta geeraçom nom entẽdaaes da 
geeraçom dos lunaticos mas geeralmẽte de todos os demonios nom he 
lançada se nom per oraçom e jejuum. porque sempre o dyaboo moora 
no pecado saluo se per peẽdença se torna para o senhor. e quãto mais se 
perlongua tanto he pyor de lançar. Onde Jeronimo diz que quãdo elle 
ensinou os [B iij] // apostollos de que maneira lançariã os demonios muy 
maliçiosos. emtõ enformou todos em sua viuẽda .s. que saybamos que 
quaaesquer pecados por graues que sejã: ora sejam tẽptaçoões de 
demonios ou de homẽs que podẽ ser vençidos per jejũs e oraçoões. O a 
yra de deus quãdo for açendida pera filhar vinguãça de nossos pecados 
per este remedio soo e singular pode seer amansada. Estas cousas 
Jeronimo. Ou per o jejuũ se entẽde guardar se de mal. e per oraçõ se 
entende o bẽ obrar. Onde Agustinho diz que o perfeito e grãde jejuũ he 
nõ soomẽte fazer abstinencia do comer mas guardar se de todas maldades 
e de todas illicitas delectaçoões. Onde Bernardo. Se a gula soo pecou 
ella soo jejũe e abastelhe. mas se pecarõ todollos outros mẽbros porque 
nõ jejũarõ elles tambẽ? Jejũem pois os olhos dos argulhosos e guarridos 
esguardamẽtos e de toda cobijça por tal que seendo bem humildado e 
baixo seja cõstrangido e refreado per penitẽçia e abaixado seja aquelle 
que liuremẽte e vagabundo mal andaua em a culpa. Jejũe a orelha que 
pruya malliçiosamẽte por ouuir as patranhas  e maldizeres. e de 
quaaesquer cousas ouçiosas e que nõ sejã perteençẽtes a saluaçõ. Jejũe 
a lingoa de maldizer e murmurar e de vaydades e cousas desuairadas e 
de pallauras andejas. E algũas vezes ajnda daquellas que pareçem 
neçessarias por razõ do carrego do silẽçio. Jejũe a maão de fazer signaaes 
e cousas ocçiosas. e de todas aquellas obras que nõ som mandadas. E 
muyto mais jejũe a alma dos pecados e de sua voõtade porque todas 
aquestas cousas som doestadas1 per o senhor sem o fazer homẽ jejuũ 
dellas segũdo he scripto por quãto nos dias de vosso jejuũ cõpliees a 
vossa voõtade. Nõ soomẽte nos cõpre jejũarmos das cousas nõ liçitas. 
se queremos que nos sejam quites as nõ liçitas nem deuudas que primeiro 
cometemos mas das licitas. Estas cousas Bernardo. E segũdo Beda. assy 
como jejuũ nõ he soomẽte fazer abstinẽcia das viandas. mas absteer se 
de todas catiuidades carnaaes. e ajnda de todas payxoões de peccados 
assy meesmo a oraçom jeeral he nõ soomẽte em pallauras ou vozes per 
que chamamos e roguamos a diuina clemẽcia: mas em todallas / cousas 

1  No original: doestados.
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que fazemos com deuoçom por seruiço do nosso remijdor segũdo da 
testimunho o apostollo que diz. Oraae cõtinuadamẽte e sem antre meter 
outra cousa o que se nõ poderia complir se nom entendesse por as obras 
outras como dito he. Estas cousas Beda. Emtõ oramos nos sem antremeter 
quando fazemos aquellas cousas soomẽte que nos encomenda a piedade 
de nosso fazedor. Sempre ora aquelle que sempre bem faz. e que perseuera 
em bem.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que nos ensinaste a humildade per pallaura 
e exẽplo. outorgua me que eu nũca senta de my em meu coraçom alturas 
de soberba: nem as falle per a boca: nem amostre per obra. liura me e 
guardame dos spiritus malignos. e defende me de todos jmijgos visiuees e 
nõ visiuees. e outorguame meu saluador que seendo eu afficado em jejuũs 
e oraçoões como cõpre possa vençer todas as tẽptações dos spiritus çujos 
e dos maaos homẽs per tua ajuda. e que mereça seer liure per tua graça 
de todos contrairos do corpo e da voõtade e seer saluo sempre. Amen.

Do tributo que foy paguado pollo senhor e por Pedro.
Capitollo.v.

E por quanto per aquellas cousas que o senhor dissera e fezera 
em Jherusalem. (os judeos o queriam prender e matar) porem nõ (queria 
hyr a Judea.) ante de pascoa. Onde Agustinho diz que nõ perdera elle o 
poderio que ante auia. mas em aquesto daua cõforto e consollaçom aa 
nossa fraqueza. porque auia de vijnr o tempo em que alguũ fiel christaão 
se esconderia. e porem elle quis seer o primeyro que se escondesse: por 
nom seer depois auido por pecado. e lãçado em rostro ao membro seu ou 
discipollo que o assi fezesse. (em Guallilea pois conuersaua) elle com seus 
discipollos. E segundo Crisostomo diz. per ventura os discipollos diriam. 
porque razom stamos nos aqui continuadamente tãto? E outra vez lhes 
falla da payxom. por tal que seendo acustumados acerca do negocio da 
sua morte fossem menos escandalizados quando viesse. (Onde lhes disse 
poõe em vossos coraço//ões) aquestas pallauras que se seguẽ. (o filho 
do homẽ) ou da virgẽ (ha de seer trahido e dado) do padre per caridade 
grãde e de sy meesmo per obediencia volũtaria e do dyaboo per engano 
e malliçioso requirimẽto e de Judas per grande cobijça. e dos judeos per 
emueja emganosa e de Pillatos per mingoa de esforço de coraçom nom 
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deuida (em maãos) dos homẽs de desuayradas naçoões1 e de homẽs que 
ham sentidos carnaaes .s. dos gẽtios e dos judeos e em maãos dos homẽs 
de desuairados estados .s. de caualleyros e reis e principes e sacerdotes 
do poboo dos judeos e dos gẽtios. (e matalloham) E porque ouujndo 
elles aquestas cousas e seruidos com tristeza disse adeante (e o terceyro 
dia resurgira) porque os tristes ajam allegria. Onde Jeronimo diz que 
sempre mestura tristezas com boõa andança. por tanto lhes fallou aquesto: 
porque quando vyesse subitamente nõ se spantassem os apostollos: mas 
que se cõportassem. porque ja nos coraçoões auiam aquello pensado. 
Se os ẽtristeçe ouuir que ha de seer morto deue os allegrar pois que ao 
terçeyro dia lhes he dicto que ha de resurgir. Se cousas de tristeza sempre 
aconteçessem quem as soportaria. e se sempre os homẽs ouuessem bem 
andanças quem seria que as nom menosprezasse. Estas cousas Jeronimo 
(E forõ) muy fortemente (tristes) em tãto que nem a voz do padre que foy 
ouuida nem a resurrecçom que lhe foy ante notificada: nem os podem 
teer que nõ fossem tristes. Segundo diz Jeronimo por o amor que auiam 
ao mestre nom poderom soportarse ouujndo cousa contraira a elle e de 
seu abaixamento. (e elles nom sabiam aquesta pallaura) .s. da sua paixõ. 
(e era encoberta ante elles) e nom a sentiã abertamente. A qual cousa 
segundo Beda nom avijnha do seu engenho seer tardinheiro e pesado mas 
do piadoso amor do saluador porque elles eram carnaaes e rudes e nom 
sabedores do segredo da cruz: nem entẽdedores das cousas spirituaaes. 
e nom podiam creer que aquelle que conheçiã seer verdadeiro deus 
ouuesse de morrer nem entendiam como podia seer hũa pessoa meesma 
/ morrer e nom morrer (E como foy vijndo a Capharnaũ cheguarom os 
que colhiam a moeda da peita) .s. o tributo que se apanhaua por parte 
de Çesar (a Pedro) porque segundo Jeronimo por os grandes millagres 
nom ousarõ de cometer o senhor para lho dizerem. e fallarom lhe assi. 
(O mestre vosso nom pagou a peita) como se dissessem. Dize lhe tu que 
pague. Nom faziam mençom dos apostollos porque nõ reçebiam aquella 
peita se nom dos capitaães. Onde e o senhor pagou por Pedro: em signal 
que Pedro era cabeça dos apostollos. Capharnaum que quer dizer villa de 
consolaçom ou campo de grossura. e em quanto alli foy pedido o tributo a 
Christo significa que aquelle que se da aos viços e delectaçoões e solazes 
daqueste mundo: do qual o dyaboo demanda que lhe seja dado tributo: e 
de ventura ou de marauilha esta para que nom pague a elle alguum tributo 
do peccado. (E o senhor) entendendo aquello que fora dicto a Pedro da 
pagua do tributo (emuiou o que fosse ao mar e que lançasse o anzollo: e 

1  No original: nacoões.
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o primeiro peixe que tomasse que o trouuesse e que filhasse da sua boca 
ou guelras huũ denheiro chamado stater) que valia duas didragmas os 
quaaes faziam hũa mea onça. e que aquello paguasse. porque o senhor 
e por sy em a qual cousa se mostrou a sua diuijndade: porque disse 
çertamente aquello que per aconteçimento podia vijnr. Onde Jeronimo. De 
que1 me mais marauilhe nom o sey. ou da grandeza da sabedoria porque 
soube parte da quelle stater que estaua nas guelrras daquelle peixe. ou 
de grãdeza da sua virtude se por a sua pallaura soo que disse logo foy 
cryada na boca do peixe aquelle stater. Nom embarguãdo que Christo o 
qual segundo ambas suas naturezas era filho de rey: e os taaes em todos 
regnos som liures nõ fosse tehudo paguar peita. por humildade pero elle o 
quis fazer subjugandose ao menor e paguando que nom deuia. e por nom 
escãdalizar os sacadores da peita ensinando em esto a nos que sejamos 
humildosos: e que guardemos de fazer escandalo. Onde Jeronimo diz 
que fremosamente he dado aqueste preço se for [B iiij] // repartido como 
deue e declarado. porque por Pedro assy como por homem peccador 
foy dado2 preço. mas nosso senhor nom fez pecado mas por se mostrar 
a semelhãça da carne que elle verdadeiramẽte filhou a qual semelhauel 
era aa carne peccador e por esta semelhança o seruo e o senhor forom 
ambos quites por huũ meesmo direito e preço. O senhor pois nom deuia 
tributos mas aquelle que filhou a baixeza da carne queria comprir toda 
justiça. E elle por a grande caridade soportou por nos o tormento e cruz 
e pagou a peita e tributos: e nos desauenturados nom paguamos por sua 
honrra os tributos que deuemos e como filhos de reys escusamos nos das 
portajeẽs e dereitos reaaes.

Estas cousas Jeronimo. E nota que o senhor emçyma nom se 
guardou do escãdallo dos phariseus quãdo disputaua dos manjares e aqui 
guardou se do escandallo da quelles que colham a peita porque a quelles 
primeiros erã sabedores e aquestes simprezes: e aquelles offendiam e 
anojauam per çerta mallicia e aquestes per jgnorançia. O escãdalo pois 
que naçe de maliçia he de menosprezar e nom curar. mas aquelle que 
nasce de jgnorãçia he de esquiuar guardando empero as tres maneiras 
de verdade as quaaes nom deuem seer leixadas por esquiuar escandallo 
.s. a verdade de justiça: e a verdade da vida: e a verdade da doctrina e 
tal era este escandallo que o senhor aqui esquiuo porque aquelles que3 
apanhauã a peita eram gentios. e nom sabiam as leis nem as propheçias 

1  No original: qne.
2  No original: dada.
3  No original: aue.
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e porem nom sabiam se Christo era liure e escusado da peita assi porque 
era filho de deos segundo a natura diuinal como por seer filho de Dauid 
ou de seu linhajẽ quanto aa natureza humana e aquelles nom podiam 
saber taaes cousas. Dar o tributo nõ foy contra a uerdade da justiça nem 
da vida ou doctrina. e porem por escusar escãdallo quis o senhor paguar. 
Escãdallo he alguũ feito nom dicto dereito que da aazo de caaer. 
Escandallo em grego tanto quer dizer sooar em ladinho como cousa 
contraira: e que embargua e torua. e assi como aquello que homẽ acha 
no caminho que o torua de andar da aazo da queeda do corpo. assi a pal/
laura ou obra que se faz como nõ deue da aazo de queeda spiritual. Se 
for pois feita objecçom dos phariseus que forom escandelizados do senhor 
por a pallaura que se disse segundo em çyma he feita mençom como 
quer que a pallaura sua nom fosse dicta nõ deuidamente deuesse responder 
que o embargo ou cõtrairo se toma de duas maneiras ou quanto aa sua 
natureza e propriedade assy como se alguem lança em caminho huũa 
grande pedra ou paao. ou se entende quanto ao viçyo da quelle que anda 
per o caminho assi como se alguem lãça em a carreira algũa pedrazinha 
ou outra cousa mujto pequena. Em a primeira guisa se chama escandallo 
actiuo. e este he pecado mortal: e per a segunda maneira he chamado 
escãdallo passiuo e pode seer venial pecado ou pode seer obra meritoria. 
Onde a boõa obra de si nom da aaz de queeda mas pode vijr della 
escandallo o qual procedera do viçio da quelle que filhar aquello 
jndiuidamẽte. Porem segundo diz Gregorio deuemos cõsijrar que em 
quanto sem pecado podermos esquiuemos o escãdallo dos proximos. 
mas se da verdade alguẽ filha escandallo melhor he de leixarem. (naçer 
ho escandalo.) a verdade seer calada. Consijra aqui que o senhor de que 
som todas as cosas de tanta proueza foy que nom tiinha de que paguasse 
ho tributo ajnda que teuesse correos ou talleigos em que se guardauam 
as cousas que tragiam os fiees empero aquellas cousas que erã dadas para 
huso dos proues ouue por traiçom e engano de as despẽder em outras 
cousas em que leixou a nos exemplo proueitoso. Ergo se aquelle que 
viue do patrimonio de Christo despende mal as cousas dos pobres tehudo 
he1 de as tornar e restituir. Mas como as pagara se nõ teem outras cousas 
se nom do patrimonio de Christo. Nom veyo donde saluo se o trabalhar 
per suas maãos proprias ou se apertar e streitar a sua necessidade que da 
quello que lhe assi ficar e alçar torne aos pobres aquello que delapidou 
ou ao menos peça a algũas pessoas deuotas que o ajudem cõ suas oraçoões 
a paguar esta diuida. E porque os apostollos presumiam per muytas // 

1  Nota tironiana no original.
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razoões que Pedro era preposto a elles per Christo. e que era o mayor 
delles. assy como da quello que lhe prometeo dar as chaues do regno dos 
çeeos e que hedificaria a ygreja sobre a sua fe e outrosi de quãdo o tomou 
e leuou ao monte com Samtiago e sam Joham quando se ouue de 
transfigurar: portanto muytas vezes (foy antre elles mouida a questõ da 
mayoria.) Primeiramente cuydarom della segundo diz aqui Luchas: e 
depois que a teuerom cuydada disputarõ em o caminho ajnda sobre ella 
quãdo hyã a Capharnaũ segũdo Marcho. Terçeiramẽte depois que foy 
desputada preposerom na ao mestre que a determinasse segundo diz 
Matheus. E nom embarguando aquesto contenderom della e perfiauam 
sobre ella segundo enfundo na çeea do senhor diz Luchas e como 
cheguarom a Capharnaum e o senhor paguasse ygualmẽte a peita tanto 
por Pedro como por si: e o yguallasse com sigo da questo e das cousas 
passadas entrou penssamẽto em elles segũdo Luchas diz (qual delles 
seeria mayor) E o senhor veẽdo as suas cuydaçoões ante que recebessem 
acreçentamento querendo lhes tirar e arrencar de rayz pregũtou lhes do 
debate que ouuerõ no caminho segũdo Marco conta. e veendo se elles 
comprehẽdidos per elle da contenda que auiã sobre a mayoria. (cheguarom 
se a elle) segũdo Marcho diz. (preguntando e dizendo: Quẽ he o mayor 
em o regno dos çeeos?) s. no collegio dos justos ou qual avera mayor 
merito na ygreja millitante: ou mayor premio em a triumphante. E 
querendo o senhor curar o desejo que tijnham da gloria com humildade 
disse lhes. (Se alguem quiser seer o primeiro) em mereçimento ou em 
guallardom. (seja postumeiro de todos) per humildade e per seruiço e 
seja menor em o coraçom. (e se[r]uidor per obra.) Onde Ambrosio diz. 
Qualquer que quiser seer o primeiro que seu jrmaão em regnando vençao 
primeiro per seruiços e vẽça o per obras seruiçaaes se o quer vençer per 
sanctidade. Se te nom fez teu jrmaão e proximo mal mereçe que o seruas 
mais se te fizer mal entom ho serue por o vẽçeres. Esta / he a perfeiçam 
nossa christandade que amemos que nos ama e ajamos paciençia cõ 
aquelles que nos fazem mal. Aquelle pois que for mais paçiẽte em a 
jnjuria este sera mais poderoso em o regno dos çeeos. Estas cousas 
Ambrosio. Segundo a glosa esta contẽda pode seer e naçer de humildade 
porque nom queria huũ hir primeyro por dar honra a outro. Onde diz a 
glosa: que a razom sobre que contendiam nom ha sabemos. mas nom he 
cousa que nom seja para creer que contendessem huũs com os outros 
sobre a honrra. Nem afirma a glosa que assy fosse mas diz que poderia 
seer assi. Segundo Crisostomo. esta contẽda foy de ellaçom ou soberba. 
onde disse que ouuerom alguũ padeçimento humano em quanto 
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contendiam qual era principal ou mayor. E nom embarguando que aquesta 
perfia fosse sobre: a mayoria nom ouue em ella pecado. porque nom 
entẽdiam dos poderios e mayorias terreaaes mas dos cellestriaaes. Onde 
Matheu diz. Quem he o mayor em o regno dos çeeos? Esto proçedia de 
fraqueza segundo Crisostomo: mas nos ajnda nom cheguamos a tal 
fraqueza ca nom preguntamos quem he o mayor em o regno dos çeeos 
mas quem he mais rico e mais poderoso em o regno da terra. E por que 
antre os homẽs mortaaes mais virtude ham as obras pera demouer que 
as pallauras. Querendo o senhor quebrãtar a sua soberba prepose lhes 
huũ exemplo de humildade que fosse sentido e justo ao olho. (E chamou 
huũ menino.) o qual dizem alguũs que foy sam Marçall: o qual foy depois 
enuiado a França per sam Pedro e este foy o primeiro bispo e apostollo 
que ouue em a çidade de Lemouiscensse o qual pareçia que sobre todas 
as outras virtudes era em humildade e pureza de simprezidade auantajado 
mais que outro homẽ. (E pose o em metade porque vissem todos. E 
abraçouo) a qual cousa significa que os humildosos soos sõ dignos de 
seerem abraçados per deos. elles verdadeiramente se pode gloriar e dizer. 
A sua maão seestra de sob a minha cabeça: ou em o meu pescoço. e com 
a deestra me abraçara e porque mais tirasse os // discipollos da soberua 
pose lhes penitẽçia se se nom cauidassem da quella cobijça (Certamente 
disse elle eu vos fallo.) que se vos nom tirades de vossa soberba (e sejaes 
feitos.) per virtude. (assy como os paruoos) som per natureza nõ soomẽte 
nõ seeres mayores no regno dos çeeos. mas ajnda. (nom entraes em elle.) 
por que em a ygreja: per mereçimento em a gloria. per gualardom em 
cada huũ[a] destas Christo he a porta. E porque a porta he humildosa 
manssa e baixa compre que aquelle que ouuer de entrar que seja tal. O 
quam spantosa he aquesta pallaura. E quem he agora como paruoo? 
certamẽte poucas aues ha destas em a terra. E porem muyto deuemos 
themer. Se o diaboo per a soberba foy lãçado do çeeo: muyto mais o 
soberbo nom entrara em elle. E ajnda he forçado que os homẽs que alla 
ham de hir vaã per caminho contrairo .s. per humildade. Per ho paruoo 
pois se entende o humildoso per aquella maneira de fallar que se diz 
aquello de Saul. Quãdo eras paruoo em teos olhos. Porque segundo diz 
Ambrosio. Nom he virtude nom poder pecar mas nõ querer. Onde 
Jeronimo diz. Nom he mandado aos apostollos que sejam de hydade dos 
paruoos. mas que tenham a sua jgnocẽçia e a quello que aquelles teem 
per ãnos. Aquestes o tenham per jndustria de maneira que sejam paruoos 
per booa sabedoria e nõ per malicia: como se dissesse. Assi como este 
moço de que nos deu exemplo nom perseuera em queixura: nem sanha: 
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nem lhe nembra ajnda que fosse ferido nem se delecta agora ajnda que 
veja molher fremosa nem cuyda huũa cousa e falla outra assi como vos 
se nõ ouuerdes pois tal jnnoçençia e pureza de coraçom nõ poderes entrar 
em o regno dos çeeos. Onde Leo papa diz que ama Christo a paruoiçe e 
meniniçe que he meestra da humildade e regra da jgnoçençia nom que 
nos ajamos de tornar aas queedas da meniniçe: e aos poucos sisos mas 
que filhemos della algũa cousa que seja cõuinhauel aos annos passados 
.s. que tomemos della seermos aginha tirados dalguũs mouimentos de 
sanha e que façamos çedo paz e que nom ajamos / memoria da jnjuria 
nem cobijçemos algũa dignidade e que amemos companhya caridosa e 
que ajamos ygualleza natural. Onde diz Jllario. Os meninos seguem e 
vaão em pos1 o padre e apaguam se de sua madre nom sabem mal querer 
ao proximo: nẽ teem cuydado de edificar obras: nem ensoberueçem nem 
teem odio nom mentem ou nom fallam contra aquello que teem na mẽte 
creem o que lhes dizem e que quer que ouuem ham no por verdade. E 
se nos tomarmos aquestas cousas das suas affecçoões e das suas 
condicçoões e ouuermos tal custume e voontade esto aparelha o caminho 
para o çeeo. Deuemos nos pois tornar aa simplezidade e paruoyçe dos 
meninos porque se formos alojados em ella trajeremos darredor de nos 
a semelhãça e exemplo do senhor. Estas cousas Jllario. E deue se notar 
que a meneniçe dura atees os quatorze annos per os quaaes se entẽdem 
quatorze condiçoões que ha de auer em o homẽ que quer seer asentado 
e collocado açerca de Christo. A primeira he que o moço de poucas cousas 
se contenta e he auondado e em aquesto ha temperança. A segunda he 
que o moço aseentasse per o chaão ou no poo. e esta he a humildade. A 
terçeira he que nom ha mouimentos2 da carne e em esto he castidade. A 
quarta he que boõamẽte da do pã que ha: e em aquesto he a liberalidade. 
A quinta he que logo obedeçe ao padre e a madre: e em esto he a 
verdadeira obediencia. A sexta he que os moços se amam huũs aos outros: 
e em esto he a caridade dambas as partes. A septema he que nom confiam 
em si nem ham atriuimento ou ousanço senom nos padres aos quaaes 
fazem os seus queyxumes: e em aquesto ham fiuza e firmeza em deos. 
A oytaua he que nom tẽ cuydado afficado de cousa que seja: e em aquesto 
he a verdadeira sperança em deos. A nona condicçom he que som 
verdadeyros: e em aquesto he a virtude da verdade que lança de si toda 
falsidade e mentira. A deçima he que aginha he afaagado e por muy 
pequena cousa: e ẽ esto he a benignidade. A onzena3 cõdiçõ que ha medo 

1  No original: em pois.
2  No original: monimentos.
3  No original: onzeua.
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dos homẽs de grãdes pessoas. e em aquesto he a vergonha // e reuerençia. 
A dozena que o moço ha vergonha de pedir atees o pam. e em aquesto 
he reconheçimẽto da propria pobreza e fraqueza. A terciadecima he que 
o moço he simplez e em aquesto he jnnoçẽcia. A quatorzena he que he 
ledo. em aquesto he a graça da allegria. Estes som os annos e as condições 
do moço spiritual e quem estas condições teuer Christo filhara e aseentara 
açerca de sy. apres daquesto depois que o senhor demostrou que os 
soberbosos e que cobijçam as honrras nom entrariam no regno dos çeos 
mas os paruoos e humildosos entom concludio a resposta aaquesto que 
lhe foy feita per os apostollos dizẽdo (Quemquer pois que se humildar 
assy como este paruoo aqueste he o mayor.) .s. este sera o mayor em o 
regno dos çeeos. Sey aqui pequeno per humildade: por que quanto te 
aqui humildares e fores menor tanto seras acolla emxalçado e mayor. e 
por refrear e soberba e desejo da honra que auiam os apostollos enduze 
os nom a buscar honrra: mas aa darem nom a quaaesquer: mas aos paruoos 
e aos desprezados dizendo. (e quẽ reçeber huum paruoo tal) seguidor da 
minha jnnoçencia (em meu nome) .s. per meu amor por quanto he 
christaão: e garnido e apellidado do meu nomẽ ou por elle nomear o meu 
nomẽ demandando aa porta o reçeberdes em a pousada. e lhe derdes o 
que ouuer mester. per a qual cousa se entendem todollos outros beneficios 
que se fazẽ por deos ao proximo. (E aquelle que reçeber a my que mooro 
em aqueste mundo tal como este reçebera aquelle que me emuiou) .s. o 
meu padre. Onde Ambrosio diz que aquelle que reçebe o seguidor de 
Christo reçebe a Christo. e quem reçebe ha ymagem de deos reçebe a 
deus. Estas cousas Ambrosio. Aquelle que o reçebe digo de voontade 
para auer delle compaixom: e per pallaura por o consolar e per obra para 
o seruir e per paciencia em comportandooo a my reçebe. Com grande 
honra pois deuem seer reçebidos os prouees e os humildosos porque em 
elles deos he reçebido. Onde Theophillo diz. Vee quanto val a humildade 
de que he mereçedor de morar em ella o padre e o filho e o spiritu sancto. 
como se dissesse o / senhor em aquesto segundo Crisostomo. nõ soomente 
se vos taaes fordes aueredes grãde merçee. mas ajnda se vos outros 
semelhauees em meu nome honrardes tanto me pago eu da humildade e 
da simpleza. Onde segundo Jeronimo. por tal que quãdo fosse dada honrra 
aos apostollos nõ se teuessem porem por honrados. por tanto disse 
adeante. nom por o mereçimento daquelles: mas por honra de seu mestre. 
por que aaquelle principalmente he feita a honrra por cuja contemplaçõ 
e graça se faz. E porque o senhor dissera quem reçeber huum paruoo tal 
como este. dando a entender1 que os humildosos deuem seer reçebidos: 

1  No original: enteoder.
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entẽdeo Johãne. que aquelles que nom andauã puramẽte nom deuiam 
seer reçebidos em seu nome. Onde disse lhe. (Mestre vimos huum que 
em teu nome.) .s. chamando e nomeando o teu nome (lançaua os 
demonios: e defendemos lho.) .s. defendemos lhe que nom fezesse aquelle 
por quãto nõ te segue com nosco. Como se dissesse. Tal como este nom 
deue seer reçebido em teu nome (E Jhesu respondeo. Nom o queraaes 
tolher) ca nenhuum que faça virtude em meu nome dira de ligeiro mal 
de my aquelle que nom sta contra nos de todo em todo. e claramẽte por 
nos he em algũa maneira .s. em quanto nom ensina cousas contrairas aa 
nossa doctrina. ajnda que aqueste nom fosse de tanta perfecçom que 
seguisse em todo Christo. assy como nem agora fazem todos os christaãos 
empero em Christo cria. e por tãto he dicto que estaua com elles porque 
nom blasfemaua do nome de Christo como os judeos: os quaaes disse 
que eram contra sy. Segundo Theophillo os discipollos lho defenderam 
nom por auerem emueja: mas porque nom crijam a obra de seus milagres 
seer qual deuia. por reçebera poderio como elles de lançar os demonios. 
Mas segundo diz Çirillo. mas deueram elles pensar: porque nom era elle 
o que fazia os millagres: mas a graça e virtude que era no nome de Christo 
em que elle fazia os millagres. De muytas maneyras som os doões de 
Christo. mas por quanto o saluador dera o poder aos apostollos de lançarẽ 
os demonios pensaua que nom perteençia // aquello a outrem se nom a 
elles. e por tanto cheguarõ a preguntar se perteẽçia esto a outrem se nom 
a elles. Estas cousas Cirillo. Mas quis o senhor que nom deffendessem 
aa quelle que nom andaua com elle de fazer millagres por conseruar os 
discipollos em humildade que se nom gloriassem em obrarem millagres 
nem apossessem aa sua virtude pois que aquesto meesmo vijam fazer a 
outro que nom era delles porque aaquelles que se moueo e trabalhou de 
humildar per exemplo do paruoo menino que aquelles meesmos 
humildasse cõ a virtude de huũ strãgeiro. Segũdo Ambrosio nõ he 
reprehendido Johane por que com amor fazia aquesto por que amaua 
muy deuotamente a deos e era muyto amado delle e pensaua que era bem 
de lhe deffender que nom lãçasse os demonios fora por quãto nom tijnha 
offiçyo de discipollo nem seguia o senhor: mas foy ensinado da defferença 
que auia dos que erã fracos na fe e dos que eram firmes e fortes porque 
o senhor ajnda que guallardoõe os fortes e firmes nõ engeita porem os 
fracos e nom deue seer a alguũ deffeso que nõ huse de bem que tem em 
algũa guisa. mas ante deue seer prouocado e mouido e ajudado para auer 
aquello que nõ ha. Estas cousas Ambrosio. E taaes como estes deuem 
seer leixados obrar por saude e saluaçõ dos outros e deuemos de auer 
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desto prazer nõ por o seu delles soomente. mas por o bẽ porque reçebẽ 
saude. porque ajnda que algũas vezes empeeçam a ssi meesmos empero 
aproueitam a muytos em alegria de deos. Onde Beda diz que desta tal 
sentença foj ensinado o appostollo dizendo ora per aconteçimento ora1 
per voontade e verdadeiramẽte Christo seja nomeado e chamado eu me 
allegro e allegrarei cada vez que o ouuir. E assy em os herejes e em os 
maaos christaãos nom deuemos doestar nem deffender os sacramẽtos 
comuũs que teem de mestura com nosco como quer que nom siguã o 
senhor como nos. Estas cousas Beda. E tal lançamẽto de demoes nõ 
soomẽte demostra e declara a virtude que he de Christo mas ajnda per 
aquesto pareçe que os beneficios de deos nom soomẽte som dados per 
os mayores mas per os menores e per os nom perfeitos porque em / esto 
seja declarada e vista ou sentida a virtude do nome de Christo. A qual 
per os grandes e pequenos geeralmente pode seer feita. Onde Theophilo 
diz. marauilhar te podes tu da virtude de Christo obrar per os maaos e 
que nom som seus discipollos assi como per os sacerdotes som 
sanctificados os homẽs como quer que elles o nom sejam. Estas cousas 
Theophillo. Pois se dos maaos se faz algũa cousa que seja booa de sua 
natureza nom deuem seer vedados ou toruados de a fazerem porque ajnda 
que tal obra nom seja meritoria porque he sem caridade empero he 
despositiua e aparelha o homẽ ou pessoa ha emẽdar sua vida. Ex aqui 
quanto conuida o senhor aa humildade aa qual nos acarreta como a virtude 
que he mujto perteeçẽte mais que outra ao christaão2 empero nos 
deteemos nos de vijnr a ella atees a postumeira hora seendo soberbos 
sempre em quanto viuemos e somos saãos.

Oraçõ.

Senhor Jhesu Christo da me que eu vaa ao mar penssando meus 
pecados em amargura da minha alma e que lançe o anzollo em contriçom 
de coraçom e que abra a boca em a confissom e que pague o dereito em 
satisfaçõ e seja liure do tributo do diaboo e do pedido seu. outorgua me 
ajnda que seendo eu conuertido e reprehendido da soberba seja feito em 
meos olhos assy humildoso como menino paruoo e que assy mereça 
entrar per o caminho streito porta baixa em o regno da bemauenturãça. 
e outorga me que reçeba os paruoos e humildosos por o teu nome fazẽdo 
lhe obras de caridade por que reçebendo eu a ti em elles mereça seer 
reçebido per ti em o çeeo. Amen.

1  No original: oro.
2  No original: christaao.
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De como nom deuem seer escandalizados os simprizes: e paruoos
nem doestados aa defora nẽ desprezados aa de dentro

na voontade. Capitollo sexto.

Depois ergo que o senhor tirou os discipollos da soberua e cõtenda 
que auiã sobre a honra e que elles humildosamẽte reçeberõ o que lhes 
ensinaua tira os da pena em que encorrẽ quaaesquer que doestã e teẽ em 
maao desejo de o escãdelizar. // os pequenos e os paruoos. porque segundo 
Crisostomo. assy como aquelles que os hõram mereçem gualardõ de 
deos. assi meesmo aquelles que os deshonram e escãdalizam reçeberam 
a postumeira pena e vinguança que he a morte. E aquelle escandaliza 
que per seu dicto ou feito nom boo da aazo a alguẽ de cayer em pecado. 
ou aquelle que per pallaura ou exẽplo demoue e empuyxa alguẽ a mal. 
E primeiramente amoesta esquiuar o escandalo actiuo a outrem. e depois 
amoesta que esquiuemos e nos guardemos do escandallo passiuo o qual 
he o nosso proprio s. que nom reçebamos nẽ nos ajamos por escandalizados 
de outrem. Este pois he o entendimento e sentença .s. que nos apostollos 
nom queiraaes desputar sobre a auantajem da honra porque daquesto 
escandalizarees e farees perder os pequenos e paruoos. E som chamados 
pequenos aquelles que nouamente vyerõ aa ffe. e todollos outros que 
som fracos em ella: os quaaes de ligeyro se tornam a mal per os maaos 
exẽplos. ca os grandes e que som de virtude jnteira que som chamados 
robustos e fortes na ffe e caridade por causa que ouçam ou vejam nem 
padeçam nem se partem ligeyramente da ffe e da verdade: nem caãe em 
pecado per maa pallaura que ouçam nem maao feito que a outrem vejã 
porque se contem nos Prouerbios que o justo nom auera tristeza de cousa 
que lhe auenha qualquer que ella seja. Dereitamente pois he chamado 
pequeno e paruoo aquelle que pode reçeber escandallo. diz pois que. 
(aquelle que escandalizar huum daquestes pequetinhos que creem em 
my a mester ha que lhe seja pendurada hũa moo asnal) s. hũa grande 
pedra ou moo tal e tam grande como husam de tirar e trager os asnos e 
cauallos cõ roda ẽ os moynhos ou ataffonas em seu collo. (e que ho 
amergulhe aa profundeza do mar.) onde Jeronimo diz que fallo aqui o 
senhor segũdo custume daquella prouincia onde husauam dar aquesta 
pena açerca dos antigoos aaquelles que cayam em os mayores crimees 
aos quaaes atauam huũ grande seixo e lançauanos no fundo do mar. Ha 
meester ou cõpre lhe porque mujto melhor he por a culpa reçeber a/qui 
pequena e breue pena que de seer guardado para os tormẽtos eternaaes. 
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porque deus nom cõdempna duas vezes por huũ pecado. Estas cousas 
Jeronimo. E diz adeãte (ay do mundo) .s. dos homẽs mundanaaes (por 
os escandallos) que fazẽ aos outros por que se tam graue cousa he 
escandalizar os pequetinhos que mais compria aaquelle que escandaliza 
huum delles seer lãçado ao fundo do mar com hũa moo ao collo: a qual 
pena em o mundo he assaz grãde que confusom ou pena pois he a que 
mereçe o mundo por os escãdallos ay ay pois ou confusõ cõfusom sta 
aparelhada pera sempre os homẽs mũdanaaes e pecadores por os 
escandallos que fazem aos proximos: nem se cauidam nem ham temor 
de os fazer nõ soo aos pequenos e paruoos mas aos grandes e firmes. E 
por quanto lhe poderiã preguntar e fazer argumento. se tam maa cousa 
he escandalizar os outros. porque he prometido ou atorguado que venham 
escãdalos e os aja no mundo. e responde. (neçessario he) .s. complidoira 
cousa e proueitosa por examinaçom e prouaçom dos outros (que venham 
escandallo) .s. embargos e toruaçoões booa conuersaçam e vida de fazer 
seruiço e prazer a deos. E portanto diz o apostollo perteẽçe que aja hy 
heresias e he forçado por tal que sejam conheçidos em vos aquelles que 
som prouados. Onde Jeronimo diz que assy como he necessario que o 
fogo aqueente e a neue arefeente. Assi he outrosi neçessario que a maldade 
do mundo cheo de errores pareça per os escãdalos e se descubra. e que 
a caridade dos perfeitos seja justa e claramente per as obras da piedade. 
Estas cousas Jeronimo. Nom he esta neçessidade absoluta .s. que se nõ 
podesse escusar de auer hy scãdallos. mas he tal neçessidade por as 
muytas desposições e subiectos que se mostram na maldade do mundo 
os quaaes he forçado que se descubram e pareçam. Nom ha hy neçessidade 
algũa que forçe os coraçoões seer maaos: mas por quanto elles som maaos 
he necessario e forçado que mouã escãdallos. Ou segũdo Christo. esta 
neçessidade nõ faz o liure aluidro nẽ poõe força ou necessidade de cousas 
algũas serẽ forçadamẽte mas notifica // ante que venha aquello que toda 
via auera de vijnr. nem por elle dizer ante que venha. mas por quanto 
auia de seer por tanto o disse elle. ante que fosse. Escandallo som as 
deffesas do caminho dereito. E neçessario he que venham .s. em toda 
guisa vijnram mas porque poderia ajnda seer arguido assy se neçesario 
he que venhã escãdalos ergo aquelles que os fazẽ nõ deuem seer punidos. 
E respõde que sy dizẽdo (empero ay) .s. dãpnaçom e confusom perpetua 
(seera aaquelle homẽ per que) .s. que he causa e aazo: e per cuja mallicia 
(o escandalo veem) se elle pero ho pode esquiuar sem peccado. Confusom 
aaquelle que aquello que he neçessario de seer feito no mundo elle cõ 
mallicia sua faz que seja feito per elle. Se aquesto fosse neçessidade 
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segundo Crisostomo. nõ dissera elle confusom ao homẽ. porque aaquelles 
que per ellecçõ ou malicia fazem mal chama elle propriamẽte mezquinhos. 
Onde Theophilo diz. demãdam alguũs se he neçessario que venham 
escandallos: porque reprehende o senhor aquelles que os fazem. porque 
qualquer cousa que pare a neçessidade pecado venial he. Mas paramentes: 
ca esta neçessidade teẽ seu nasçimento em o liure aluidro. Vendo o senhor 
quanto os homẽs se dam a mal e nõ prepoõe algũa cousa de bem faz e 
disse quãto ao que se seguia daquello que elle vija que neçessario era 
que aconteçessem escãdallos. assy como se o phisico vee alguem que 
nom teẽ booa dieta ou regimento. e digua neçessario he que aqueste homẽ 
adoeça. e por tanto aaquelle que traz os escandallos disse elle confusom 
ameaçandoo com pena. Onde e Jeronimo diz que os escandallos vijnr ao 
mundo neçessario he: mas cada huũ se descubrira per sua malicia em os 
escãdallos que per elle veem. E per esta sentença geeral foy condempnado 
Judas o qual fez prestes seu coraçom aa trahiçom. Estas cousas Jeronimo. 
E ajnda que per vezes o escandallo que alguũ homẽ faz seja proueitosa 
e se sigua delle bem nom sera pero elle julgado per deos segũdo aquelle 
bem que aconteçer. mas segundo a fijm a que o fazia o que o cometia. 
Escandallo boo foy o crucificamento de Christo: empero aquelles que o 
crucificarom fezerõ mal. Sẽpre deos julgua a obra da entençõ e da mal/
licia dos que pecam e nom dos beẽs que se dello siguam os quaaes beẽs 
faz elle soo. e elle ordena que se tornem em bẽ. E segundo diz Crisosto. 
per a pena daquelle que escandaliza entẽde tu o gualardom daquelle que 
faz saluar o homem. Se elle nom teuesse grande cujdado da saluaçom 
da hũa alma nom daria ou ameaçaria de dar tam grande pena aos que 
escandalizam. E com razom sera confusom aaquelle per que veem o 
escandalo por quãto aparelhou o caminho aa perdiçom dos outros. Assi 
como aquelle que lançasse peçonha em a fonte seria causa de morte de 
todos aquelles que beuessem della e morressem assy meesmo he do 
escandalo. de aquesto falla assy Gregorio. A quantosquer que alguem 
per seu exẽplo deu aazo de mal viuer por tantos he tehudo de dar conta 
e razom ajnda que o elles no siguam. Onde e Crisostomo diz. Se o homẽ 
ou molher se affeitar e jnclinar os gestos daquelles que o virem ajnda 
que se dello nom sigua dampno alguũ sera julguado para sempre. porque 
apresentou peçonha como quer que nom ouue hy quem a beuesse: e a 
fremosura ou affeitamento escança ou lança peçonha a as almas. Grande 
pecado pois he o escandallo e porẽ muyto deue seer esquiuado. Onde 
Agustinho. Mais pecam aquelles que açendem as almas para pecarem: 
e que as tirã a deos que aquelles que crucificarom a carne de Christo: 
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Onde Ysidoro diz. que pyores som aquelles que per suas doctrinas e 
exẽplos corrompem e dampnam a vida e custumes dos boos que aquelles 
que roubã os beẽs e as herãças alheas. Desy depois que tractou do 
escandalo actiuo que fazemos defendendo que nom escandalizemos os 
fiees. agora determina ou tracta do escãdallo passiuo que padeçemos 
amoestando que nos guardemos daquelles que fazem escandallos e nom 
escãdalizam. porque muytas vezes tam grande mal ou pecado he seer 
escandalizado e enganado bem como escandalizar e enganar. Deue se 
pois homẽ guardar de seer escandalizado doutrem nẽ de sy meesmo. 
Outrem te pode dar materia e aazo de escandallo de tres maneyras. Ou 
per ajuda. a qual se entende per a maão ou per seruiço1: o qual se entende 
per o pee ou // per conselho o qual se entẽde per o olho2 segundo que 
alguem da a si meesmo aazo de escandalo per seu proprio feito ou obra 
que se entẽde per a maão ou per voõtade que se entendẽ per o pee ou 
per conheçimẽto o qual se entende per o olho. E por fugir pois de pecado 
do escãdalo traz hũa semelhãça ou figura dos membros e arguẽ que tam 
graue he o pecado dos que fazẽ escandallo que ajnda que sejam tam 
cõjuntos e cheguados a nos como os mais desejados e mais amados 
mẽbros sõ ao corpo ajnda que nos sejã tã neçessarios como as maãos ou 
pees ou como o olho que sem ẽbargo de todo deuemos leixallos e fugir 
delles pois nos toruã em nossa vida e porem diz. (se a maão tua deestra) 
.s. aquelle que te ajuda e te he tã proueitoso como a maão (ou teu pee) 
s. que aquelle que te serue e cõ seu trabalho e cuydado te soporta (te 
escãdaliza) .s. te torua em feyto da alma (cortao ou tirao) quanto aa obra 
rompẽdo a affecçõ (e lãçao de ti) de feito cauidãdo te da sua cõpanhya 
e da razõ. (boõ cousa he) .s. melhor he (a ti emtrar a uida fraco.) .s. sem 
ajudador ou companheiro dãpnoso (e mãco o coxo) .s. sem maao seruidor 
ou amigo. (que auẽdo duas maãos e dous pees) .s. dous ajudadores ou 
dous seruidores que sejã a ti proueitosos e amigos e te escandalizem 
quãto ao feito da cõsciẽçia (E seer lançado em fogo pera sempre. E se o 
teu olho te escãdaliza tirao e lãçao de ti) e segũdo Agustinho por o olho 
entẽde o muyto amigo e amado cõselheiro nas cousas diuinaaes e o olho 
seestro he aquelle que da cõselho nas cousas terreaaes. E o entẽdimento 
ou teençõ da questo seja este que qualquer cousa que tu tenhas que ames 
assi como o olho deestro se te escãdalizar lãçao de ti porque as occasioões 
de pecar som de fugir. Do seestro he escusado fallar pois que ao deestro 
homẽ nõ deue perdoar. A maão destra se toma por aquelle ajudador que 
he nas cousas de deus e que he mujto amado e cõplidoiro pera as cousas 

1  No original: scruiço.
2  No original: olheo.
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que som necessarias ha esta vida presente e ao corpo e semelhauelmente 
se entende per o pee em sua maneira. E diz adeãte o senhor fallãdo do 
dicto fogo (onde o vermẽ) .s. o remordimẽto e o cauterio ou queimamẽto 
da cõsciencia (da quelles nõ morre.) nem cessa de / roer a alma cõ tristeza 
(e choro) porque nõ obrou bem. Cada huũ sera entõ accusador de ssi 
meessmo auendo nembrança das cousas que fez em viuẽdo. Onde 
Ambrosio diz. Qual pena he mais graue que a ferida de dentro da 
consciẽcia: e mais deuia homẽ fugir della que da morte e mais que da 
pena daqui dobrada e mais que de seer desterrado (E o fogo do inferno) 
que queyma o corpo de fora (nõ se apagua) nẽ mingoa porque aqueste 
he fogo que atormẽta e nõ se apagua nẽ gasta: e por tanto a sua materia 
sempre durara nem teẽ outrosi contrairo de que possa seer apaguado nem 
corrõpido. Onde Beda diz que assi como o vermẽ he door que a causa e 
rooe de dentro assy he o fogo pena que queima aa de fora. E o 
entendimento das cousas sobredictas em soma he que a cõpanhya dos 
amigos ou seruidores ajnda que neçessarios pareçẽ deue seer afastada e 
partida se he aazo de queeda da tua alma porque melhor he sem estes 
amigos ou seruidores taaes seer em o parayso que hao depois hir ao 
jnferno. Nom ha hy cousa que deuamos amar cõtra a saude da alma. 
Onde Casiod[o]ro diz que a justiça nõ conheçe padre nem madre nẽ cura 
dalgũa pessoa mas cõsijra deus soo e a elle paramentes. Rompe pois todo 
desejo carnal e tira o de ti se tu es mayor e mais poderoso que elle e se 
menor es parte de elle e em quãto poderes guardate de cõpanhya da quelle 
que castiguar nom podes. Nom ha hy cousa tã empeeçiuel como a maa 
companhya. e por tãto aquelles que som jncorrigiuees por muyto nossos 
amigos que sejam deuẽ seer esquiuados por tal que se com os perdidos 
queremos acõpanhar em esta vida que nom peçamos com elles em a 
outra. Onde Jeronimo diz. Mylhor he que nõ tenhas ou que soportes a 
mingoa dos parẽtes e chegados e dos proueitos carnaaes que por quereres 
guaãçar teus amigos e diuidos reçebas aazos de cayres. E assy nõ 
proponhamos jrmaãos molheres nẽ filhos nẽ quaaesquer desejos que nos 
possam lãçar fora do regno dos çeeos ao amor do senhor. Bem conheçe 
qualquer christaão que he aquello que empeeçe ou em que se affica mais 
seu coraçom e em que he tẽptado. Milhor he viuer sollitario que por auer 
as ajudas e necessidades da vida presẽte perder a uida eternal. Milhor // 
he saluarse stando soo que perdese estando cõ muytos. Estas cousas Jero. 
E nota que segũdo Agust. per aquello se partẽ os homẽs dos que os 
escandallizã .s. per nõ consentirẽ aos malles que lhes requerẽ. e com que 
os conuidã. Mas pregũto que cousa deuemos leixar por nom escandalizar. 
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e deuese dizer que ou aquello de que he feita a pregunta he pecado mortal 
ou ajnda venial. e de tal como esta cousa nom he duuida que eu o deuo 
leixar. ou he ĩdeferẽte .s. que pode seer pecado ou nom pecado. e aquesto 
tam bem deue seer leixado sempre. ou he bem entõ digo que ou he bem 
a que eu seja obrigado per mandamẽto e tal como este eu o nõ deuo leixar 
per esquiuar ou me guardar de escandallo. porque nõ deue alguẽ pecar 
por guardar outrẽ de pecado. ou he bem de conselho e de perfeyçõ ou 
sobre errogaçom e aqueste ajnda que o possa homẽ se quiser por esquiuar 
escandallo de outrẽ. empero nom o deue leixar sempre nẽ de todo porque 
ajnda que nom seja necessidade de fazer aquelle bem tal cõpridoiro e 
perteençente. pero porque he pera perfeiçõ da vida e justiça e doctrina 
nom deue simprezmẽte e sempre seer leixada por se guardar de fazer 
escandallo alheo. Onde ha huũs versos que dizem que aa justiça da vida 
e a doctrina dã lugar os escãdallos. daquesto veeras muytas cousas no 
capitollo precedente. E he de notar que mujtas excellencias da humildade 
leemos aqui em este lugar. Teẽ a humildade excellencia primeiramẽte 
em os collegios dos sanctos porque he exemplo e trellado do sancto 
poboo. onde chamãdo o senhor o paruoo poseo em metade delles. 
Segundariamente teẽ excellẽcia no officio porque he porteira do paraiso. 
onde diz se vos nõ conuerterdes e fordes feitos assi como paruoos nom 
entrarees em o regno dos ceeos. Terceiramente teẽ excellẽcia no guallardõ 
he dos mayores do regno. onde aquelle que se humilliar asi como aqueste 
paruoo seja o mayor no regno dos ceeos. A quarta excellencia da 
humildade he em seer a primeyra e mais alta por quanto he vigayra de 
Christo onde quẽ reçeber huũ paruoo tal em meu nome a my reçebe. A 
quinta he o juizo que teẽ: porque ella he a principal vingador do doesto 
onde quẽ escandalizar huũ daquestes peque//nos paruoos comprelhe que 
com hũa moo ao collo. etc. A sexta excelencia he ajnda que ham em 
aquesto desterro porque aquelles que a seruem e acompanhã e ajudã som 
os bemauẽturados anjos. Onde se segue veede que nõ desprezes alguũ 
destes pequenos porque os seus angeos. etc. Depois que ensinou de 
esquiuar o escandallo per cõseguinte ensina logo desprezar o menos 
prezo e nõ curar delle o qual he a raiz do escandallo ou acerca. Comoquer 
que por esquiuar o escãdallo o senhor mandasse esquiuar todollos desejos 
ou afeiçoões carnaaes. empero nom em tanto que nom curemos daquelles 
de que teemos sperança da saluaçom das quaaes deuemos1 auer aficado 
cuydado e sentido onde da huũa razõ special por nõ desprezar os pequenos 
e paruoos: mas que deuem seer honrrados. e deuemos buscar sua saluaçõ 

1  No original: denemos.
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.s. porque1 som mujto amados de deus: a qual cousa elle demostra em 
duas razoões. e portanto diz. (veede que nõ desprezees huũ daquestes 
pequetinhos) Assy como se dissesse segũdo Jero. quãto em vos for nom 
queiraaes desprezallo. mas aalem da vossa saluaçõ tende cuydado da 
sua. mas se virdes que elles perseueram em pecados entõ leixaae os ca 
melhor vos he saluardes vos soos ca pereçerdes com muytos. E aquesto 
mostra assi primeiramente per a honrrada guarda dos angeos dizendo. 
(eu vos digo a vos que os seus angeos) .s. aquelles que a elles som 
asignados (sempre veem a façe do meu padre que nos ceeos he) .s. sempre 
husam e se aproueitã da vista e claridade de deus. a façe de deus segundo 
Agustinho he a demostraçõ sua. e porẽ podẽ notificar e denunciar a deus 
as enjurias que a elles som feitas. E a razõ que faz he de menor a mayor. 
porque os paruoos ou simprezes nom som desprezados dos mayores .s. 
de deus padre e filho e spiritu sancto. ergo nom deuem seer menos 
prezados dos homẽs que som menores como se dissesse. Vos nõ deuees 
desprezar mas honrrar aquelles que hõrra deus cellestrial. e os faze auer 
tal dignidade que assigna ãgeos do ceeo que os seruã e guardem. Nom 
he de desprezar per o homẽ aquelle que de deos teem tanto cuydado. Se 
vos pois menos prezaaes os am//geos o denũciarã e o meu padre os 
vingarã de vos. Onde Jeronimo diz. Grãde he a dignidade das almas 
porque cada hũa dellas do começo da sua nascença teem huũ amgeo 
assinado em sua guarda e assy os angeos som açerca de nosso seruiço e 
ajuda porque ally estã onde obrã e veem deus em o çeeo façe por façe. 
porque em todo lugar he deus presente. E som pois enuiados adeante o 
senhor porque onde quer que vaão ou venhã de dentro delle correm e 
quando a nos veem assy acabã seu seruiço e ministerio de fora que pero 
nunca se partẽ de dentro de deus per contemplaçom. E bẽ diz que deos 
he em os çeeos por que ajnda que elle seja em todo lugar per essençia e 
presença e poderio. empero especialmente se diz que he em os çeeos 
onde esta presente os bẽauenturados per aberta e clara visom dessi filha 
outra razom da redempçom de Christo. Onde Crisostomo. Nõ diguas 
aqueste he ferreiro e aqueste he huũ alfayate e aaquelle he huũ laurador 
porque por razõ dos angeos que teem por cõpanheiros e que lhes som 
enuiados deuẽ seer honrrados. E ajnda por seerẽ remijdos e cõprados per 
o senhor a qual cousa ajnda he mayor. Onde diz (veyo e do çeeo descendeo 
o filho do homẽ) saluador dos homẽs. (a liurar aquello que pereçera) .s. 
a geeraçom humanal nõ soomẽte os grãdes mas os pequenos. Como se 
dissesse vos nõ auees porque desprezar e toruar para se perderẽ aquelles 

1  No original: porqne.
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que eu vijm saluar porque eu por amor dos homẽs quis seer homẽ. Onde 
o apostollo diz. Nõ queiras anojar e perder ou destroyr teu jrmaão por o 
qual Christo morreo. e aquesta razõ ou maginaçõ he mayor que a primeira. 
Graue cousa he deshonrar aquelle que deos hõrra dãdo lhe o anjeo por 
guarda mas ajnda he mais graue por quãto por sua saluaçom o filho de 
deus quis vijnr ao mũdo. Do sobredicto ministerio do ãjeo diz assi. 
Bernardo que fiel messageiro e secretario he aquelle que sabe bẽ o amor 
dãbas as partes e nõ he ẽuejoso mas leal e nõ cura do seu mas do louuor 
do senhor e tracta andãdo antre o amigo e a namorada: e offereçe as joyas 
e traz o retorno. esta esperta e aquelle afaagua. e algũas vezes ajnda que 
raramente os ajũta ãbos ou arebatando a namorada ou tragẽdo a ella o 
amigo. E assy he do do/mestico e conheçido no paaço que nõ ha reçeo 
de seer lãçado fora e cada dia vee a façe do padre. Onde e Anselmo diz. 
que estes angeos sõ milhares de milhares pera cõplir os ministerios e 
mandados do padre cõ ledo andar cada dia do çeeo aa terra como abelhas 
que andã curssando dos cortiços aas flores coregẽdo e apostando muy 
bẽ todo. E he poboo prestes e bẽ diligẽte e nõ sabem fazer mal nẽ tardar 
que nõ obedeçã. Estas cousas Anselmo. Vees pois quã dilligẽtes som os 
amgeos em nos seruirem e quã afficados açerca de nos donde nos lhes 
deuemos catar grãde reuerẽcia. e cada dia os deuemos louuar e hõrrar e 
darlhe muytas graças. e nẽhũa cousa illicita nẽ torpe cuydar fallar nẽ 
obrar em presença delles os quaaes sempre estã cõ nosco. E pera esto 
nos amoesta Bernardo dizẽdo. Aos seus angeos mandou por ty que te 
guardassem em todos teus caminhos. Quãta reuerẽcia te deue fazer aver 
esta pallaura e quanta deuoçõ dar e quanta fiuza .s. teer reuerẽcia por 
sua presença e deuoçõ por sua bẽ querẽça e fiuza por guarda que de ty 
ham. Auisado pois anda tu onde estã os ãgeos como lhes mãdado he que 
andẽ cõ tygo em todas tuas carreyras. em qualquer praça ou em qualquer 
canto aue reuerẽcia ao teu angeo. nẽ ouses fazer em sua presença aquello 
que nõ ousarias se te eu visse. Que retorno darias a deus por todallas 
cousas que te elle deu? Certas nõ al senõ que a elle soo des honrra e 
louuor. e porque a elle soo por quãto elle foy aquelle que mãdou: e todo 
dom boõ nõ he se nõ seu. Empero ajnda que elle esto mãdasse aaquelles 
que cõ tãta caridade lhe obedeçẽ e acorẽ a nos em tã grãde neçessidade 
nõ he licita cousa que sejamos ingratos. Sejamos pois deuotos e gratos 
ou conheçidos a tã grãdes guardadores nossos. e nomeemollos altas vozes 
quãto podemos e deuemos. Estas cousas Bernardo. E porem cõ toda 
promptidõ e deuoçõ declaradamẽte e leda pagua tu o diuino officio. e 
em todas cousas e lugares .s. cauidãdo e fallando veẽdo e oujndo. stãdo 
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e seẽdo suplicãdo e orando e tomãdo indulgẽcias. e ajnda em todas outras 
cousas que em aqueste mũdo ao diuino seruiço officio perteençe ao corpo 
e alma de obrar te aue assi humildosamẽte como se teuesses deus e a 
bẽauẽ[C]//turada virgẽ e todollos amjeos e sanctos ante ty e os vissees 
cõ teus olhos corporaaes pensando que sem duuida nẽhũa os amgeos 
sanctos alli estã presentes em cuja vista tu cãtas ou oras a deus que em 
todo lugar he. Onde de que maneira podera alguẽ recolher se para estar 
emtẽto na oraçõ. ensina o Basillio dizẽdo. Como nõ percalçara qualquer 
que os sentidos nõ andem vagãdo em a oraçõ se elle for çerto que sta 
ante os olhos do senhor. Magine pois o homẽ que sta ou jaz inclinado 
ante a presença do senhor. e que falla cõ elle e sera ajudado que a voõtade 
sua nõ ande vaguãdo. Onde Jeremias diz. Recordate que eu styue em a 
tua presença para fallar bẽ por elles. Mas tu homẽ nẽbra te que estas ẽ 
presença de deus. Estas cousas Basilio. E por quãto os homẽs ham de 
seer cõpanheyros aos amjeos e ajũtados aas suas ordeẽs e cõpanhia. Nota 
aqui que quaaesquer da ygreja .s. os christaãos. e mayormẽte aquelles 
que em religiosa vida seruem a deus fielmẽte e deuota. e por o de deus 
fazẽ ajuda e acorrimẽto aos fracos e pellegrijns ou strangeiros. e aos 
pobres cõ amor e caridade fraternal. estes taaes som em a primeira ordẽ 
e serã ajũtados e ygualados a ordẽ dos amjeos. E aquelles que mais 
familiares som de deus e trabalham em oraçõ e deuoçõ: e dam aos 
proximos ajuda e fauor e conselho e doctrina. estes som em o segũdo 
graao e serã ajũtados aa ordẽ dos archãjeos. E aquelles que se exercitam 
em proueza volũtaria e de spiritu e em humildade paciẽcia obediẽcia: e 
que obrã fortemẽte e husam de todas virtudes. estes sobẽ ao terçeiro 
graao que he a ordẽ dos spiritus chamados virtudes. E aquelles que 
trabalhã e lutam cõtra os viçios e os vençẽ e nõ fazẽ cõta do demo nẽ de 
todos seus requerimẽtos. estes auerã a vitoria ou triũpho da gloria cõ a 
ordẽ das potestades. E aquelles que em a ygreja de deus teem curas e 
prellazias que lhes forẽ cometidas e vigiã de dia e de nocte por bẽ reger 
e administrar e a guaãçar as almas. e se trabalhã cõ grãde esforço de 
dobrar os marcos ou cabedal que lhes forõ encomẽdados. estes em o 
quinto graao por seu trabalho possuyrã a gloria do regno cõ a ordẽ dos 
principados. E aquelles que cõ reuerencia e cõ toda subjeçõ humildosa 
se inclinã aa magestade de deus. e por louuor seu catam honrra e reuerẽcia 
a todo / homẽ e o amã como si meesmo por serẽ feytos a ymagẽ de deus. 
e se conformã ajnda cõ o senhor quãto podẽ subjugãdo sua carne ao 
spiritu e mortificãdo o ençẽtiuo1 e apetito della e asenhoreando se de seu 

1  No original: ençetino.
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coraçõ e mudãdo pera as cousas cellestriaaes taaes como estes se allegrarõ 
na sexta ordem ou graao cõ as dominaçoões ou senhorios. E aquelles 
que se cheguã aa discreta e sajes meditaçõ e contẽplaçõ. e abraçam cõ 
sigo a limpeza do coraçom e assessego da voõtade. e fazem de sy morada 
em que deos folgue os quaaes som chamados dereitamẽte parayso de 
deus. segũdo aquello que diz. os meos dilectos e viço he seer cõ os filhos 
dos homẽs. dos quaaes outrosy diz elle meesmo. andarey cõ elles a starey 
cõ elles. Em o septimo graao ou ordẽ dos thronos seram alojados. E 
aquelles que em sabedoria e conhoçimẽto sobrepojã os outros e que cõ 
singular bẽauenturãça veẽ deus de façe a façe cõ a voõtade alumyada. E 
aquellas cousas que tiram da quella fonte de toda sabedoria per ensinãça 
e caminhamẽto dos outros e alumiamẽto a tornã outra vez a lançar em 
ella. estes serã alojados em o graao octauo ou ordem dos cherubijns. E 
aquelles que de todo coraçõ amã a deus: e que lançã todos em ardor e 
fogo eterno que he deus meesmo. e seendo ja feytos muyto semelhauees 
a elle nõ por amor seu mas por amor de deus: como muyto amados seus 
todas cousas amã em elle. E os amigos e jmigos amã por elle os quaaes 
nõ ha hy cousa que os possa alonguar nem embarguar. porque quãto mais 
os jmigos se aleuantã cõtra elles tãto se esforça mais em seu amor conjũcto 
e cheguado1 nẽ requerem cousa de gaanho nẽ consolaçõ tẽporal saluo 
aquello que perteençẽ a louuor e gloria de deus. E som tam açesos em 
amor feruẽte de deos que nõ ham medo nẽ reçeo segũdo faziã os 
apostollos e sanctos de passarẽ per mill mortes. e menosprezados todas 
mortes penas e trabalhos e tribullações por o feruor do amor em carne 
mortal. e em aquesta vida presente ledamente soportam todo nojo e pesar 
e ardem em sy bẽauenturadamente e asçẽdem os outros que amẽ de 
maneira que se podessem todollos homẽs fariã arder em chama damor 
diuinal: e os fariã perfeitos para arderem com elles. Estes ajnda chorã os 
viços // e pecados alheos como se fossẽ seus proprios nẽ buscã cousa 
pera sy meesmos de louuor nẽ guaanho. mas sobre todas outras cousas 
amã sempre cõ sospiros de coraçõ a façe desejada de deus padre soo. e 
aquesto buscã e pedẽ aquestes cõ razõ serã contados em a nouena ordem 
e graao dos seraphijns antre os quaaes e deus nõ ha spiritus alguũs que 
o cõtẽplẽ mais de perto e que pareçã seer a elle mais cheguados.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo boo meestre e regedor tu gouuerna e rege por 
tua piedade todas minhas cousas de dentro e de fora de guisa que nũca 

1  No original: ochegado.
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Dos tres contos .s. da ovelha e da mealha e do filho gastador.
Capitulo .vij.

Depois desto porque nẽhuũ escãdalizasse nem desprezasse os 
pequenos: e por mostrar quã grãde som açerca do padre os que em este 
mundo som pequenos poõe tres cousas ou hystorias huũ em pos outro 
per ordẽ. E segũdo Luchas diz forõ as causas e occasioões daquestes tres 
cõtos o cheguamẽto dos publicanos e pecadores e as murmuraçoões dos 
scripuaaães e phariseos (e erã acheguados) ou se acheguauã (a Jhesu os 
publicanos e pecadores) que auiã mester saude (pera o ouuirem) por que 
cõ razõ reprehẽdia os pecados e porque os nõ amoestaua com aspereza: 
mas cõ benignidade e daua lhes esperãça de perdom. De boõa voõtade 
se deuẽ todos cheguar a Christo porque todollos remedios podẽ achar 
em elle. dos quaaes Ambrosio diz assy. Toda alma se chegue a Christo 
porque Christo he em nos todas cousas. Se queres seer curado da ferida 
elle he phisico. se es esqueẽtado de febres elle he fonte. se es agrauado 
per malliçia elle he justiça. se as mester fauor ou ajuda el/le he virtude e 
esforço. se as medo da morte elle he vida. se desejas hir ao çeeo elle he 
o caminho. se foges das escuridades elle he lume. se buscas viãda elle 
he mantijmẽto. (E murmurauã os phariseus e scripuaães dizendo porque 
reçebe aqueste os pecadores e come cõ elles) como seu amigo como se 
tal obra fosse muy maa ao homẽ e auida como trahyçõ. E respõdẽdo 
o senhor traz tres hystorias ou cõtos: ẽ as quaaes demostra que os 
pecadores penitẽtes e que se reprehẽdẽ deuẽ seer reçebidos segũdo tres 
cousas que soõe enduzer e demouer os homẽs a auer doo e cõpaixõ que 
som simpleza e acheguamento do diuido e neçessidade. porque o homẽ 
he muj simplez ẽ respecto do jmjgo .s. o dyaboo que he muy astudo e 
auisado ẽ malicia. e a esto enduze a hystoria primeyra de hũa ouelha que 
se perdera de çento: a qual buscada e achada por quanto era fraca e nõ 
podia andar o pastor boo filhou ha a as costas e leuouha aa manada das 
outras. e veyo se pera casa e chamou os amigos e vezinhos que ouuessem 
prazer com elle por que achara a ouelha que perdera. E per hũa ouelha se 

a outros de my nem a my de outros venha escandalo. mas a tua graça 
tire de my e alõgue todo aazo de escandalo. Outorga me ajnda que eu 
nõ presuma de menosprezar alguẽ dos pequenos e paruoos mas que ãte 
tenha semtido de honrrar todos aquelles que tu senhor teueste por bẽ tãto 
fazer honrrados que em seu seruiço e guarda ordenaste e assignaste os 
bẽauẽturados angeos. e tu meesmo por os saluar quiseste do çeeo a este 
mundo vijnr e morrer. Amen.
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entende geeralmente todollos homẽs: porque huũ soo foy criado homẽ 
em o começo do qual descendessem todollos outros: e no erro daquelle 
todollos outros homens cayerom em erro. e as nouẽta e noue leixou em 
o deserto .s. leixou as noue ordeẽs de angeos porque aquello meesmo 
significã as noue dezenas que significam as noue vnidades. E leixou 
as por razõ da humanidade que veyo filhar em o deserto .s. em o çeeo: 
porque o çeeo he dicto deserto porque aa semelhança do deserto em elle 
ha doçes cantares de aues .s. de angeos: e ally som as rosas dos martyres 
e as viollas dos cõfessores: e os lirios das virgeẽs. E porque a soma toda 
inteira fosse recobrada em o çeeo buscaua o homẽ que se perdera em a 
terra. e como o piadoso pastor achou a ouelha perdida nom lhe deu pena 
nem a ferio nem a fez vijnr per força aa manada: mas trouue ha aas costas 
como quer que com grande trabalho empero ledamente a pos sobre sy: 
porque reçebẽdo a natura humana em seus braaços estendidos na cruz: 
e per seu grande prazer soportãdo a door da morte tirou e leuou os [C ij] 

// nossos pecados porque1 segundo Ambrosio os ombros de Christo os 
braços da cruz sõ. Ally diz elle pousey eu meus pecados e em aquella 
cruz do nobre tormẽto folguey. Achada a ouelha veyo se para casa: por 
que depois que ho homẽ foy repairado e remijdo sobio se ao çeeo. e leuou 
com sigo catiuado o vosso catiueiro e a nossa catiuidade. E chama os 
amigos e veezinhos .s. os choros dos anjeos que som seus amigos porque 
cõtinuadamẽte comprem sua voontade e som seus vezinhos por que a 
meude ham a claridade da sua vista. E disse lhes ajuntade vos a my ca 
achey a ouelha que perdera. Segundo Gregorio: Nom disse elle allegray 
vos com a ouelha mas com migo porque a sua allegria he a nossa vida. 
e quando nos somos tornados ao çeeo emtom complimos e acabamos 
nos a sollẽpnidade do seu prazer. Ou por tanto deuemos allegrar nos cõ 
elle por que nõ trabalhou em vaão nem foy morto sem proueito porque 
achou a ouelha perdida. Com a ouelha nom nos deuemos allegrar ou 
festejar porque nom foy achada per alguũs seus mereçimentos. E diz 
adiãte concludindo (Eu vos digo que assy sera prazer em o çeeo sobre huũ 
pecador que fezer peendẽça que sobre nouenta e noue justos que nom hã 
mester a reprehendimẽto.) Em qualquer hora que huũ pecador se cõuerte 
he prazer feyto aos anjeos de deos porque o seu cõto se enche: e per[o] 
acaba per o conuertimento dos pecadores. Onde Agustinho diz que aquelle 
que per peendẽça destrue seu pecado sera pera sempre companheiro da 
bemauẽturança anjelical. e por esto he que sobre a conuersom de huũ 
pecador assi como do seu cõpanheiro se diz que os anjeos se allegrã 

1  No original: porqne.
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porque segũdo diz Origenes nos damos aazo de os anjeos auerẽ prazer 
em os çeeos quando andamos sobre a terra e auemos ja conuersom em 
os çeeos. Segundo Ambrosio porque os anjeos som racionaaes nõ sem 
razom se allegram da redempçom dos homẽs. E aquesto he proueitoso 
a nos por nos dar encẽtiuo1 de bõdade quando cada huũ cree que o seu 
conuertimento he praziuel e graçioso aas companhas dos anjeos a ajuda 
dos quaaes deue desejar e reçear de lhes / fazer offensa. E tu pois sei aazo 
aos anjeos de allegria e ajam prazer de teu cõuertimẽto. Onde Beda diz 
que a ouelha pois achou o senhor quando reparou e emendou o homẽ. E 
sobre esta ouelha achada he mayor prazer em o çeeo que sobre nouenta 
e noue porque mais materia e aazo de louuor he em a restauraçom dos 
homẽs que em a criaçom dos anjeos. Marauilhosamente criou deos os 
anjeos mais mayor marauilha foy em a redempçõ dos homẽs. Estas cousas 
Beda. Nom embarguando pois que o pastor muyto mais ame as nouenta 
e noue que a çentesima soo. Empero nom fazendo mençom das outras 
de mostra que ha grãde prazer em muytas maneiras por aquella que he 
cobrada. E cousa muyto acustumada he que ajnda que nom amemos tanto 
alguũ como outro empero da quello fazemos mayor allegria que veemos 
que escapou de mayor perijgoo. e desta maneira se allegra o saluador 
mais da saluaçom e reparaçõ do homẽ. esto he que per mais argumẽtos 
se mostra auer desto prazer que da firmeza e estabilidade dos anjeos. E 
da conuersom dos homẽs pecadores tẽ o senhor hũa espeçial razõ dauer 
prazer a qual nõ teẽ de todos los outros que esteuerom: e estã em justiça 
e dereitura. empero huũs por huũs e tantos por tantos mais amados som 
aquelles de deos que esteuerom sempre em justiça. Per ho homem que ha 
çento ouelhas se entende aquelle que he por o ministro ou rector dalguũ 
moesteiro ou ygreja que teem alguũs subdictos quantosquer que sejam. 
por que muytas vezes em a scriptura se poõe conto determinado por o 
nom determinado. E se este perder huũa destas .s. huũ destes subditos per 
apostasia .s. que leixe a ordem ou o habito ou a obediẽçia ou se a perder 
por outro aazo e maneira tal prellado como este nom leixara peruentura 
as outras ouelhas .s. os outros subditos seus em o deserto .s. na obseruãçia 
regular a qual he dita deserto por razam da aspereza della e porque he 
deserta e desamparada per muytos e vay se aaquella ouelha que se perdeo 
pera tyrar e trazer a bem e filha prazer de seer tornada e reduzida. mais 
que por as outras que nõ errarom nõ porque aa ame // mais que as outras 
todas: mas porque teẽ mais special razom de tomar prazer da que cobra 
e guaãça que por as outras mas empero ẽ casos yguaaes .s. mais som de 
amar aquelles que nom errã que os outros.

1  No original: encẽtino.
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E nota segũdo Dionisio que o senhor determinou e ordenou que 
o conto dos escolhidos fosse em dez acabado .s. em noue e em huũ. Em 
noue ordeẽs de angeos por razom da trijndade: porque em noue se m[u]
ltiplicã tres vezes o conto de tres: e em huum .s. no homem que foy 
criado ou formado huũ e todos som hũa geeraçom. esto por a vnidade 
em trijndade seer louuada e adorada quis que o conto dos angeos fosse 
cõplido e dos homẽs: porque quis que o louuasse a criatura spiritual e a 
corporal. Estas cousas Dyonisio. E a este meesmo proposito traz ho conto 
e a hynstoria de (hũa mealha que se perdeo de dez por a qual a molher 
que a perdera acçendeo hũa candea e buscou e reuolueo toda a casa e 
buscaua com diligẽçia atees que a achou. e depois que a teue achada 
fez allegria e festa com suas amigas e vezinhas.) em a qual mealha se 
toca ou entende a rrazõ que teemos de nos dooer e auer compaixõ por o 
acheguamento que auemos a deos. porque aquella mealha que em latim 
se diz dragma he em aqueste lugar dicta e filhada por huum dinheiro 
que val dez da moeda corrente. a qual teem a ymagem del rrey e o seu 
sobre escripto por quanto o homem he formado aa ymagem de deos. 
Onde segundo Dyonisio o homem he dicto mundo porque da terra tem a 
carne e da agoa o sangue e do aar o baffo e do fogo a queentura. e em a 
sua substancia do spiritu se pareçe e declara a ymagem e semelhança de 
deos. A ymagem de deos se toma quanto aa forma e feito. e a semelhança 
se consijra quanto aa qualidade. A diuijndade he ou esta em a trijndade 
a ymagem da qual teem a alma a qual tem memoria entendimento e 
voontade. Em deos som outrosy todallas virtudes do qual a alma teem 
semelhança porque he capaz e pode reçeber todas virtudes. Estas cousas 
Dionisio. Onde segundo Gregorio aquelle que he entendido per o pastor / 
aquelle meesmo se entende para molher. O pastor he deos. e a molher he 
a sabedo[r]ia de deos. E chamasse molher porque com doo nos pare. A 
natureza dos angeos e dos homẽs fez o senhor para conheçerem e criou 
os aa sua semelhãça. Dez dragmas pois ou dez daquellas mealhas teue. 
porque as ordeẽs dos angeos noue som. e por seer enteiro e comprido o 
conto dos escolhydos foy cada a dezena ordem dos homems. E porque 
a ymagem pareçe e esta figurada na quella mealha. por tanto a molher 
perde a mealha quando o homem que fora feito e criado aa ymagem de 
deus. e em pecãdo se partiou e tirou da semelhãça do seu fazedor. esta 
mealha ajnda agora cada dia se perde ou em poo dos viçios e dellectos: ou 
em a lama e lodo da luxuria ou em qualquer outro error em que homem 
caae. E acçendeo a molher a candea porque apareçendo a sabedoria de 
deos em a carne açendeo o lume da diuijndade em a candea da nossa 



345Ludolfo de Saxónia

mortalidade para buscar o homẽ perdido e tragello aa bemauenturança. 
Esta candea açendida splandeçeo per millagres e enflamou se ou se 
açendeo em chama per ditos e allumeou per exemplos. porque o homem 
era posto em escuridades e em sombra de morte. E reuolueo a casa da 
consciencia porque quando he buscada e reuolta da cõsciẽcia do homem 
entom se repaira a semelhança do criador. e entom som leixados os vicios 
acostumados para reluzir a ymagem do criador. E como a acha chama 
as amigas e vezinhas .s. as virtudes de çyma para com ellas auer prazer: 
segundo em çima dicto he. porque deos ha prazer de sy meesmo em 
elles e os angeos se allegram em elle. Allegramse outrosy da conuersom 
dos que fazem peendença quando se comple a predestinaçõ. Nom he 
aquelle prazer a deos nouo ou temporal mas eternal. mas os angeos que 
ham noticia de nosso conuertimẽto1. estes se allegram temporalmente. 
Christo ajnda se allegra da conuersom do peccador per duas cousas. 
primeiramente porque a pendença he amansada a sua sanha. e a segunda 
razom porque o preço de seu sangue nom he despeso em vaão. e atam 
gran[C iij]//de he o prazer de Christo do conuertimento dos pecadores que 
se nom abastasse a sua paixom seria prestes de padeçer e morrer ajnda 
outra vez. Onde sancto Dionisio em hũa epistola escriue que em como huũ 
jnfiel peruertesse e tornasse huũ christaão aa sua jnfieldade huũ homẽ de 
gram sanctidade chamado Carpo auia desto tam grande pesar que rogaua 
a deos que ambos fossem queimados em fogo ao qual apareçeo Christo 
açerca da meetade da nocte: em aar com grande multidom de anjeos: e 
em a terra apareçeo hũa fornaça acçessa com muytas serpentes aa qual 
leuauam aquelles dous homẽs. E Carpo pedindo com afficado desejo que 
fossem lançados em a fornaça: e pesandolhe por que tardauam tanto. E ex 
aqui2 Christo auendo delles doo e merçee descendia da cadeira e vijnha 
afundo aa terra estendeo as maãos e tirou aquelles homẽs e alleuãtou o 
braço e disse. Carpo firme outra vez com a lança por que prestes som 
para outra vez padeçer e morrer para saluar os homẽs. E diz adiante o 
senhor concludindo desta maneira. (Digo eu a vos que prazer sera a deos 
sobre huũ peccador que faz peendença.) Porque nom he esta aquella que 
fazẽ os que de dia em dia tardã de fazer peendença nem diz que ensine 
a fazer a peẽdença. A qual he peẽdença dos palaurosos preeguadores 
nem dos que mostrã que fazem peendença por que tal como esta he dos 
ypocritas3 e dos jnfingidores. Mas diz sobre huũ peendença fazente a 
qual he a peendença dos deuotos. Onde Bernardo. Ajnda se allegram os 

1  No original: couuertimẽto.
2  No original: aqni.
3  No original: ypacritas.
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anjeos em a conuersom e peẽdença dos pecadores desejando e auẽdo 
sede da saluaçom dos homẽs. porque as lagrimas dos penitentes he o 
vinho delles. e aqueste vinho çertamente allegra o corraçom do homẽ: e 
a queste se mostra que beuem os anjeos com prazer e de boamente. Estas 
cousas Bernardo. E se tanto prazer ham os anjeos por huũ pecador que 
mata e destrue seus pecados quam grande sera aquelle que auerã por o 
justo que chora e faz planto por os alheos. Cõsijra aqui quanta e quam 
grande deue seer a peendẽça por tal que te açendas por ella hyndo ca/da 
vez mais e nom te enfades e reuolue toda a casa da consciencia de maneira 
que por a mealha busques atees ho mais mehudo poo com diligencia e 
nom preguiçosamente nem hũa ora e outra nom mas sempre ateesque 
a aches. Deue o penitente segundo Gregorio reconhoçer onde esteue ca 
foj em pecado. e porem auer door e onde sera porque no juyzo. E porem 
deue de temer e onde sta porque em miseria: e por tanto deue gemer e 
onde nom he por quanto nom esta em a gloria. E porem deue sospirar.

Moralmente a molher pode seer dicta aquelle que he presidente 
ou prellado. Assi por teer muytos filhos e jeeraçom por sobjecta como 
por a pena e graueza de parillos. E as mealhas desta molher som as almas 
assignadas e pintadas da ymagem de deos das quaaes se perder algũa 
deue açender a candea .s. orando pensando e sanctamente viuendo. E 
reuoluer ou buscar a casa da consciencia do pecador com feruor de 
preeguaçom e com spanto de amoestaçom e buscalla com dilligẽcia 
ateesque a ache a qual cousa se faz quando a torna a peẽdença. A terçeira 
hystoria da questo meesmo poõe adiante mais spressamente .s. do filho 
gastador o qual depois que despendeo todo aquello que tijnha tornou se 
ao padre e foy delle bẽ reçebido e honrrado. em a qual hystoria se tange 
a razom e causa de auer merçee e doo da nossa neçessidade e pobreza e 
ajnda da muy misericordiosa piedade do muy benign[i]ssimo padre nosso. 
E porque o homẽ nom soomente he ouelha ao pastor nem soomente 
prizada mealha aa molher: mas ajnda he muyto amado filho de caridade 
amado do padre por tanto nom he de menosprezar alguũ quãto quer 
pequeno que seja pois que he filho do muy alto padre e rey. E mayormente 
aquelle a que deu fe e graça per que he filho adoptiuo. E se depois que 
reçebeo a fe: e a graça que auia de auer: segundo o dom de deos viueo 
em pecado per culpa perdendo a graça ou se fornigar spiritualmẽte 
desemparando e leixando a ffe. ajnda nom deue seer menos prezado nem 
lançado fora de reguaço e faldra de Christo e da ygreja por que se se 
reprehende e humildosamente // se tornar prestes sta deos padre 
misericordioso e amerçeador o qual nom he ledo da perdiçom dos filhos 
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e vay reçeber o penitente e da lhe bejo de piedade: e damor em o 
remijmento do qual se allegra toda a corte celestrial. E aquelle que fora 
morto per jnfieldade e culpa viue per graça. e aquelle que se perdera per 
error foy achado per Christo pastor de todos que o buscou. Podesse ajnda 
expoer aquesta parabola do poboo dos judeus e dos gẽtios e do jgnoçente 
ou do justo vagaroso e tibyo e do pecador penitente deuoto. Do poboo 
judaico digo eu ou do justo que se querella do senhor porque da mayor 
graça e feruor da deuoçom ao gentio e penitente que a elle. Aqueste homẽ 
pois he Christo o qual ouue dos filhos .s. dous poboos ou dos judeus e 
dos gentios os quaaes sõ filhos de deos quãto aa sua ymagẽ ou som seus 
filhos todos os christaãos que som outra vez jeerados per o baptismo dos 
quaaes pero alguũs som justos algũs pecadores. E disse o mais moço .s. 
o poboo dos gentios porque o poboo dos judeus he chamado filho de 
deus primogenito o mais moço .s. o pecador o qual he mançebo em 
custumes que queria a sua parte da herença para se partir da presença de 
deos padre e se hir longe: e para se reger e viuer aa sua voontade e partio 
antre elles a herança porque a todos outorga seus doões como quer que 
per desuayradas maneiras e leixa fazer a cada huũ segundo seu aluidro 
e voontade. E o mais moço se foy a huũ reigno muy alonguado nom 
afastado per spaço e lugares mas por acreçentamento de pecados e 
afastando se do regno celestrial e do padre e ally .s. no regno do pecado 
dissipou e despendeo todo o seu per pecado perdendo os beẽs de graça 
e pejorando os beens da natureza viuẽdo luxoriosamente .s. conuertendo 
seus sentidos e forças aa malicia. E de pois que todo ouuesse gastado e 
mal despesos todollos ornamentos de natureza assi naturaaes como 
gratuitos foy feita forte fame em aquelle regno .s. grande mingoa de 
virtudes. E elle começou de auer mingoa de beẽs spirituaes por que 
leixara a fonte delles porque aquelle que sta em pecado mortal faze se 
mingoado de todo bem spiritual1 e partio se per ca/minho de error e 
caindo de mal em pyor. E achegou se a huũ çidadão da quelle regno s. 
ao diaboo o que he çidadão na çidade da soombra da morte e enuiou o 
a hũa sua villa .s. aa cobijça mundanal ou em a cõpanha dos pecadores 
em a qual elle he senhor como em sua propria villa que apascoasse porcos 
ou que os guardasse .s. pecados os quaaes som çujos e fedorẽtos. E 
cobijçaua encher o ventre .s. a voõtade da alma das siliquas ou relleu 
que fiquaria da quelle comer dos porcos. e nom auia hy quẽ lhe desse aa 
voõtade por que os demonios teem cuydado de fazer quanto podem que 
os maaos nunca teem avondãça nẽ contentamento e se a teẽ que nunca 

1  No original: spiritnal.
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aproueite. Ou nom lho daua alguem. porque muytas vezes os pecadores 
som assi feridos e atormentados em as cousas ou em o corpo: ou na 
honrra que ajnda que elles se dessem aos viçyos e vaydades do mundo 
de boamẽte o mundo nom cura delles nem os quer mas engeita os. e assi 
som constrangidos que tornem sobre si e ao coraçom. Em tanto ama deus 
nossa saluaçom que per todas maneiras nos tira. e traz alguũs per 
preeguaçõ outros per jnspiraçom outros por bem feictorias outros per 
açoutes ou doores. Onde aqueste com neeçessidade de fame forçado e 
tornada assi .s. aa propria consciencia por encaminhamẽto da razom da 
qual se partira segũdo a sensualidade disse fazendo peendença dos 
peccados. Quantos merçeiros e seruidores de deus por auerem a merçee 
e guallardom eternal em a casa de meu padre .s. em a ygreja som 
avondados de paães ou de mantijmẽto .s. da pallaura diuinal e do 
sacramento da eucaristia e de muytas virtudes e doões e eu perco me 
aqui aa fame e de mingoa de todo bẽ do qual me sento priuado. Eu me 
leuantarey de lodo da culpa e hir me hey per melhoramento da vida ao 
meu padre e dizer lhe ey pedindo que me perdoe. Padre eu pequey em 
o çeeo e em a tua presença ou acerca de ti. Aqui he ensinado o modo ou 
maneira de confessar o qual he que todo bem ponhamos e demos a deus 
a qual cousa he notada e entẽdida em aquello que diz padre do qual 
auemos todo bem e que todo mal que fazemos demos a nos meesmos a 
qual cousa se [C iiij] // nota quando diz pequey em o çeeo e açerca de ti 
.s. em presença da corte celestrial .s. dos anjeos e sanctos. e porem muyto 
me deuo doer e chorar por que lhes fiz desprazer e specialmente o pecador 
o seu anjeo e seu guardador porque despreza seu conselho. E contra ti 
ou açerca de ti .s. veendo me e sabẽdo me tu que es juyz que vees todo. 
e porem muyto deuo temer e auer vergonha. Ja nõ som digno de seer 
chamado teu filho. primeiramẽte por que partindo me de ti anojey te 
segundariamente porque nom honrrey a ymajem do padre. tarçeiramente 
porque foy gastador dos meus beẽs e vyuy fora da regra. quartamente 
porque me fiz seruo doutrem .s. do diaboo. quintamẽte por que deshonrrei 
meu linhajem em guardar porcos. sextamente por que como engrato te 
menosprezey. Onde Beda diz que nom foj ousado nem presumio de teer 
voontade de filho nẽ de sospirar por aquello que ao filho perteençe do 
qual som todas as cousas do padre. mas soomẽte deseja de teer stado do 
seruo e seruir por soldada. Estas cousas Beda (E faze me) per nom digna 
nem mereçida satisfaçom (assi como huũ dos teus merçeiros) e da quelles 
que te seruẽ por as cousas eternaaes (E alleuãtouse) cõprindo aquello 
que determinara e ordenara (e veyo1) s. começou de vijr aa peendença 

1  No original: vyeo.
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despoendo se per boõas obras (ao padre seu) buscãdo e demãdando a 
sua graça. E o padre he piadoso aos que se tornã porque seguesse. (E 
como ajnda fosse alõguado) .s. atribullado e mouido aa peendença. 
empero nom perfeitamẽte cõtricto pera a qual cousa se requere a graça 
de deos preçedente e que venha primeiro porem se segue (e vyo seu) 
padre cõ o olho da piedade. (e moueo se per misericordia) porque 
misericordiosamente jnspirou em elle. o mouimento da penitençia. E 
seguẽse quatro beẽs que deos faz aos pecadores que se querem conuerter. 
e primeiro que os reçebe trigosamente. onde se segue. (E sayo a elle e 
lançou se lhe sobre o pescoço) apertandoo com abraçares damor per 
misericordia que o acõpanhaua. Onde Crisostomo. Que cousa outra he 
que elle sahio a reçeber se nom que nos per nossos peccados que nos 
embarguã nom po/demos cheguar a deus e elle porque he rijo e poderoso 
descende aos fracos e bejaos na boca per a qual sahira a confissõ que o 
penitente lãçara de coraçõ a qual o padre ledamẽte reçebeo porque deus 
prestes he por se amerçear e tardinheiro pera pugnir cuja natureza e 
propriedade he amerçear se e perdoar. Segundariamẽte reçebe os 
doçemẽte recõcilliãdo os assi per graça cõseguinte. e porẽ se diz e beijou 
ho. Terçeiramẽte reçebeo cõ honrra (dando lhe a primeira estolla) .s. 
restituindo lhe a primeira jnnoçẽçia. a qual vestira ẽ o baptismo e perdera 
a em pecado. (E deu lhe anel em a maão) .s. a graça de bem obrar por 
que nom abasta auer jnnoçẽcia saluo seendo feitas boõas obras. Mas 
porque obrãdo muytas vezes aveem cousas contrairas porem se segue. 
(e calçadura em seus pees) .s. firmeza contra as aduersidades. A quarta 
cousa foy que o reçebeo ledamente. Onde diz (coymamos e bebamos.) 
porque deos enuia aos que som penitentes cõsollaçoões e doçuras. E na 
conuersam do pecador deos meesmo e os anjeos e os sanctos todos se 
allegrã. e em aqueste cõuite. (mãdou trazer huũ bezerro gordo) .s. Christo 
o qual segundo Crisostomo se chama bezerro por a oferta e sacrificio do 
corpo sem magoa. E diz que he grosso por a avondança as graças e 
multidõ. porque tanto he grosso e tãto de boõ em toda virtude spiritual 
que para saluaçõ de todo o mũdo abasta. E mãdao matar .s. segũdo 
Agostinho manda pubricar sua morte por que entõ he elle morto a 
qualquer que seja quando cree que he morto. Aqueste vitello foy morto 
de feito hũa vez. mas mujtas vezes he tragido e apresentado per 
representaçõ sacramental e tantas vezes o apresentam ao filho que se 
conuerte e areprehende quantas a paixõ de Christo se preegua ao poboo 
dos gẽtios ou a qualquer pecador. E nõ soomente o como arefresca .s. o 
filho que he cada huũ pecador penitente se se asenta aa mesa de Christo 
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mas ajnda o padre e seus seruidores hã refresco. porque segũdo diz 
Ãbrosio a nossa saluaçõ he mãjar e yguaria do padre e seu prazer he 
redẽpçõ dos nossos pecados. E dissesse que foy o filho morto porque 
segũdo Agustinho a verdadeira morte de que os homẽ nõ hã themor he 
o partimẽto da alma de deus. a qual he ver//dadeira saude e saluaçõ (e 
o seu filho mayor era no cãpo) ou em a lauoira .s. o poboo dos judeus 
occupado em seruiço de huũ soo deus staua ẽ guardar a sua ley. ou a 
gente christaã staua e perseueraua ẽ justiça como quer que obraua 
vagarosamẽte e remissa (e quando veyo e chegou açerca da casa) .s. 
açerca da ygreja ouuio a harpa e a dança .s. ouuio os penitẽtes que louuauã 
deos e stauã allegrãdo se e filhando prazer em deus e comiã e auiam 
refresco. (E preguntou huũ dos seruidores que cousas erã aquellas.) s. 
que festas auiã em a ygreja ou que prazeres (e aquelles lhe disse. Teu 
jrmaão) .s. o poboo dos gentios ou o pecador (veyo) aa ffe e aa peendẽça 
(e matou teu padre) s. deos que he padre de todos per criaçom. (huũ 
vitello gordo) .s. Christo (porque o reçebeo e ouue saão) o poboo dos 
gẽtios que eram pecadores. (e foy mal contente ho jrmaão mayor) Tal he 
aquelle que se marauilha que deus paramẽtes sobre o pecador que se 
conuerte a elle dãdo lhe virtude que obre mais fortemente que o outro. 
e tal marauilhar se pode dizer huũ descontentamento largamente nomeado 
por quãta lhe pareçe que tal como aquelle nom he digno de tanto bẽ (e 
nõ queria entrar ao cõuicte) .s. em a ygreja e a comunidade dos pecadores 
arreprehẽdidos: porque staua sanhudo. (E o padre daquello) .s. deus padre 
querendo o pacificar e tirar aquesta queixya e cobijçando de o saluar: 
porque todos queria que fossem saluos (sayose) da casa da synagoga 
para a ygreja: ou do1 rigor da justiça pera misericordia. (e começou de 
o roguar per sy) .s. per jnspiraçõ de dentro e per os seus vigairos .s. per 
a preeguaçõ dos apostollos: e per ensino dos outros demostrando ao justo 
que aquesto nom veẽ de parte do pecado que faz peendença. mas da 
infijnda bõdade de deus que lhe da graça para ello segũdo seus verdadeiros 
juyzos que passam aalem de todo entender. e qualquer cousa que obra 
justamẽte o faz ajnda que aos homẽs de outra maneira pareça (e aquelle 
respondendo disse) a seu padre declarãdolhe a razom de seu 
descontentamento. (Ex que eu te seruo per tantos annos) .s. segundo a 
justiça da ley ou soportando malles e fazendo beẽs por / o teu e nũca 
(passey teu mandamẽto) o qual he que adore huũ soo deus: ou nõ me 
parti da justiça que começey (e nũca a my deste huũ cordeiro.) porque 
todollos beneficios da ley velha muy pequenos som em respecto dos da 

1  No original: da.
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ley noua. (que comesse cõ meus amigos) .s. com os prophetas patriarchas 
e angeos: ou nũca me deste huum cordeiro ou cabrita .s. que nũca me 
outorgaste que eu tanto doestasse e auorreçesse os pecados que comesse 
cordeiro per feruor de deuoçõ (mas depois que aqueste teu filho veyo o 
qual destroyo tua fazẽda) tẽporal e spiritual (com mũdairas) .s. cõ pecados 
carnaaes e viços spirituaaes (mataste lhe hũa vitella gorda) .s. Christo: 
ou lhe deste grossura de grãde deuoçõ (e elle) .s. o padre (lhe disse) .s. 
ao filho (Tu sempre stas comigo) .s. guardando a ley e cõplindo justiça 
(e todallas minhas cousas tuas som.) .s. os beẽs da graça per obra e os 
beẽs da gloria per sperãça. assi como se dissesse. Por dereito de herẽça 
e per obligaçõ e diuida do gualardamẽto todallas minhas cousas a ty som 
diuidas. (mas cõpria de comer e auer allegria por aqueste teu jrmaão) cõ 
o qual tu te deuias outrosi allegrar e nõ asanhar (morto fora) por priuaçom 
da ffe. a qual he vida da alma ou perda da jnnoçẽcia da justiça (e tornou 
aa vida) reçebẽdo a ffe e cobrãdo a ĩnoçẽcia perdera se por a perda que 
ouue dos costumes boos e foy achado porque he dado aa madre sãcta 
ygreja por emẽda. e amoesta o que aja prazer. porque ẽ aquesto se mostra 
muy bẽ a bõdade do homẽ .s. quando lhe plaz e veẽ de boamẽte aa emẽda 
e corrigimẽto de seu proximo. Onde Agus. diz que nõ ha hy cousa que 
tãto proue o homẽ ser spiritual como auer a cura do pecado alheo quando 
mais cura e cuyda de que maneira o tirara ou liurara delle mais que como 
se aleuãtara cõtra elle. e quando mais pẽsa de o ajudar que doestar. e que 
o aguasalha e reçebe ẽ quãto a sua fazẽda o pode soportar. Onde Criso. 
diz assy. Aquesta hystoria pois e cõto he feita e cõposta porque os 
pecadores nom descõfiem de se conuerter sabendo que percalçarã grãdes 
cousas. e leuam ao conuicte de mestura outros que som toruados em os 
beẽs que teẽ nom para os julguar e condempnar: porque vejam seer feita 
tanta honra aos que se con//uertem e que ajam delles emueja. Esto 
Crisostomo. onde e Dioniso diz assy. Em verdade muy boo e sobre muy 
boo he Jhesu Cristo: o qual se offereçe e da amouioso aaquelles que se 
conuertem e saae reçeber aquelles que se a elle cheguam e encontra os. 
E toda quã grande he os abraça todos1 em cheo e sauda os e poõe ao 
collo aquelles que som maos de conuerter: nem os reprehẽde dos males 
que primeiro fezerom. mas faz dia de festa e chama seus amigos por tal 
que sejã ajuntados todollos ledos e festiuaaes. Demoue ajnda os muy 
boos dos angeos e faze os vijnr aaquella festa e allegria. Estas cousas 
Dionisio. Cada dia deos reçebe o pecador aa peendença quando açerca 
delle faz as outras cousas sobredictas. e quando a graça que no baptismo 

1  No original: otods.
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reçebera. e per peccado perdera lha torna outra vez. Pois que assi he nom 
deuemos desprezar nem desamparar nosso prouximo e jrmaão. mas se 
se tornar e conuerter reçebello doçemẽte. e tractallo benignamente: por 
tal que o saluador nom seja jrado e menospreze a nos pecadores e nos 
desampare com razom e dereito. Consijra agora quanto obra a peendença 
e quã grande he a misericordia de deos acerca dos pecadores que fazem 
peẽdença. Onde Bernardo. O bemauenturada humildade dos penitentes. 
O boõa sperança dos que se confessam quã de ligeiro vençes aquelle que 
nom pode seer vençido. e quã aginha reuolues o juyz temeroso e o tornas 
em padre piedoso1. E diz mais. E que tal e quanta he a misericordia de 
deus a qual nõ ama menos o pecador conuertido que aquelle que nom 
ouue algũa magoa do pecado. Estas cousas Bernardo. Tres contos ou 
parauoas pois se acabam e ençarrã todos em fijm de misericordia. dos 
quaaes Ambrosio falla assy. Nem pos luchas em vaão e sem razom as 
tres hystorias da ouelha que se perdera e foy achada. e da mealha perdida 
e cobrada. e do filho que era morto e tornou a viuer. mas pose os assj. 
porque per tres remedios e maneyra sejamos reuocados e tornados. e 
curemos per tres guisas nossas chagas. porque o cordel de tres ramos 
nom se quebrantara. Quaaes som aquestes padre molher e pastor: per 
ventura nõ he o padre / deos e Christo o pastor: e a molher a ygreja. 
Christo se torna a ty e te leua ao collo pois que em seu corpo as penas 
de teus peccados soportou. e como pastor te torna e como molher te 
busca: e como padre te veste. A primeira he misericordia. a segunda he 
ajudoyro. e a terçeyra he reconcilliamento. e cada hũa destas respõde a 
outra. e cada hũa faz sua quadra. O remijdor acorre e a ygreja roga: e 
actor he o que a reconcillia e toda he hũa misericordia da obra de deos. 
mas segũdo nossos mereçimentos he a graça desuayrada. A ouelha 
cansada he tornada per o pastor e a mealha perdida he achada: e o filho 
per seus passos se torna ao padre. e a peẽdença complida e acabada do 
error condempnado se torna outra vez: Ouelhas somos oremos por tal 
que tenha por bem nos allojar sobre a agoa da refecçom e fresca. Ouelhas 
somos paçamos os prados e plazeres. Mealha somos ajamos vallia e 
filhos somos triguemosnos de nos tornar ao padre. Nẽ ajas reçeo de te 
nõ reçeber: porque nõ se delecta deus na perdiçõ dos viuos. mas ja veẽ 
a reçeber te e lãça se te ao collo. O senhor que alleuãta os abatidos 
cõbatidos e derribados dar te ha beijo que he signal e penhor de amor. E 
mandar te ha que tragas anel e stolla e calçadura. Tu stas ajnda auẽdo 
medo por a jniuria que lhe fezeste. e elle torna te ja aa tua dignidade. e 

1  No original: piodoso.
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officio tu reçeeas o tormẽto e ele te da beijo. tu as temor da deshõra e de 
te elle doestar. e elle aparelha o cõuite e ẽparamẽta a salla e ligeiramẽte 
he afaagado o recõciliado quãdo bem he roguado. E porẽ aprehendamos 
cõ quaaes obsecrações e roguarias deuemos de buscar e çercar deus. e 
diz que cõ aquestas .s. dizẽdo lhe. Padre quã misericordioso e quã piadoso 
es que nom te descontentas ouuir aquelle que te enjuriou e anojou. Padre 
eu pequey em o çeeo e açerca de ty ou cõtra ty. Esta he a primeyra 
cõfissom que se deue fazer açerca do actor da natureza e açerca do sol 
da misericordia e avijndor da culpa. e nõ ẽbarguãdo que deus conheça e 
saiba todas cousas: empero elle aguarda por a voz da cõfissom pera 
saluaçõ. Cõfessa te ajnda porque rogue Christo por ty: o qual teemos por 
vogado açerca do padre. e por tal que a ygreja rogue // por ty. Nem ajas 
reçeo de nom jmpetrares o que demandas. porque o vogado te promete 
graça. o preeguador te promete reconciliamento da piedade do padre. 
Cree tu pois que verdade he e otorguao. ca virtude he e razom teem de 
rogar por ti: porque nom seja em vaão morto por ti. E o padre teem razom 
de te perdoar porque aquello que quer o filho aquello quer o padre. Saae 
elle a ty porque te ouue quando dentro no segredo da voontade tractas e 
maginas de complir e ajnda que assi longe stes elle te vee e saae a ty. 
vee te de dentro no teu peito e vay se a ty assy: porque nom te torue ou 
detenha alguẽ e abraça te ajnda. Em sahir a ti sta em a sua presença: e 
em o abraçar he a sua piedade e assi como com hũa affecçom e desejo 
paternal lançasse e encostasse sobre o pescoço por alleuantar aquelle 
que jaz lãçado e por descarregar que sta carregado dos peccados e 
amergido em terra que se soergua para o çeeo. onde busque aquelle que 
o fez. Lãçase Christo sobre o teu collo porque tyre de teu pescoço o jugo 
da seruidom e dependurelhe huum jugo leue e doçe. Estas cousas 
Ambrosio. Consijra agora do que dicto he como per muytas maneyras 
nos acarreta e chama deos para amarmos os pequenos e baixos ou pobres. 
e que nom desprezemos alguum destes. mas que busquemos a saluaçom 
delles com diligẽcia. Onde Crisosto. diz. Vees por quantas cousas nos 
tira a auermos diligencia e cuydado dos prouximos porque tal cousa he 
a alma de que deos teem muyto grande cuydado em tãto que nom escusou 
nem perdoou o seu proprio filho de morrer por elle. E porem como romper 
a manhaã como sahirmos da casa: esto soo teẽçom ajamos: e aqueste 
cuydado tenhamos açerca de todos que aquelles que estã em perijgoo 
liuremos e tiremos delle nom digo do perijgoo soomente sensiuel e 
corporal. mas daquelle que he da alma. e daquelle que os demonios tragẽ 
e apresentam aos homẽs. Estas cousas Crisosto.
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Oraçom

Senhor Jhesu vem buscãdo o teu seruo. vem pastor boo e bosca 
a tua ouelha que anda errada e perdida e cansada. vem sposo da madre 
santa ygre/ja e busca a mealha perdida. vem padre de misericordia e 
reçebe o teu filho gastador que se torna para ty. vem nom cõ vara ou paao 
mas com caridade e mansidome do spiritu. Vem pois senhor ca tu soo es 
aquelle que podes tornar o que anda perdido e que podes achar aquelle 
que nom pareçe. e recõciliar o que anda amoorado. vẽ para fazeres saude 
e saluaçom na terra e allegria nos çeeos e conuerte me para ti. e outorgua 
me que faça perfeita peendença e verdadeira. e que seja eu aazo dos 
angeos auerem prazer senhor deos de minha saude. Amen.

Da maneyra per que se deue fazer castigo e correyçam
do proximo: e de como deue seer perdoado o
jrmaão setenta e seis vezes. Capitollo .viij.

E porque deos ha prazer do pecador que se conuerte: portãto da 
logo maneira como se tragua o peccador ao curral do senhor. e como 
aquelle que pereçe per culpa seja socorrido per castigo e correcçom 
fraternal. E açerca desta correcçom do proximo he de saber que castiguar 
ou reprehender o que peca he preçepto affirmatiuo. e he mandado de 
todos e a todos. porque segundo a glosa. assy peca aquelle que vee pecar 
o seu prouximo e se calla como aquelle que nõ perdoa ao que lhe erra. 
Aquesta correcçõ he ordenada por emẽda do prouximo que peca. e por 
tanto he obra de caridade e perteençe a todos. porque segundo se diz no 
Eclesiastico. a cada huum deos mandou de se prouximo. e assi como em 
todo lugar he dado o mandamento de amar o proximo por caridade. assy 
meesmo he tehudo de reprehẽder caridosamẽte seus defectos por se 
emendar. Empero mais a esto obliguados som os prellados que outros. 
porque os prelados som a ello tehudos por zello de caridade. e por o 
officio de mayoria e regimẽto que teem. mas os outros soomente som a 
ello tehudos por zelo de caridade. Outrosi os prellados som tehudos de 
castiguar per pallaura. e por quanto he precepto affirmatiuo legua e 
obligua sempre mas nõ a sempre o pooer em execuçõ. mas quando vijnr 
tempo e lugar: e quando for licito // e compridoiro e quando homẽ cree 
que a correçom aproueitara acerca da quelle que entende castiguar e 
reprehender. E ha hy cinco casos em que homẽ he escusado e absolto 
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deste preçepto. O primeiro he quãdo hy nom ha esperãça algũa de castigo 
e emẽda. Onde Jeronimo diz que estreuer se homẽ ou trabalhar se em 
vaão: e nom auer nem buscar outra cousa se nom o digo muy grãde 
sandiçe he. O segundo caso he onde ha reçeo de lhe falleçer a proua e a 
demãda e feito he criminal onde o accusador he obliguado a reçeber 
semelhãte pena se nom prouar. O terçeiro quando ao prellado he aquello 
notifficado como a juyz: ou por o feito seer notoryo .s. que o vio o dicto 
juyz ou por lho confessar elle. O quarto quando he occupado em melhor 
obra ou ao menos em tã boõa como reprehender assi como os monjes 
deuem fazer. O quinto quãdo muytos ou poderosos som os culpados e 
que a correiçom mais empeeçesse a ygreja que aproueitasse. Onde ha 
hy huũ verso que diz nom esperança nem testimunha poboõ o bispo o 
sabe monje som.1 Demostra pois aqui a maneira que se deue teer em 
aquesta correiçom. e que ordenança se deue guardar em o proseguimento 
della: porque do pecado do jrmaão ou tu soo as notiçia ou algũs outros 
poucos ou he pubrico. Se tu soo o sabes nõ como deos per confissom 
mas como homẽ per çerto conheçimento2 deuello correger amiguauelmẽte 
em segredo e a parte onde se diz (se pecar em ti.) .s. segũdo Agustinho 
sabendoo tu (o teu jrmaão) .s. o teu proximo. (corregeo) reprehendeo 
doçemente e amorosa em segredo. (antre ti e elle soo) de maneira que 
nom venha a praça aquello que he encuberto por tal que sejas assi 
emẽdador do peccado e nom descobridor. e que nom trabalhes per força 
de emendar. mas perdoa ou da lugar aa vergonha porque se pubricamente 
for corregido e perder a vergonha sera depois pyor de emendar: porque 
per ventura por vergonha começara deffẽder se pecado e aquelle que 
querias fazer melhor fazelloas peyor. Peca ergo o proximo em aquelles 
penitente que faz o pecado ou que ham noticia delle por que quãto em / 
elle he elle corrompe per exemplo aquelles que faz testimunhas de sua 
maldade. Castiguao digo: e nom o louues guabandoo e nom o mates 
doestandoo: nem desprezes poenoo em trespasso. nem te calles auendo 
vergonha ou reçeo dalguũs dampnos tẽporaaes. nem lhe ajudes dando 
fauor e seruiço. Onde diz Seneca. Os viçios do amigo se os sofreres 
fazellos teus e duas vezes pecas quando das ajuda ao que faz o pecado. 
Estas cousas Seneca. (e se te ouuir) e se areprehẽder (guaãçalloas) e o 
seu tornamento e corregimento se tornara a ti em guaanho spiritual porque 
segundo diz Jeronimo para saluaçom doutrẽ auemos e guaançamos nos 
saluaçom outrosi. E çertamẽte de grado deue qualquer reçeber a correiçom 

1  Frase de sentido obscuro.
2  No original: conheçinento.
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por o proueito da sua alma. Onde Seneca diz que de boamente reçeberas 
amoestaçom e pacientamente soportaras a reprehẽsom. Se com razom 
te doestou alguem ou se queixo com tigo sabe que proueito fez. e se sem 
porque te reprehendeo sabe que auia voontade de te aproueitar. Nom 
themas as1 pallauras asperas mas aquellas que blandas som. Estas cousas 
Seneca. E se te nom ouuir calla te atees que ajas outro caminho de 
proçeder. Outra maneira ou carreira se pode auer per duas guisas por que 
aquelle pecado pode seer dobrado ou nom. Se he tal que se possa dobrar 
podes dizer algũa cousa dello a algũas pessoas booas que ajam voontade 
de bem fazer para o poderẽ comprehender em ello por tal que possam 
com tigo reprehẽder. Se se nõ pode dobrar ajnda o podes reprehender 
em presença daquellas boõas pessoas por tal que se a reprehenda da 
quelle pecado. e se guarde doutro semelhante nem es por a questo 
descobridor do pecado do proximo segundo diz Agustinho. Se o pecador 
pois se nom emẽda per a primeira via (aue com tigo huũ ou dous.) de 
maneira que segundo Jeronimo quando o pecador nom ouue aquelle que 
o reprehende e emenda em segredo daly adiante deue a primeira vez 
aquelle que quer emẽdar trager com sigo huũ. porque segundo Agustinho 
per aproueitar e nom empeeçer e se ajnda nom ouuir aquelle seja // 
emadido o terceiro. Ou per cujdar que por aquello se emendara por seer 
assi amoestado ou por vergonha daquellas pessoas. Ou seja leuado este 
terceiro por razõ de requerer presente testimunhas para depois seer 
vençido do pecado ou pera prouar per ellas se negar e disser que nom 
he pecado. E esto segundo a glosa. por tal que em boca de dous ou de 
tres este toda a pallaura. Se o pecado de todo he escondido entõ o jrmaão 
ou proximo seja reprehendido escondidamente. e se he pubrico entom 
deue seer castiguado pubricamente porque entom nom soomẽte he mester 
que elle seja emendado: mas que ajnda os outros que elle per seu exemplo 
escandalizou sejã hedificados e melhorem per a correiçom que virem 
seer feitas em elles. e que ajam porem medo os outros e se cauidem de 
malles. E se nom aproueita a segũda via emadeo senhor a terceira maneira. 
a qual he per constrangimento e força. E se aquelles que o cõtigo castigarẽ 
e amoestarem nẽ ouuir corregendo se dize o a ygreja .s. ao prellado per 
denunciaçõ pubrica fazendolhe saber de guisa que onde aa primeyra eras 
castiguador sejas feito accusador por sua perfia. entom se deuem dar e 
trager as testimunhas para prouaçom de feito as quaaes primeiramente 
forom lauadas per amoestaçõ apartada do jrmaão ou proximo de guisa 
que se nom quis emẽdar per correiçom fraternalmente que seja 

1  No original: os.
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constrangido em juizo. e vençido da sua mallicia. E aquelles que per 
nemhũa daquestas guisas poderes conuerter. Aue cuydado ao menos de 
os guaançar orando por elles. De sy procedem aa pẽna daquelle que 
pubricamente peca dizendo (E se nõ ouuir a ygreja.) menos prezando o 
mandado do prellado (aueo como se fosse huũ gẽtio e publicano) E nom 
o cõtes cõ os outros proximos nẽ jrmaãos: mas seja apartado da 
comunhom dos fiees per excomunhom. e per censura ecclesiastica e 
esquiua o como herege e escomungado por tal que ao menos com 
vergonha se corregua e salua o cõ doestos e pallauras que demostrẽ que 
elle nõ sta bem. Ethnico se chama por gentio porque ethna em grego 
quer tãto dizer em latym como gente. Publicano he aquelle que / percalça 
e viue per guanho do mũdo. e per os enguanos ou per furtos e mentiras. 
ou aquele que he requeredor e colhedor dalgũas rendas publicas. E pooẽ 
se aquestes per exemplo: porque acerca dos judeos som ou erã auidos 
por escomũgados. e nom conuersauam cõ estes taaes. e em aquesto he 
a sua culpa mais doestada e a sua perfia mais deslouada. porque mais 
culpado e mais de reprehender he em huũ pecado meesmo: e fazendo 
aquellas meesmas obras e circũstancias a qual que sob nome de fiel fez 
obras de infiel: que aquelles que abertamẽte e manifestamẽte1 som gẽtios. 
Mas nem por aquesto deuemos desprezar a sua saluaçom ou leyxar de 
curar della. Por a saluaçõ dos gentios e publicanos sempre deuemos 
buscar e requerer. A primeyra correcçõ pois e castigo he damor e a segũda 
de temor e a terçeyra de vergonha porque o proximo deue primeyro seer 
reduzido per amor e depois por temor e depois per vergonha. mas esta 
ordenança sobredicta da correcçõ fraternal se entẽde soomẽte das cousas 
criminaaes. Mas acustumã os religiosos claustraaes em seos cabidoos 
nõ amoestar en tal guisa atee que se acusem. Guarda se pero o acusador 
que nõ faça aquesto por deffamar mas que por correger. por que em outra 
guisa pecaria grauemẽte mais bem ãdante he aquelle que se acusa e nõ 
spera que outrem o reprehẽda nem acuse. E por alguũ soberbo no 
desprezar tal secrestaçom e excomunhom. e por louuar a auctoridade da 
ygreja. E por outrosy auerẽ spanto os peccadores deu poderio aos 
apostollos por saberem aquelles que som condẽpnados per elles que tal 
excomunhõ e sentẽça tem virtude e força. porque deus a confirma em o 
çeeo. Onde diz. (Amen) que quer dizer (certamẽte vos digo que qualquer 
que leguardes sobre a terra sera legado etc.) Como se dissesse. A vossa 
sentença firme sera em lançando o reuel e perfioso. e em reçeber o penitẽte 
guardãdo pero deuida dilligẽcia em dar a sentẽça. De sy por os pecadores 

1  No original: manifestamẽtc.
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nõ desprezarẽ a pena. porque som lançados fora da ygreja. Poõe dous 
proueitos que ha na comunidade e vniom ou ajũtamento da ygreja dos 
quaaes som priuados os que som escomũguados e apartados della. O 
primeiro tan//ge quando diz. (se dous de vos cõsentirẽ) em bẽ per vnidade 
da fe e ajũtamẽto ou liãça da caridade (sobre a terra) onde he lugar de 
meter (de qualquer cousa que pedirẽ ser leixada outorgada do meu padre 
cellestrial. etc.) sempre ergo os oradores som ouuidos se cõcorrem as 
condiçoões que se para esto requerẽ .s. que roguẽ por sy. E piadosamente 
e perseuerada e que peçã as cousas perteençentes e con aa saluaçom 
cordantes aa ordenaçõ de deus. E os que pedem sejam dignos e porem 
se taaes nõ som a sua oraçõ sera tornada ao seyo delles. Onde Origenes. 
E aquesta he outrossy hũa cousa porque nom somos ouuidos quando 
oramos. porque nom cõcordamos com nosco. em todas cousas quãdo 
oramos sobre a terra nem per doctrina nem per vida e conuersaçõ. assi 
como nos estormentos musicos se nom forem concordadas as vozes nom 
dileitã nem pareçem bem aos que as ouuem. assi he na ygreja. se nom 
consentir e concordar em todo a oraçom nõ ha deus em ella prazer nem 
ouue e deos as suas vozes. Onde Jeronimo diz que podemos esto entender 
spiritualmente .s. que se o spiritu e a alma e o corpo nõ consentirem. e 
nom ouuerẽ pellejas de voõtades desuayradas que empetrarom toda cousa 
que pedirem do padre. E nom he duuida algũa que a petiçõ das boõas 
cousas nom seja comprida. onde o corpo quer auer aquello que quer o 
spiritu. Estas cousas Jeronimo. O segundo proueito he tocado em aquello 
que diz que onde dous ou tres muyto mais onde forem muytos ajuntados 
.s. vnidos per ffe e caridade nom departidos per discordia e desacordo 
nem derramados per a cobijça de cousas terreaaes nem apartados per 
stremamento e singullaridade. (em meu nome) .s. por buscar saluaçõ sua 
ou de outros por demostrar a gloria e louuor do meu nome. Onde Rabano 
em nome do senhor som ajuntados os que som çeosos da sua gloria e 
feruem em seu spiritu. E que nom quedã de teer mentes em elle em todo 
e per todo com olhos de ffe e com limpo coraçõ. (aly som eu em meyo 
delles) outorguando cõ elles e consentindo aa sua boõa voõtade e petiçom. 
e ajudando os em todas cousas. aquelle meesmo que he paz e caridade. 
e muj grã/de bẽ comuũ asseentou sua cadeira e fez sua morada em os 
boos e pacificos. o qual seendo huũ deus com o padre cellestrial outorgua 
e faz aquello que justamente pedem aquelles que som ajuntados em a 
sua ffe e graça. Onde Crisostomo. nõ diz simprezmente que fossem 
ajuntados: mas emadeo em meu nome. Como se dissesse. se alguẽ por 
o meu principalmente teuer amizade ao proximo eu serey com elle. e asi 



359Ludolfo de Saxónia

meesmo sera elle em os outros virtuoso. Onde e Rabano diz que se pagua 
da meetade ou do mejo aquelle que he medianeiro e avnidor de deos e 
dos homẽs o qual foy achado em meyo dos doctores. e esteue em meyo 
ao bauptismo. e em mejo foy pendurado ou posto na cruz. e resurgindo 
outrossy steue em meyo dos discipollos e vijndo ao juyzo outrossy vijnra 
em meyo dos escolhydos e apartara os cordeiros grãdes dos pequenos 
que mamã. Estas cousas Rabano. Ex aqui o guallardom da concordia aa 
qual nos chama toda aquesta hystoria e sermom. Onde Jeronimo diz que 
todo o sermom e razoamento de çyma destes nos acarreta e enduz em 
cõcordia. e por tãto promete guallardoamento porque sejamos sollicitos 
e trigosos para a paz e cõcordia pois que diz que elle he medianeiro e 
avnidor antre dous ou tres. Estas cousas Jeronimo. Consijra agora quãta 
caridade e dilligencia deuemos mostrar acerca do prouximo por o 
reuocarmos e tirarmos de error. Nom ha hy mayor caridade que correger 
o proximo que peca e por elle morrer. Mas ay ca em poucos he a 
verdadeira caridade e amor por Christo. e em muytos he achada a amizade 
fingida. Onde diz aqui Crisostomo que veemos aqui que as cousas e aazos 
das amizades teem muytas aas este: porque he amado por tanto ama 
aquelle outro porque o honrra. e outro ama alguũ: porque lhe foy boo 
em alguũ feito do mũdo. E aquelle outro por semelhante cousa a esta. 
mas por Christo de vẽtura se pode achar quem propriamẽte e como deue 
ame o proximo aqui tẽ liança: mas escoldrinhãdo todas as cousas 
acharemos que muytos teẽ as amizades fingidas e nõ taaes como deuẽ. 
Estas cousas Criso. por quanto fallãdo emçima o senhor da correiçom 
fraternal allegou que ao que peccasse // e se arreprehendesse fosse 
perdoada a injuria: porque nom fosse duuida de conto .s. de quantas 
vezes auia de seer perdoado a injuria. por tanto pregũta Pedro cabeça e 
capitam dos apostollos quantas vezes deue seer dado perdom. e demandou 
se abastaria para se poder saluar que perdoasse o homẽ sete vezes. e 
aquelle que lhe fezesse alguũ erro. a qual pregunta respondeo o benigno 
e misericordioso senhor que nõ soomente deue seer dado perdom sete 
vezes segũdo Agus. diz per o cõto de sete soo se da a entẽder. e se mostra 
ha vniuersidade ou qualquer cousa. Onde aquello que se diz em o psalmo 
sete vezes em o dia te disse eu louuor. nõ quer outra cousa dizer se nõ 
sempre o seu louuor em minha boca. A mealha ou dinheiro significa 
sobegidõ ou trespassamẽto porque como passas daquelle dinheiro em 
que sta a dezena dos mãdamẽtos logo traspassas a onze. e o trespassamẽto 
pecado he .s. aquelle que faz cõtra os mãdamẽtos passandoos peca. E 
quando Christo disse que deuiã perdoar setẽta e sete vezes entẽdeo e da 
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a nos a ẽtẽder que queria elle que toda jnjuria e todo trespassamẽto e 
todos pecados e erros perdoassemos por quanto este cõto he cõposto de 
vniuersidade e de transgressom ou de traspassamẽto. por que se tu 
multiplicares1 onze vezes sete acharas este cõto de setẽta e sete cõtando 
per aquesta guisa .s. dez vezes sete e depois hũa vez sete. ou se poõe 
aqui cõto determinado por cõto nõ çerto nẽ determinado e tãto quis dizer 
segundo Agustinho. como que tantas vezes quãtas vezes pecar tantas 
vezes deue auer perdom. E aquelle conto se põe ante que o outro. porque 
des Adam atees Christo forõ lxxij. geeraçoões. E porẽ assy como Christo 
destroyo todas culpas do mũdo e de todas geeraçoões. Assi meesmo deue 
ho homẽ perdoar todas suas injurias. Se Christo achou milhares de 
pecados empero todollos perdoou e quitou. e nõ queyras pois fazer tu 
cõtra a misericordia. Onde segũdo Crisosto. quãdo se diz setẽta e sete 
vezes nõ o pos por cõto çerto nẽ por determinado mas por infijmdo. e 
significou aquello que cõtinuadamẽte e sempre he. E segũdo Jeronimo 
aquesta pallaura que Christo disse se pode tomar por setẽta e sete. e por 
setẽta vezes sete que som quatroçẽtos e nouẽta. e quer demostrar que 
tãtas vezes perdoes a teu prouxi/mo em o dia quãtas elle pode pecar. assi 
que nõ tenhas medida nẽ conto çerto atees onde ajas de perdoar: mas 
que sempre perdoes. e assi a primeira exposiçõ se refere a toda injuria 
e a segũda ao tẽpo. Onde Beda diz. que per o cõto de sete nõ se poõe 
termo çerto atees que seja dado perdom. mas he mãdado que todos 
pecados sejam perdoados. e que sempre e em qualquer tẽpo deue de seer 
perdoado a quẽ se reprehende. E diz mais que cõ diligencia deue seer 
esguardado: ca nõ nos mãda logo que perdoemos aaquelle que ameude 
peca: mas aquelle que se reprehẽde. Ca primeiro podemos 
misericordiosamente reprehender e doestar aquelle que peca por tal que 
tenhamos a quẽ depois dereitamente perdoemos. Aquelle pois que seu 
prouximo vee peccar e callase: nõ peca menos que aquelle que nõ quere 
perdoar ao que se conheçe e reprehende: nem faz menos cõtra o 
mãdamento de deus. Porque aquelle que disse se se areprehender perdoa 
lhe: deua entender que se pecasse que o reprehendesse e castiguasse 
primeiro. E assy que o perdom cõ reprehensom deue seer dado ao 
prouximo que se areprehende e conuerte por tal que o perdom nõ seja 
caro: nem a indulgencia reffeçe. Estas cousas Beda. O pecador pois por 
se cõuerter castiguemos. e aquelle que se reprehende acolhamos com 
amor cõpanheyro perdoando nos huũs a outros. assi como diz o apostollo. 
Em aquelles a que perdoamos damos ou guãçamos perdom a nos 

1  No original: mulitplicares.
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meesmos. assi como deus em Christo perdoaua nos meesmos. Onde 
Ambrosio. Aprende ameude perdoar e nõ reteer a mal querença. porque 
nõ ha hy cousa cõ que mais possa seer offendido ou asanhado aquelle 
que teem custume de perdoar. Aprẽde e aueza te a quitar as tuas injurias 
pois que Christo perdoou aos seus perseguidores. Estas cousas Ambrosio. 
E se deuemos perdoar a injuria ao jmijgo que se nõ reprehende ou nõ he 
de distinguir. Da injuria nasçe rancor na voõtade primeyramẽte e depois 
nasçe per obra o signal do rancor. O primeyro deue quemquer perdoar 
logo aaquelle que verdadeyramente se reprehender e for prestes de fazer 
emmenda segundo seu poder. e deueo saluar e fallar lhe e acorrer lhe se 
o mester ouuer. A qual cousa nom he theudo fazer ao que nom pedir 
perdom: sal//uo se se for em viuenda perfeita. E como quer que nõ se 
termine aqui ou nom se tracte se nõ de perdom do que se reprehẽde. 
empero ao que se reprehende e ao que nom se reprehẽde he theudo que 
quer de perdoar o rancor do odio. e nõ lho auer porque doutra maneira 
nom lhe aueria caridade deuida. E ajnda theudo he de lhe ministrar e dar 
as cousas necessarias em tempo de mester. Mas os que viuẽ perfeitamẽte 
som theudos perdoar aos que lhes pedẽ perdõ e aos que nõ pedẽ. e se os 
acharẽ no caminho deuẽlhes fallar e sahudallos. e ajnda que nõ sejã em 
artigoo de necessidade deuemos agasalhar e fazerlhes bẽ e darlhes 
mantijmẽto e muytas outras cousas aas quaaes nõ som obriguados fazer 
os ĩperfeitos. E se theudo he e deue requerer amizade e bemquerẽça 
aquella que he feita a enjuria: pera esto he de saber que a obriguaçõ e 
diuida a que homẽ he theudo he de duas maneiras. A primeira he de 
necessidade sem a qual nõ ha saluaçõ. e a segũda he de perfeiçõ. quanto 
aa primeira ou por a primeira nõ deue alguẽ pedir recõcilliaçõ: mas 
quanto aa segũda diz Criso. que deue o eniuriado requerer amizade e 
recõcilliaçõ por auer dobrada coroa de guallardõ. hũa porque sofreo a 
ẽjuria a outra porque foy primeiro em demãdar e requerer recõcilliamẽto 
e bemquerença. Onde diz em outro lugar este meesmo Criso. pẽssa tu 
quantos nojos fazes e nõ fezerõ: mas ajnda iras corrẽdo pedir e requerer 
amizade daquelles que te anojarõ: por tal que aquello seja aazo de tu 
aueres perdõ de deus. e que aches cura dos teus malles. porque grãde 
guallardõ e tal que se nõ pode cõtar promete e determina deus se tu fores 
o primeiro que demãdas perdõ ao que te fez o que nõ deuia ou te fores 
recõcilliar cõ elle: mas se fores recõcilliado cõ elle seẽdo primeiramẽte 
roguado entõ nõ he feita ajnda a amizade por o mandado de deus: mas 
por o rogo e requirimẽto daquelle. e assi vaas tu sem coroa. e aquelle 
leua grado: mas tu reçebeste enjurias e malles sem outro proueito. E nom 
podes fazer tãto mal a outrẽ como faras a ty meesmo auẽdo nẽbrãça 
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daquelles dãpnos mas nõ pode seer que o boo homẽ padeça mal alguũ. 
E se disseres que es queixoso e sanhudo quando te nẽbra da ẽjuria que 
a ti foy feita nẽbra te entõ se te alguũ1 / bẽ foj feito per aquelle que tal 
feze e recordate dos malles e nojos que tu a outrẽ fezeste. Se te alguẽ 
disse maas pallauras ou te ẽvergonhou entẽde tu que aquello he porque 
tu diseste mal a outros. Como pois queres tu auer perdom das cousas de 
que nõ perdoas aos outros. mas aĩda que tu mal dissesses doutros se o 
ouuiste delles dizer. e o açeptaste e cõsentiste nõ es sem culpa do maldizer. 
nõ ha hy cousa que assi cõserue a amizade como nõ auer nẽbrãça da 
quelles que nos errarõ. estas cousas Criso. e paramẽtes que ajnda que a 
offensa deue sempre seer perdoada. empero nõ a ẽjuria se do perdom 
da ẽjuria e da pẽna se seguisse aazo e promptidõ de pecar: mais de ligeiro 
aaquelle a que fosse dado perdom nõ seria bẽ de lhe perdoar. E outrossy 
se de tal perdom se seguise a outros escãdallo. e se perdesse ou leixasse 
de fazer justiça. E assy meesmo ẽtẽde tu em os casos semelhauees. 
Perdoamos pois a nossos deuedores as diuidas da pẽna do pecado se se 
reprehẽdẽ porque pecarõ cõtra nos: mas perdoar aquello que alguẽ faz 
cõtra deus esto nõ perteẽçe a vos. mas per o cõtrairo segũdo diz Jero. 
fazemos nos que somos na injuria de deus benignos e sofredores e ẽ as 
nossas husamos de odios e malquerenças.

Oraçõ.

Senhor Jesu Christo outorga per a tua misericordia a mj ĩdigno 
que eu cõ pallauras cõpridoiras castigue e ẽmẽde deuidamẽte o prouximo 
que pecar. e se nõ castigar cõ palauras ao menos cõ oraçoões e cõ boos 
exẽplos nõ cesse de o fazer outorgame outrossi que perseuerando eu em 
virtude da ygreja. e em caridade fraternal mereça seer ouuido em minhas 
oraçoões. e conhoçer per experiencia que em meyo de nos per fauor 
e ajnda estes tu que alojaste tua morada em os pacificos. Outrossi me 
outorgua ajnda que cada vez que pecar o prouximo em my e per quantas 
vezes tantas lhe perdooe de maneira que nẽ o rancor de dentro nẽ signal 
delle de fora nom possa em algũa maneira em my seer achado. Amen.

Do rey que quis estar a conto com os seus seruidores.
Capitollo .ix.

Que deua seer perdoado ao prouximo que pecar e nõ soomẽte 
sete vezes: mas setenta vezes sete. ou setẽta e sete vezes. e que aquesto 

1  No original: algnũ.
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nõ deua pare//çer graue a alguem se for consijrado que deus majores 
cousas perdoa aaquelle que peca em elle demostrao o senhor per exẽplo 
da diuida de dez mill marcos de prata em cõparaçom de çem dynheiros: 
porque mais deuidores somos nos de deus e mais offensas lhe fazemos 
e mayores do que pode o homẽ fazer ao prouximo. Tã grãde he a 
offensa quam grande he aquelle que he offendido. e deus he jnfijndo e 
porẽ a offensa cometida cõtra elle teẽ hũa jnfijndeza. e nõ embarguãdo 
aquesto quantas vezes offendemos elle he aparelhado de nos perdoar: 
cõ tanto que nos queramos verdadeyramẽte reprehender. Onde segũdo 
diz Crisostomo. Ajnda que tu setẽta e sete vezes e simplez mente todos 
os pecados perdooes a teu prouximo cõtinuadamẽte quanto he mais 
pequena hũa gota da augoa pera todo o peego e ajnda muyto menos he 
o teu amor e caridade para a infijnda bondade de deus. em cuja maão e 
poder tu es posto neçessariamẽte quãdo as de seer julguado: e quando 
te forẽ quites as culpas. e por tãto bẽ cõparou elle os pecados cõtra deus 
a dez mill marcos e os pecados contra o prouximo a çem dynheiros 
porque huũs meesmos pecados sõ mais graues se som feitos cõtra deus 
que se som contra o prouximo: Ergo se aquelle que he rey e senhor de 
todos nos perdoa tã graues pecados e offensas: muyto mais deuemos nos 
perdoar ao prouximo as cousas menores que nos faz: e se nõ demãdar nos 
ha elle todo aquello que deuemos. Onde Agustinho diz. que todo homẽ 
he deuedor de deus. e teẽ por seu deuedor o prouximo e porẽ o dereito 
juyz stabelleçeo a regra que tenhas cõ teu deuedor. e aquella meesma 
teera elle cõ o seu. e para prouar aquestas cousas traz huũ cõto ou hũa 
hystoria dizẽdo assy (Semelhauel he o regno dos çeeos.) .s. o estado da 
ygreja millitãte que he chamado regno dos çeeos assi porque he subiecta 
aas leis do çeeo como porque per ella vaão ao çeeo. (a huũ homẽ rey) 
.s. a Christo que he verdadeiro homẽ e rey (o qual quis filhar cõta a seus 
seruos) .s. aos homẽs de que he senhor: porque elle perteẽçe a examinaçõ 
e prouaçõ1 de quaaesquer mereçimẽtos.

E he de notar que deus nos demãdara conta de todas cousas que 
nos forõ encomẽdadas e cometidas e daquellas que nos nõ cõprimos. Itẽ 
daremos conta / dos malles que fazemos e daquelles que leixamos passar. 
Da primeira cousa destas he a hystoria do moordomo malliçoso. E esta 
conta muyto de temer he por que muytos beẽs nos forõ encomẽdados e 
entregues e de grande valor .s. beẽs de natura e de graça. e de vẽtura: 
dos quaaes todos forçado he de dar conta como husamos delles. e como 
os despẽdemos e ajnda que nõ ouuessemos de dar cõta se nõ do tempo 

1  No original: prouoçõ.
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muyto deueriamos auer reçeo: porque todo tempo que foy atorguado ao 
homẽ sera requerido como foy despeso. E o tẽpo he cousa de tam grãde 
valor que em hũa ora pode seer quitada a deuida e guaãçar o regno dos 
çeeos. Da segũda cousa he a hystoria dos marcos. e aquesta cõta outrosy 
he muyto de temer em como o senhor digua alli meesmo que o seruo 
sem proueito deue seer lãçado nas treeuas: mais de fundo e mais de fora. 
E da terçeira a conta outrosi he muyto de temer: porque o senhor nõ soo 
dos pensamẽtos: mas ajnda das pallauras ouçiosas. Do quarto he esta 
presente semelhãça e esta cõta muyto deue seer temida por o viçio da 
jngratidõ a qual he muy perijgosa (E como começa a conta) .s. como 
começou de examinar os mereçimẽtos e cõsciẽcias: em a qual examinaçõ 
agora somos assy. porque per as scripturas como per as criaturas como 
ajnda per os confessores e per allumeamẽto da propria consciẽcia elle 
nos demãda cõto de nossos feitos mas depois sera dada a nossa sentẽça 
segũdo os mereçimẽtos (foy lhe tragido huũ que deuia dez mil marcos) 
.s. huũ que era obligado a grãde pena por muytos pecados. Em a diuida 
daqueste se entẽde a graueza e multidõ dos pecados. E toma se o cõto 
determinado por o nõ determinado. Onde Agusti. Porque a ley he cõtehuda 
em dez mãdamentos: por tãto aquelle deuia dez mill marcos por a qual 
quãtidade se entẽdẽ todollos pecados que som cõtra a ley (e nõ auẽdo de 
que paguar) .s. nõ podẽdo cõ quanto tijnha satisfazer. Ho homẽ per sy 
pode cayer mas nõ se pode alleuãtar se nõ cõ a graça de deus. E se o 
homẽ por huũ pecado soo nõ he abastante pera satisfazer: mujto menos 
por dez mil marcos de pecados. (e mãdouo o senhor vẽder) e que seruisse 
por pena. porque segũdo Remigio o preço daqueste que assy he vendido 
he [D] // o tormento de seu dampno .s. o seu tormẽto e sua pena he por 
quanto he vẽdido. (E mãdauã que fosse vẽdida sua molher) .s. a cobijça 
da qual som cõçebidos os maaos filhos (e mãdaualhe vẽder os filhos) .s. 
as maas obras. Em o homẽ o spiritu he o marido e a sensualidade he a 
molher per ajũtamento dos quaaes som geerados os filhos. Vender pois 
a molher e os filhos he pagar pena por as cobijças de dẽtro: e por as maas 
obras de fora que som os seus pecados (e todas cousas que auia) .s. todos 
os beẽs temporaaes porque todos som dados a outros por o pecado seu. 
Ou todas as cousas que o spiritu teẽ som as forças da alma. e as cobijças 
suas as quaaes todas som mudadas em pena de guisa que a pena se 
asenhorea delle em todas aquellas cousas que pecou. onde seguese (e 
que entregue). Entõ paga o que deue quando por elle se pagua o preço 
da pena. (E lançou se em terra o seruo) .s. aquelle pecador per peẽdẽça 
e humilliamẽto de si meesmo o qual ante desto leuãtara o collo cõtra 
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deus. (e afficadamẽte e rogaua dizẽdo. Paçiẽcia aue comigo.) dando me 
spaço de vida e de peẽdẽça e quitãdo me o viçio e perdoãdo me a pena 
e tormẽto (e todo te paguerey) fazẽdo obras meritorias e fazẽdo me melhor 
seẽdo sperado per tua paçiẽcia e prouehudo de tua graça e ajudado per 
tua misericordia. (E amerçeou se o senhor) porque elle he misericordioso 
e amerçeador e prestes para perdoar aos que fazẽ peẽdẽça. Aquelle seruo 
que se lançou assi ante elle em cõtriçõ e que fallou de tal maneyra em 
cõfissom e que prometeo fazer satisfaçõ e leixou hir liure da presom e 
captiueiro da culpa e perdoou lhe toda a deuida da pena eternal porque 
mais da do que lhe roguã e pedẽ. Onde Crisost. Vee diz a misericordia 
de deus. Pedira aqueste espaço e elle perdoou lhe todos seus peccados 
(e seẽdo) fora da oblygaçõ do peccado (aquelle seruo) e nõ se nẽbrãdo 
da misericordia que achara (encõtrou huũ dos outros seruos deuedores 
como elle) s. outro homẽ tal como elle: porque todos somos seruos de 
huũ senhor nos e os angeos (o qual lhe deuia çẽ dynheiros) e huũ pouco 
o anojou e offendeo. porque a offensa do homẽ he pequena ẽ respecto 
da offensa cõtra deus (teẽdoo queriao afogar e disselhe. / Pagua o que 
deues) .s. o tormẽto por a jnjuria e aos açoutes por as palauras. E porque 
nos de papo fallamos por tãto aquello pode seer dicto que afoga o 
prouximo o qual nõ escuita razoões de escusa. e aquelle reteẽ o deuidor 
que se nẽbra da offensa e que tẽ no coraçõ guardada a yra e o odio. (e 
lãçãdo se ante elle rogauao dizẽdo. Aue paçiẽcia comigo) .s. perdoa me 
ou aguarda me (e eu te paguarey todo) esto he segũdo Remigio eu 
emẽdarey per mãdado ou por cõselho da ygreja aquelle mal que fiz. e 
paramẽtes que aquellas meesmas pallauras disse aqueste deuedor que 
dissera o maao seruidor ao senhor e por ellas ouue perdõ. Mas segũdo 
diz Crisost. nõ catou o seruo ĩgrato reuerẽcia aaquellas pallauras per que 
fora liure e saluo. mas foy se per o caminho de Caym afastãdo se da 
piedade natural e da caridade do prouximo. (e meteo no carçer) 
atormẽtando o cruelmẽte (ateesque pagasse a deuida ẽ cheo) porque 
quando nõ perdoamos quanto em nos he entõ encarçeramos. Onde Agust. 
diz que nõ achou este tal aquelle que era seruo como elle qual achara o 
senhor. Pedio aquelle spaço e foy lhe outorguada quetaçõ e aqueste 
demandaua merçee e spaço e ouue pena que o queria afogar (E veẽdo 
aquesto os outros seruidores daquelle senhor) .s. os angeos e a crueldade 
que fazia (forõ anojados) da jngritidõ daquelle seruo e da sua culpa e da 
afflicçõ e pena da quelle outro. porque os angeos hã desprazer da culpa 
e allegrã se cõ a peẽdẽça e leuã as almas aa gloria. e todallas obras que 
fazemos e os tormẽtos que padeçemos veẽ elles e cõtãnos a seu senhor 
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querelãdose dos que fazẽ opressom e demãdã ajuda aos afficados e 
apressurados. Tres testimunhas teemos das quaaes nõ nos podemos 
escõder s. deus e os ãgeos e os demões. Ou aquestes seruos como aquelle 
som os ministros das ygrejas e quaaesquer fiees e justos os quaaes veẽdo 
a crueldade dos homẽs açerca do proximo hã tristeza do mal. porque 
aquella meesma virtude perteẽçe allegrarse do bẽ e anojarse do mal. e 
cõtãno ao senhor: porque ẽ oraçõ pedẽ ao senhor que vingue e emẽde 
aquello ou o denũciã ao prellado pedĩdo lhe que corregua aquello nõ cõ 
queixume de ẽueja. mas por declaraçõ da justiça. Ou cõtar ao senhor he 
auer ẽ seu coraçõ door e tribulaçõ por taaes cousas. e na voõ//tade as 
dizer e mostrar o senhor (Entõ o chamou o senhor.) per sentẽça de morte 
e mãdou o partir da queste mũdo (e que de cõto de todas cousas. E disse 
lhe. seruo maao porque.) nõ foste d[e]reitureyro em reçeberes misericordia 
e dãdo crueldade. (toda a diuida te perdoei) .s. a grãde offẽssa que cõtra 
my cometeste. E ẽ esto se mostra segũdo Crisostomo que grãde he o 
pecado de jngratidõ. porque aa primeira ajnda que o achasse deuedor ẽ 
dez mil marcos nõ lhe chamou maao seruidor nem se alleuantou cõtra 
elle mas como encorreo no pecado de tã grãde ingratidõ cõ jrado coraçõ 
lhe disse. Seruo maao porque foy aquesta obra pyor que a primeira porque 
segũdo Gregorio assi como os boõs per os castigos e doestos se fazẽ 
melhores assy os maaos com o bẽ fazer se fazẽ sempre pyores (Nõ te 
compria pervẽtura de te amerçeares do seruidor companheiro teu.) 
perdoãdo lhe o pouco. (assi como eu me amerçey de ti) perdoando te as 
cousas muy grãdes nõ me fazẽdo alguũa pagua e satisfaçõ mas soomẽte 
(porque me rogaste.) Cõpridoira fora que pois tu reçeberas tal benefiçio 
que perdoaras toda a diuida da quelle que te rogaua mas tu nõ quisiste 
perdoar aquello que era pouco pois que recusaste de lhe dar spaço. Onde 
Criso. Se o dãpno te pareçia graue ẽ lhe quitar deueras auer dello voontade 
per o guaanho que ouueste. Se te pareçe graue o mãdamẽto cuyda no 
guallardom. Se graue cousa he perdoar aaquelle que te fez desprazer. 
Mais graue he hir ao fogo infernal. Segũdo diz Remigio nom se lee que 
este seruo desse algũa resposta ao senhor em a qual cousa se mostra que 
ẽ o dia do juyzo e logo depois daquesta vida cessara toda escusaçom de 
pecado. (E o senhor jrado) nõ per voõtade mas teẽdo tal maneira como 
aquelle que he jrado ẽ dãdo pena por ello deu ho (aos algozes) .s. aos 
demoes que som ẽ aquesto enxecutores da justiça diuinal (atees que 
pague) per tormẽto (toda diuida) cometida per culpa. Esta pallaura atee 
aqui se poõe por jnfijndo tempo assi como se poõe em outra parte do 
Josep e da gloriosa virgẽ nõ o conheçeo atee que o partio. E o entẽdimẽto 
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he que sempre paguara e nũca acabara de paguar ha vida toda mas sempre 
auera pena e nũca po/dera [a]cabar de paguar porque eternalmẽte sera 
dãpnado porque no jnferno sempre paguã e nõ se quitã porque a pena 
fica sempre sem fijm porque ally nõ he lugar de remijmẽto nẽ de satisfaçõ 
mas de cõdẽpnaçõ e de pena. E que toda esta semelhãça trouuera o senhor 
por aquesto agora a traz a seu preposito e expoendoa diz. (Assi fara o 
meu padre cellestrial a vos) requerẽdo toda a diuida e dando vos atormẽtar 
aos algozes. Segũdo Crisostomo nõ diz padre vosso mas meu porque 
nom he cousa aguisada que tal homẽ chame a deus padre pois que tã 
mallicioso e odioso era. Onde Jeronimo. Temerosa sentẽça he aquesta 
.s. que se nõ perdoarmos as cousas pequenas ao proximo que nõ nos serã 
perdoadas as grãdes per deus. E porque cada huũ pode dizer eu nõ tenho 
do proximo rancor alguũ guardesse que diga a verdade ca elle teẽ por 
juyz a deus o qual tira logo a paz e o bẽ fingido dizẽdo (Se nõ perdoardes 
cada huũ a seu proximo) nõ soomẽte da boca mas de vossos coraçoões 
nõ cõ paz fingida mas cõ verdadeiro e jnteiro amor porque nõ abasta 
perdoar per boca se os beiços nõ cõcordã com os coraçoões algũs hi ha 
que nõ querẽ perdoar de todo porque no coraçõ guardã a maldade e 
quando podẽ tomã vĩguãça e outros que perdoã de tal guisa que nõ curã 
de vinguãça empero fiqua lhes huũ odio jeerado quanto aa sua malliçia. 
Mas qualquer que deseja que deus lhe perdoe: deue perdoar dãbas estas 
maneiras .s. que nõ spere por vijnguãça per obra nẽ tenha maa voõtade 
no coraçõ1 porque segũdo Gregorio se nos nõ perdoarmos de coraçõ o 
que nos foy feito outra vez nos sera requerido aquello de que nos 
allegrarmos seer quites per peẽdença. Onde nõ for perseuerãça de 
caridade nõ auera peẽdẽça sufficiẽte. Onde se diz aa quelle que he absolto 
dos pecados. Vay e jamais nõ queiras pecar. As leys mũdanaaes revogã 
aquelles que sõ franqueados aa seruidom por a jngratidõ. E assi da questas 
cousas pareçe que os pecados que ja erã perdoados se tornã outra vez a 
dobrar ou tornar a cayr ẽ pecado. E a esta se diz que se tornã por a graueza 
e peso do pecado seguinte nõ que o pecado seguinte seja tã graue como 
todos os precedẽtes mas porque per cõparaçõ dos preçedẽtes elle mais 
graue he. Onde tornase a demãdar o que perdoado era no quanto em si. 
mas quãto aa [D ij] // jngratidom do que ja perdoado era. E por tãto se diz 
que nõ tornã pois quanto aa nodoa ou magoa nẽ quanto aa quella culpa 
mas quanto aa quantidade e grãdeza. Aquelle que depois que foy 
perdoado tornou a pecar faz mayor pecado em quanto he jngrato a tã 
grãde beneficio como reçebeo. E assi a jngratidõ agraua mujto o pecado 

1  No original: çoraçõ.
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do recaymento. Alguũs empero dizẽ que os pecados tornã em quatro 
cousas .s. por o odio do proximo e por seer apostata ẽ a fe leixandoa e 
por ho menos preço da confissom e por se dooer e arrepender da 
peendença que fez. Onde hy ha huũs versos que dizem. Auorreçer1 os 
jrmaãos e fazer se apostata e nõ curar de cõfessar se e pesar lhe de auer 
feita peẽdẽça. e a culpa por esto torna de ligeiro. E cõ razõ perdoaras se 
cõfessares verdadeiramẽte quanto he aquello que desejas que te seja 
perdoado. Onde Crisosto. Entẽdendo pois nos estas cousas todas e 
cuydãdo como deuemos dez mil ao menos nõ tardemos de perdoar aos 
proximos as cousas pequenas e refeçes e escoldrinhemos aquelles que 
nõ forẽ a nos misericordiosas mas cruees porque em aquesto nõ somos 
cruees a outrẽ se nõ a nos meesmos. Quando te queres nẽbrar dos malles 
que te forõ feitos magina que a ti fazes aquella nẽbrãça e que te nẽbra 
do teu mal e nõ doutrẽ porque atas e enuorilhas os teus pecados e nom 
os de outrẽ. Duas cousas quer deus que façamos e duas se requirẽ aqui 
.s. conheçer e cõsijrarem os pecados que teemos cõtra nos e que 
perdoemos aos outros e aquella primeira se requere por esta outra por 
tal que mais aginha se faça. Aquelle que entẽde seus pecados de ligeiro 
perdoara a outro pecador e seruo como si. E nõ perdoes de boca soomẽte 
mas de coraçom. Nõ diguas pois que te doestou e que disse muyto mal 
de ti nõ te escuses porque fez cõtra ti dez mil males porque quanto mais 
disseres tanto se mostra que elle fez melhor porque deu aazo de lauar e 
alimpar os teus pecados porque quanto elle te fez mayores malles tanto 
foy causa de te seerẽ perdoados mayores pecados. Se nos quisermos nõ 
nos pode algũ fazer sem razõ mas os amigos nos farã mais proueito vee 
pois quanto guaãças soffrendo mãsamẽte as jnjurias dos jmijgos porque 
guaanças logo remissom dos pecados. a segũda percalças paciẽçia e 
perseuerãça. e a terçeira cousa / cria mãssidõ e amor dos homẽs. a quarta 
que te escusas e tiras da sanha e daquello naçe e cõ esto de todos seras 
honrrado atees dos que som teus jmijgos. E se os jmijgos forẽ demonios 
e nõ homẽs nõ os aueras depois que assi fores desposto e aquello que he 
mayor e mais principal cousa que aueras o amor de deus e se pecares 
aueras perdoãça. E diz em outro lugar que nõ ajamos memoria dos malles 
porque muyto nos aproueita. e mayormẽte se nos nõ vingarmos. Aquelle 
te esbulhou e tu deste graças a deus por a sem razõ em glorificar a deus 
jnfijndas merçees e guallardoões guaãçaste e fructificaste. Se orares por 
elle entõ es feito semelhauel a deus. vees quanto guaãçamos da perseguiçõ 
da quelles. Nõ ha hy cõ que tanto praza a deus: como nõ dar mal por mal 

1  No original: Aruorreçer.
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mas fazer bẽ por mal ca mandado nos he que oremos por elles e elles 
façamos bẽ. Nõ ha hy cousa mais graue que a memoria dos malles e pois 
que aquesto sabemos sejamos humildosos e façamos ajnda graças algũas 
aos nossos deuedores porque elles sõ nõ soomẽte aazo de auermos perdõ 
mas de nos seer feita merçee. Pouco damos e muyto reçebamos pois 
porque demãdas e das afficamẽto e fazes força a teu deuedor pois que 
cõplidoiro seria que ajnda que elle paguar quisesse que tu o quitasses 
por tal que reçebas quitaçõ de deus de todo. Mas agora fazes quanto 
podes e andas em preito pera te nõ seer quite algũa cousa das tuas diuidas. 
Quaaesquer deuedores que teueres ora te deuã dinheyros ou trabalhos 
ou seruiços se todos leixares quites spera que deus te paguara todas 
cousas dereitos e erros. Perdoemos a nossos deuedores por tal que ajamos 
o gallardõ que desejamos e aquello que nõ curamos de cõprir per outra 
virtude que o cobremos per o esqueeçimẽto do mal que nos foy feito. e 
que ajamos os beẽs eternaaes. Estas cousas Crisostomo. Paramẽtes ao 
que diz aqui Seneca fallãdo açerca desto. Se fores de grã coraçõ nũca 
aueras por injuria que te feito seja do jmijgo diras nõ me fez dãno mas 
quisera mo fazer. e quando o teueres em teu poder aue por vingança1 o 
poder que tees de te vinguar. sabe que honesta e grãde vingãça he perdoar. 
E diz mais que o remedio das injurias he o esqueeçimẽto. Estas cousas 
Seneca.

E nota aqui que segũdo o graao e cõto dos doze apostolos assi // 
ha hy doze maneyras de perdõ. A primeira he o baptismo. Onde no 
euãgelho diz. Se alguẽ nõ for renasçido etc. A segũda maneira ou graao 
da perdoança he a caridade onde outrosi no euãgelho diz. Sõ lhe 
perdoados muytos pecados porque amou muyto. A terçeira he a esmolla 
e as obras da caridade. Onde o propheta diz que assi como a agoa apaga 
o fogo. A quarta he ousam as lagrimas dizẽdo o senhor porque chorou 
em mynha penitẽça porque nõ trazerey malles em seus dias. A quĩta he 
a cõffissom e peẽdẽça onde o psalmista disse. Eu me cõfessarey etc. A 
sexta he a afflicçõ do corpo onde o apostollo. Daae aqueste homẽ em 
amortificamẽto da carne per tal que o seu spiritu seja saluo. A septima 
he emenda dos custumes e auorreçimẽto dos viçios. Onde no euãgelho. 
Ex que tu es feito saão nõ queiras mais pecar. A oytaua he em rogo dos 
sanctos onde Santjago. Enfirma ou adoeçe alguũ antre vos outros chame 
e traga os sacerdotes etc. A nouena he o merito da misericordia e da fe. 
Onde o euangelho. Bẽauẽturados som os misericordiosos porque etc. A 
deçyma he o cõuertimẽto e saluaçom dos proximos. Onde Santiago diz. 

1  No original: vingauça.
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Aquelle que fezer cõuerter o pecador etc. A vndeçyma he a remissom e 
jndulgẽçia de huũs proximos a outros. Onde no euãgelho. Perdoae e 
perdoar vos hã. A duodeçima he padeçimẽto do marteiro por a fe da 
ygreja. Onde foy dicto ao ladrõ. e ao que estaua no tormẽto. Certamente 
te digo que oje seras com migo no parayso. Da queste lugar e de outros 
muytos do euãgelho auemos saãos remedios contra o mal da desesperaçõ. 
Se tu desesperaste por a grandeza dos pecados tees Pedro que renegou 
a ffe que he muy grãde pecado. empero parou deus mẽtes por elle. Se 
desesperaste por a multidõ dos pecados. tees Maria que aia sete demonios 
.s. todos os pecados empero della foy dicto perdoados te som muytos 
pecados. Se desesperaste por a torpeza dos pecados tees a molher achada 
em adulterio. A qual foy dicto vay e ja nõ queiras mais pecar. Se 
desesperaste por a jnfamia do pecado tees Matheu que publicamẽte estaua 
na alfãdega. Empero o senhor lhe disse que o seguisse. Se desesperaste 
por a perseuerãça do pecado tees o ladrõ que perseuerou ẽ mal atees a 
morte. Em/pero foy lhe dicto per o senhor oje seras comigo no parayso. 
Se desesperaste por a crueldade do pecado tees Paullo apostollo que 
apedrou Steuã do qual he dicto este he a my vaso escolhido. Se 
desesperaste porque tornaste a dobrar o pecado e cayr em elle tees a 
auctoridade expressa de perdoar ao proximo setenta e sete vezes. Onde 
Bernardo de todo em todo por a mãssidõ que se preegua em ty corramos 
em pos tu senhor Jhesu o mundo que nõ desprezas o pobre nẽ auorreçes 
o pecador nõ te anojaste do ladrõ que se conheçia. Nom auorreçeste a 
molher pecador que choraua nẽ engeitaste a cananea que te soplicaua. 
Nẽ aquella que foy achada em adulterio nẽ aquelle que staua aa tauolla 
da portajẽ ou sysa nẽ o pubricano que soplicaua nẽ o discipulo que te 
negaua nẽ1 o perseguidor dos discipollos nẽ aquelles que te cruçifficarõ 
tam forçado es para justifficar como grãde e valente para perdoar. Corre 
a sposa e corrẽ as donzellas moças. mas aquella que ama com mais ardor 
corre com mayor triguãça e chegua primeiro. Onde Crisostomo diz que 
deus nos criou em liure arbitrio e que cõ a ajuda sua façamos aquello 
que quisermos se pubricano es podes seer feita euangilista. Se a renegador 
es podes seer feito apostollo. se ladrõ es podes seer morador do parayso. 
Se es encãtador podes adorar a deus nõ ha hy algũa malliçia que se nõ 
tire per peendença. E por tãto escolheo Christo em estes exẽplos suso 
dictos os principaaes pecados por tal que nẽguẽ nõ se despreze nẽ 
desespere atee a fijm. Nõ me queiras dizer perdido som pequey. E para 
que ja tees phisico mais forte que ti e mais poderoso que a tua jnfirmidade 

1  No original: uẽ.
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phisico tees de tua voõtade se tu quiseres emendar o qual he poderoso e 
teẽ desejo dello. Quãdo nõ eras elle te fez. e pois que te fezeste reuessado 
e trauesso mujto mais te podera elle emẽdar. Mas peruentura diras como 
podera o homẽ pecador seer semelhãte aos sanctos? Nõ queiras 
escoldrinhar porque razõ mas cree a clemẽçia e piedade diuina mas diras 
grãdes som os meus pecados e sem mesura som as minhas maldades. E 
quẽ he aquelle que nõ teẽ pecado? Mas dizes eu sõ muy maao sobre todo 
homẽ. Abasta te a ty para manssares deus leixar de pecar e fazer bẽ di 
tu primeiro as maldades por tal que sejas justificado e re[D iij]//conheçe 
te que pecaste e se o conheçeres feito tees o começo do teu corregimẽto. 
Suspira e aue tristeza e lãça lagrimas porque nõ lãçou aquella molher 
peccador nem peito ou outra cousa e acõpanhou cõ a peẽdença e ẽ sua 
cõpanhya chegou aa fõte. Estas cousas Crisostomo. Onde Gregorio diz 
que deuemos auer çerta sperãça e nõ nos afastẽ malles alguũs quaaesquer 
que sejã nẽ a quãtidade e multidõ delles. Por tanto o poderoso deus leixa 
os seus escolhidos cayr em alguũs escorregadios porque os outros que 
ouuerẽ em culpa de sperança de perdõ se se alleuantarẽ a elle de todo 
coraçõ. e porque por os choros da peendença lhes abra o caminho da 
verdade e por quanto nos auemos muytos que som ja saãos das suas 
maldades que cousa outra he esta se nõ que teemos huũ penhor da 
misericordia de deus. E diz mais que deuemos pois de sentir em aquesto 
saluo que a misericordia do nosso fazedor he muy grande e sem medida 
que nos pois como por signal e po[r] exẽplo de peendença aaquelles que 
cayrom e depois tornarõ a viuer per peẽdẽça çertas nõ veja em estas 
cousas al saluo exẽpros de esperãça e de peẽdẽça ante nossos olhos ho 
todo podoroso deus em todo lugar pois ẽ dereito de nossos olhos aquelles 
que deuemos seguir e ẽ todo lugar nos poõe exemplos de sua misericordia. 
Onde Agustinho toda neçessidade cõstrãge o pecador a peẽdença nõ a 
quãtidade do pecado nẽ a breuidade do tempo nẽ a desordenãça da vida 
nẽ a postumaria do tempo ou a derradeira hora nos afasta de auermos 
perdõ. Se a mudaçõ da võtade for perfeita mas sempre a madre da 
caridade em os seus grandes e largos seyos reçebe os filhos estraguadores 
se se tornã a ella. E diz mais. O padre deu o seu filho cõ que remijsse os 
seruos e enuiou o spiritu sancto que os adoptasse ou reçebesse por filhos. 
nõ desespere pois alguẽ da piedade de deus. ca mayor he a sua 
misericordia que a nossa miseria. Onde sobre aquella palaura que disse 
Caym mayor he a minha maldade ca o poderio de reçeber perdõ. Diz 
Agustinho. mẽtes Caym mẽtes ca major he a piedade de deus que toda 
a maldade. E diz que mais offendeo elle a deus em desesperar que em 



372 Vita Christi – II

matar seu jrmaão. Onde Bernardo diz assi. O que cousa tã cõfusa e toruada 
he desesperar o pecador da misericordia de deus. E fallãdo bre/uemẽte 
segũdo Agustinho e Gregorio. se huũ homẽ fezesse os pecados de todos 
os homẽs do mũdo. e assi como Caym ou Judas desesperasse de si ajnda 
que deus jurasse que lhe nõ perdoaria se elle se amisellasse e seendo 
cõtricto de coraçõ e roguasse que lhe perdoasse deus ajnda que fose 
perjuro nũca lhe neguaria perdõ. E segũdo da testimunho Agustinho e 
Jeronimo os pecados passados nõ empeeçẽ se nõ sõ prazẽtes. Muyto 
deuemos ajnda de esperar no merito de Christo: sem o qual nõ podemos 
seer saluos. Em o mereçimento de Christo teẽ raiz todos nossos 
mereçimentos ora seja ẽ satisfaçõ da pena ora seja per auer e mereçer a 
vida eternal porque nõ somos dignos de auer a grandeza do guallardõ 
que he deus se a absoluiçõ per o homẽ deus. e principalmẽte se deue 
sperar no merito da paixõ de Christo por que aquesta he sollaz espeçial 
aos mezquinhos. Onde Bernardo diz. A paixõ de Christo he o postumeiro1 

e o mayor couto e acorrimento nosso. e o remedio singullar que teemos 
porque ajnda que nos falleça a sabedoria de deus e entẽdimẽto e ajnda 
que nos nõ ajude a justiça e nõ nos abaste a sanctidade e que todos os 
mereçimẽtos nos falleçã esta he aquella que nos acorre. E nõ soomẽte 
nos deuemos de cauidar da desesperaçã mas ajnda de teer vaã sperãça. 
porque ẽ cada huũ ha grãde perijgoo. Onde Agustinho diz que de qualquer 
destes se perde o homẽ .s. esperãdo e desesperãdo. Ex que faz pois deus 
cõ aquelles que som em perijgo de qualquer destas enfirmidades. 
Aaquelles que se perdẽ cõ esperãça diz lhe aquesto. Nom tardes de te 
cõuerter ao senhor nẽ te prolõgues de dia ẽ dia ca de sobreventa vijnra 
a sanha sua. em o tempo da vinguãça destroirte ha. E a aquelles que sõ 
ẽ perijgoo de desesperaçõ que diz elle. Em qualquer dia que o maao for 
cõuertido eu me esqueeçerey de todas suas maldades. Por aquelles pois 
que se perdẽ cõ sperãça e que som ẽganados cõ dillaçoões fez deus o dia 
da2 morte nõ çerto. E jngrato es pois que oje tees ẽ que te corregas e 
speras ho outro dia o qual nõ he çerto. E diz mais. Porque desesperãdo 
nõ acreçentemos no pecado he nos dado porto de saluaçõ de si porque 
per sperãça per lõguada nõ acreçẽtemos ẽ elle he nos dado o dia da morte 
nõ çerto. Em outro lugar diz que o ladrõ o conhoçeo e Pedro o negou. 
Em Pedro se mostra que nẽhuũ justo nõ deue presumir de si. em // o ladrõ 
se mostra que nẽhuũ por maao que seja nõ deue de desesperar. Aja themor 
pois o boo que nõ peque per soberba: e o maao que nõ desespere per 

1  No original: postnmeiro.
2  No original: do.
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muyta malliçia. Esto Agustinho. Onde Gregorio. auede jrmaãos meus 
fiuza da misericordia de deus nosso fazedor. E nom reçees de vijnr cõ 
lagrimas ao juyz misericordioso em quanto a vida espera consijrãdo ẽ 
como elle he piadoso nõ o queyraaes teer em poco vos outros e cõsijrãdo 
outrosi como he justiçoso de sperar nõ queiraaes. De tal maneira nos 
esforçe sua misericordia que nõ nos faça seer negligẽtes ẽ algũa guisa e 
assi nos embellequẽ nossos pecados que nossa võtade nõ caya ẽ 
desesperaçõ porque se esperãdo ouuermos themor e temẽdoo nõ nos 
atreuamos çedo percalçaremos o regno eternal. Onde Crisostomo diz 
que nõ sejamos ousados nos que estamos mas diguamos ẽ nos meesmos. 
Aquelle que pẽssa que sta bẽ veya nõ caya. Nõ desesperemos se cayrmos. 
mas diguamos a nos meesmos. Peruẽtura aquelle que caae nõ se 
alleuãtara. E çertamẽte mujtos sobirõ ẽ o cabeço do mõte e do lodo e da 
vil lama forõ tralladados aa cortesia angelical. e mostrauã de si tã grãdes 
cousas que tirauã e lançauam os demonios e obrauã muytos millagres e 
destes taaes as scripturas som cheas e a vida he cõplida para nos de 
exẽplos. E diz mais. Nẽhuũ de aquelles que estã em mallicia desconfie 
e nõ adormeça alguẽ por que sta em virtudes nẽ seja seguro porque mujtas 
vezes a molher mũdaira lhe leuara auãtajẽ nẽ desespere aquelle outro. 
porque possiuel cousa he que passara per aquelles que hyam diante. Estas 
cousas Crisostomo.

Oraçom.

Ay de my mezquinho ca quando paromentes que aos pecados que 
fiz entendo os tormẽtos que por elles deuo padeçer nõ ey pequeno medo 
que sera pois serey desperado peruẽtura ou fiquarey sem cõselho e eu 
corro apressadamẽte aa fonte da piedade e misericordia de ti Jhesu Christo 
em a qual vejo lauados mujto grãdes pecadores. e os conhoço roguãdo aa 
tua misericordia tã grãde que dizer nõ se pode que me outorgues assi star 
comigo e cõ meus offiçiaaes a cõto ẽ o presente. e de tal guisa quitar os 
pecados e erros aos que som seruos como eu: e obriguados e emẽdar os 
meus que no futuro quãdo steueres aa / cõta persoalmẽte com teus seruos 
quites a my aquello em que som deuedor a ti. e ao prouximo. Amen.

Da causa e razã porque o marido pode deixar sua molher
e dos meninos oferyçidos a deus. Capitollo .x.

Apres daquestas cousas (veyo o senhor Jhesu de Gualilea aos 
stremos de Judea ao Jordã. E seguiam no muytos) .s. muytas gẽtes dos 
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de Guallilea. Onde Crisostomo diz que o seguiã muytas gẽtes dos de 
Guallilea assi como testimunhas de ensinãça da saluaçom. e assi como 
ouelhas criadas aa sua maão seguiã o pastor e acõpanhauã assi como filhos 
vaão poer fora seu padre que se parte para lõga terra. E elle como padre 
que se vay a romaria de lõge leixou a seus filhos penhores de caridade 
para os desterros remedios da saluaçõ. Estas cousas Crisostomo. Onde 
se segue (e curaua os ally) .s. em Judea e nõ ẽ Gualilea por tal que as 
gẽtes ou gẽtios reçebessẽ aquella misericordia que era aparelhada a Judea 
em signal que a saluaçõ de Judea vinha aos gẽtios. Segundo Origenes 
curou o senhor as cõpanhas aalẽ de Jordã onde se daua o baptismo das 
enfermidades do spiritu sancto. E ally se mostra que o euãgelista em hũa 
pallaura soo emçarra muytos millagres e sahudes porque tãtas erã que 
nõ poderiã apartadamente seer escriptas. De si segue se o cõto das tres 
perfecçoões dos religiosos .s. da castidade e da obediẽçia e da pobreza. 
e primeiramẽte da castidade onde se diz (cheguarõ se a elle os phariseus 
tẽptãdoo) .s. querẽdoo cõprender per pallauras e disserõ. Se cõuẽ ao homẽ 
(leixar a molher por qual quer causa?) esta questõ prepunhas porque a 
resposta pareçia que se podia reprehẽder de qualquer das guisas que fosse 
dada. Se disesse que a molher podia seer leixada quandoquer que o marido 
ouuesse voõtade e que podia filhar outra pareçeria que era preegador de 
castidade e que soltaua o freo da cobijça carnal e assi que seria cõtrairo 
a ssi meessmo. E se dissesse que nõ pareçia que dizia cõtra Moyses o 
qual outorgou libello de repudio ou carta de quitaçõ mas elle tẽperou 
assi sua reposta que trespassou o saber delles e respõdeo. (que por cousa 
de fornigaçõ soomẽte deuia se[D iiij]//er leixada a molher. E o libello do 
repudio que fora consentido per Moyses por a sua dureza dos corraçoões) 
.s. que nõ fora pugnido per ley algũa. Esto fora feito per Moyses nõ que 
elle o outorgasse mas soportauao e despensaua ẽ ello do cõselho do spiritu 
sancto por tal que por o nojo das molheres nõ as matassẽ e por esto deu 
lugar que se podessẽ quitar assi como os appostollos cõsentirõ que se 
fezessem as segũdas vodas por a pouca castidade dos homẽs e por as 
suas võtades porque açerca da ordenança primeira nõ era mais que hũa 
soo molher pera huũ soo marido. mas pera pouca castidade dos homẽs 
casa agora duas vezes e mais. Onde em como de dous malles o menor se 
soporta tal soportamẽto ou outorgamento he chamado despenssaçõ que 
quer dizer pẽssamẽto de cousas cõtrairas .s. quando dous malles som 
cabo yguaaes de maneira que he cõsijrado qual pareça o peyor. Empero 
que huũ delles seja auido por mayor. E a permissom ou cõsentimẽto 
de tres maneiras he .s. cõsentimẽto de outorgamẽto assi como faz o 
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abade quando cõsente ao monje que coma a carne que lhe he deffesa 
e aquesto por razõ de algũa doẽça. e assi que por o voto lhe he deffesa 
mas agora lhe he outorgada per liçença do abade por a cousa necessaria 
da jnfirmidade e assi som outorgadas as segundas vodas. Onde diz o 
apostollo. A molher morta seu marido case cõ quẽ lhe aprouuer em o 
senhor e aquesto digo segũdo leçença e jndulgẽçja e ajnda que culpa 
seja he venial. Ha hy outro cõsentimẽto de leçẽça ou de outorgamẽto 
assi como carta de quitaçõ e libello de repudio: o qual outorgou Moyses 
e nõ deus por que o senhor punyo este pecado tẽporal ou eternal ha hy 
outro consentimẽto de soffrença assi como he que deus nos leixa pecar 
o qual nõ nos outorgua que pequemos nẽ despenssa cõ nosco em ello 
mas soportao sperãdo nos para a peendença. A fornigaçõ pois soo põe1 
o senhor por causa de apartamento do matrimonio mãdãdo que todas as 
outras mingoas e vergonhas sejã soportadas por a lealdade e castidade do 
matrimonio ou casamẽto. Entẽde tu esta quitaçõ e apartamẽto quanto a 
star e morar ẽ hũa casa e quanto a pagua da diuida em que som obliguados 
o marido aa molher e per cõtrairo e / nõ quanto a aliãça que nõ desata 
saluo per morte. e porẽ o marido nẽ a molher nõ podẽ casar ẽ quanto 
o outro for viuo. Hũa ergo he a causa carnal e a outra spiritual porque 
pode o marido leixar sua molher esta he o temor de deus mas nõ ha hy 
causa algũa porque em quanto a molher for viua possa o marido casar cõ 
cõ outra. Spiritualmẽte per a molher que nõ pode seer leixada se nõ por 
fornicaçõ se entẽde a alma cujo marido he Christo o qual nũqua a leixa 
se nõ per fornicaçõ de pecado por o qual Christo soporta de nos se parte.

Moralmẽte aquelle que leixa sua molher .s. a ygreja e toma outra 
mais grossa e rendosa este tal forniga e nõ busca fructo spiritual mas 
temporal guaãço. Auido ergo aquello que he de neçessidade em a virtude 
de cõtinençia logo adiãte se segue e tracta aquelle que he de graça onde 
conselho .s. continençia ou guarda de toda obra de luxuria. E ouuijndo 
os discipollos que o matrimonio nõ se pode desatar mouidos per pallauras 
do senhor disserom. (se assi he do marido e da molher) que a nõ pode 
leixar se nõ per a maneira sobre dicta (nom compre casar) como se 
dissessẽ melhor he simplezmẽte manteer castidade de todo em todo que 
soportar o pesado carrego das molheres: e os muytos dampnos que se 
podem seguir. Onde Crisostomo diz que mais ligeira cousa he de pellejar 
contra a concupiscençia da carne e contra si mesmo que cõtra a maa 
molher. Onde Jeronimo. Pesada carrega he a molher e se nom pode seer 
leixada se nom por a cousa da fornicaçõ soo que sera pois se ella for 

1  No original: poe.
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louca ou sandia ou gollosa ou sanhada ou andeja ou doencia ou braua e 
alleuãtadeira de pellejas ou maldizente e desbocada tal como esta 
peruẽtura he de soportar. Certo ora queiramos ora nom queiramos 
auemolla de soportar e gouernar porque eramos liures e quisemos per 
nossa voõtade seer obliguados aa seruidõ (E disse o senhor) respõdendo 
aos discipollos. (nõ entẽdem todos aquesta pallaura) de castidade para 
cõprirẽ. mas aquelles a que he dado per deus perdom special. Onde 
Jeronimo. Nõ pensse alguẽ que por esta pallaura venha per vẽtura ou 
aconteçimento aos homẽs de seer virgeẽs ou que aquelles o som a que 
he dado per deus que o sejam mas entende tu // que aquelles he dado 
seerẽ no que o pedirẽ. e que ouuerõ voõtade de o seer e que trabalharõ 
por ello. porque a todo aquelle que pedir sera dado. e aquelle que buscar 
achara. e aquelle que bater ou tocar abrir lhe hã. Onde Criso. Nõ disse 
o senhor que nõ podem todos tomar aquella pall[a]ura mas que nõ podẽ 
todos entẽder .s. que nõ querem entẽder e trabalhar todos por ella. se na 
peleja e luyta alguũs caaẽ nos nõ deuemos tornar ou dar a culpa a mĩgoa 
da virtude mas a negligẽcia dos que caaẽ. E aquesto que diz aaquelles 
que he dado nõ quer dizer que alguũs seja dado e a outros nõ mas demostra 
que se nõ reçebermos ajuda da graça de nos meesmos nõ podemos nada 
fazer. E porque a graça nõ he negada aos que a querẽ por tãto diz o senhor 
em o euãgelho. pedide e dar vos hã. buscaae e achares. batee e abrir vos 
hã. porque a graça nõ obra algũa cousa sem voõtade nẽ a voõtade sem 
graça. Estas cousas Crisost. E por nõ cuydarẽ que toda cõtinẽcia ou 
castidade he de louuar e meritoria. per cõseguĩte de parte ha em tres 
maneiras. A primeira he de natureza. a segũda he per acõteçimẽto ou per 
força. a terçeyra he per voõtade e per graça. (ha hy huũs enuchos) dize 
lhe .s. castos: o qual nome he grego segũdo Ysidoro. os quaaes nasçerõ 
taaes sem aquelles mẽbros: ou som de fria natura: os quaaes propriamẽte 
som chamados castrados .s. castos nados (e ha hy outros enuchos) que 
forõ assi feitos per os homẽs aos quaaes som cortados os mẽbros .s. o 
gemtios: os quaaes propriamẽte som chamados spadões em latĩ de espada 
que he arma de ferro cõ a qual som spadados ou capados. e estas duas 
geerações de enuchos nõ som de louuar: nẽ de deslouuar: porque som 
castos per neçessidade e nõ per voõtade se nõ em quanto lhe praz de o 
seerẽ. (e ha hy outros enuchos que castrarõ si meesmos) nõ per talhamẽtos 
de nẽbros: mas per refreamẽto e apartamento da cõcupiscẽcia carnal. e 
se derõ e outorguarõ ou entreguarõ aa castidade (por o regno dos çeeos) 
os quaaes propriamente sõ chamados enuchos de eu que quer dizer boo: 
enuchos1 que quer dizer vẽçimẽto: porque som boos vẽçedores. e aquestes 

1  No original: nota tironiada nuchos.
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hã desto merito: porque de a voõtade he por seu grado e por a boa obra: 
por estas tres cousas se per acabã o merito. Onde Crisost. diz que aquella 
he a gloriosa cõti/nencia e castidade nom a que nom podem elles fazer 
per neçessidade mas aquella que teẽ apertada voõtade do sancto 
proposito. E mais quando diz adiãte: aquelles que se castrarõ. esto nom 
quer dizer que talhẽ os mẽbros: mas que matẽ as maas voõtades e 
cuydações. porque a cõcupiscẽcia da carne teẽ çertas fõtes de que nasçe. 
Prinçipalmẽte nasçe do preposito nõ casto e da voõtade negligẽte. e se 
aquesta tẽperada for nõ empeeçerõ os mouimẽtos naturaaes nõ abaixã 
tãto as tẽptações o talhamento do mẽbro. nẽ faz tãto assessego como o 
freo do pẽsamẽto. mas porque tal estado he alto e nõ podẽ todos a elle 
cheguar. por tãto diz o senhor requerẽdo aos seus caualleyros (aquelle 
que o pode tomar) .s. cõprir (tomeo) .s. que seja cõ a ajuda de deus casto. 
ou entẽde aquesto que digo per outra guisa .s. quẽ poder pelejar contra 
a carne peleje e vẽça e aquesta he a voz daquelle que requere e amoesta 
que ajã a gualardã da castidade. e nõ daquelle que a mãde per mãdamẽto 
como se dissesse. Cada huũ cõsijre se podera cõplir os mãdamẽtos da 
virgijndade porque tã grãde bẽ nõ he de neçessidade mas he graça e de 
cõselho. E acabado de tractar da perfeiçõ da cõtinẽcia: per cõseguĩte 
tracta da perfeiçõ da obediẽcia ou da humildade. e aquesto ẽ quanto 
louua os paruoos per os quaaes se ẽtendẽ os humildosos e obediẽtes. 
porque assi como os meninos paruoos nõ andã per sua voõtade mas outrẽ 
os encaminha. e assi os humildosos e obediẽtes se mouẽ per voõtade 
doutrẽ. Onde diz Beda. que aquesta liçõ de humildade splãdeçe e hẽchea 
de meestria a qual ẽsina e mostra que os ĩnoçẽtes e simplezes podẽ 
percalçar a graça do senhor. e como ouuesse determinado e declarado 
da castidade (forõ lhe offereçidos e apresentados os meninos paruoos 
para lhes poer as maãos.) e roguar a deus por elles .s. que os beẽzesse 
cõ a maão e cõ a palaura da boca. Costume foy açerca dos antijgos de 
apresentarẽ os moços pequenos aos homẽs ançiaãos que os beẽzessẽ. E 
o poer das maãos teue nasçimento dos ãtijgoos que quando queriã lãçar 
a beẽçõ aos moços ponhã as maãos ẽ elles. e por quanto os judeus vijã 
que Christo per custume era velho e per vida sancto e muj sabedor ẽ 
doctrina e o auiã ẽ cõto de propheta apresentarõ lhe aquelles moços que 
os beẽzesse. (e os apostollos nõ os leixauõ chegar) // nõ por nõ quererẽ 
a saluaçõ dos meninos: mas porque reçeauam de o agrauar e emffadar 
com afficamento daquelles que os presentauã. porque esto era depois 
que Christo ouue acabado muy grandes e longos sermoões. mas a forte 
voõtade e desejo que tijnha da saluaçõ dos homẽs vẽçeo todo aquesto e 
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nõ ẽbarguãdo que esteuesse ẽfadado e cansado no corpo nõ quis empero 
que fosse alguẽ ẽbarguado de auer saluaçõ. Onde Origenes. Esto deuemos 
de cõsijrar que nẽ por razõ da sabedoria que ajamos mais exçellẽte que 
os outros nẽ por aproueitarmos mais spiritualmẽte que assi como mayores 
e melhores nõ desprezemos os pequenos e nõ toruemos aos paruoos de 
vijr a Jhesu Christo. Estas cousas Origenes. Os meninos e os paruoos 
podẽ ajnda seer dictos os pobres e de pequeno linhagẽ. empero os 
discipollos que os ẽbargauã podẽ seer ẽtẽdidos os regidores da jgreja que 
por a geeraçõ baixa dalguũs ou por a pobreza ẽpuyxã aquelles taaes e nõ 
cõsentẽ que sejã reçebidos: por a qual cousa som reprehẽdidos per a 
boca de Christo. (onde nõ cõtẽte disse. Leixaae os paruoos1 vijr a my e 
nõ os queiraaes ẽbarguar.) com maaos exẽplos. Em a qual cousa deu aos 
prelados exẽplo de corregerẽ os seus porteiros e os castiguarẽ que nõ 
fezessem ẽbargo nẽ tolhessem aos pobres a ẽtrada. Onde Crisost. diz. 
Nom queiras vedar a cheguada aos paruoos. porque se hã de seer sanctos. 
porque defendes que os filhos nõ venhã ao padre? e se cõdẽpnados hã 
de seer porque pronũciaaes vos a sentẽça ante que vejaaes a culpa? porque 
quejãdos elles agora som eu o sey diz o senhor. e quaaes depois forẽ 
elles o saberã. Aquello que a my perteẽçe honrae. e daquello que seu 
sera ou a elles perteẽçera amerçeaae nos e auee doo. E diz adiãte. (de 
taaes he o regno de deos) Segũdo Jeronimo nõ disse Christo que de 
aquestes era o regno mas de taaes: por mostrar que a ydade nõ he 
mereçedor do regno dos çeeos: mas os boos costumes. e que a estes e 
aos que ouuessẽ jnnoçẽcia e a semelhãtes e que teuerẽ tal simpleçidade 
he prometido o regno dos çeeos. dos quaaes diz o apostollo. Nõ queyraaes 
seer moços no sentido mas seede paruoos em a malicia e grãdes no 
entẽdimẽto. Onde Ãbros. A ydade dos moços nõ ha hy auãtajẽ doutra 
ydade porque se assy fosse ẽpeeçeria aos mo/ços de seer mãçebos e 
homẽs jnteiros. Onde Crisost. diz e nos pois se queremos seer herdeiros 
do regno dos çeeos ajamos e possuamos aquesta virtude cõ muyta 
diligẽcia. Certamẽte pura he a alma do menino de todos males: e nõ lhes 
nẽbra daquelles que lhes fezerõ nojo: mas chamã lhes amigos e cheguãse 
a elles como se lhes nõ fosse feito mal alguũ. e ajnda que fosse açoutado 
da madre buscaa mais que todas outras. E ajnda que lhe mostres hũa 
raynha cõ sua coroa nõ cura della. mas ante vay se aa sua madre ajnda 
que ste vestida de burel: e nõ cura mais que de aquello que he neçessario 
nõ se anoja nõ se ẽtristeçe cõ aquellas cousas de que nos auemos tristeza 
.s. cõ perda de dynheiros. nẽ se allegra cõ as destẽperanças de que nos 

1  No original: paruood.



379Ludolfo de Saxónia

auemos prazer: nẽ parẽmẽtes aa fremosura dos corpos. E por aquesto 
disse que daquestes he o regno dos çeeos: porque nos escolhamos de 
obrar per nossa voõtade aquello que os meninos teẽ per natureza. Estas 
cousas Crisosto. Em os meninos ha dez propriedades boas e aquelle que 
as segue percalça o regno de deus. as quaaes som jnnoçẽcia limpeza 
obediencia simpliçidade humildade verdade esqueeçimẽto dos males 
passados. e nõ auer cujdado das cousas e beẽs de ventura e cõtẽtamẽto 
de muy pouco das cousas deste mũdo. Desy o senhor reçebeo doçemẽte 
os paruoos que lhe forõ apresentados (e abraçãdoos teueos em si nos 
braços) em signal que elle ama os simplezes paruoos e humildosos e 
deuotos. e por dar a entẽder que a taaes outorgua elle a maão da sua 
ajuda. e que aos homẽs cõtinẽtes e castos dara a sua graça beẽzeos1 cõ 
algũa voz de beẽço a qual nõ he scripta por demostrar que os humildosos 
som dignos de auerem a sua beẽçom. E assy poõe elle cada dia 
spiritualmente suas maãos aos humildosos quãdo lhes outorgua graça e 
ajuda. porque os humildosos som dignos de auer a sua graça e beençom 
e aos soberbos contrairo he e aos humildosos que se poõe e subjugua ẽ 
suas maãos e poder da sua graça. ẽ a qual cousa he achada a dignidade 
dos humildosos que som mereçedores de auerẽ tã grãdes beẽs como estes. 
Onde diz Jero. que a humildade soo he aquella que he guardador e 
cõseruador das virtudes e nõ ha cousa que tãto faça o homẽ graçioso a 
deus e aos homẽs como // se formos grandes em mereçimẽtos e vida e 
bẽ cõparou os humildosos aos paruoos e aos jnnoçẽtes. porque a 
humildade sooe de lauar as magoas dos pecados e dar jnnoçẽcia. Onde 
Bernardo diz que a fremosura da alma a humildade he e nõ digo eu 
aquesto de my: ca o propheta o disse primeiro em aquello que se diz 
roçiarme has cõ o ysope. O ysope he herua humildosa e baixa e alimpa 
ou purga o peito e significa a humildade. E per aquesta ouue fiuza o rey 
e propheta Dauid que seria lauado primeiramẽte da grãde queeda. E assy 
cobrou hũa brãcura de jnnocencia. E he de saber que Christo por a postura 
das maãos que fez aos paruoos stabelleçeo e denũçiou o sacramento da 
crisma e cõfirmaçõ o ministerio e execuçõ do qual outorgou depois aos 
discipollos. e porẽ os meninos som assignados cõ crisma ẽ as frõtes per 
os bispos os quaaes em a ygreja teẽ logo de apostollos. Per a postura das 
maãos dos apostollos se daua o spiritu sancto por a fortaleza e confirmaçõ 
dos christaãos o logar da qual pojmẽto das maãos teẽ agora o dicto 
sacramẽto da cõfirmaçõ. Cõsijra pois agora quanto ama deus a 
simplezidade e a jnnoçencia dos paruoos e meninos aos quaaes mostrou 

1  No original: beẽzoos.
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tãtos signaaes da familharidade e bẽquerẽça. Trabalha te quanto podes 
de seguir e aremedar os moços paruoos: e auer as virtudes suas porque 
possas cõ elles possuyr o regno dos çeeos.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que nos requereste e amoestaste que 
guardassemos cõtinẽcia outorgua a my fraco castidade de voõtade e de 
corpo. e tu que mãdaste vijnr os meninos paruoos e que os trouuessem1 

e os beẽzeste poẽdo lhes as maãos. outorgua a my que seja paruoo ẽ 
os meus olhos por tal que ante a tua majestade aquello que os paruoos 
possuẽ per natureza eu o percalce per misericordia e graça tua: por tal 
que per os mereçimẽtos de todos os paruoos e humildosos prazẽtes a ti 
ou postumeiro de todos auẽdo te por encaminhador mereça çeguar a ti 
e auerẽ os çeeos a tua beẽçõ per gualardõ. Amen.

Da perfeyçõ da pobreza. Capit. xj.

Auido o tractado da perfeiçõ da obediẽcia ou humildade per 
cõseguĩte tracta da perfejçã da pobreza (E ex que huũ mãçebo cõ o jeolho 
incli/nado ante Jhesu dizẽdo. Meestre) por a saa doctrina (boo) por a 
sancta vida (que cousa) de bẽ (fazẽdo possuyrei eu vida eternal) Segũdo 
Beda ouuira este do senhor que os semelhauees aos paruoos soomẽte erã 
dignos do regno de deus. e porẽ cobijçãdo de seer mais çerto nõ per 
parauoa e cõtos mas abertamẽte e clara pedia que lho fosse declarado 
per que mereçimẽto ou per que obras poderia percalçar a vida eternal. 
E porque cuydaua que Jhesu era puro homẽ como quer que creesse que 
era sancto por tãto (Respõdeo) que elle cuydaua (e disselhe. Porque me 
dizees que som boo) como se dissesse. Se me tu confessas verdadeiramẽte 
e conheçes por boõ. cree outrosi que som deus (ca nõ ha hi alguũ boo 
senõ soo deos) .s. que deus soo he boõ essencialmẽte. e nenhuũ outro: 
porque os outros som boos em parte e per elle e delle ham sua bõdade. 
E desy respõdeo logo aa sua pregũta dizẽdo. (Se quiserdes entrar aa vida 
guarda os mãdamentos) ca estes abastam para auer saluaçõ. porque 
segũdo Jeronimo a justiça da ley guardada nõ soomente da aos beẽs 
terreaaes. mas a vida eternal em seu tẽpo aueẽdoyra. E porque o mãçebo 
aquesto ouuio foy posto em cuydado e pensamẽto sobre ello. e pregũtou 
quaaes erã aquestes mãdados que era neçessario guardar. E aquesto 

1  No original: tronuessem.
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segundo Crisostomo. nõ preguntaua elle por temptar. mas pensando que 
auia hy outros fora da ley per que ouuesse saluaçõ. E Jhesu outorguãdo 
o que queria cõdesçẽdẽdo a elle muy piadosamente lhe declarou os 
preçeptos da ley dizẽdo elle. (nom faras homiçidio) matando per a maão. 
nem mandando fazer de boca. ou conselhando maldizẽdo. porque por 
maldizer do prouximo o matamos em a consciençia alhea em que viuia. 
E era auido por viuo per boa fama nem desejando no coraçom a morte 
alhea: nem teendo lhe odio ou reteendo lhe de fazer alguũ bem. E por 
aqueste mandamento do decallogo he vedado que se nom faça dampno 
ao prouximo quãto aa sua pessoa (Nom adulteraras.) E per aqueste he 
defeso o dampno do prouximo em a pessoa conjũcta. (nom faras furto) 
E per este he defeso dampno do prouximo em aquello que possue. (Nom 
dyras falso testimunho.) E per aquesto he vedado // o empeeçimẽto do 
prouximo quãto aa fama. (Honrra teu padre e tua madre) acorrendolhes 
e ajudãdo os e catãdo lhes reuerencia. E per aqueste preçepto affirmatiuo 
se entẽde que ao prouximo auemos de dar todo beneficio que podermos. 
porque per o nome do padre e madre se entẽde todo proximo. e se entẽde 
este outro preçepto que se segue .s. amaras o proximo teu como a ti 
meesmo .s. aquello e pera aquello pera que amas ti meesmo .s. pera auer 
graça e gloria de deus. Assj como a ti meesmo .s. nõ per pallaura mas 
per obra e verdade. Nosso prouximo he aquelle que cõcorda cõ nosco 
em natureza: o qual deuemos amar como nos meesmos. a qual sentẽça 
traz o senhor por demostrar que a fijm dos mandamẽtos he caridade: 
porque a guarda dos preçeptos nõ he mereçedor da vida eternall sem 
caridade. Antre aquestes preceptos que ordenã o homẽ açerca do proximo 
nõ se faz mẽçõ dos preceptos de nõ cobijçar a cousa do prouximo ou a 
sua molher por quanto som reduzidos aos preçeptos de nõ adulterar e de 
nõ furtar: e sob aquelles se podẽ entẽder ou se entẽdẽ em aquello que 
diz. amaras o teu proximo. Aquelle que verdadeiramẽte ama o proximo 
nõ cobijça sua molher nẽ sua cousa. e cõta aqui nõ todos os mãdamẽtos: 
mas soos os preçeptos da segũda tauoa os quaaes ordenã o homẽ a çerca 
do prouximo em os quaaes entende e dobra e ençarra os preçeptos da 
primeira tauoa. os quaaes ordenã o homẽ a deus. porque mais tehudo he 
o homẽ a deus que ao proximo. e porẽ se a guarda dos mãdamẽtos da 
segũda tauoa he neçessaria aa saluaçõ muyto mais o he a guarda dos 
mãdamẽtos da primeira tauoa para saluaçõ. Onde o apostollo. Que aquelle 
que ama o proximo cõpre a ley. E o amor do proximo se entende o amor 
de deus assi como fijm: por o qual o prouximo he amado porque o 
prouximo he amado por deus e nõ per o cõtrairo. Per as sobredictas 
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cousas demostra o saluador que a guarda dos outros mãdamẽtos os 
çerimonyaaes e judiçiaaes nõ era neçessaria pera saluaçõ mas abastã os 
dez preçeptos do decallogo. dos quaaes o primeiro he. Nõ adoraras os 
deoses alheos s. adoraras verdadeiro deos e sobre elle ou mais que elle 
nõ amaras cousa algũa. Muytos som agora que fazẽ deoses alheos. porque 
segũdo diz Agus. aquesto he adorado per o homẽ que per elle he mais 
amado. O soberboso pois / teem por seu deus a soberba. o luxurioso a 
luxuria. o auarẽto a auareza. etc. O segũdo preçepto he. Nõ tomaras o 
nomẽ de teu deus em vaão .s. nõ blasfemaras nẽ juraras em o seu nomẽ 
como nõ deues e sem porque. porque tal como este faz jnjuria a deus o 
qual chama por testimunha da sua mẽtira assi como se deus se paguasse 
da falsidade. e aquelle que o assi faz obliga a si meesmo a seer punido 
no dia do juyzo se nõ he assi como elle jura e fazẽdo outrosi dãpno ao 
proximo: porque per a falsa jura o engana e tira seu dereito. O terçeyro 
preçepto he o dia do sabado sanctificaras .s. que em aquelle dia nõ peques 
e te guardes de males. Cõtra este preçepto vay aquelle que cobijça fazendo 
o dia do domingo algũa cousa de seruiço ou que comete alguũ pecado 
ou aquelle que leixa de cõplir as obras da misericordia. porque nõ 
deuemos no domĩgo çessar de todas boo[a]s obras. O quarto preçepto 
he. Honrraras teu padre e madre. obedeçẽdo lhe e seruĩdoos e auẽdo lhes 
reuerẽçia e ajudãdoos e doẽdo se das suas almas. Em aqueste mãdamẽto 
tam bẽ he mandado que honrremos os padres spirituaaes .s. os prellados. 
O quĩto he nõ mataras per obra nẽ per pallaura ou negligẽcia nẽ per 
cuydaçõ nẽ dãdo ajuda per cõsentimento nẽ maao exemplo nẽ dãdo alguũ 
aazo. Homeçidio ajnda se faz algũas vezes per voõtade e per odio. e 
algũas vezes per boca per pallaura de mal dizer. e algũas vezes per obra 
e feito. e aqueste postumeiro homeçidio he de tres guisas. Alguũs matã 
o corpo sollamẽte e alguũs matã a alma .s. quando a tragem a peccar. 
alguũs matam todo juntamente .s. quando alguẽ mata si meesmo ou alguũ 
que sta em peccado mortal. O sexto he. Nõ fornigaras. obrãdo ou 
maginãdo ou fallãdo ou soportãdo em tua jurdiçõ algũa nõ deuida 
fornigaçõ. por aquesto que diz nom fornigaras he deffesa toda corrupçõ 
de carne afora aquella que he matrimonial. O septimo. Nõ furtaras as 
cousas alheas tirãdo as para ti per qualquer maneira ou logrãdo te da 
cousa alhea cõtra voõtade de seu dono. Por o furto se entẽde toda cousa 
mal tomada ora seja feita scõdidamẽte ẽ as cousas que reçebermos ou 
husando de falsidade nas mercadorias ou nõ pagãdo o jornal e soldada 
aos obreiros. O octauo preçepto he nõ diras falso testimunho cõtra teu 
proximo guar//dãdo te de toda mẽtira e engano e de todo mal dizer e de 
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guabar e afagar e de cuydar e de dar qualquer maa doctrina. O noueno 
he nõ desejes a casa ou cãpo: ou algũa cousa do teu prouximo cõ tal 
cõdiçõ que a queiras auer pera ti cõ seu dãpno. O decimo: nõ cobijçaras 
a molher ou seruo ou serua de teu prouximo cõsentindo no coraçõ nẽ 
espertãdo nẽ ẽgalhãdo per boca. nẽ acabãdo a cobijça per obra. e aquelle 
que cõpre estas cousas podera seer saluo. Em como aquelle mãçebo disse 
que todas estas cousas guardaua des sua moçedade a qual cousa pero 
antre muytos religiosos caramente agora he achada. (Jesu paroumẽtes a 
elle e amouo) por a sua boa cõuersaçom e husança. e ensinãdolhe qual 
era a perfeyçõ (disselhe. Hũa cousa te falleçe). pera o stado da perfeiçõ 
.s. o bẽ que ha na pobreza: que he o primeiro1 dos cõselhos. E por tãto 
fez aqui mẽçõ daqueste soo .s. que ẽ tua liberdade he seer perfeito. (Vay 
e vẽde todas as cousas) em a qual pallaura segũdo diz Teophilo nos 
requere e ẽcomẽda que guardemos a mayor pobreza que he nõ auer nada. 
porque se algũa cousa fica o homẽ he seruo della (todas cousas) diz: e 
nõ soomẽte pareçe dellas assi como se fezerõ Ananias e Saphira. a qual 
cousa he contra os que teẽ de seu propriedades (que teẽs) e que justamẽte 
possujes: porque aquellas cousas que jnjustamẽte som possuydas deuẽ 
seer dadas aaquelles de que forõ. a qual cousa he cõtra os roubadores e 
husureiros que fazẽ esmolla do alheo. aquellas cousas auemos que 
justamẽte possuymos (e da os aos pobres) e nõ aos ricos de que reçebas 
ou speres reçeber outros beneficios semelhauees. nõ aos amigos carnaes 
saluo se forõ mingoados: nẽ aos ĩgratos e aos que alcouetã e husam de 
mal. a qual cousa he cõtra os symoniaticos e cõtra aquelles que som 
cobijçosos de auer beneficios e dãdo seu e fazẽ seruiços por auerẽ 
dignidades ou beneficios. E aquesto que deres faze por deus e nõ por 
pareçeres boo. E dãdo tu assy (aueras thesouro no çeeo) em lugar seguro. 
E aquesto nõ se diz porque a pobreza seja mayor virtude que a cõtinẽcia 
ou obediẽcia. mas segũdo diz Crisost. Esto disse per huũ respõso e 
cõcordãça a preposito. porque aqui fallaua dos dynheiros e riquezas e 
da renũciaçõ de todas cousas. e mostra que elle dara muytas mayo/res 
cousas que aquellas que mãda que leixemos. e tãto som mais grãdes 
quanto he o çeeo major que a terra. Em aquello que diz thesouro mostra 
elle a auõdãça do gualardoamẽto. e diz Origenes que nõ se deue de ẽtẽder 
que logo o homẽ seja perfeito como der o seu todo a pobres: mas des 
aquelle dia começara de vijnr aa speculaçõ e cõsijraçõ de deus o qual 
outorga e traz a todas virtudes e porẽ diz adiãte (vem) e leixa todas as 
cousas (e seguy me) Em o seguimẽto de Christo per as obras da caridade 

1  No original: primeiros.
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sta a perfeiçom prinçipalmẽte e jnteira. em a pobreza da voõtade sta o 
começo da perfeiçõ per maneira de cousa que remoue e tira e dispoõe e 
faz prestes. Porque por aquesto he tirada a herãça das cousas temporaaes 
a qual ẽbarga o coraçõ e tirao do amor de deus. Grãde louuor e grãde 
gloria he seguir o senhor e grãde prazer. e porẽ deue seer cobijçado. Para 
a perfeiçõ nõ abasta ao homẽ leixar suas cousas: saluo se seguir deus e 
leixar os malles e fazer bẽ. Onde Theophilo diz que cõ a pobreza cõpre 
ao homẽ ajnda auer todallas outras virtudes. e por tãto diz e vẽ e segue 
me .s. ẽ as outras cousas todas sey meu discipollo e cada dia me seguiras. 
Mais de ligeiro he de leixar o correo que a voõtade. Segũdo Jero. muytos 
som que leixã as riquezas e nõ seguẽ o senhor. segue o senhor aquelle 
que o aremeda e que anda per suas peeguadas. Onde e Rabano. Ex que 
ouuimos que dous caminhos erã postos ãte os homẽs. Huũ he a vida 
auctiua aa qual perteẽçe nõ mataras. e todollos outros mãdamẽtos seus. 
e a vida cõtẽplatiua aa qual perteẽçe se quiseres seer perfeito vẽde todas 
cousas que teẽs etc. A auctiua perteẽçe a ley: e a cõtẽplatiua ao euãgelho. 
porque assi como o velho testamẽto preçedeo ao nouo: assi a boa acçõ 
e a boa obra he a primeira e anda ãte da cõtẽplaçõ. Aos actiuos cõuẽ 
guardar os preceptos que som dados na ley. e os cõtẽplatiuos cõuẽ guardar 
os cõselhos que som cõtehudos nos euãgelhos e ẽsinandos. porque ajnda 
que o guardar e cõplir os mãdamẽtos abasta a saluaçõ. empero nõ abasta 
pera auer a perfeiçõ do euãgelho. 

E he de notar que a perfeiçõ he de muytas maneyras .s. perfeiçõ 
de sufficiẽcia a qual teẽ todos os que stã ẽ caridade. e ha hy outra perfeiçõ 
de ordẽ. aa qual perteençe propriamẽte guardar castidade: outra he 
perfeiçõ de religiõ. e a propria // cousa desta he renũciar todallas cousas. 
Outra perfeiçõ ha hy de prellazia: e a esta perteẽçe propriamẽte poer a 
alma por as ouelhas. E outra he de segurãça cuja propriedade he desejar 
a morte e auorreçer a vida: e auer desejo de padeçer: aa primeira destas 
perfecções he tehudo qualquer. e a postumeira nẽhuũ das tres da meetade 
som tẽhudos alguũs por algũas cousas como quer que alguẽ possuyndo 
riquezas possa ẽtrar em a vida eternal se guardar os mandamẽtos. empero 
pera seguir perfeitamente Christo: pera cõ amor perfeito hir a deus falleçe 
lhe hũa cousa .s. que leixe as riquezas per voõtade. e que seja pobre do 
spiritu. a qual pobreza jnclude em sy humildade sem a qual nõ he pobreza 
verdadeyra. porque em vaão teẽ o homẽ a bolsa vazia e mingoada se teẽ 
o coraçõ cheo de soberba. E ajnda ençarra em sy menos preço das riquezas 
de feito: porque muy cara cousa he aquelle que teem riquezas nõ as ame 
ou nõ se ocupe ẽ cuydado dellas. E porẽ aquelle que teẽ riquezas tẽ os 
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pees em a rede de guisa que os nõ pode tyrar pera andar cõ elles ãte deus: 
porque mais apeguadiças som que visco. e aadur se pode arancar o coraçõ 
que he metido e detehudo dellas. a qual cousa se mostra bẽ em aqueste 
mãçebo. o qual segũdo Agust. mãçebo era quanto a alma: e porem leixou 
a Christo. Triste se partio de tristeza mũdanal: a qual he obreira da morte. 
E a causa da sua tristeza se segue (porque auia muytas possessoões) que 
lãçauã spinhas e cardos: os quaaes afogauam a semẽte do senhor dos 
quaaes elle seẽdo possuyndo mais que possuydor auia tristeza por lhe 
seer requerido e dicto que as renũciasse. Cousa de tristeza he leyxar as 
cousas amadas. porque segũdo diz Agust. os beẽs terreaaes som mais 
ardẽtemẽte amados depois que som possuydos que quãdo som cobijçados. 
Outra cousa he nõ emcorporar aquello que falleçe. e outra arãcar aquelles 
que som ja encorporados. aquelles como estranhos e alheos engeitã se. 
mas estes outros se arãcã e cortã como se fossem mẽbros. E porẽ em 
ajuda de leguamẽto de sua maldade e pecado e de sua desauẽtura estes 
beẽs lhe som assy maaos de leixar como mẽbros. E por tãto por em ader 
ao atamẽto da sua desauẽtura diz adiãte o euãgelista. (e rico muyto era) 
nõ queria pois cõ as riquezas auer gloria e vida eternal. a qual cousa 
çertamẽte / he muy cara de auer porque aadur pode o homẽ possuir 
riquezas sem soberba e sem viçio. assi como seria forte cousa de star 
alguũ em o bico da amea de algũa torre bẽ alta. e ao mouimento de muy 
forte vẽto nõ caysse: assi he marauilha estar o rico que nõ caya. mas tal 
rede como sta em vaão he estẽdida ou lãçada ante os olhos daquelles que 
teẽ penas .s. dos perfeitos e cõtẽplatiuos: os quaaes tãto hã menos tristeza 
por lhes falleçerẽ as cousas temporaaes quanto hã major desejo das 
eternaaes. porque segundo diz Grego. tãto ha homẽ menos door por lhe 
falleçerẽ as cousas de çima e eternaaes quanto ha mayor prazer das 
temporaaes falleçerẽ. mas çertamẽte tẽ sperãça de auer as eternaaes. E 
segũdo Genadio. boõa cousa he partir as riquezas cõ os pobres. mais 
melhor he cõ entençõ de seguir a Christo dar todas cousas jũtamẽte e 
ficar solto e liure do pensamẽto e cuydado dellas seẽdo mingoado por 
Christo. segũdo diz Crisost. nõ semelhãte aquelles que pouco teẽ e 
aquelles que hã muyto som detehudos e embarguados por as possessoões: 
mas aquelles que teẽ desuayradas riquezas por esto os açẽde em mayor 
chama. E faz a cobijça seer mayor por que nõ soomẽte o possuyr das 
riquezas simplezmente. mas a diuersidade e cõtrariedade dellas ẽbargua 
o homẽ de cõtẽplar em deus: e embarguao de o amar perfeitamẽte. Onde 
Agusti. muyta desuayrãça que he das cousas humanaes fustiga e faz 
alõguar o homẽ da verdade de deus per estes sentidos carnaaes. e 
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multiplica e derama o seu desejo per muytas cousas desuayradas. aquelle 
pois que deseja de seer liure deleite se de seer quite e partido do amor 
das cousas mũdanaaes e mudadiças. E aquelle que ha prazer de reguar 
apegue se a huũ soo deus que he rey dos reys e seja seu vasallo e subdito. 
e diz mais que dous som os amores .s. do mũdo e de deus. Se o amor do 
mũdo mora ẽ ti nõ ha hy lugar onde cayba o amor de deus. mas como 
despacharas e vazaras o teu coraçõ do mũdo terreal entõ aueras o amor 
de deus. Onde Grego. diz que cõ a cobijça da fazẽda terreal deus nõ he 
amado e o amor terreal çuja o olho da voõtade e o çegua de guisa que 
ha claridade diuinnal nõ seja vista. E nom he marauilha: ca como podera 
amar aquelle que nom conheçe ou como sabera quẽ he aquelle // a que 
elle çara o olho do coraçõ que o nom veja nẽ sayba. Onde outrosi diz 
Crisosto. que as cousas humanaaes som semelhaues ao fumo. Nom ha 
hy cousa que tanto nojo faça ao olho da alma e que o assy torue como a 
toruaçõ dos muytos cujdados e a multidõ das cobijças as quaaes som a 
lenhas de que veẽ este fumo. Onde e Ansel. Se quiseres seer ẽ assessego 
nõ desejes cousa do mũdo e sempre teeras repouso da voõtade. Se lãçares 
de ty os cujdados do mũdo aquelle que se enuolue nos cujdados do mũdo 
apartase do amor de deus. E porque muytas cousas entẽdas em poucas 
entẽde estas pallauras de Agusti. que diz assy. Nõ sey cousa que mais 
seja de fugir que aquestas cousas sensiuees. Cõ o qual cõcorda Dionisio 
que diz. Leixa os sentidos e todas as cousas sensiuees. aquelle que teuer 
orelhas para ouuir paramẽte a estas cousas e ouça estas poucas pallauras 
e entẽda as de coraçom porque mujtas cousas se escõdẽ em ellas as quaaes 
nõ se mostrã aos homẽs vaãos e dissolutos. Onde foy dicto a huũ que 
tijnha grãde cuydado1 de auer auõdança de razõ e pallaura pera preeguar. 
Aparta te das cousas de fora todas: e alimpa te de todallas temporaaes e 
faze te liure das cousas carnaaes. e alleuantate aas cousas cellestriaaes 
e seer te hã descobertas e declaradas das cousas diuinaaes. Ex aqui em 
estas pallauras se ençarra todo aquello que dicto he. A tua ymagẽ he 
ymagẽ de deus tira lhe pois todo aquello que lhe aueo de fora per accidẽte 
e aueras ẽ ella aquello que he de deus. e porque te ajas proueitosamente 
açerca das temporaaes: e perfeitamente açerca das eternaaes. sabe que 
deues pararmẽtes aas cousas temporaaes per quatro manejras do sentido. 
Primeiramẽte que assi como caminheyro e stranheiro ajas sentimẽto de 
todas cousas. e as ajas por cousas alheas e stranhas: de tal guisa que a 
tua vestidura seja ao teu sentido e a teu pareçer stranha como se fosse 
sayo de alguũ de Greçia ou de Jndya. A segũda maneira he do sentido 
que deues teer: e que a teu pareçer e vista ajas temor de toda auõdança: 

1  No original: cnydado.
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assy como de peçonha ou de mar que te quisesse allagar e affogar. O 
terçeyro sentido he que deues auer que toda mingoa e pobreza ajas em 
ti por promessa e arra e escada e salla de vida eternal. e a tenhas como 
spel/ho e ymagẽ da cruz de Christo. O quarto sentido he que deues teer 
as riquezas e os guarnimentos dos ricos por tã feos que em os veeres ou 
te nẽbrares nõ ajas prazer ou deleito alguũ e se vires que te allegras em 
elles magina que es afastado da gloriosa pobreza de Christo. e a esto se 
ajũta que na vista e semelhãça dos pobres e na memoria dos desprezados 
te allegres todo como na ymagẽ de Christo spressa. e que acõpanhes cõ 
elles cõ grande allegria assy como se fossem senhores e reis. Consijra 
ajnda aqui que para a perfeiçã nom abasta que faças algũas boas obras: 
e que ajas algũas boas virtudes: mas he neçessario que acabes todas ao 
teu poder. Onde Crisost. diz cõplido homẽ de deus he aquelle que 
jnteiramẽte acaba toda obra boõa: e nõ que aja hũas virtudes e que leixe 
de auer outras: porque aquelles que tal he nõ he jnteiro ou cõplido homẽ 
de deos. Que aproueita dize me tu que alguẽ seja jnteiro em orar e nõ aja 
misericordia e piedade quãta deue auer? ou se he misericordioso e faz 
bẽ aos pobres auõdosamẽte? empero seja em si auarẽto e roubador: mas 
faça aquello pera se mostrar boo aos homẽs que o veem. Ou ajnda que 
seja piadoso ou caridoso quanto ao de deus. empero emxalçe se e 
emsoberueça se por aquello que faz e se tenha per muyto entendido. Ou 
que aproueita seer humildoso e jejuũador por seer auarẽto e tresfeguador 
e homẽ cheguado aas cousas terreaaes: e que de a sua alma por a madre 
e raiz dos males todos. Aquelle disse Paullo que era auareza auorreçamos 
pois aquesta e fugamos daqueste pecado o qual faz o mundo todo seer nõ 
estauel. e aqueste peccado cõfunde todas cousas e nos tira da bẽauenturada1 
seruidõ de Christo. Nõ pode diz elle homẽ seruir deus e o dynheiro mal 
guanhado porque o contrairo manda Christo. Estas cousas Crisostomo.

E nota açerca das cousas suso dictas que a perfecçõ da pobreza 
nõ2 sta em auer major mingoa das cousas temporaaes: mas em seer 
mais tirado do cuydado e pensamẽto delles. Quãto o modo de viuer em 
pobreza teẽ menor cuydado de auer tanto a pobreza he mais perfeita. e 
nõ em quãto ella he mayor. ca nõ he em sy a pobreza boa. mas em quãto 
faz em si o homẽ liure daquellas fazẽdas que o embarguam de entender 
nas cousas spirituaaes. //

1  No original: bẽauenturãda.
2  No original: no.
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Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorgua a my mezquinho e fraco que atees 
aqui guardey mal teus mãdamentos que daqui adiante guarde os mylhor 
de guisa que mereça entrar em a vida eternal cõ aquelles que som 
guardadores e cõpridores delles. Onde outorgua me outrosi muy piadoso 
senhor que encaminhado eu pera a perfecçõ menospreze todallas cousas 
temporaaes de voontade. e esto por ty e que defeito as leyxe e leixadas 
todas que te sigua aremendando te e andãdo per tuas peguadas. e que 
regendo me tu e encaminhãdo me possa ledo chegar a ti meu desejado 
thesouro: e que possa sempre allegrar me da tua visom. Amen.

Dos doze conselhos do euangelho. Capitollo .xij.

E por quanto ja he dito dos mandamẽtos neçessarios per a saluaçõ. 
agora vejamos dos cõselhos que se requerẽ aa perfecçom. Onde aos 
preceptos que nos som mandados e aas defesas que nos som postas somos 
nos obriguados. Mas aos cõselhos e promesas1 nõ somos theudos: porque 
o cõselho pertençe aos perfeitos. e o mãdamẽto aquelles que o nõ som 
ajnda e o consentimẽto e outorguamẽto perteẽçe aos nõ perfeitos. mas a 
defesa perteẽçe aos peruersos e malliçiosos per guarda dos preceptos. 
Proueytosa he a guarda dos cõselhos. Algũas vezes a fortaleza de algũa 
terra sta na entrada della. e porem em aquelle passo ha mester boa guarda 
porque auida a emtrada ligeiramẽte filham os jmjgoos a outra toda. E 
assi he na terra da alma que toda a sua fortalleza sta na entrada .s. nos 
aazos dos peccados. e por esto he neçessario boa guarda açerca della e 
por a guarda desta entrada som dados os conselhos os quaaes cõtem e 
guardã os mandamẽtos. e tirã o homẽ de maaos olhares e de maaos 
caminhos e de outros perijgos. E som doze os cõselhos do euãgelho os 
quaaes Christo em adeo nos mãdamẽtos. O primeyro he da pobreza. o 
qual esta em nõ teer proprio e lãçallo de sy. Onde se diz aquello. Se 
queres seer perfeyto vay e vende quãto tees e vem e sigue me. e a esto 
pertẽçe aquello outrosi que diz. Quẽ nõ renũçiar todas cousas que possue 
nõ pode seer meu discipollo. O segũdo con/selho he de obediencia do 
qual he aquello que diz. Se alguem quer vijr empos my negue sy meesmo. 
e aqueste conselho perteeçe aaquello que diz sobre a cathedra de Moyses 
se uerã os escriuaães e phariseos etc. O terçeyro cõselho he da castidade. 

1  No original: promosas.
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Onde perteẽçe aaquello que diz. som enuchos aquelles que se castrarõ 
por o regno dos çeeos. e aquello que diz. ouuistes que foy dicto aos 
antijgos. nõ fornigarees. eu vos digo que aquelle que vijr a molher para 
a cobiçar ja fornigou em seu coraçom. Onde se mostra que nõ soomẽte 
he cousa dãnada o cõsentimẽto pera auer delectaçom. Estes tres cõselhos 
susoditos som spirituaaes e de substancia de toda relligiõ perfeyta: porque 
alongua aquelles que os guardã de mal nõ soomẽte quãto aa culpa mas 
quanto aazo e causa porque todo mal nasçe de tres rayzes ou de cada 
hũa dellas .s. da cobijça da carne. e do desejo da vista e da soberba da 
vida. e os sobredictos tres cõselhos afasta o homẽ destas tres rayzes .s. 
a pobreza o afasta da cobijça dos olhos. e castidade alongua da cobijça 
da carne. a obediẽcia alõgua da soberba da vida. O quarto cõselho he 
caridade do qual he aquello. amaae vossos imijgos. e aqueste he preçepto 
quãto ao amor de voõtade. mas quãto ao amor fazẽdo boas obras he 
conselho. porque querer que seu jmijgo ouuesse graça e gloria. esto he 
de neçessidade. mas fazerlhe boas obras. e mostrar signaaes de bem 
querença. esto he de cõselho e perfeyçõ. E çertas neguar homẽ a seu 
jmijgo signaaes de familliaridade de quãto demãda perdom ou quãdo 
quer auer familiaridade sem fingimẽto ou se neguar quãdo a neçessidade 
o requere. esto tal vinguãça he a qual nõ deuemos nos tomar. mas ante 
em o caso sobredicto de neçessidade deue o jmijgo seer cõtado: por 
amigo mas que alguẽ de seu grado e sem requerimento cõuide o jmijgo 
e aja sua familiaridade. esto he perfecçõ. O quinto he de a mãsidom aa 
qual perteeçe aquello. se te alguẽ ferir em hũa façe aparelha tu a outra 
.s. que estes ajnda prestes pera soportar outra cõ paciẽçia. e aquesto he 
cõselho de paciẽcia em respecto da ferida ou dãno do corpo. E aquello 
onde diz. Aquelle que cõ tygo quiser entrar em juyzo e tomarte a saya 
leyxa lhe tu ajnda o mãto. E aquesto em respecto das cousas que nos 
tomã e roubam // cõ demanda e engano. nõ cõuem a alguẽ demãdar o 
seu: mas demandallo cõ caridade: bẽ cõuẽ aos nõ perfeitos: mas aos 
perfeitos nõ. porque nõ demãdar o seu he aos jnfermos cõselho: e aos 
perfeitos he precepto aquelles que renũciarõ de teer proprio. Nõ cõuẽ 
demãdar o seu como o seu ca nõ ho he mas pode seer requerido como 
cousa do ajũtamẽto ou conuento. O sexto cõselho he de misericordia e 
de graça de çyma dada: ao qual perteẽçe aquello que diz. A todo aquelle 
que te pedir da lhe: nom por o seu mas por o comuũ. E a esto perteẽçe 
aquello que diz. Se quiseres ser perfeito vẽde todas cousas que tees e da 
as aos pobres. Dar o homẽ aquello que he sobejo quãdo vir o prouximo 
em a postumeira neçessidade. esto he cousa deuida e a que o homẽ he 
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tehudo de neçessidade. mas darmos nos daquello que mester auemos: 
esto he cõselho. O septimo he da simpleza dada e clareza das pallauras 
ao qual perteeçe aquello que diz. Seja a vossa pallaura he he. e seja nõ 
nõ .s. que como se affirma ou nega per boca que assi se affirme ou negue 
no coraçõ. E aquello que diz. ouuistes que he dicto aos antijgos nõ 
perjuras. mas eu vos digo que nõ jures em algũa maneira. Jurar em quanto 
perteẽçe aa jnfirmidade e fraqueza que os homẽs teẽ em creer de 
outorguamẽto he ou cõsentimẽto e nõ demãdado e nõ jurar quanto 
perteẽçe aa perfeiçõ. esto he de cõselho. O octauo cõselho he de se 
guardar o homẽ do aazo de pecar ao qual perteẽçe aquello que diz. Se o 
teu olho te escandaliza tirao e lãçao de ti. Onde segũdo Agust. nõ he a 
nos mãdado que tiremos alguũs de nossos mẽbros quanto a alra1. mas 
que tiremos os aazos de pecar porque nõ soomẽte som de fugir aos 
pecados mas aos aazos de pecar. O noueno he de auer dereita entẽçõ e 
de simplezidade dobra e da fijm porque se faz. aa qual perteẽçe aquello 
que diz. Guardaaevos que nõ façaaes a vossa justiça a vista dos homens 
por tal que sejaaes vistos per elles. e aquello que diz. Assy allumee a 
vossa claridade ẽ presença dos homẽs que vejã as vossas boas obras e 
glorifiquẽ a vosso padre que he nos çeeos. O decimo he da cõfirmidade 
e cõcordãça de obra cõ a doctrina. aa qual perteẽçe aquello que diz. 
Aquelle que obrar e ensinar este sera ouuido e nomeado per grãde em o 
regno dos çeeos. e aquello que diz atã e poõe aos homẽs graues ou pesa/
dos em carregos e cõ o seu dedo soomente nõ os querẽ mouer nẽ tocar 
dizẽ e nõ fazem. Em a preeguaçõ algũas vezes se affirma a ordenaçõ 
geeral daquello que perteẽçe a todos para stado de saluaçõ. algũas vezes 
se affirma ou preegua ensinãça que perteẽçe a stado de perfeiçom assi 
como de religiõ. A primeira destas cousas he o preeguador tehudo guardar 
e cõplir pois o diz e affirma que todos som tehudos aaquello. mas a 
segunda maneira de preeguaçõ ou de mãdado o preeguador nõ he tehudo 
fazer saluo se o fez voto e prometeo que o cõprisse. O preeguador que 
sta em pecado mortal notorio peca em preeguar porque faz escãdalo aos 
que o ouuẽ. e aquelle que sta ẽ pecado escondido se preegua e nõ propoõe 
de se reprehẽder e emẽdar ajnda pareçe que peca: porque pareçe que nõ 
faz cõta do pecado. O vndeçimo he de esquiuar de seer solliçito e muy 
pẽsoso por as cousas deste mundo. ao qual conselho perteẽçe aquello 
que diz. nõ queiraaes seer sollicito. e aquello que diz nõ queiraaes auer 
cuydado do que avees de auer de manhãa. Onde he de saber que de quatro 
guisas he o cuydado e sollicitamento. O primeiro he de louuar: esto he 
auer cuydado da prouisom spiritual quanto perteençe a alma auer cujdado 

1  No original aparece a abreviatura alra com um til sobre o r.
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de cõprazer a deus lançãdo todo pensamẽto e solliçitaçõ em deus. A 
segũda sollicitaçom ou cuydado he outrosi de louuar esto he cuydar da 
prouisom temporal cõ caridade fraternal. o qual cuydado bẽ perteẽçe aos 
prelados e aos religiosos que hã officios e que som postos por auer alguũ 
encarrego e cuydado. O terceiro cuydado he soportadoiro: e aqueste he 
auer cuydado temporal quanto ao corpo. O quarto cuydado he e solliçitaçõ 
de doestar. esto he auer cuydado de emthesourar cõ auareza. O primeiro 
cuydado nos he cõselho per este vndecimo cõselho que ajamos: e o 
segũdo nos he mãdado per mãdamẽto. o terçeyro nõ nos he defeso: mas 
soporta nos ajnda que o tenhamos. o quarto nos he defeso que nõ ajamos. 
O duodecimo cõselho da correyçõ do prouximo ao qual perteẽçe aquello 
que diz. se peccar em ti teu jrmaão. etc. castiguar e correger o prouximo 
ha cõselho algũas vezes assi como quando alguẽ castiga outro de pecados 
venyaes. e he tal pessoa cõ que nõ ha de fazer nẽ tẽ cõ elle saluo caridade 
comuũ que deue auer a todos. E algũas vezes he mãdado as[E]//si como 
quando tal proximo como aqueste sobre dicto he castiguado e reprehẽdido 
de pecado mortal. e desta maneira perteẽçe a todos de reprehenderẽ. e 
he mãdado que obliga ho homẽ sempre mas nõ ha sempre porque segũdo 
vir lugar e tempo. E quãdo bẽ pode e entẽde que sera proueitosa a correiçõ 
e aqueste mandado som obliguados principalmẽte os prellados quãto 
aaquelles de que teẽ cura. Todollos sobredictos mãdados e cõselhos sõ 
ligeiros a aquelle que tem voõtade de os fazer e que tẽ deos ante seus 
olhos. Onde Crisostomo diz. Seja a ti ho themor de deus mais forte que 
toda neçessidade em que posto sejas. e se quiseres buscar aazo e occasiom 
em cõtrairo nõ guardaras cousa algũa destas que te sõ mãdadas e assi de 
todo em todo pisaras e trilharas todas as cousas que te som mãdadas. E 
se quiseres cõprir a ley de Christo nũca acharas neçessidade que te 
embargue de aguardares e cõpres. Nõ queiras pois homẽ lãçar te aa 
preguiça. nem desates a boõa voõtade de corraçõ porque nom som pesadas 
as cousas que nos mãdadas som. A voõtade soo abasta e todo he cõprido 
quãto nos he mãdado. E se peruẽtura me das por cõtraira ha esto a husança 
e criaçõ a que es husado eu per aquesta meesma ley e propriedade do 
custume te prouo quã ligeira he de fazer a correiçom e emẽda. Porque 
assi como a husança e custume de mal fazer he forte assi meesmo se faz 
forte emẽda. E dis mais que se hũa vez tu ouueres husança de bẽ dizer 
ajnda que ao depois alguũa priguiça e enfadamẽto se venha jorrando ja 
nõ poderas de ligeiro passar alguũas das boõas cousas que mãdadas sõ 
per custume que a cõpanha e ajuda a natureza. Quã ligeira cousa he 
dormir comer beber reffolegar tam ligeiras as obras virtuosas nos serã 
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de fazer se ouuermos boõa husança. Estas cousas Crisosto. Onde tu lho 
diz. A my boõa forma de viuer deue seer escolhyda a qual o custume faz 
seer leda e praziuel. Tãto ajnda te delecte e te praza dos mãdados e dos 
cõselhos do senhor que ajnda que pareça que se nõ pode fazer sẽ agrauo 
e sem faculdade trabalha te por a honrra do que fez a ley de os guardar 
e cõprir. E porque ajnda que tu nõ escolhas de padeçer aqui por o pecado: 
empero aueras ao depois soffrer pena de ou/tra maneira porque segũdo 
diz Agustinho. jmpossiuel cousa he ẽ aqueste mũdo nõ auer themor ou 
door e perijgo. mas cõpre e he muyto nosso proueito que escolhamos 
porque cousa ou porque sperãça: ou porque fijm cada huũ aja de padeçer. 
Onde e Crisosto. Se nõ escolhermos padeçer algũas doores por Christo 
neeçessario he e forçado ẽ todas guisas que as padeçamos por outra casa. 
E ajnda que por Christo nom des dos dereitos nõ leixaras guardandoos 
auer mingoas e perdas. Aquesto requere de ti que tu as de dar ajnda que 
o elle nõ requeresse. e aquesto quer que faças per tua voõtade que per 
necessidade he a ti forçado fazeres. Demanda elle pois nõ outra cousa 
se nõ que seja feita1 võtade aquello que he per necessidade e segũdo 
natura. Ergo nõ sem razõ nẽ sem justiça se torna deus e da pena pois que 
ẽ todas cousas nos da si meesmo e nos cõtradizemos. Eu diz elle sõ padre 
e amigo e jrmaão e jrmaãa e madre e todo quãto tu quiseres solamẽte nõ 
me faças tu outra cousa se nõ auete cõpanheiramẽte cõ migo e sei meu 
familhar. Aquello que de força as de padeçer e passar escolhe o de o 
padeçeres por my. Eu mingoado e peregrin e strãgeiro foy por ti e na 
cruz estyue por ti e no sepulcro por ti. e ẽ çima nos çeeos rogo per ti ao 
padre. e abaixo vijm per messageiro enuiado por ti. Tu es a mi todas 
cousas diz elle. e jrmaão e herdeiro cõ migo de cõpanhia. e amigo e 
mẽbro. Que mais queres pois ou porque reuolues a cara da quelle que te 
ama porque trabalhas em aqueste mũdo porque tiras a augoa cõ vaso 
rota? esto meesmo he trabalhar homẽ na vida presente. Porque cortas 
por chama porque te guardas do aar porque corres de balde? Vaydade de 
vaydades e todas cousas sõ de vaydade e pois assi he humildemos nos e 
melhoremos ẽ nos de guisa que viuẽdo aqui como deuemos husemos dos 
beẽs que hã de seer. Os sobredictos doze cõselhos podẽ seer cõparados 
e asemelhados aas doze pedras preçiosas. O primeiro conselho que he a 
pobreza se entende e semelha per a pedra çaphira a qual he de color de 
çeeo claro. e assi os pobres teẽ color de çeeo e o amarella e cardea por 
quanto sõ alõguados de todo das cousas terreaaes. e cuyda soomẽte nas 
celestriaaes. A çaphira dizẽ que he fria ou arefẽta a queentura de dentro 

1  No original: feito.



393Ludolfo de Saxónia

e que purga ou alimpa os // olhos e assy a santa pobreza faz arefeeçer o 
ardor da cobijça das cousas temporaaes em a võtade dos pobres. a qual 
cobijça comuũmẽte queima os homẽs mũdanaaes. e por tãto os sobre 
dictos pobres teẽ os olhos claros e limpos per cõtẽplar as cousas 
celestriaaes porque nõ som cubertos do poo das cousas terreaaes. Itẽ a 
çaphira faz fugir a esquiuẽçia. e a jnfirmidade que dizẽ noli me tangere. 
e geeralmẽte aproueita para todas apostemas quẽtes. e assy a pobreza nõ 
soffre os jnchaços do spiritu: nẽ as inflaçoões dos peccados mas ablãdaos1 

e asseenta os e faze os fugir. O segũdo cõselho que he obediẽçia2 se 
entende para pedra topazia: a qual he de color semelhauel ao ouro. e tal 
he a obediẽcia. A color do ouro he muy nobre sem a qual nõ ha hy pintura 
que seja acabada. e çertamẽte sem a obediẽçia nõ ha hy virtude algũa 
perfeita. porque segũdo Agus. sem obediẽçia todas cousas som vazias: 
e cõ ella todas som cheas de caridade. Itẽ a topazia faz assesseguar as 
agoas que feruẽ. e assi a obediẽçia faz assesseguar as ondas da mudãça 
humanal: porque do fomento natural feruẽ em nos os acçẽdimentos de 
viços. aos quaaes a obediẽçia poõe freo. Itẽ a topazia restringe a sanha: 
e çertamente a obediẽçia amãsa a yra e toda a doẽça do coraçõ: porque 
qualquer paixõ ou tẽptaçom que trauar do coraçõ cõ a obediẽcia do seu 
mayor apertasse em o homẽ obediẽte e mingoa. O terçeyro cõselho que 
he castidade se entende a pedra esmaralda. A esmaralda em toda sua 
specia he amador de castidade e nõ cõsente ajũtamẽto carnal que se nõ 
brite e jnclina aquelle que a traz aa castidade. e por esto e a sua color he 
verde sobre todollos verdes: e por o seu resplandor pareçe verde o aar 
da çerca delle e a sua verdura nũca se bota per soll nẽ per lũa: nẽ per 
soõbra. e assy meesmo enverdeçe a castidade ãtre todas as outras virtudes. 
e porem o nome da virgẽ nasçe de esto vocabolo viror em latĩ que quer 
dizer verdura: porque a castidade he verdura de todas virtudes em tanto 
que atees os vezinhos e cheguados emverdeçe per exẽplo e per virtude 
nẽ se bota per soll .s. cõ quẽtura de qualquer tẽptaçõ. nẽ se torua cõ a 
cãdea de louuor mũdanal nẽ cõ a soõbra de delectaçõ carnal. Itẽ a 
esmaralda refrea os mouimẽtos da louçaynha e esforça a vista / e faz o 
homẽ graçioso em suas pallauras. e aquestas tres cousas a alra3 faz a 
castidade. segũdo se mostra e proua. Itẽ a esmaralda afasta as tẽpestades: 
e dizẽ que cura o morbo caduco ou vagado. e assi a castidade amĩgoa e 
aparta a tẽpestade da pelleja carnall e a sua doẽça da qual o homẽ he 
feito como sandeu e desmemoriado e caydiço. O quarto conselho he em 

1  No original: ablãdoos.
2  No original: ohediẽçia.
3  No original aparece a abreviatura alra com um til sobre o r.
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quanto a caridade he estẽdida ao amor dos jmijgos: se entẽde per o 
carbũculo. E carbũculo ajnda he de collor de fogo he tal açerca das outras 
pedras como o ouro açerca dos metaaes outros. e dizese que ha todas as 
virtudes das outras pedras em si. e assy a caridade he mais auãtejada que 
todallas outras virtudes emçarraas e tornaas todas em sy. O carbũculo 
ajnda he de color de fogo e tal como braza ou caruõ viuo e de nocte luz 
mais que de dia. e perto de sy faz da nocte dia. E assi a caridade he fogo 
e allumia mais em a nocte da aduersidade e da cõtrariedade que nõ de 
dia da bemauẽturãça. e ajnda a nocte da cõtrariedade torna em dia da 
cõsolaçõ. Item o carbũculo affugenta a peçonha do aar e o maao vapor. 
e assi a caridade per sua benignidade vẽçe toda maliçia que he apeguadiça. 
O quĩto cõselho que he a mãsidoõe he significado per a pedra ametista: 
a qual he de color de vyolas e tẽ virtude de refrigerar e de ablãdar. e 
porem aproueita cõtra a beuediçe. e assi a mãsidõ arefenta a quẽtura da 
sanha. e abrãda1 o appetito da vinguãça e faz mingoar e çessar a beuediçe 
do coraçõ per a qual alguũs som areuatados e postos fora da razõ per a 
sobegidõ da voõtade e faz o homẽ assesseguado. Item a ametista reprime 
as maas voõtades e cuydaçoões e da entendimento em as cousas que se 
deuẽ saber. e assi meesmo faz a mãsidom. porque segũdo diz Ãbrosio. 
o homẽ mãso phisico he de coraçõ. e o psalmista diz. Ensinara aos mansos 
as suas carreiras. O sexto cõselho que he a misericordia se entende per 
o onychyno. Onychyno em color e em grãdeza he semelhãte aa vnha do 
homẽ. Per as vnhas ẽ a sancta scriptura som entendidas as obras 
postumeiras que se podẽ fazer. e çertamente o cõselho da misericordia 
se entẽde ajnda atee o postumeiro poderio nosso. E ajnda digo que a 
misericordia perfeita nõ ha cabo bem he ja[E ij]//mais chea: porque ajnda 
que ajas quãta misericordia podes mais deues ajnda auer. Itẽ o onychyno 
posto ao olho doẽte de seu grado elle per sy como se fosse cousa que 
ouuesse entendimẽto entra dẽtro sem lhe fazer nojo: e anda o olho 
darredor e penetrao tãto atees que lãça fora todollos humores cõtrairos. 
E assi a misericordia natural de sy meesma se mete dẽtro na vista do 
coraçõ alimpao dos maaos humores. Onde diz. Dade esmolla e todas 
cousas terrees limpas. Esta pedra val ajnda cõtra a tinha e sarna: e faz a 
lua a façe. e assy a misericordia alĩpa a sarna dos pecados e faz branca 
a façe da alma. porque asy como a augoa apagua o fogo. assj a esmolla 
mata o pecado. E segũdo Crisost. a esmolla allumia a alma e faze a boa 
e fremosa. O septimo cõselho que he a simplezidade das palauras se 
entende per o jaspe. O jaspe bõo he verde e he muyto luzẽte e tẽ hũas 

1  No original: abrada.
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venas vermelhas. e assy como a nossa pallaura deua seer verde s. que 
sempre geere algũa boa cousa e a faça emverdeçe. a qual cousa he cõtra 
os que fallã vaydades. E deue a pallaura luzir de hũa parte aa outra de 
guisa que em as pallauras pareça a entẽçom do coraçõ. a qual cousa he 
contra os enganosos e mentirosos. E deue ajnda teer algũas veeas 
vermelhas de caridade e amor que aja ao prouximo de que fallar e cõ 
que fallar: a qual cousa he cõtra os palreyros maldizentes doestadores e 
accusadores. Itẽ o jaspe faz sparger a febre e ydropesia e stãqua o fluxo 
do sangue. e assi a simplezidade das pallauras faz fogir a febre da sanha. 
porque a resposta blãda tira a sanha e britaa. e cura a ydropesia da auareza. 
porque açerca dos mercadores e dos outros que sospirã por os guanhos 
he auida por sandia a falla simplez e plana. Aparta ajnda do fluxo do 
sangue da cobijça carnal. a qual das pallauras fingidas muytas vezes se 
alleuãta e cresçe. O octauo conselho que he guardar se homẽ do aazo de 
peccar he significado per o crisollito. O crisollito splãdeçe ao sol como 
strella da manhãa. e se o poserem no fogo salta fora. assi meesmo 
acautelada occasiõ de pecar splãdeçe na alma como strella da alua e 
ẽcaminha o homẽ em seus feitos assi como strella de norte guya os que 
andã no mar pera cheguar ao porto sem / tocar em pecado. E per esta 
cautella e auisamẽto como se homẽ vee ẽ perijgo salta pera traer e foge 
de tal aazo como de fogo. Itẽ o crisollito tira a sandiçe da sabedoria e 
entẽdimẽto. e assi guardase homẽ e da occasiõ e causa de gram sabedoria. 
e assi per o cõtrairo he muy grãde sandiçe buscar aazo de pecar. O noueno 
cõselho que a simplizidade e dereitura da fijm he significado per o berillo. 
O berillo he de collor amarella e claro que de huũ cabo passa a vista aalẽ 
da outra. e os que muy boõs som nõ teẽ nodoas algũas de dẽtro. e assy 
as nossas boas obras deuẽ seer amarellas .s. spirituaes que luzã de hũa 
parte e de outra e que sejã vistas dos homẽs por boo exẽplo por louuor 
de deus. E aqueste he soomẽte de louuar quando a ẽtẽçõ he pura dẽtro 
no coraçõ. e que nõ aja hj nodoas algũas de maa ẽtẽçõ. Itẽ o berillo se 
for redõdo e o poserẽ ẽ dereito do sol faz açẽder fogo ẽ caruoões mortos. 
e assy a boa obra se for aredondada e de todas partes bẽ aplanada cõ as 
circũstancias e que nõ seja torta nẽ desuiada do fijm dereito se a poserẽ 
em frõte ou ẽ vista do sol e que cõ toda a entẽçõ parẽmẽtes ao lume e 
entõ acçende os caruoões que som apaguados .s. as nossas obras que stã 
aa primeira mortificadas per pecado faze as tornar a viuer: ou porque o 
seu ardor acçende outrosi os prouximos mortos per peccados os quaaes 
per seu exẽplo se acçẽde a fazer peẽdẽça. O berillo val cõtra a esquiuẽcia 
e cõtra as lãdoas. e assi a dereitura da entẽçõ val cõtra os jnchaços da 
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ypocrisia e da vaã gloria. Itẽ o berillo val cõtra os jmijgos e perijgos seus 
e faz o homẽ nõ seer vẽçido. e assi os jmijgos demonios se trabalhã de 
viçiar e dãpnar as nossas boas obras per vaã gloria e soberba do spiritu. 
porque segundo Agust. sempre stã spritãdo as boas obras para seerẽ cõtra 
ellas e as fezerem perder. e cõtra esto da o berillo entẽçõ dereita e sempre 
faz que o homẽ nõ fique vẽcido. Item o berillo recõcillia a bem querença 
antre o marido e molher. e assi çertamente as boas obras nossas 
encaminhadas a deus cõ dereita entençõ recõçiliãdo a alma cõ deus seu 
sposo. O decimo cõselho he a cõformidade e cõcordãça das obras com 
as pallauras e doctrina e esto he significado per o ligurrio. o qual he pedra 
que se faz da ourinha do lobo çerual. porque diz Plinio a // ourinha desta 
animalia cõgellada se faz em pedra. e lobo ao çerual he cõparado o dotor 
ou preeguador por a agudeza do lume do entendimẽto adoctrinado: qual 
deue primeiramẽte seer amãsada em elle meesmo emcorporada por o bẽ 
obrar. Entõ assj como do que sobejar de sua boa vida que escorra licor 
precioso e prezado da doctrina em proueito dos outros: mas elle deue 
primeiramẽte aquello que mais puro he apartar pera a substãcia de sy 
meesmo e dalli adiãte saae o licor que he de natureza e nasçẽça sua. Onde 
assy como maao signal he em a natureza quando a ourinha saae jndigesta 
e crua. assy he maao signal em os custumes quando aquelle que he 
ẽsinado per pallaura nõ se cõpre primeiro per obra. Itẽ aquesta pedra 
ligurrio aproueita aos empachados e que nõ podẽ fazer camaras e faz o 
vẽtre lasso. e assi quando alguũs som cheos de maos humores de pecados 
e os nõ podẽ lãçar de si fora per cõfissom muytas vezes acõteçe que taaes 
como estes da preeguaçõ do homẽ que da de si boo exemplo ajuda do 
qual preegua mais que a doctrina e ensinãça de pallaura reçebẽ cura e 
remedio. O onzeno cõselho he esquiuamẽto de afficado cuydado e 
solliçitaçõ: que se entẽde per a pedra achate. a qual he de negra collor 
com algũas veeas brãcas mesturadas cõ color negra. se entende a 
humildade e o desprezo do mũdo. as quaaes cousas som ẽ aquestes que 
som apartados do mũdo e das cuydaçoões delle. e nom teẽ cuydado das 
cousas temporaaes porque estes nõ curã do mũdo nẽ cura o mundo1 

delles. mas ẽ aquesta vida presente nõ pode ser apartamẽto de todos 
cuydados delle. mas por a neçessidade do corpo he outorguada ou 
cõsentida algũa pequena de cura ajnda aos perfeitos. e aqueste se entẽde 
per as veeas brãcas mesturadas. Itẽ o achate faz fugir as peçonhas e 
apagua a sede e aguça a vista. e assi o esqueeçimẽto do pẽsamẽto faz 
fugir as peçonhas da çugidade do traffego mũdanal. porque todas estas 

1  No original: munda.
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cousas mũdanaaes som peçonhẽtas e aadur se podẽ tractar sẽ çujamẽto 
da alma. Itẽ a sollicitamẽto e cujdado das cousas temporaaes fazẽ sede 
porque tirã muyto pera si e o [a]uarẽto nũca se farta assi como aquelle 
que nũca he auõdado. mas daquesta peçonha e sede nos guarda muyto 
o afastamẽto do cuydado e pẽsamẽto dellas. a qual cousa outrosi cria / 
e aguça a vista do entendimẽto por quanto menos se derama per as cousas 
temporaaes quanto se mais ajũta a as cousas spirituaes. O duodecimo 
cõselho he correiçõ do proximo: a qual se entẽde per o sardio. e aquesta 
pedra he de collor vermelha mas nõ muyto clara: ante he semelhãte aa 
terra vermelha e assi a correiçõ do prouximo deue seer rayua por a 
caridade cõ que deue seer feita. mas porque esta caridade sempre he cõ 
door e cõ paixõ por o pecado do jrmaão porẽ aquella vermelhidõ he 
terrẽta e toruada. Itẽ o sardio stãqua o fluxo da sangue. e assy a correiçõ 
fraternal faz secar o fluxo do pecar. Itẽ o sardio açẽde o coraçõ a auer 
prazer e aguça o engenho. assi a correiçõ do prouximo faz que ao depois 
o boo proximo aja prazer por a correiçõ que foy feita. Aguça ajnda o 
entendimẽto e engenho. porque segundo o apostollo todallas cousas que 
som reprehẽdidas som clarificadas e allumiadas.

Oraçom.

Senhor1 Jhesu Christo meu deus que me creaste e me remijste. 
e ajnda pera me reger me deste nõ soomẽte preçeptos: mas cõselhos ẽ 
adeste. Eu te peço que faças de my teu regno e que me rejas e aquella 
bõdade e caridade tua que te cõstrãgeo pera me criares e remijres ella 
meesma te moua agora pera me regeres. que aproueitaria aquello que fez 
a tua bõdade e refez a tua caridade se agora me nõ reger a tua deestra rege 
me pois senhor e regna ẽ my por tal que seẽdo tu regedor e guyador eu 
possa cõplir nõ soomẽte as cousas que mãdas mas aquellas que cõselhas 
ledamẽte. Amẽ.

Da graueza e jmpossibil[i]dade que he do rico entrar no regno
dos çeeos e do gualardõ daquelles que leixã todas cousas

e seguẽ a Christo. Capitollo .xiij.

Veendo Jhesu que o mãçebo entristeçera por lhe seer ẽcomẽdado 
e requerido que guardasse pobreza. e que se partira e fora por occasiõ 
deste que assi era r[i]co e tijnha riquezas. começou de ẽtrar no sermõ e 

1  No original: Senhar.
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razoamẽto do auarẽto so nome de rico e por cõfirmar os discipollos e a 
perfeiçõ que tomarõ. e por nõ auerẽ por graue de leixarẽ todas cousas e 
o auerẽ seguido: por tanto demostra ẽ como as riquezas fazẽ difficuldade 
e ẽpacho aa perfeiçõ pera percalçar o regno dos çeeos dizẽdo. (Em 
verdade vos digo [E iij] // que o rico adur entrara no regno dos çeeos) 
grauemẽte se leixã e menosprezam as riquezas depois que som auidas. 
e aadur pode alguẽ1 auer as cousas mũdanaaes sem os viçios e pecados 
do mundo. Onde Jeroni. diz que sobejo he o cuydado das cousas 
corruptiuees as quaaes cõ trabalho e ãgustia veẽ e pouco tempo durã. e 
ẽ quanto durã sempre dã cuydado. e quando se partẽ fazẽ door. e o que 
pyor he que muytas vezes embarguã a entrada de nõ hir ao regno dos 
çeeos. E assy as riquezas em algũa guisa fazẽ jmpossibilidade pera auer 
o regno. a qual cousa per cõseguĩte ensina logo dizẽdo. (mais ligeiro he 
huũ camello emtrar per o fundo de hũa agulha ca o rico ẽtrar em o regno 
dos çeeos) Pallaura spantosa he pera os ricos os quaaes nõ teẽ beẽs alguũs 
nos çeeos assi como os pobres nõ teẽ beẽs alguũs na tera. Onde Ambrosio 
diz. Por tãto hymos nos ao baptismo nuus porque nuus e desuestidos nos 
apressemos de cheguar aa porta dos çeeos. Quãto desarezoada cousa he 
aquelle que a madre geerou nuu. e que a ygreja nuu reçebeo querya entrar 
rico em os çeeos. Estas cousas Ambrosio. Onde paramẽtes que quando 
alguẽ quer auer riquezas e nõ cõfia em elles nẽ as quer nem poõe em 
ellas sperãça nẽ termo: e as possue e logra amãdoas menos que deus de 
guisa que por aazo de as teer nõ ama perfeitamente a deus nẽ segue a 
Christo desta maneira. cara cousa e graue he ao rico entrar ẽ o regno dos 
çeeos. mas quando alguẽ cõfia em as riquezas e ẽ ellas põe fiuza pera cõ 
ella ẽsoberueçer e se fezer argulhoso guardãdoas cobijçosamẽte e nõ 
estendẽdo as maãos pera dar dellas a pobres. e o que rico desta maneira 
for jmpossiuel he de ẽtrar em o regno dos çeeos. Onde ẽ quanto diz graue 
cousa he. entẽdese per o rico da maneira primeira. em quanto diz 
jmpossiuel: entẽdese a respecto do rico per a segũda guisa. Onde Agus. 
diz que o rico se chama aqui o cobijçoso das cousas temporaaes: e que 
ẽsoberueçe cõ ellas. e aquestes ricos som ẽ cõtrairo dos pobres do spiritu 
dos quaaes he o regno dos çeeos. Estas cousas Agust. Outra cousa he 
auer riquezas e outra amallas: muytos as teẽ e nõ as amã. Onde huũ 
philosofo diz que bẽ pode o homẽ antre as riquezas seer pobre nẽ he 
menor aquelle que husa da baixella de prata como se fosse / de barro. ou 
mayor aquelle que husa dos vasos da terra como se fossẽ da prata. Ou 
expoõe tu aquello que diz: jmpossiuel cousa he .s. mais ligeira cousa he. 

1  No original: algnẽ.



399Ludolfo de Saxónia

porque menos jmpossiuel cousa he ca pode deus fazer que huũ camello 
entre per o cuu de hũa agulha sem torua algũa. mas de leuar o auarẽto 
aa gloria ajnda que o possa fazer de seu poderio nõ o pode leuar de 
justiça. Neçessario he ao auarento de leixar o amor das riquezas se quiser 
entrar em a vida eternall. Ou entende assy que o camello nõ pode entrar 
per o fũdo de hũa agulha saluo se for partido em muytos pedaços. a qual 
cousa he mais ligeira que o rico entrar em o regno dos çeeos. porque 
aquello pode seer de algũa guisa. Ou por o camello cujo offiçio he trager 
as carregas se entẽdem aquelles que som agrauados de graues pecados 
mais ligeiro pois he o camello .s. alguũ mujto pecador passar per o fũdo 
de algũa agulha .s. per carreira streita a qual leua aa uida que o rico 
cobijçoso entrar em o regno: porque açerca de todos pecados se parte 
qualquer homẽ se nõ da vistosidade das riquezas. mas os discipollos 
ouuindo aquestas pallauras e cõ afeiçõ de caridade auendo doo dos homẽs 
pregũtarom marauilhãdose e disserõ (quem podera pois seer saluo?) ca 
todos ou açerca desejã seer ricos. e entẽderõ elles segũdo Agusti. que 
todos aquelles que desejã as riquezas ajnda que as nõ ajã nẽ possam 
percalçar que hyã no cõto dos ricos. E deste modo muytos som os ricos 
e poucos som os pobres. mas de teer possessoões mais som os pobres 
que os ricos. e assy mujtos som que se podẽ saluar se elle ẽtẽdera soomẽte 
dos que teẽ riquezas (E Jhesu paroumẽtes a elles) cõ o olho blãdo e 
tẽperado1 e cõ sua piedade tẽperou o rigor e a aspereza da sentẽça e 
cõsolãdo a sua voõtade que vija amodorẽtada disse (açerca dos homẽs) 
dos quaaes he per si cayrẽ e nõ se poderẽ alleuãtar per si (esto he 
jmpossiuel) .s. que per sy se tirẽ das suas cobijças. (mas açerca de deos 
todallas cousas som possiuees) o qual per graça faz apartar a afeiçõ das 
riquezas. Onde nõ deue seer esto ẽtẽdido per esta guisa .s. que o rico cõ 
sua soberba e cobijça aja de entrar em o regno dos çeeos: mas a deus he 
possiuel de cõuerter o rico da cobijça e soberba e fazer que seja caridoso 
e humildoso e assi entrara. a caridade nẽ humildade mesturada // deos 
nom a faz astremada faz elle. Onde Crisosto. diz que nõ foy aquesto dicto 
por tu jazeres do costado folguãdo e nõ curaras das cousas que aos homẽ 
som jmpossiuees. mas porque cõsijrãdo a grãdeza da justiça de deus que 
te alleuãtes e rogues. Fugamos da auareza que muy maa he a qual nos 
apeguaa a terra e nõ nos leixa ẽtrar ẽ o regno dos çeeos e seer saluos. 
Onde outrosi Criso. diz. Porque pois buçijamos e teemos as bocas abertas 
por as riquezas e de toda voõtade somos cobiçosos pois que ellas nõ nos 
podẽ leuar ao çeeo dizẽdo. o senhor rey dos çeeos e braadãdo que 

1  No original: tẽporado.
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grauemente podemos cõ as riquezas ẽtrar ẽ a guarda roupa daquella sua 
morada. Despẽdamos pois e lexemos todas cousas. e porque razom diz 
elle aquesto possiuel que vamos ao regno de deus s. se dẽtro ẽ teu peito 
teueres outro amor ẽcuberto .s. do regno dos çeeos. Aquelle que cobijça 
a gloria daquelle regno ligeiramẽte escarneçera e menospreza a auareza. 
Aquelle que hũa vez he feito seruo de Christo nõ sera seruidor do dynheiro 
de maao guaanho do qual çertamẽte per regimẽto se faz. Senhor 
desatemos pois algũas vezes estes muy maaos e apertados noos. Entẽdẽdo 
pois nos aquestas cousas fugamos toda via aaquesta doẽça mortal e nõ 
curemos das mordeduras muy peçonhẽtas. Estas cousas Crisos. E porque 
o senhor dissera ao mãçebo que leixasse todas cousas se quisesse seer 
perfeito (Pedro) por si e por os outros apostollos (respõdẽdo disse. Ex 
que nos leixamos todas cousas e seguimoste que sera pois a nos?) aquelle 
rico disse elle nõ quis leixar todas cousas nẽ seguir te. e aquello que lhe 
disseste bẽ o ouuimos (mas nos fezemos aquello que nos mãdaste que 
gualardõ pois nos daras?) Onde Origenes. Ajnda que sam Pedro e seu 
jrmaão pouco leixassem. empero por muyto he cõtado açerca daquelle 
que o bem cõsijra .s. açerca do senhor. porque cõ tãta perfeiçõ de caridade 
e amor leixarõ aquellas poucas cousas que auiã e que se teuera muytas 
possessoões todas as leixarã. Como quer que Pedro de dicto fosse pobre. 
empero tijnha poder de auer mujtas cousas ao depois. Nõ ha hy alguẽ 
que possa teer todas as cousas. mas bẽ as pode todas querer porque a 
voõtade pode seer atee das cousas jmpossiuees. Cõuinhauelmẽte1 pois 
disse Pedro que leixar a todas cousas pri/meiramẽte porque nom reteue 
cousa algũa. segũdariamẽte porque leixou toda voõtade de auer e querer 
e toda cobijça. Leixou digo todas cousas aquellas que se diz vaydades 
de vaydade e todas cousas som vaydade. e reteue aquello que se diz deus 
he todas cousas ẽ todas cousas. Nõ por se louuaminhar fallou Pedro mas 
fallou verdadeiramẽte por nos ẽsinar e por dar fiuza aos pobres e que nõ 
cujdẽ que aquelles soos que som ricos e teẽ riquezas ẽ que a leixã 
percalçarõ a graça da perfeiçõ. Itẽ fallou aquesto assi por abaixar a 
soberba dos ricos. e por tal que aquelles que leixã muytas riquezas nõ 
leixẽ a humildade cõ ellas. e que nõ menosprezẽ. porem os pobres nõ se 
chamẽ mais perfeitos que os outros todos. nẽ he de chamar mais perfeito 
aquelle que mais leixou. mas aquelle que cõ mayor desejo de leixar todas 
cousas segue a Christo. Muyto mais sem cõparaçõ he a voõtade de todo 
auer desamparar e leixar que de leixar o que ha. po[r]que segũdo diz 
Agus. a mujtos he morto o mũdo. e elles empero de sua parte nõ som 
mortos ao mũdo porque amã os beẽs do mũdo: empero nõ os percalçã. 

1  No original: Cõuinbauelmẽte.
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Mujtos hy ha outrosi que ẽ quanto teẽ muyto de seu e som auõdados nõ 
pareçe que amã muyto as cousas e beẽs tẽporaaes. mas como lho começã 
mĩgoar e elles começã se de perder cõ tristeza. Mas aquesto soo he 
manifesto possuirmos sẽ amor que se se nos perde nõ auemos door. 
Outros hy ha alguũs que ẽ quanto nõ teẽ cousa de seu pareçẽ grãdes 
menosprezadores das cousas temporaes: mas como teẽ aazo de 
assenhorear som taaes como lobos que roubã e furtã. Itẽ disse aquesto 
nõ soomẽte por si mas por aquelles que leixassem o seu. porque pregũtãdo 
ẽ nome de todos a resposta ouuida todos cõuide pera perfeiçõ e pera 
seguimẽto de Christo. Onde Bernardo. Disse Symõ Pedro a Jesu. ex que 
nos leixamos todas cousas e seguimos te. Estas som as pallauras que 
trouuerõ o menosprezo do mũdo a todo1 o mundo e que demouerõ os 
homẽs aa pobreza da voõtade. Estas so aquellas que enchẽ as claustras 
dos mõges e os desertos de beguinos. Estas diz som as pallauras que 
esbulhã ho Egipto e que roubã toda sua baixella. Aquesta he a pallaura 
viua e afficada pera cõuerter as almas cõ zelo e ẽueja: bẽauẽturada de 
sanctidade e cõ fiel prometimẽto de verdade. E disse que todas cousas 
leixara nõ soo[E iiij]//mente as possessoões mas nas cobijças as quaaes 
principalmẽte deuẽ seer leixadas. Mais empeeçe a cobijça do mũdo que 
a fazẽda. e esta he mais principal porque as riquezas deuem seer laixadas 
e porque deuemos fugir dellas porque raramẽte ou nũca podẽ seer 
possujdas que nõ sejã amadas. Limosa e grudadiça ou apeguadiça muyto 
he nõ soomẽte a fazẽda nossa de fora mas ajnda a de dentro de casa. E 
ligeiramẽte se apegua o coraçõ humanal aaquellas cousas que amehude 
tracta. Auisa te pois tu que despoões de leixar todas cousas. e conta ti 
meesmo cõ aquellas que leixas. Mas certamẽte a principal e mayor causa 
que deues leixar he ti meesmo se determinas de seguir aquelle que 
anichillou si meesmo por ti. Tira a muy pesada carrega e leixa a quellas 
çinco2 jugadas e sẽtidos nõ humanos mas bouinos ou de bois os quaaes 
neiçeamente cõpraste ẽ outra guisa nõ poderas acalçar nẽ seguir o sposo 
nẽ hir aas vodas spirituaaes ẽcarreguado e derreado cõ a carrega da 
sẽsualidade destes çinco sentidos do corpo. Estas cousas Bernardo. E 
respõdẽdo o senhor tãge tres gualardoões que auerã aquelles que leixã 
todas cousas e seguẽ o senhor. O primeiro he que julgarã elles cõ o senhor. 
onde diz (amẽ) .s. fielmẽte (vos digo que vos que leixastes todas cousas 
e me seguistes) em a maneira de viuer. (e em o regeeramẽto) .s. ẽ juyzo. 
Dous sõ os renascimẽtos o primeiro he das almas que no baptismo renasçẽ 
de agoa e de spiritu. E o segũdo e dos corpos ẽ a resurrecçõ jeeral a qual 

1  No original: ato/todo.
2  No original: çinço.
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he chamada renaçimẽto por o seer que reçebo ẽ a segũda vez (quãdo 
esteuer o filho do homẽ.) ou da virgẽ para julgar o mũdo ẽ a forma do 
homẽ ẽ a qual ha de julgar (ẽ a seeda da sua magestade) descobrĩdo e 
demostrãdo o poderio seu que na primeira vijnda humildosamẽte foj 
encuberto (serees vos assentados sobre doze cadeyras julguãdo os .xij. 
tribus de Jsrael.) Em os .xij. appostolos se entẽdẽ todos aquelles que 
auerã de julgar .s. os perfeitos os quaaes por o euangelho leixarã suas 
cousas e seguirõ a Christo. Em os doze tribos se entendẽ todos aquelles 
que auerã de seer julgados boos e maaos. Onde Greg. diz bẽauẽturada 
pobreza he ha de aquelles que de seu grado leixã todas cousas e seguẽ a 
ti boõ Jhesu. E çertamẽte bẽauẽturada he aquella que faz star os que a 
amã tã seguros e hõrrados ẽ aquelle singullar arrujdo / dos elemẽtos. E 
ẽ aquelle temedoiro exame de mereçimẽtos. E ẽ aquelle tã grã desuayro 
de sentẽças. Estas cousas Grego. e he de saber que de mujtas maneiras 
he o juyzo. He huũ juyzo de principal auctoridade e cõ este julgara toda 
a trijndade e ha hy outro juyzo de pronũciaçõ per o qual julgara Christo 
homẽ que pubricara a sentẽça. e ha hy outro juyzo de dignidade do 
assessor ou cõselheiro per o qual julgara os sanctos e perfeitos nõ que 
elles dẽ a sentẽça mas outorgarã em ella. e de seu cõsentimẽto sera dada. 
ca pois elles sobirom o estado comuũ dos homẽs guardãdo nõ soomente 
os preceptos que sõ de neçessidade. mas os cõselhos que sõ de graça por 
tãto auerã honrra speçial ẽ o julguado. Onde Beda. Justa pois e digna 
cousa de todo he a merçee e guallardõ de aquelles que por amor de Christo 
menosprezarõ todas cousas e todo louuor do mũdo .s. que sejã seus 
cõpanheiros ẽ o juyzo e que assi como assessores dos juyzes da cõuersaçõ 
do mũdo elles estẽ presentes. e aquelles que por o seu amor nõ poderõ 
ẽ aqueste mũdo seer delle partidos por a causa nẽ razom que fosse que 
cheguẽ cõ elle atee aquella grãdeza e alteza do julguado e grãde poderio. 
Estas cousas Beda. Ajnda hy ha outro juyzo de cõparaçõ per que julguarõ 
os menos maaos aquelles que forẽ pjores segũdo aquello que diz os 
niniuitas se alleuãtarõ em o juyzo etc. Ajnda hy ha outro juyzo de 
aprouaçõ per o qual todos aquelles que forẽ escolhidos per o trelado do 
qual todos os outros serã dãpnados julgarã .s. louuarã e cõcordarã cõ a 
sentença do juyzo. Outro juyzo se chama gualardoamẽto per o qual serã 
julgados todos os boõs e os maaos. Outro juyzo ha hy de desposiçõ per 
o qual os jnfiees e que nõ teẽ a ffe de Christo ja som julgados porque 
aquelle que nõ cree ja he julgado. Aquelles pois que agora semelham 
seedas e cadeiras ẽ çima das quaaes estã os soberbos entom .s. no dia do 
juyzo as seedas .s. os pobres e humildosos e baixos serã juyzes destes 
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outros e starã asseẽtados para os julgar. Onde Bernardo diz que julguẽ e 
tornẽ a julgar agora os filhos da soberba1 cõ seu rey que escolheo para 
si star aa parte do aguyã aleuantẽ se e emxalçẽ se como çedros do Libano 
passamos per onde steuerã e ja nom erã ally subjuguẽ agora aquelles que 
podẽ doestem nos e diguã quantos malles quiserẽ e venhã sobre nos os 
doestos de aquelles que doestauã Christo porque o nosso guallardõ he 
muy grãde // em os çeeos. Estas cousas Bernardo. O segũdo2 gualardõ 
he porque çẽto por huũ reçebera ẽ aqueste tempo. Onde diz (E todo 
aquelle que leyxar sua casa ou jrmaãos ou jrmaãs ou padre ou madre ou 
molher ou filhos) .s. seus parẽtes (ou cãpos) .s. possissom terreall. em a 
qual cousa tange o aucto do renũciamẽto quanto a tres cousas .s. quanto 
aa voõtade propria que homẽ deue leixar o qual se entẽde per a casa e 
quanto ao parẽtesco carnal: o qual se entẽde per os parẽtes. e quanto aa 
possissom dos beẽs temporaaes: a qual cousa se entẽde per os cãpos. E 
bẽ se mostra a ordẽ que se deue teer em leixar e renũciar. porque mais 
he de leixar o nosso senhorio e voõtade ou liberdade que o parẽtesco. e 
mais graue he leixar os parẽtes padre e madre e filhos e molher que os 
beẽs de fora (por my) e por o meu amor e por guardar a minha doctrina 
e ha exemplar. e nõ por a vaydade do comuũ assy como os ypocritas e 
os phariseus nẽ por auerẽ dello sperãça de guaanho assi como os 
cobijçosos (Cento por huũ reçeberes) em aqueste mũdo. Este çẽto por 
huũ he de cousas spirituaaes .s. de virtudes e cõsollações de dentro das 
quaaes nos he dado conheçimẽto per experiẽcia mais que per doctrina. 
Como a alma gosta do boo cheiro da pobreza e da castidade e vee a 
verdura da paciẽcia e o sabor de todas outras virtudes e se delecta em 
ellas nõ te pareçe que reçebe çẽto per huũ. E se se achega mais de guisa 
que seja vestido per o sposo. e que se glorifique e allegre da sua presença 
pervẽtura nõ reçebe elle entõ mais de mil per huũ de todas cousas quantas 
por elle leixou. Onde Bernar. Nẽhuũ que sesudo seja pẽse que nos viçios 
aja mayor prazer e delectaçõ que ẽ as virtudes. e diz mais. Pervẽtura nõ 
possue quanto mester ha aquelle que todas cousas se lhe fazem e tornam 
em bem. ou perventura nom reçebe çẽto per huũ aquelle que he cheo do 
spiritu sancto e que teem Christo no peito. mas muyto mais teem aquelle 
que he vestido per o spiritu sancto e que teem a presença de Christo que 
çento per huũ. e diz mais que çẽto per huũ he seermos adoptados por 
filhos e auer as primicias do spiritu sancto e os dilectos da caridade. e a 
gloria da cõsciẽcia a qual he o regno de deus que sta dẽtro ẽ nos. Estas 

1  No original: saberba.
2  No original: se/segũdo.
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cousas Bernar. Vees como ẽ aqueste mũdo e nõ soomẽte pagua hũa vez 
mas muytas a alma que he mujto sua deuota de tal maneira que / nõ 
soomẽte nõ faz cõta do que leixou mas que ajnda todo o mũdo tẽ e hã 
por sterco por poder guãçar o sposo. Onde Criso. diz. E nos se gostarmos 
os fructos spirituaes como deuemos nõ curaremos de outra cousa nẽ 
faremos conta algũa das cousas presentes assi como bebedos de hũa muj 
boa bebediçe de cobijça das cousas bebedoiras. Gostemos pois por tal 
que seẽdo liures do arroydo das cousas presentes husemos e logremos 
os beẽs eternaaes. onde Jero. diz. Aquelles que por a ffe de Christo e por 
a preeguaçõ do euãgelho desprezarẽ e leixarẽ todas voõtades e a affeiçõ 
da carne e as riquezas e viçios do mũdo: estes reçeberã çẽto per huũ. E 
o ẽtẽdimẽto desto he este. aquelles que por o saluador leixarõ as cousas 
temporaaes e carnaaes reçeberã as spirituaaes as quaaes ẽ cõparaçõ e 
cõto dellas serã assi como he huũ ẽ respecto de çento onde Agust. Aquesto 
que aqui diz çẽto por huũ: o apostollo o declara ẽ algũa guisa dizẽdo que 
estes taaes nõ teẽdo som assi como se posuyssẽ1 todallas cousas do mũdo. 
algũas vezes o cõto de çẽto se toma por todo quanto hy ha. onde e Cirillo 
diz. que se alguẽ leixa a casa aqui reçebera as moradas spirituaaes se 
leixa a casa aqui reçebera as moradas spirituaaes se leixa o padre auera 
o padre çelestrial e se leixar os jrmaãos reçebello ha Christo por jrmaão. 
e quãdo leixa a molher achara a sabedoria diuinal a qual criara filhos 
spirituaaes. e ẽ logo de madre achara a çidade de Jherusalem celestrial 
a qual he madre nossa. Estas cousas Çirillo. Em lugar de algũus poucos 
amigos carnaaes reçebẽ mujtos mais amigos spirituaaes: e por poucos 
beẽs temporaaes reçebẽ muytos. segũdo aquello que se diz no Acto dos 
Apostollos .s. todallas cousas auiã ẽ comunidade. Onde ẽ a collaçõ do 
padre Abrahã se cõtẽ que manifesto he que aquelle que leixar algũas 
affeições ou cousas do mũdo a requerimẽto de Christo que reçebera çẽto 
por huũ ẽ a vida presente. esto he per os jrmaãos e per aquelles que sõ 
de seu preposito os quaaes se leguã e ajũtã a elle cõ grude spiritual. e 
aĩda reçebera dos jrmaãos e da quantidade dos parẽtes çẽto por huũ 
qualquer que por amor de Christo e o seu nome leixar hũa sua madre ou 
algũus filhos. o qual começa logo como aquesto desẽpara a auer a muj 
lĩpa amizade de todos aquelles que seruẽ a Christo e por huũ que leixou 
começa de auer mujtos jrmaãos e mujtos padres que a elle som conjũtos 
com mais feruẽte e mais proueitosa affeiçõ e amor. Outrosi qualquer que 
por amor de Christo engeitar hũa casa sera fei//to rico das casas e cãpos 
possuindo e logrãdo como se fossem seus proprios mujtas moradas de 

1  No original: posnyssẽ.
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moesteiros em qualquer parte do mũdo onde forẽ assi como se elle 
soçedesse em elles e lhe perteeçesse de direito de herãça. Estas cousas 
Abrahã. O terçeiro gualardõ poõe adiãte quando diz (E a vida eternal 
possuira) s. em o futuro. Onde Agust. diz porque os homẽs amã em esta 
terra viuer por tãto disse e lhe prometeo a vida. e por que mujto temẽ a 
morte por tãto lhes prometeo e disse eterna1. E aquesto pareçe que avoõda 
a fraqueza humanal. e porẽ disse auera a vida eternal. Amemos a vida 
eternal e per aquello veeremos quanto deuemos trabalhar por ella. quando 
virmos aquelles que som amadores deste mundo e vida tẽporal assy 
trabalhar por ella que quãdo som em o medo da morte fazẽ quantas cousas 
ẽ seu poder nõ por a escusar: mas por a afastar e alõgar. Estas cousas 
Agustinho. Onde e Bernardo. Cẽto por huũ disse que reçebera. e a vida 
eternal disse que possuyra. Aquello que diz primeiro he em a viagẽ ou 
em este caminho da vida presente. e aquesto he o acabamẽto da 
bẽauenturãça vijndoyra. E nõ he marauilha: ca desta guisa acustumã 
fazer aos obreiros de aqueste mũdo dãdolhe de comer em quanto seruẽ 
e em fim paguã lhe o jornal. e assi os caualleyros que aqui trabalhã em 
as guerras e batalhas da lhe soldada .s. soldo pera as neçessidades do 
tẽpo que andã em aquella obra: e depois em fim fazem lhes graças e 
merçees doutros donatiuos segũdo o trabalho que ouuerõ. E assi os filhos 
de Israel nõ falleçeo a mãna ateesque emtrarõ em a terra de promissom. 
E outrosi per a ygreja depois da petiçõ que venha a nos o regno em a 
oraçõ dominica he demandado cada dia o pam ou mãtijmẽto cotidiano 
o qual nos ordenou o saluador. Estas cousas Bernar. Cõsijra pois bẽ esta 
merçee e gualardõ e aue prazer dãdo graças a deus que a tal cuidado e 
occupaçõ te trouue: do qual os apostollos principal forõ feitos grandes. 
Onde Crisosto. diz. Que cousa he aquella que fez seer os apostollos2 
grãdes? O desprezo dos dinheiros e nem curarẽ do louuor. porque se elles 
nõ ouuerem aquestas cousas e forem seruos e subditos dos padeçimentos 
ajnda que resuscitarã dez mill mortos nõ soamente nõ aproueitarem3 a 
alguẽ. mas forom auidos por enguanadores. E assi a vida he aquella que 
onde quer alimpa e luze e que ti/ra pera si o spiritu e graça. mas os 
signaaes de bem viuer se nos nõ vigiamos muytas vezes empeeçem. 
Ajamos pois emveja aaquestas cousas per que os apostollos som feitos 
grãdes. e leyxando todas as ocupações da vida presente: acheguemos 
nos a Christo que sejamos cõpanheiros dos apostollos. Estas cousas 

1  No original: nota tironiana terna.
2  No original: opostollos.
3  No original: aproneitarem.
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Crisostomo. E pois que os sanctos assi desprezarom e engeitarõ todallas 
cousas do mũdo ouro e prata: veja cadahuũ quã grande injuria lhes faz 
quando as suas reliquias se mostrã ao poboo por causa de auer 
cõstrangẽdoos que aquellas cousas que menosprezarõ agora as mẽdiguẽ 
e prezẽ.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorgua a my mezquinho peccador indigno 
que por ty e por teu amor: e por louuor do teu nome eu possa leyxar as 
riquezas e viços: e as pompas: e todas cousas deste mundo. e ajnda a my 
meesmo antre todas cousas. e que todas lãçadas fora de my me apegue a 
ty soo segũdo a minha maneyra e condiçom te sygua aremedãdo tua vida. 
e que per ty regedor e guyador eu mereça escapar dos asseytamẽtos de 
todos meos jmijgos visiuees e nom visiuees1: e auer por tua misericordia 
os gualardoões que prometeste aaquelles que leyxassem todas cousas e 
te syguyssem. Amen.

Do preço e jornal do dia. Capitollo .xiiij.

Porque nõ abonda leyxar as cousas sobredictas se nom se perseuerar 
em ellas. porẽ porque alguũ nõ falleça por emfadamẽto depois que 
começar o bẽ. por tãto acarretou ou trouue o senhor a este seu propositor 
e disse muytos primeiros e derradeiros e postumeiros primeiros. Muytos 
asçẽdem e desçendem de huũ stado em outro melhor e peor e som alguũs 
que com grande feruor começã bẽ sobre outros muytos as obras da 
perfecçõ mas enfadãse e mingoã depois da quellas obras ou se alaguã de 
todo em pecado. e per o contrairo alguũs que começã tarde e vagarosamẽte 
obram depois tam feruentemente que per mereçimentos proçedẽ aquelles 
que pareçiã hir deuãte delles. e assi aquelles que forõ primeiros som feitos 
postumeiros ou se tornã em nada por nõ perseuerarem. E vee outra cousa 
semelhãte a esta dos judeos // e dos gẽtios. e de Judas que apostotou. 
e do ladrõ que cõfessou a Christo em a cruz. E assi meesmo aquelles 
que no mũdo sõ postumeiros per humildade e desprezados som depois 
feitos primeiros per gloria. e aquelles que sõ primeiros no mũdo per 
soberba e que açerca dos homẽs som hõrrados muytas vezes se guardã 
a fim pera dãpnaçõ. De sy cõfirma aquesta sentẽça per outra semelhãça 
prepoendo huũ cõto em que nos ensina que fugamos da ouçiosidade e 

1  No original: visinees.
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requere nos que trabalhemos. Necessario he que qualquer que deseja 
o gualardõ vijndoiro que nõ fuga do trabalho presente. o qual quanto 
mayor soportar aqui tãto auera depois mayor gualardõ dizẽdo o apostolo 
que cada huũ reçebera merçee segũdo seu trabalho. Aquesta pallaura 
ou historia principalmẽte perteeçia aos apostollos porque trabalharõ 
cõtinuadamẽte no agro do senhor e perteeçe aos prellados. Diz pois 
o senhor (Semelhauel he o regno dos çeeos) s. a ygreja presente ou 
a vida dos justos (a huũ homẽ senhor de muytos) s. a deus senhor de 
toda criatura. E o entẽdimẽto desto he que o trabalho que ha na ygreja 
presente em a christaandade he semelhãte ao que afana ou trabalha em 
alguũs negoçios a qual cousa per vezes se faz per aquelle que tẽ muyta 
cõpanhia (o qual sayo) per notiçia e acresçẽtamẽto ou alarguamẽto de sua 
võtade. porque segũdo diz Grego. quando nõ he conheçida a sua fama sta 
encuberta. mas quando se conheçe saae aa praça tãto pois sayo o senhor 
mais vezes quanto nos deu mayor conheçimẽto de sy. E sayo o senhor 
primeiro per a manhaã .s. em a primeira hydade do mũdo .s. des Adam 
atees a Nohe (aa lugar) nõ os pallaureadores que soomẽte fallã mas (os 
obreyros) .s. justos que o seruissẽ e notificassem o seu nome aos outros 
pera sua vinha .s. na ygreja millitãte cujos gomos sõ os justos que forõ e 
serã des o primeiro Abel atees o postumeiro justo. Ou segũdo Crisosto. 
a alugar ou asoldadar obreyros pera a sua vinha .s. que guãçassẽ alguũs 
que bẽ viuessem e fezessẽ obras de justiça. e assi a justiça he vinha e os 
gomos som as outras virtudes. Ou segũdo Basillio. per a vinha se entẽde 
a alma ou cõsciẽcia ẽ a qual deue seer trabalhado e que podemos os 
põpillos que a mata e comẽ que sõ os mouimẽtos luxuriosos1 da cobijça 
carnal e lãçemos fora as pedras da soberba. e arrãquemos as spinhas da 
auareza. Por a vinha podemos entẽ/der a penitẽcia aa qual desvairadas 
horas sõ leuados os obreiros por huũs em a meniniçe que se entende per 
a prima. E outros em a mãçebia que se entẽde per a terça. outros em 
ydade de homẽ cõprido. e outros em a velhiçe. a qual se entẽde per a 
noa. e outros em a postumeira ydade a qual se entẽde per onzena hora a 
qual em cada huũ tempo e em cada hũa ydade chama os homẽs aa graça 
e que se cõuertã a melhor stado. (E feita a auẽça cõ os obreiros por huũ 
dinheiro por dia de jornal) .s. por o gualardõ da vida eternal que lhes he 
prometido: o qual guallardõ segũdo Agust. he o dinheiro. e nõ embargãdo 
que seja huũ pero de todos sera reçebido. porque ygoal sera a todos e 
nõ durara a huũ mais que outro. porque em a gloria nõ viuiria huũ mais 
nẽ menos que outro. empero per a desuairãça dos mereçimẽtos. este 

1  No original: luxnriosos.
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dinheiro he de muytas guisas em si meesmo. porque huũs splãdeçerã mais 
e outros menos. E chama se dinheiro do dia. porque primeiramẽte sera 
dado em o dia da gloria. E auẽdo aquesta sperãça (ẽuiou os aa vinha.) 
porque des o começo emuiou a chamar os homẽs aa ffe do reemijdor 
e cõuidouos per viuer justamẽte e pera obrarẽ bẽ. (E sayo) per mayor 
noticia e declaraçõ de sy mesmo (açerca da hora da terça) .s. do tẽpo de 
Nohe atees Abrahã. (e vyo) per amerçeamẽto (outros que stauã na praça 
ouçiosos. e aquelles outrosi cõuidou) para dicta vinha prometẽdo lhes o 
jornal. Segundo Crisosto. per a praça ou per o mercado se entẽde o mũdo: 
em o qual ha baralhas e injurias e tẽptaçoões de negocios desuairados. 
e difficuldades de braados e arroydos. e todas estas cousas que em elle 
ha som pera vẽder. Em este mercado se vendẽ as almas dos homẽs. e os 
mercadores sõ dous .s. deus e o diaboo. E alguũs som çeguos que vẽdẽ 
a sua alma propria ao demo por muy refeçe preço e por pouca delectaçõ 
desta vida presente. assi como som os gollosos e os luxuriosos. e alguũs 
a vendẽ por hõrras assi como os soberbos e vaãgloriosos. e alguũs a 
vendẽ por as cousas tẽporaaes como som os roubadores e os auarẽtos. 
De tal mercador fuguamos e vẽdamos as nossas almas a Christo que nos 
cõprou per o seu sangue preçioso. Ouçiosidade he falleçimẽto de obra 
de vida. Onde segũdo Criso. os pecadores nõ som ouçiosos mas mortos. 
Aquelle que // serue ao diaboo he morto. e aquelle que nõ faz obras de 
deus ouçioso he. e aquelle que toma o alheo morto he. e aquelle que nõ 
da do seu ouçioso he. Hõrraste e adoraste a misericordia de deus se deres 
aquelle que sta jejuũ. e assi jejũas mas se nõ das alguẽ stas ouçioso. e assi 
entẽde tu das outras cousas. (Outra vez sayo) per mayor conhoçimẽto 
seu (açerca da sexta) .s. des Abraham atees Moyses. (E açerca da noa) 
.s. de Moyses atee a Christo. (E fez per aquella meesma guisa) cõuidãdo 
e prometẽdo gualardõ.

Nota aqui hũa pallaura de hũ homẽ que a dizia. assi meesmo fallãdo 
cõsigo ja es na ora da noa porque pois stas ouçioso? Ja stas na .xj. hora 
porque speras mais e qual outra hora speras? E na vndecima hora ja o 
senhor nõ se cõtẽtara de teu seruiço. Segũdo Ysidro sete sõ as ydades 
do homẽ. A primeira he de meniniçe. E estẽde se atee sete ãnos. E a 
segũda he a moçidade e dura atee os .xiiij. ãnos. A terçeira he a mãçebia 
que dura atee os .xxviij. annos. E a quarta he ajnda chamada mãçebia 
ou juuẽtude que dura atee os .l. ãnos. E a quinta he antre a mãçebia e 
velhiçe: e nõ he hũa nẽ outra e chamase meante. a qual ydade começa des 
os .l. antre os .lxx. E a sexta he a velhiçe a qual nõ tẽ tẽpo çerto em que 
se acabe. mas todo aquello que he aalẽ daquellas cinco ydades quanto 
quer que o homẽ viua he chamada velhiçe. O senio he parte postumeira 
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da velhiçe. E chamase senio em latim ou velhiçe. porque he cabo e termo 
da velhiçe que he a sexta ydade. e a septima he a folguãça das almas 
atee o dia do juyzo. e emtõ na resurrecçõ sera a octaua ydade (Açerca 
da onzena) .s. nos postumeiros tẽpos .s. des o tẽpo de Christo atee a 
fim do mũdo (sayo) per declaraçõ de vozes e braados quando Christo 
apareçeo per sy meesmo. (e achou outros que stauã sem fazer prol) e nõ 
auẽdo humildade .s. os gẽtios. (e disselhes. Que staaes aqui?) em lugar 
tã perijgoso e tã mudadiço e fedorẽto em como deuies ante de andar que 
de star porque a vida he breue: e o caminho he longo e a força pequena 
(todo o dia) em como teẽdes o tẽpo aazado pois he (todo o dia) e sooes 
seguros do gualardõ (ouçiosos) nõ aproueytãdo a vos meesmos algũa 
cousa: nẽ acorrendo aos prouximos: nẽ seruindo a deus. nẽ cõtradizendo 
aos jmijgos. nẽ fazẽdo prouisom para o tempo que ha de vijr. porque muy/
tos malles ensina a ouçiosidade. (E dizem lhe que nõ os alugou nẽguẽ) 
.s. nenhuũ propheta nẽ doctor veyo a nos por nos ensinar (e disselhes. 
yde vos) .s. vos gẽtios. (a vinha a minha) da graça euãgelical. (E em 
como fosse feyto) tarde .s. como acabada a obra vye se a fim do mũdo. 
Onde segũdo Crisosto. Cõsijra tu que nõ pagua o gualardõ nẽ faz merçee 
per a manhaã mas (aa tarde) porque ao obreiro que perseuera e he leal 
a este soomẽte pagua o jornal (E diz o senhor da vinha) .s. deus padre 
(ao seu procurador) .s. a Christo porque o padre todo leyxou em seu 
poder (chama os obreiros) ante da cadeira do julguado (começãdo des 
os primeiros atee os postumeiros) por que segũdo Agus. ajnda que seja 
dado a todos jũtamẽte. empero aquelles se diz que o reçebẽ postumeiros 
que sperarã por elle muytos tẽpos e horas. e depois lhe foy outorguado. 
E segũdo Criso. justiça foy de se dar todos. mas em dar aos postumeiros. 
primeiro nõ foy cõtra a justiça: mas foy mostrança de misericordia. 
seẽdo pero dado aos outros. Onde segũdo este meesmo doctor per 
demostrar deus a sua misericordia primeiramẽte deu gualardõ ou jornal 
aos postumeiros. e depois deu aos primeiros que forõ depois. porque a 
muy grãde misericordia nõ paroumẽtes aa ordenãça. Gualardoa pois os 
primeiros per justiça e os derradeiros segũdo1 sua bõdade. e em aquesto 
nõ faz injuria aos primeiros nẽ injustiça. Jgual gualardõ reçebẽ todos por 
se mostrar. segũdo o apostollo que nõ somos saluos por nossos feitos. mas 
a misericordia do senhor que nõ paramẽtes aa quantidade das obras: nẽ 
trabalhos mas a voõtade e caridade refazẽ em nos os falliçimẽtos da obra 
do tẽpo. Onde Bernardo diz que ajuntes a mõtões quantos mereçimẽtos 
quiseres e lãça quantos suores poderes melhor he a misericordia do senhor 

1  No original: segũda.
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sobre as vidas dos homeẽs. E daquella sua vida repairo eu e entrego os 
dãpnos da obra e do tempo em que falleçi. E assi de mãdamẽto do senhor 
de muyta gẽte. (reçeberõ) os postumeiros e os primeiros ygualmẽte. 
(senhos dinheiros) .s. senhos guallardoões ou jornaaes .s. a vida eternal 
segũdo aaveẽça. (E reçebẽdo os primeiros murmurauã contra o padre 
das cõpanhas dizendo aquestes postumeyros) .s. os gẽtios ou marteres: 
ou aquel//les que forõ feruẽtes em boas obras (fezerõ hũa hora) porque 
pouco tẽpo soportarõ trabalho. A deuoçõ de voõtade abreuiou o spaço do 
tẽpo cõ o mereçimẽto da payxõ de Christo (e tu fezeste os ãnos yguaaes) 
em o jornal (que soportamos o carrego do dia e da queẽtura) O carrego 
do dia significa a obra de justiça. e acalma a queẽtura das tẽptaçoões a 
qual veẽ do auẽtajamẽto da maldade dos demonios e da cobijça dos beẽs 
tẽporaaes e das delectaçoões dos mouimẽtos carnaaes.

Onde he de notar que de duas guisas he o murmurar .s. de queyxia 
e de spãto. Agora nõ murmurauã os sanctos por se queyxarẽ da honrra 
e gloria dos outros. mas murmurauã marauilhãdo se de como deus 
largamẽte gualardoa aquelles que vierõ tarde: como aquelles que o 
seruirõ de lõgo tẽpo. e assi pareçe que fazẽ como se murmurassẽ da 
liberdade e misericordia de deus. Esto porque se marauilhauã de elles 
seerẽ tã grãdes. E daqui se mostra que a penitẽcia se for verdadeira nũca 
pode seer tardinheira. empero nõ te perlõgues neiçiamẽte de te cõuerter 
atee o postumeiro tẽpo porque pervẽtura seẽdo muyto carreguado de 
pecados terreaes: emtõ o coraçõ sem areprehẽdimẽto e penitẽcia seras 
obliguado a fazeres muy grande penitẽcia por os pecados. E se pervẽtura 
te deteueste atee a vndecima hora. de bẽ fazer e bẽ viuer: por tãto aue 
mayor cuydado de exercitares a alma. Onde Tullio diz que aos velhos 
deuẽ seer mĩgoados os trabalhos do corpo. mas as exerçitações da alma 
deuẽ seer acreçẽtadas. E nõ ha hy cousa algũa de que se mais deua de 
guardar homẽ. ca de lhe vijr fraqueza e preguiça cõ velhiçe.

Moralmẽte sõ aqui ensinados os velhos e ançiaãos que viuẽ nas 
claustras que nõ murmurẽ se virẽ que alguũs mais mãçebos na ordẽ sõ a 
elles yguaaes ou mayores nos officios: nẽ façã cõparaçõ de sy meesmos 
a outros homẽs. como que elles seruiã a deus mais que os leigos: porque 
amehude veemos muytas virtudes nos leigos que sõ alõguadas muyto de 
algũs religiosos afora outros viçios que em elles ha. e outras virtudes que 
podẽ seer em outros os quaaes soo deus sabe. E seguese. (Respõdẽdo 
elle a huũ daquelles disse. Amigo nõ te faço injuria) porque nõ tẽ lugar 
a ĩjuria õde se faz graça (E per vẽtura nõ te cõuyeste cõmigo por huũ 
dinheiro de jornal) logo no co/meço. (Toma o que teu he e vayte) como 
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se dissesse. Eu prestes som cõ aquelle jornal teu. (Nõ me cõuem a my 
fazer o que eu quiser) querẽdo dizer que si porque a võtade de deus nõ 
pode seer aprimada. Onde assignadamente diz aquello que quiser por 
que por tãto he aquello cõuinhauel porque elle quer. Porque a voõtade 
de deus se mostre ser nõ soomẽte licita mas chea de benignidade ẽadeo 
adiãte. (ou o teu olho maao he) .s. a tua cõsjraçõ (ca eu boo som) e da 
natureza da minha bõdade cõmunico e parto. Nõ se chama aqui maao 
por maliçioso mas per a desigualeza da sua cõsijraçõ por aquello de que 
se marauilhaua proçedia da cõsijraçõ que auia da justiça diuinal mas 
que da su misericordia infijnda. Onde Greg. diz que sãdia ou neiçea he 
a queyxia do homẽ cõtra a bõdade de deus. Seria razõ de se queyxar 
se nõ desse o que deuia. e nõ por dar o que nõ deuia. Onde Criso. diz 
que do dado daquelle nõ pode alguẽ dereitamẽte murmurar que mais 
dado que homẽ deseja. E em fim cõcludindo a hystoria diz assi .s. como 
mostrado he (Os postumeyros primeyros. e os primeiros derradeyros) .s. 
serã julguados de maneira que nõ aja em elles algũa defferẽça de tẽpo. 
Muytas vezes acõteçe aquesto em o caminho que aquelles que partẽ 
tarde põe tal aguça que cõpẽsam a tardãça que no começo fezerõ. e assy 
aquelles que tarde veẽ aa peẽdẽça som primeiros gualardoados: ou por 
hirẽ diante per mayor feruor ou porque se partirõ primeiro do corpo. 
Ou aquelles que som postumeiros ao pareçer dos homẽs sõ primeiros aa 
vista e sabedoria de deus. ou aquelles que cuydã que sõ primeiros deus 
os tẽ por postumeyros. Ajnda que ouuisses em aqueste cõto ou hystoria 
que todos reçeberã senhos dinheiros empero nõ pẽses que todos os que 
sõ chamados a ffe hã de reçeber vida eternal. Onde se diz hũa sentẽça 
muyto temerosa a qual se segue (Muytos som chamados e poucos 
escolhidos) Aa ffe e ao mereçimẽto sõ chamados muytos. e ao gualardõ 
da bẽauẽturãça poucos sõ os escolhidos. Em a qual cousa demostra que 
poucos sõ aquelles que se saluã em cõparaçõ daquelles que em cada 
hũas oras som chamados. Estas cousas som afiguradas em os filhos de 
Jherusalem dos quaaes muytos forom chamados aa terra de promissom. 
mas poucos forõ escolhydos pera entrarẽ. Outrosy foy afigurado em 
Gedeon que chamou muytos pera pelejarẽ. mas // escolheo poucos que 
trouue cõsigo. porque largo he o caminho e spaçosa he a porta que leua 
os homẽs aa perdiçõ. e muytos som aquelles que entrã per ella. mas 
apertada he aquella porta e streita e caminho streito. e caminho que leua 
aa vida. e poucos som os que entrã per ella. Todos pois quantos som 
chamados bẽ o sabemos mas se somos escolhidos ajnda o nõ sabemos. 
e por tãto deuemos mais seer sollicitos em bẽ obrar quanto nos podemos 
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menos escusar pois somos chamados: Onde Grego. diz que som duas 
cousas que cõ grãde pẽsamẽto deuemos cuydar. A primeira he que nõ 
presuma alguẽ de si porque ajnda que digno seja de seer ja chamado. 
empero nõ sabe se he digno do regno perpetuo. A segũda cousa que he 
do proximo que perventura vee jazer em pecados nõ desespere. porque 
nõ sabe parte das riquezas da misericordia de deus. Aquello que oje he 
veemos mas aquello que fara de manhaã nõ o sabemos. Muytas vezes 
aquelle que pareçe que vẽ de tras de nos per aguça de bẽ obrar nos leua 
depois a diãteira. e raramẽte de manhaã seguimos nẽ encalçamos aquelle 
de oje viamos que era perdido. Onde e Criso. diz. Aqueste cõto he posto 
por tal que aquelles que se tarde cõuertẽ nõ desesperẽ: mas que se façã 
mais cobijçosos de se cõuerterẽ. porque em aquesta vida nõ he a peẽdẽça 
tã tarde feita que se for cõ perfeito coraçõ: nõ possa per grãde feruor 
tãto proçeder e aproueytar que nõ possa leyxar auãtajem a muytos que 
erã primeiros que elle: mas nõ tã feruẽtes ou aguçosos. Estas cousas 
Crisost. Nõ ha hy pois lugar alguũ de desesperar nẽ teemos escusa. 
pois que o pecador ẽ qualquer ydade em qualquer hora he reçebido. O 
pecador em qualquer hora que for cõuertido e gemer: vida viuera e nõ 
morrera. E porque nõ he çerta a hora em todas ydades quando sera cada 
huũ chamado. por tãto deue qualquer star prestes sempre em bẽ obrar. e 
que assi como a partida he inçerta assi seja o coraçõ çerto em bẽ obrar. 
porque se pervẽtura quando pode nõ quer bẽ fazer que emtõ começe 
querer quando ja nõ poder. Deuemos pois assi cada huũ dia viuer como 
se em elle ouuessemos de morrer. por tal que desta maneira possamos 
aguardar seguramẽte aquelle tempo que mais viuermos. Onde Seneca 
diz que assi. deue seer ordenado todo o dia como se ouuessemos de star 
em artigoo de morte e acabar a vida. Aquelle he bẽauẽturado e seguro 
senhor e possuydor de sy meesmo que sem cuyda/do spera aquello que 
de manhaã sera. Antre os outros males da sandiçe este he huũ que tem 
proprio .s. que sempre começa de viuer. Que cousa ha hy tã torpe que 
seer velho e emtõ começar a vida? Cõsijra quã fremosa cousa he acabar 
a vida ate da morte: e desy spera seguramẽte a outra parte do seu tẽpo. 
Nõ ha hy vida que perteẽça ao que ha de ser de manhaã: nẽ viuer os que 
começã mas sperã viuer pospoẽdo todas cousas. Estas cousas Seneca. 
mujto ajnda auẽçe a delectaçõ do pecado a nembrança da morte e da fim. 
Onde o sabedor diz. Em todas tuas obras aue memoria da postumeira e 
nõ pecaras jamais. E Grego. diz que nõ ha hy cousa que tãto valha pera 
mãsar e abaixar o apetito dos desejos carnaaes como pẽsar cada huũ que 
he morto. E Bernardo diz que muy saão remedio pera se tornar ao senhor 
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he teer a morte ãte os olhos e mujto ajuda a nos que somos vagarosos e 
priguiçosos veermos e cõsijrarmos Jhesu. e os aguçosos se queremos seer 
feitos nõ pigriçosos mas ardidos e proueytosos. e daquellos poderemos 
tirar muytos boõs exemplos.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo muy grande senhor de cõpanhas: tu 
primeiramẽte per a manhaã me enfeuzaste para tua vinha: quãdo na 
meniniçe me chamaste misericordiosamẽte aa ffe e ao teu seruiço. e 
fezeste cõmigo aueẽça que trabalhasse por o dinheyro e jornal da vida 
eternal. e todo o dia da minha vida styue ouçioso e viuẽdo negrigente 
nõ fyz aquello que deuia senhor. porque es boõ e misericordioso: faze 
me que ao menos que na vndecima hora aja arependimẽto: e faça dignos 
fructos de peẽdẽça de maneira que mereça açerca de ty achar quantoquer 
de merçee amẽ.

Do moordomo maliçioso de coraçom. Capitollo .xv.

Apres daquesto propos o senhor hũa hystoria segũdo acõteçera 
de huũ moordomo maliçioso do qual seu senhor requeria conto. o qual 
perteẽçia principalmẽte aos discipollos assi como a sobredicta porque o 
officio do moordomo e de despẽder prinçipalmẽte perteẽçe aos prellados. 
E ajnda que este nome villico em latym seja nome de alguũ que gouerna 
sua villa propria. empero aqui toma se por moordomo ou despẽseiro 
geeral de todas cousas que o senhor tem. E leyxado // o proseguimento 
da hystoria porque clara he pode se aplicar ao proposito de aquesta guisa. 
(huũ homẽ) .s. deus meesmo que por nos tomou humanidade (rico) 
porque ha gloria e riquezas som em sua casa. (Tem huũ moordomo.) 
Christo tem huũ moordomo de tres maneiras .s. em as cousas spirituaaes 
tem os prellados. e em os tẽporaaes ho principe da terra: e em huũs e 
outros he seu moordomo cadahuũ1 christaão. Todo homẽ he moordomo 
de deus ao qual som cometidas tres villas pera as gouernar sagesmẽte 
e pera despẽder fielmẽte as rẽdas della. A primeira villa he aqueste 
mũdo. a rẽda da qual som os beẽs tẽporaaes os quaaes deue cadahuũ de 
guardar que lhos nõ roubẽ ladrões. e que reparta per os seruidores do 
senhor aquellas cousas que lhe sõ ẽcomẽdadas. A segũda villa he o seu 
corpo proprio de cada hũ o qual deue ser guardado que nõ ẽtre a elle 

1  No original: cadahnũ.
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algũa ora a morte per as frestas do sentido. e sõ lhes dados a guardar 
outrosi os beẽs do corpo meesmo que som a saude sua e fortalleza etc. 
e que os despẽda a louuor de deus. A terçeyra villa he alma a qual deue 
seer guardada dos maaos pẽsamẽtos as virtudes da qual deuẽ ser todas 
despezas e conheçimẽto e louuor de deus (e aqueste moordomo) de tres 
cousas foy (deffamado açerca do senhor) .s. de deus ao qual nõ se escõde 
cousa algũa (que destroia) ou agastara (os seus beẽs) husãdo mal delles 
.s. despẽdẽdo as cousas tẽporaaes ẽ cousas sobejas e nõ cõuinhauees. e 
que daua seu corpo a viço e delleito. e que enchia a sua alma de vaãos 
pẽsamẽtos e çujos. E bẽ diz que os beẽs erã do senhor. porque seus sõ 
per actoridade ca elle os fez e elle nollos deu. mas sõ nossos pera nos 
aproueitarmos delles. E fazese esta deffamaçõ per o remordimẽto da 
cõsciẽcia ou a euidẽcia das obras ou per os ãjeos que nos acõpanhã e 
seruẽ e recõtã a deus quanto fazemos (e chamouo) .s. per inspiraçoões 
de dẽtro e per preeguaçoões defora euidẽtes. e per bẽ feitoria de muytas 
guisas e per açoutes ou paixoões e poẽdolhe medo da eternal dãnaçõ. (e 
disselhe) ante da morte reprehẽdẽdoo e amoestãdoo (que he aquesto que 
ouço de ty?) que guastas meus beẽs tu que tees carrego de os despẽder. 
(Da cõto do teu moordomado.) em quanto viues pẽsa como deues de 
obrar o que as de fazer. ca forçado he que des cõta ou na / vida ou na 
morte (ja daqui adiãte) .s. depois do tẽpo da tua morte. (nõ poderas ser 
despẽseiro) nẽ fazer algũ bẽ. Tres palauras diz aqui Christo ao pecador 
que som de grãde angustia e tristeza as quaaes se cõtinuadamẽte soassem 
ẽ nossas orelhas nõ pecariamos per algũa maneira. A primeira pallaura 
he de forte reprehẽsom quando diz que elle: aquesto que ouço de ty que 
assi foste abõdado e feito rico per my de tãtos doões e graças. e sem teu 
requerimẽto te fiz meu dispẽseiro e te dey minhas bẽçoões e te ẽcomẽdei 
e mety em poder das minhas cousas. Que he aquesto? que ouço braados 
da terra que soã e resoã pecados e treyçoões tã auorreçiuees e viços tã 
velhos e tã husados per ty .s. que guastaste e estroyste tãtos beẽs. Os 
tẽporaaes despẽdeste mal e luxaste o corpo e ẽuelhẽtaste a alma cõ 
pecados. A segũda pallaura he pera tomar grãde door quando diz da 
cõta do teu moordomado. O pallaura apressada o pallaura de tribullaçõ 
o pallaura dura do escoldrinhamẽto e enquiriçõ que se ha entõ de fazer 
quando nos for demãdada cõta e razõ das cuydações escõdidas dos 
nossos coraçoões. e emtõ serã os liuros cellestriaaes abertos. e emtõ sera 
o liuro da cõsciençia aberto. em o qual a memoria leera qualquer cousa 
que o homẽ cuydou disse e fez. Emtõ serã examinados e todas cousas 
bẽ escutadas do tẽpo que viuemos. A terçeyra pallaura he amargosa 
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quando se diz. ja nõ poderas seer mais moordomo .s. nõ poderas jamais 
fazer cousa cõ que sejas ajudado pera saluaçõ. Onde Crisosto. diz que a 
vida presente tẽ exerçiçio dos mãdamẽtos ou execuçõ delles. mas a vida 
que ha de vijr tẽ o sollaz e prazer delles. Se aqui nõ fezeste algũa boõa 
obra em vaão speras que ajas bẽ em o futuro. Grande door pois he ha da 
alma quando a hora da morte he chegada. e a alma ouue a voz sua que 
diz ja nõ poderas mais dispẽsar pẽso que todo o mũdo daria por lhe seer 
outorguado spaço de hũa hora em que fezesse peẽdẽça1 e fezesse alguũ 
bẽ. mas nõ se da porque aquelle tẽpo he pera dar cõta e nõ pera husar 
da veedoria e moordomia. Ouçamos pois aquestas tres pallauras do juyz 
rigoroso ou aspero e ante do juyzo amãsemollo por nõ pereçermos. E 
temẽdo se o moordomo do chamamẽto da morte ou do juyzo por o cõto 
que auia de dar. (diz amtre sy) em seu pensa//mento. Cõsigo falla aquelle 
que nõ acha amigo cõ que se conselhe. (que farey: ca o senhor me tira a 
veedoria ou moordomado) .s. aguarda de todas villas sobredictas .s. assi 
das cousas como do corpo e da alma. e aquesto sera em a morte. Muytas 
vezes acõteçe que taaes como estes cõ medo da morte se encaminhã aa 
peẽdẽça e cuydarẽ da vida vijndoyra. e assi o pecador sempre deue pẽsar 
segũdo aquello de Job. que farei quãdo o senhor leuar e vier ao juyzo 
e quãdo me pregũtar que lhe respõderey. (Cauar nõ posso) .s. per meu 
trabalho proprio: nẽ per peẽdença nõ posso satisfazer (pedir) per oraçõ 
(ey vergonha) porque vergonha deue seer aos ricos de aqueste mũdo 
pedir ajudas spirituaaes. e nõ dar as tẽporaaes. Itẽ ajnda que peca nõ 
pode auer dos outros aquello que pede: porque nõ lho daram assi como 
o rico abastado de yguarias nõ mereçeo de reçeber hũa gota de augoa 
que pedia. Onde Crisosto. diz que depois que nos he tirada a moordomia: 
nõ podemos cauar. porque acabada a vida em a qual soomente podemos 
obrar jamais bẽ nõ podemos conuersar nem bem viuer. Mẽdigar ou pedir 
cousa vergonhosa he .s. daquella muy maa maneyra de pedir de que se diz. 
que as virgeẽs sandias pedirõ. e da qual Sallomõ diz. por o frio nõ quis 
laurar o pigriçoso: pedira pois em ho estio e nõ lho darã. Esto Crisosto. 
(Sey que farey) ante que sera tirado do officio per a sentẽça da morte 
quitarey das diuidas aos deuedores de meu senhor e partirey cõ elles dos 
seus beẽs. (porque quãdo for tirado da moordomia) .s. em a morte (me 
reçebam em suas casas.) As moradas dos çeeos dos pobres som. Onde 
se os ricos as quiserẽ auer forçado he que as comprẽ. Onde Agustinho 
diz que todos seus beẽs deu deus a dous homẽs ou a duas maneiras de 
homẽs. Aos ricos deu os beẽs terreaaes. e aos pobres os cellestriaaes. E 

1  No original: peẽdeça.
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querẽdo deus que todos fossem saluos ordenou que os ricos reçebessem 
aqui os pobres em sua herẽça. e que os pobres alojẽ em sua herẽça os 
ricos. e que cada huũs destes sejã alojados per os outros. Estas cousas 
Agustinho. Os ricos teẽ as casas na terra e os pobres no çeeo em aquestes 
do çeeo nõ pode alguẽ entrar saluo per a porta da misericordia spiritual 
ou corporal. em signal da qual / cousa Sallamõ em a emtrada da santa 
sanctorũ faz duas portas pequenas de paao de oliueyra porque por o 
azeyte se entẽde a misericordia. De boõa voõtade pois os ricos reçebã os 
pobres em suas casas que teẽ na terra por seerem reçebidos per elles em 
o çeeo. E ajnda que nõ possam reçeber todollos pobres em as moradas 
terreaaes os ricos. e que porem seja bem de escolher ante huũs pobres 
que outros. Empero aquelle que da ao pecador nõ por que he pecador: 
mas porque he homẽ tal como este. nõ da de comer ao pecador mas ao 
justo: e sera reçebido dos angeos e dos sanctos a graça dos quaaes elle 
cõpra per a esmolla que assi faz.

Onde he de consijrar que segũdo ençima dicto he tres villas som 
cometidas e ẽcomẽdadas a homẽ .s. o mũdo e o corpo e a alma os fructos 
e rẽdas dos quaaes deue despẽder aa honrra e louuor de deus. O corpo 
deue dar a jejuũs e a vegillias e a outros trabalhos por deus. e emtõ serã 
bẽ despesos os beẽs e fructos do corpo que som a saude e fortalleza e a 
fremosura delle: mas se nõ poder soportar os trabalhos do corpo dizẽdo 
cõ aqueste moordomo nom possa cauar ao menos os beẽs da alma que 
som o amor e o conhoçimẽto e memoria despẽda desta maneira .s. orando 
e pẽsando na ley de deus. e amando ajnda todollos jmijgos por recõpẽsar 
per oraçoões aquello que por trabalho fazer nõ pode. E se outrosy ha 
vergonha de orar por que nõ sabe: e digua assi como aqueste moordomo 
que auia vergonha de mẽdiguar. porque aquelle que ora mendigua e pede 
porque requere ajuda emtõ nõ fica outra cousa senõ que faça prouisom 
e se ajude dos beẽs do senhor da terra e da villa .s. dos beẽs tẽporaaes 
fazendo esmollas porque tal despeza escusa a mingoa do corpo e da alma. 
O jejuũ he aquelle ẽ que se partẽ os beẽs do corpo. e a oraçõ a qual reparte 
os beẽs da alma. e a esmolla a qual departe os beẽs do mũdo. Estas som 
as obras per que se guãça a vida eternal. (E chamados aadeparte cada 
huũs daquelles deuedores do seu senhor.) porque chamou os religiosos e 
pobres. por que quaaesquer por justos que sejam deuedores som de deus. 
E fez cõ elles misericordia dos beẽs tẽporaaes1 que lhe forõ dados pera 
despender dãdolhes do azeyte e do trigo. e assi nos dos beẽs que nos som 
da//dos per deus demos aos pobres ollyo de cõpaixom de dentro e trigo 

1  No original: teporaaes.
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de acorrimento e ajuda de fora. Dos beẽs que nos som dados nõ somos 
senhores mas despenseyros soomente. Onde Crisostomo. Hũa oppiniom 
erronea teẽ os homẽs a qual acreçenta1 os pecados e mingoa as virtudes 
a qual he pensar que aquellas cousas que possuimos para husarmos 
dellas em nossa vida que as teemos como senhores dellas. e por tãto as 
teemos e despẽdemos aa nossa voõtade como nossos proprios. mas o 
cõtrairo he ca nos nõ somos alojados aqui em a vida presente como em 
nosa casa propria mas somos aqui como hospedes strãgeiros e somos 
leuados onde nõ queremos nẽ pensamos e aquelle que agora he rico em 
pouco tempo he pobre e mĩgoado: ergo quẽquer que tu sejas sabe que 
es moordomo e despenseyro das cousas alheas e de cousa que tees vsa 
a tẽperadamente ca pouco tempo as possuyras mas lançado da alma o 
fausto e soberua do senhorio toma a humildade do moordomado. Estas 
cousas Crisostomo. Em aquello que este moordomo deu mais do ollio 
que se entende que mais nos deuemos dooer e amerçear per voõtade 
que podemos fazer de esmolla per obra e que continuadamẽte deuemos 
de despensar todas cousas que podemos tã fielmẽte como se nas nossas 
orelhas soasse sempre aquella pallaura nõ poderas ja seer despẽsseyro. 
Onde Crisostomo diz que cada dia nos braada deus taaes cousas per 
as obras que nos mostra porque aquelle que esta ao meyo dia forte 
em sahude ante da hora de vespera sta sem alma. e outros que stando 
ao gẽtar spirã e assi per desuayradas maneiras nos partimos da queste 
moordomado. Mas o fiel despensseiro que cõfia da boõa despẽssa que 
fez deseja cõ Paullo absoluer se e seer cõ Christo. mas aquelle que teẽ 
desejos terreaaes nõ se dellecta em a partida e sahyda desta villa ou vida. 
Estas cousas Crisostomo. E segue se (E louuou o senhor o moordomo 
da malliçia) .s. o moordomo malliçioso. Nõ o louuou da maldade que 
fez mas da prudençia e do engenho per que se auisou e proueo para o 
que auia de vijnr. Prudẽçia he hũa proueẽça pera o diante. Onde disse 
ao diante (Porque os filhos de aqueste mundo) .s. os homẽs afficados 
em as cousas temporaaes. / E amadores do mũdo (mais prudẽtes som em 
sua geeraçõ) carnal e nas cousas do mundo (que os filhos da luz) e os 
filhos da vida eternal som em as cousas spirituaaes. Raramẽte som algũs 
achados que tãta descripçõ e cuydado ajam em auer as cousas eternaaes 
e duradoiras quanto estes teẽ de engenho e arte e penssamento como 
auerã os beẽs tẽporaaes e fugitiuos. porque por aquestes vigiã de dia e 
de nocte e se afficã e trabalham e nõ çessam de ajũtar per todas estas 
maneiras taaes riquezas assi como o bufo e gato mais claramẽte vee de 
nocte que o homẽ nõ ẽ leer letras mas ẽ tomar ratos e assi os filhos de 

1  No original: açreçenta.
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segre mais clara vista teẽ nom em saber a ley de deos mais em percalçar 
os beẽs do mũdo. Ouçã aquesto os filhos da luz e ajã vergonha de seerẽ 
vẽçidos per os filhos das treuas .s. que os filhos deste mundo lhes leuã 
a auantajẽ. ca por tanto som scriptas aquestas cousas porque ouuindoas 
sejam feitos mais. auisados e prudẽtes e nõ por arremedarẽ a malliçia 
da maao moordomo nem por fazerẽ engano nẽ em justiça a alguẽ que 
seja. Onde Beda diz. ouçam os que som em este mundo e aprẽdam a 
neiçeadade e sandiçe de deus auisada e prudẽte. em que stimaçõ teera a 
diuinal jgualleza a sciencia e saber destes que nomea nõ por verdadeiros 
sabedores mas por mais auisados ẽ sua geeraçõ mostra se em aquello que 
diz. Ay de vos que sooes sabedores em vossos olhos e prudẽtes açerca de 
vos que nõ chamaaes nẽ auees por sabedores os que amã a vida eternal e 
que som filhos de luz. Esto nõ quer outra cousa dizer senõ que reprehẽde 
e ha por filhos de treeuas aquelles que som sabedores ẽ mal fazer. mas 
obrar bẽ nõ o sabẽ e som chamados filhos deste mũdo assi como se 
dissesse filhos do regno e filhos de perdiçõ. Cujas obras alguẽ faz seu 
filho se chama. Estas cousas Beda mas ay. Ca segũdo diz Jeronimo nos 
somos muy feruẽtes ẽ as cousas terreaaes e muy frios em as celestriaaes. 
e poemos grande aguça e lediçe em as cousas que som pequenas e aas 
mayores arefeeçemos e trigosamente nos trabalhamos se çessar nẽ acabar 
de auer aquellas cousas que ham muy azinha de seer fijndas e com huũ 
menosprezo preguiçoso nõ curamos de auer as riquezas cellestriaaes e 
[F] // as hõrras que nũca hã de falleçer. Estas cousas Jeronimo.

Onde he de notar que ha hy hũa sciẽcia que he dãpnosa e 
empeeçiuel. e aquesta he a sciẽcia carnal a qual hã os auarẽtos em 
percalçar as riquezas. e os soberbos ẽ percalçar as hõrras. e os luxuriosos 
ẽ percalçar delectos e viços. Onde Jacobo diz que nõ he aquesto sciẽcia 
que desçẽde deçima. mas he terreal quanto aos auarẽtos. e he bruta ou 
animal quanto aos luxuriosos e diabolica quanto aos soberbosos. E quanto 
perteẽçe a esta sciẽcia verdade he que os filhos deste segre mais auisados 
e prudẽtes sõ que os filhos da luz. porque nõ a prezã ãte fogẽ della. A 
segunda sabedoria he sobeja a qual he das cousas que nõ he de saluaçõ 
nẽ perteẽçe a ella. esta sabedoria he mũdanal e sagral ora seja philosophia 
ou seja sciẽcia de leys ou de canones as quaaes sõ dictas superfluas: 
porque sem ellas pode ser saluaçõ. e quanto a esta sciẽcia os filhos do 
segre som ajnda mais sabedores que os filhos da luz. porque os homẽs 
spirituaaes pouco tirã1 de taaes sciencias. A terçeyra sabedoria he 
neçessaria. a qual he das cousas que perteẽçe aa saluaçõ. e aquesta he a 
sabedoria diuinal a qual sta em verdadeiro conheçimẽto de deus e do bẽ. 

1  No original: turã.
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e quanto perteẽçe a esta sabedoria os filhos da luz som mais sabedores 
que os filhos de aqueste mũdo que pareçẽ sandeus ou neiçeos. e os filhos 
da luz som muy sabẽtes e auisados. Aquelles que som filhos daqueste 
mũdo nõ se demostrã claramẽte. empero pode hy auer daquesto algũa 
cõjectura. E hũa he que o filho comunalmẽte tẽ affecçõ e he inclinado 
ao artificio de seu padre. e quando a pessoa toda he mũdanal e inclinada 
aos negoçios do mũdo. este he huũ signal que perteençe aos filhos do 
mũdo. A segunda cõjectura he que o filho comũmẽte toma as armas do 
padre. e assi pessoa que toma em sy as armas do mũdo que som soberba 
auareza gula luxuria. estas cousas perteeçẽ aa geraçõ do mũdo. Os filhos 
da luz outrosi se conhoçẽ per duas cõjecturas. A primeira quando a pessoa 
cõ toda deuoçõ soporta a visitaçõ de deus per a qual he visitado per 
ẽfirmidades ou doores. e per outras quaaesquer maneiras. e quando nõ 
cõsente em seu coraçõ algũa cousa que seja cõtraira a deus signal he que 
he filho de deus. A segũda cõjectura he que comunalmẽte os pintãos: e 
filhos das aues de boamẽte comẽ do mãjar de que costumarõ comer seus 
parentes padres e ma/dres e assi quando de voõtades gosta das cousas 
spirituaaes que forõ gostados de Christo e acha sabor em ellas. e cada 
dia se esforça e trabalha de cõprir a voõtade de deus. este tal he filho de 
deus. De sy arguindo do menos ao mais traz por cõcludir seu proposito 
e diz. (Eu vos digo fazees a vos) .s. pera vosso proueito (amygos dos 
dinheiros ou da mãmona da maldade) .s. das riquezas temporaaes mas 
nõ daquella maneira per que o fez o moordomo da malicia .s. nõ tomãdo 
as cousas alheas mas dãdo das vossas. por tal que quando vos falleçerẽ 
os mereçimẽtos proprios elles (vos reçebã em as moradas eternaaes) .s. 
que per seus mereçimentos e rogos empetrẽ açerca de deus que vos 
finalmẽte sejaaes reçebidos em a vida bẽauẽturada. E o relligioso e o que 
nõ tem de que faça esmolla pode porẽ do coraçõ fazer esmolla muyto 
praziuel a deus .s. teẽdo võtade de a fazer. ou perdoãdo as ĩjurias ao 
proximo. ou auẽdo cõpaixõ da desandãça alhea. Segũdo que diz Beda. 
se aquelles que fazẽ esmolla de dinheiro mal guãçado percalçã amigos 
per que reçebidos sejã nas moradas eternaaes. quanto mais aquelles que 
dam mãjares e yguarias spirituaaes em o seu tempo deuẽ seer alleuantados 
cõ muy çerta sperãça do gualardõ muy grãde. Este nome mãmona em 
lingoajẽ dos de Syria quer dizer riquezas. E mãmona he huũ diaboo que 
per as riquezas engana. E he de veer que as riquezas nõ se chamã aqui 
de maldade por seerem ellas maas ou auidas de maao guanho. ca daquellas 
nõ mãda o senhor que se façã esmollas. porque nũca o boo huso justifica 
as cousas mal guãçadas. e porque taaes cousas deuẽ seer restituidas e nõ 
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se deuẽ dar ẽ esmolla pode empero seer feita esmolla das cousas que 
forõ guãçadas per maa maneira da voõtade ou de obra assi como daquello 
que guãça mũdanairas. ou daquello que he guanhado per trabalho feito 
em dias defesos ou festiuaues: ou per semelhãte maneira. Ajnda que as 
riquezas nõ sejã mal guãçadas sempre pero se chamã dinheiros mal 
guãçados e de maldade per muytas razoões. Primeiramẽte porque nõ som 
verdadeiras riquezas nẽ guardã aquello que prometẽ. mas som falsas por 
que enguanã e fazem trayçõ. Prometẽ segurãça e paguã themor. prometem 
avõdãça e fartura e dam fame. prometẽ stabellidade e dã mu//damento 
areuatado. Segũdariamẽte som chamadas riquezas de maldade porque 
maaos som aquelles que cõfiã em ellas e em ellas poõe sua sperãça e 
fijm. Terçeiramẽte por o malicioso demonio chamado mãmona que se 
asenhorea dellas e tẽpta os homẽs da cobijça e que seruã a auareza que 
he seruidõ de ydollos e amehude fazem os homẽs seer maaos e que 
sempre desejẽ auer mais. E a quarta razõ porque as riquezas som materia 
de muytas maldades. Per as riquezas muytas maas cousas som cometidas. 
e despẽdẽ se em muytas cousas illiçitas e superfluas. A quinta razõ porque 
as mais vezes som auidas de maa guisa. Em muytos ãteçessores e 
herdeiros neçessario he que seja achado alguũ que as ouuesse como nõ 
deuia. E por tãto se diz em a pallaura e sentença comũ do poboo que 
todo rico ou he maao ou herdeiro de tal. A sexta razõ porque se chamã 
riquezas de maldade he: porque nõ som possuydas ygualmẽte porque 
huũ as tẽ sobejas e outro as tẽ pouco que he posto na postumeira 
neçessidade e mingoa. outro he mingoado dellas de todo. E a septima 
razõ porque maliciosamẽte som retehudas e guardadas. porque aquello 
que aalẽ da neçessidade he retehudo e nõ se da ao mester do prouximo 
dinheyro de maldade he .s. dinheyro possuido cõtra ygualeza e bõdade 
quando nõ acorremos ao prouximo o qual segũdo preçepto de deus 
deuemos amar com nos meesmos. e entõ reteemos o alheo. e por tãto tu 
mõge e tu clerigo e tu lego em quanto viues paramẽtes e pensa como as 
de obrar por tal que saybas como as de respõder em o juyzo onde ouuiras 
da cõto do teu moordomado e nõ sejas duro e apartado como se fores 
proprietario mas husa de obras de misericordia como despẽseiro piadoso 
por as quaaes tu cõpras e guaãças muytas boas obras e cousas em a morte. 
Onde Jeroni. diz. Nõ me acorda que leesse que morresse maa morte alguũ 
que husasse de obras de misericordia de boamente. Este tal tẽ muytos 
que roguã por elle. e jmpossiuel he que os rogos de muytos nõ sejã 
ouuidos. Onde Leo papa diz que qualquer cousa que me he despesa em 
dar de comer aos pobres ou em curas dalguũs doẽtes ou fracos ou ẽ 
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redẽpçõ de captiuos ou em quaaesquer outras obras de piedade nõ me 
faz mingoa ante se me acresçen/ta nẽ se pode jamais perder em algũa 
maneyra aquello que ha benignidade leal destribuyo porque aquello que 
deu quẽquer que foy aquello ẽthesourou ẽ seu gualardõ. bẽauẽturados 
som os misericordiosos porque deus auera delles merçee. Nõ auera 
nẽbrãça dos seus pecados onde for testimunho e prouaçõ de piedade. 
Estas cousas Leo. Aquelle que deue reçeber esmolla cõsijre bẽ se a ha 
mester: e de outra guisa nom a reçeba por nõ cometer roubo: Onde Jero. 
diz. Mõge se nõ as mester e reçebes mais do que he neçessario roubas. 
Certamente nõ ha monge mester se tẽ aquelle que lhe abasta aa natureza. 
ca aquesta abastãça determina o apostollo em çerta determinaçõ ou 
maneira dizẽdo. Aquelles que teẽ mantijmẽto pera comer e sayo que 
vistã cõtentes sejã. Onde na collaçõ do abbade Abrahã se diz assy. Sabe 
que nõ reçebes da questa pequena perda. ca pois es saão do corpo e 
robusto ou rijo sosteeste ou encostaste ao põtal ou cajado alheo: o qual 
de dereito he outorgado soomente aos fracos. Depois ergo que o senhor 
ouue dicto da despesa do dinheyro spiritual dizẽdo (aquelle que he fiel 
em o pouco) .s. ẽ a despẽsaçõ das cousas. pequenas que som as 
temporaaes. (assy sera fiel em as mayores) que som as spirituaaes (E 
aquelle que no pouco) .s. ẽ as cousas carnaaes (he maao) e que nõ as 
despende bẽ ẽ as neçessidades dos pobres (assi he maao) nas cousas 
spirituaaes. e nõ as partira segundo o mester da comunidade. Como se 
dissesse. Aquelle que as cousas que som muy pequenas bẽ despendeo 
em esmollas e em outras obras piedosas digna cousa he que lhe seja 
cometida a despensaçõ das spirituaaes que som mayores: porque a 
lealdade da primeira despẽsa he argumento de lealdade da segũda. e assj 
por o cõtrairo aqui tees argumẽto que o auarento nõ he boo preeguador 
ou prellado. Onde diz adiante (se pois em o dinheyro) de maldade .s. nos 
beẽs temporaaes nõ (foste leal) em despendẽdo os em cousas illiçitas e 
reteendo os como nõ deues. a qual cousa he verdade (quẽ vos fiara o 
seu?) para o auerdes de despẽder. como se dissesse nẽhuũ sabedor que 
seja faria aquesto. Onde tees exẽplo de huũ bispo que ẽtregou quatro 
queijos a huũ seu sobrinho. e porque os guardou mal nõ lhe quis dar 
curas de almas (E se no alheo nõ1 foste) [F ij] // s. nas cousas tẽporaaes 
que som alheas porque som fora de nos (Aquello que vosso he) s. os beẽs 
do spiritu porque pera os auermos somos naçidos ca aquelles que os hã 
som ĩtrinsecos e de dẽtro (quẽ vollos dara) a despẽder. Onde Ambro. diz 
que as riquezas som cousas alheas a nos: porque som fora de nossa 

1  No original: no.
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natureza nẽ naçẽ cõ nosco: nẽ som nossas. aquellas cousas que leuar cõ 
nosco nõ podemos. A virtude soo he cõpanheira dos mortos ou finados. 
e a misericordia soo he que nos segue. E segũdo diz Agustinho pode 
homẽ ajnda que nõ queyra perder os beẽs temporaaes e nũca perdera os 
eternaaes saluo per sua voõtade. Segũdo Beda. ẽ pouco he fiel aquelle 
que tẽ as tripas ou entredanhas misericordiosas: e fas obras piedosas1 

dãdo esmollas e amãdo os proximos. E aquelle he leal em mayor cousa 
que de todo se chega ao criador e que deseja seer feito huũ spiritu cõ 
aquelle. mas aquelle que nõ ama o jrmaão que vee nẽ ha piedade daquelle 
que he mingoado como amara deus que nõ vee. e como dara a ssi meesmo 
a deus. Muyto pois se deue auer cõsijraçom na eleiçõ dos prellados e 
dos prepostos e quaaes que forõ elles no pouco: e que misericordia e 
piedade ouuerõ no pouco porque aquelles que nõ som leaaes no pouco 
assi meesmo nõ seram fiees no muyto. E por tãto o apostollo mãda a 
Thimoteu e a Thito que quando ouuessem de emleger bispo que sempre 
cõsijrassem primeiramẽte se fora fiel e nõ auarẽto em despẽder o dinheiro 
temporal que assy sera auarẽto ẽ destribuir o cabedal e marco spiritual 
e que nũca fara cousa se nõ por dinheiro ou per rogo e açepçõ ou 
reçebimẽto de pessoas. e por tãto se taaes como estes som elegidos em 
a ygreja e promouidos esto nõ he per ordenaçõ de deus: mas per seu 
prometimẽto ou cõsentimẽto.

Oraçom.

Senhor Jesu Christo faze a minha alma vila de virtudes por tal 
que o moordomo que he a minha rrazõ nõ destrua os teus beẽs que de 
my fiaste porque depois da morte nõ sey que cousa meritoria eu possa 
fazer quita me çẽ barijs de olyo que te deuo per cõtemplaçõ. e çẽ moyos 
de trijgo que te deuo per obrar. e os teus amigos que som os pobres os 
quaaes te amã e se cõformã cõtigo sejã em tua presença meus roguadores 
e vogados e defensores: porque quando me falleçerẽ os mereçimentos 
proprios e for tirado daquesta vida / que per seus mereçimentos e 
rogos sejam reçebido[s] em suas casas: e nos tabernacullos ou moradas 
eternaaes. Amen.

Do rico abastado e do Lazaro mendigoo. Capitollo .xvj.

Os phariseos que erã auarẽtos ouuindo o senhor Jesu desputar do 
menosprezo do mun[do] e contra a auareza: e que retrahia e tiraua os 

1  No original: piedosos.
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homẽs do apetito das riquezas: e os ẽduzia a fazer esmollas escarnesçiã 
delle como que fallasse desarazoadamẽte: e que mãdasse cousa cõtraira 
aa ley e aos prophetas em que se lee que muytos ricos forõ a deus 
prazẽtes e aos que guardassem a ley erã prometidos beẽs temporaaes nõ 
cõsijrãdo elles: nẽ parãdo mẽtes que na ley erã mãdados aos carnaaes 
as cousas menores por o regno terreal: e no euangelho aos spirituaaes 
as cousas mayores por o regno dos çeeos cõ dereita razõ. e por tãto assi 
como he differẽça antre a ley e o euangelho: assi deuia auer defferẽça 
ãtre as promessas e os preçeptos. Em a ley he dicto se quiserdes e se 
ouuirdes a ley e o que ella mãda comerees os beẽs da terra. e aqui nos 
euãgelhos se contẽ bẽauenturados som os pobres de spiritu porque delles 
he o regno dos çeeos. Itẽ a ley nõ prometia as cousas temporaaes assi 
como principal gualardõ: mas em figura ẽtẽdia as cousas eternaaes. Nõ 
som os beẽs temporaaes assi prometidos pera husarẽ mal delles: segũdo 
que os phariseos enduziã aquesto e o tirauã a mal. e a defensom de sua 
auareza: por aquelles que bẽ husam das riquezas nõ som seruos dellas 
nẽ do demonio que tẽpta per ellas: mas ante per o cõtrairo he: ca as 
riquezas seruẽ a elles porque lhe som ajuda para as virtudes. e taaes forõ 
Abrahã e outros ricos que seruirõ a deus cõ ellas onde sayo deos a elles e 
doestou os da vãagloria e de auareza dizẽdo (Vos sooes aquelles que vos 
justificaaes ẽ presença dos homẽs colorãdo falsamẽte a auareza e fazẽdo 
vossos boos feitos de maneyra que sejaaes vistos per os homẽs.) mas deus 
conheçe vossos coraçoões e maldades que jazẽ em elles escõdidos. porque 
aquello que os homẽs .s. ẽ sua stimaçõ alto he .s. que pareçe iustiça e nõ 
o he cousa auorreçida he açerca de deus porque a sinceridade fingida he 
malda//de dobrada. Ouçã aquesto os ypocritas e os cobijçosos. porque 
quanto mais apareçẽ e demostrã se aa vista dos homẽs tãto som mais 
auorreçiuees açerca de deus. Porque quãto ergo os phariseus se justificauã 
açerca dos homẽs desprezando os pecadores e nõ curãdo dos remedios das 
esmollas. e quã justamente e razoada esta a alteza auarẽta he reprehẽdida 
e dampnada e elle o demostra per o exẽplo seguinte dizendo. (Huũ homẽ 
era rico) nõ tanto de possissoões e aueres como de teer riquezas. ex aqui 
a sobegidõ das riquezas e a cobijça dos olhos (e vestiase de purpura.) 
vermelha aadeçima por a vaã gloria (e de seda) brãca de baixo a caram da 
carne per que era molle. Ex aqui a sobegidom nas vestiduras e a soberba 
da vida. (E comia cada dia limpamente.) seruindo aa gulla mais que a 
natureza. Ex aqui o exçesso na vianda e a cobijça da carne. Segũdo as 
vestiduras assi erã as ygoarias desataua sua carne e soltaua a mulura e 
a luxuria a maneira de rey vestia a carne aadefora per vestiduras molles 
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e prezadas. e cõ mãjares e beueres a gouernaua e criaua aadedentro. 
(E era huũ mẽdigo que auia nome Lazaro.) Ao rico se chegua o pobre 
porque huũ ajuda o outro. Onde Crisosto. diz que quãdo o rico mantẽ 
o pobre elle he mãtheudo per o pobre. O Lazaro proue e humildoso he 
nomeado per seu nome. e o rico soberbo nõ he digno de seer nomeado 
per nome. Os soberbosos ricos deus os nõ conheçe mas per juizo ou 
sentença engeita os. mas os pobres humildosos conhoçe louuãdoos. Os 
ricos teẽ os nomẽs na alteza do mũdo mas os nomes dos pobres som 
scriptos no liuro da vida. (o qual fazia aa porta sua cheo de bostellas 
e desejaua fartar se.) nõ das cousas prezadas mas (migualhas que cayã 
da mesa do rico) em que se mostraua grande dureza: pois que o leixaua 
pereçer por mingoa daquelle com que aquelle pobre podera escapar e 
soportar sua vida. (e nõ lho daua alguẽ) porque qualquer era o senhor 
tal era a famillia. e por tanto conformauã se com elle e arremedauãno 
em a dureza de voõtade. Porque jazia ante a sua porta acreçentaua se 
a dampnaçõ ao rico. por que auia delle vista e nõ se amerçeaua. e per 
o cõtrayro o pobre / em veer cada dia o rico auia tẽptaçõ. e em aquello 
era prouado a sua paciẽcia. Onde Crisostomo diz. O desauenturado 
desauẽturado sobre todollos homẽs. vees cada dia jazer ante a porta a 
morte do teu corpo e nom has doo: nem te amerçeas? Se nom curas dos 
preçeptos de deus ao menos amerçeate da tua cõdiçom e da tua carne: 
e aue medo de seeres tu tal como elle. Estas cousas Crisostomo. O qual 
pobre atormentauã por mayor prouaçõ sua. Estas cousas seguintes .s. a 
pobreza ajũtada cõ enfirmidade. e a avondança grande que via ao rico e 
que nõ tijnha consollaçom algũa. Onde este meesmo Crisostomo diz que 
a doença teem alguũ solaz se tem riquezas. mas se nõ grande enfirmidade 
se achegua a pobreza emtõ he enfirmidade dobrada. pois quãta door e 
pena soffria aqueste. o qual nom se nembraua que auia sentimento das 
doores que tijnha de tãtas chaguas: mas nembraua se da fame. (Mas os 
caães vijnham e lambyã lhe as suas chaguas) ou bostellas. Onde aquesta 
piedade que faziã os caães em lãber as chaguas do pobre reprehẽdem a 
dureza do rico porque mais cortesia faziã os caães aa quelle pobre mais 
que o senhor cujos erã. Nẽ os podia tirar que o nom lãbessem porque 
nom auia hy alguũ que o visitasse ou que teuesse cuydado de lho tirar 
ajnda que o mordessem. (E foy feito que morreo o mẽdigo e foy leuado) 
quanto a alma (ao seyo de Abraã per os angeos) .s. foy leuado aa folguãça 
e ao limbo onde descẽdiã as almas dos justos que morriã ante da paixõ 
de Christo o qual seo segũdo Agustinho he chamado soomẽte de Abrahã 
e nõ de outrẽ nom porque fosse soomẽte de Abrahã. mas porque Abrahã 
he padre de muytas cõpanhas aas quaaes elle he posto por padre para o 
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auerẽ de seguir. Onde Crisostomo diz que bem abastara huũ anjeo pera 
leuar huũ pobre. mas por tãto vierõ muytos ajũtados por fazerẽ coro e 
dança de allegria. Prazer he a cada huũ dos anjeos tocar tal carregua e 
leuar peso porque de grado filhã taaes emcarregos .s. de leuarẽ os homẽ 
ao regno dos çeeos. (E morreo o rico) porque as riquezas nom podẽ liurrar 
o homẽ da hora da morte (e foy soterrado.) como freygues do dyaboo 
sem [F iij] // augoa beenta e sem ençẽso de maneira de algũa besta (em 
o jnferno) .s. na profundeza das penas jnfernaaes. Em a sopoltu[ra] da 
besta de que diz Jheremias: em que se soterrã os maaos he tal .s. que he 
esfollada e o coyro fica ao senhor e as carnes derriçã e comem os caẽs. 
e os ossos fiquã aa chuyua. e assy quando alguũ maao morre os parẽtes 
herdã os beẽs terreaes e os vermẽs spedaçã e comẽ a sua carne. e os 
tormẽtos jnfernaes atormẽtã a sua alma: a qual auera natureza de ossos: 
porque nũca podera seer desguastada de todo.

E he de notar que de muytas maneiras he conhoçido alguũ cujo 
freygues he .s. se reçebeo baptismo dalguũ e se aaquelle da as primicias 
e dizimas e se ouue as suas missas e horas: ca aquelle que he bauptizado 
na augoa da cobijça he apeeguado ho carater ou a figura do seello do 
dyaboo: do qual se diz no Apocalipse. que aquelle que os começos e os 
acabamentos de suas obras da ao demo assy como primicias e dizimas 
ou que despẽde os beẽs temporaaes em cousas jllicitas. e aquelle que 
paramentes e se occupa em cãtares vaãs e ẽ dizeres dãpnosos. e ouue 
aquestas cousas assy como horas do demo tal como este mostra que he 
freygues do demo. e no seu çymiterio sera soterrado aa morte assy como 
aqueste rico. Mas aquelle que he bauptizado ẽ a augoa de peẽdença ou 
se apeegua ou emprime o caracter de Christo .s. o tahu ou signal da cruz: 
do qual se diz no Ezechiel que aquelle que da o começo e a fijm das boas 
obras de Christo. e aquelle que ouue de boamẽte as suas pallauras este 
tal sera leuado per os angeos aa folguança cujo freygues mostra que he. 
E cõ razõ forõ ordenados os offiçios dos angeos em seruiço de leuarẽ o 
pobre pois que os officios dos homẽs cruelmẽte forõ negados. E 
dereitamẽte foj o rico soterrado no jnferno: onde soporta tormẽto ajnda 
que nõ queira: pois que na vida presente nõ quis soportar presença nẽ 
cruz fazẽdo peẽdẽça (e alleuãtãdo seus olhos) spirituaaes porque ally era 
a sua alma e nõ o seu corpo (porque staua em os tormentos) porque os 
seus olhos que forõ çarrados per culpa erã entõ abertos per pena (vyo 
Abrahã aadelonge) porque ãte que fosse aberta a porta do çeeo mujto 
alõguado era o stado dos boõs do stado dos maaos. em tãto que jnpos/
siuel era de passarẽ huũs pera outros (e vyo Lazaro em seu seyo) por 



426 Vita Christi – II

acresçẽtamẽto de sua pena. porque no stado de sua bẽauẽturança nõ se 
tijnha por cõtente de veer aquelle que agora vija em tal põto que desejaua 
sua ajuda. Onde Crisostomo. Assy como ao pobre Lazaro em sua vida 
se acresçentaua a pena por jazer ante a porta do rico e veer os beẽs alheos. 
assy ao rico morto se acresçẽtaua a pena por jazer ẽ a pena do jnferno e 
veer a delectaçõ de Lazaro de maneira que nõ soomẽte sentia os tormẽtos 
segũdo a grãdeza de sua natureza delles. mas por a honra e bem do outro 
lhe pareçia mayor pena (E elle braadando) cõ door (disse. Padre Abrahã 
amerçeate de my) aqueste chama elle agora padre por muy pouca cousa 
e tarde o qual nõ quis seguir em as obras da misericordia. e pede que aja 
merçee delle aquelle que nõ ouue doo delle nẽ de Lazaro. (emuia ou 
mãda o Lazaro que molhe o bico do seu dedo na augoa e que arefrẽte a 
minha lingoa porque arço em aquesta chama)  lingoa e dedo 
methaforicamẽte e figuratiua se podem nomear ẽ as almas que som 
apartadas dos corpos. assi como em deus que he spiritu em sua virtude 
per que obra se chama sua maão assy em o Lazaro per o bico do dedo 
se entende alguũ pouco refrigeryo de mereçimẽtos. e per a gota da augoa 
se entẽde huũ pouco de esfriamẽto ou refresco de misericordia. O rico 
outrosi nõ he punido em a lingoa verdadeira ca alma nõ tijnha lingoa 
mas auia pena na lingoa da maginaçõ quãdo per semelhãça trazia aa 
memoria os pecados da lingoa. E tã bem muytas outras cousas do que 
aqui se faz mẽçõ se ẽtẽde quãto aa vaõtade ajnda que as almas nõ tenhã 
corpos. empero dize se que padeçẽ os mẽbros porque seendo apartados 
dos corpos sentẽ por seus peccados taaes affeições e voõtades em si como 
se padeçessem aquelles tormẽtos nos mẽbros do corpo. Em lingoa pois 
se diz que he atormẽtada .s. em a alma a qual por o pecado da lingoa era 
mais atormẽtada que por os outros por quanto por ella pecara mais que 
per outro mẽbro. segundo dous offiçios de natureza em que a lingoa 
pecara .s. per gostar e per fallar. em as quaaes cousas os guarguãtoões 
amehude peccã e offendẽ a deus. e por//tanto compre muyto que aa mesa 
seja guardado e manteudo sillençio. Onde Basillio diz que fugamos quãto 
podermos dos delleytos do mũdo e da grãde avõdança de manjares. 
porque quãdo formos atormẽtados na cama nõ demandemos hũa gota de 
agoa e nõ nos seja dado alguũ refrigerio. Fugamos outrosy agora de vaã 
gloria. e ajnda das vestiduras preciosas as quaaes cousas quanto som e 
teem de pecado mostrase per a hystoria romaãa. onde se lee que aquelle 
que primeiro antre elles vestio a purpura foy ferido de corisco e morreo. 
Se o homẽ bem consijrar que ante do pecado nõ auia mester vestidura 
porque vestido e cuberto era de fremosura de innoçẽcia. e por tãto fora 
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dada aquesta outra vestidura. mas deuia dooer se cõ o vestido que 
allegrarse. Em signal daquesto lugar ha hy em que alguũs relligiosos nõ 
vestem se nã pelles por auerem nẽbrãça daqueste trespassamẽto do 
mandado que fezerõ os primeiros parẽtes: os quaaes emtõ filharom 
vestiduras de pelles em signal de mortallidade. porque as pelles som de 
animallias mortas. De quatro maneiras pode seer feyta reprehensom das 
vestiduras. Primeiramẽte quãdo som muyto prezadas ou de muy grãde 
vallia. Segũdariamẽte quãdo som muy louçaãs. Terçeiramẽte quãdo nõ 
cõuem ao estado da pessoa. A quarta maneira quãdo alguẽ teẽ muytas 
vestiduras que remude. e Christo he nuu ou desuestido e nõ tem cuydado 
delle. Fugamos ajnda do amor das riquezas. Nõ he reprehẽdido aqueste 
rico porque tomou as cousas alheas. mas porque nom deu das suas. Onde 
Crisostomo diz. que nom era este rico atormentado por seer rico. mas 
porque nõ ouue doo nẽ se amerçeou. Nõ he acusado por furtar ou roubar 
as cousas alheas. nem porque foi adulterador. nem porque ouue feito 
alguũ outro mal. mas soomente he em elle condẽpnada a soberba. Onde 
e Gregorio diz. que daqui se pode auer e tirar per que pena deue seer 
punido aquelle que rouba o alheo pois que per pena do inferno he punido 
aquelle que nõ da do seu. Estas cousas Gregorio. Pẽsem pois nõ soomẽte 
os sagraaes. mas os relligiosos que querẽ auer e percalçar per sy as cousas 
tẽporaaes como nõ deuẽ. e as teem jũtamẽte per que pena serã punidos 
pois que tal / pena ouue aquelle. porque nõ deu do seu. Aquelle que deteẽ 
as cousas alheas como nõ deue ou aquellas que som auidas nõ deuidamẽte. 
e aquelle que nõ da aaquelles que deue dar peca e vay cõtra os 
mandamentos de deus. sem os quaaes alguẽ nõ pode seer saluo e entrar 
ao regno e vida eternal1. Empero muytos creẽ mas fazẽ sandiçe que nõ 
embarguando a culpa de tã grãde injuria as suas almas folguaram e seram 
em paz. porque muytas vezes a consciencia he formada. Segũdo aquello 
a que homẽ tem affeiçõ. e porem muytos que amã fortemẽte as riquezas 
nõ fazem cõsciẽcia das cousas auidas nõ deuidamẽte. e assi menosprezam 
os preçeptos de deus. e per cõseguinte pecado mortalmente offendẽ ou 
anojam grauemẽte a deus. e nõ ham reçeo de despenderem todo seu tẽpo 
e todos seus feitos em os beẽs e em aquelles exerçiçios o perdem. E 
principalmẽte parẽmentes a esto os senhores das terras e os poderosos 
que ham pouco temor de auer per sy as terras e senhorios de outros e de 
subjugar per força ou per enguano os menos poderosos. e nõ curã de teer 
mẽtes em deus que vee todas cousas. Se as aruores soomente creçessem 
por alto e nõ se estẽdessem por largo nõ faria nojo hũa a outra. mas 

1  No original: eterual.
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porque creçessem por ancho hũa embargua a outra de guisa que algũas 
vezes cortam huũa por aazo da outra sua vezinha. e assy meesmo os reys 
e os poderosos que teem senhorio e querẽ possuillo se creçessem soomẽte 
por alto pera o çeeo e se alleuantassem pera çyma pera deus e contra o 
çeeo e huũ nõ ẽbarguaria o outro mas porque se stendẽ mais do que 
deuem aas cousas terreaes portãto faz nojo huũ ao outro. e toma pera si 
o alheo. e mujtas vezes o leixa a seus herdeiros. mas nõ se allegrẽ daquesto 
por que vijnra tẽpo em o qual elles assi como freygueses do diaboo seram 
soterrados cõ o rico no inferno e auerã a sepultura do asno. e os outros 
que forõ per elles abatidos ou subjugados nõ diuidamẽte seram reçebidos 
aa folguãça cõ o Lazaro. Ouçam aquesto os terreaes e amargurados: os 
quaaes agora som çegos do poo da terra. ca a pressa e o tormento os fara 
ao depois que o entendam. Onde Agustinho diz. Ouçam aquesto os ricos 
que nõ querem seer mesurados. ouçã que som dados tormentos aa[F iiij]//
quelles que nõ querẽ dar ajudas ou esmollas. ouçam que o pobre he em 
refresco: e o rico jaz ardẽdo cõ grãdes penas. Compensam se pois por as 
riquezas penas. e por a pobreza refrigerio e folguãça e por a purpura 
chama e por a anuydade refecçom. por tal que seja guardada a balãça 
dereita e que nõ seja falso o peso daquella medida. E em aquella medida 
diz elle que medirdes sera medido a vos. e portanto he neguada merçee 
e misericordia ao rico. porque em quãto elle viueo nõ quis auer 
misericordia e por tãto nõ foy ouuido o rico que rogaua stando em 
tormẽtos. porque nõ quis ouuir o pobre na terra que o rogaua. E diz mais 
que o regno dos çeeos dos pobres he segũdo testimunho da verdade e nõ 
he dos ricos. E se ho regno pois he dos pobres fica que o inferno he dos 
ricos. Qualquer pois que tu sejas que ajas voõtade de regnar cõ Christo 
escolhe de seeres pobre cõ elle. por tal que ajas folguança cõ o Lazaro. 
Nõ pode alguem auer prazer cõ o mũdo e regnar cõ o senhor. Aquelle 
pois que quiser comer bẽ cõ o rico faça se prestes pera seer manjar de 
vermẽs em o tormento. Em o qual por o prazer de huũ momẽto ardera 
pera sempre cõ o seu capitã o demonio. Maldicta mercadoria he por tã 
breue prazer seer priuado do regno cellestrial. e bemauenturada he a 
pobreza per a qual se percalça a herãça do çeeo. Booa mercadoria he 
por as cousas que ham de pereçer auer as cousas que sempre duram. e 
aquelle bem que se nõ pode fallar qual he regnar cõ Christo sem fim. e 
per o cõtrairo miseria tam grãde he que se nõ pode fallar .s. padeçer 
tormẽtos pera sempre. Estas cousas Agust. Onde Crisostomo diz. que 
somos aqui ensinados quãto proueito he nõ auer ho homẽ fiança em as 
riquezas. Ex aqui que o rico ha mester o pobre que morria per vezes aa 
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fama: e descobresse agora todos que jandos erã o pobre e quejãdo o rico. 
E assi aquelles que som nas sallas e nos paaços dos senhores aa noyte 
quãdo se dalli partẽ que tirẽ aquelles vestidos e vestem outros emtõ se 
demostrã claramẽte aa vista de todos os que os veẽ que jandos sõ aquelles 
que pareçiam reys e julgadores. e assi meesmo quãdo veẽ a morte e se 
desfaz aquelle que pareçia. e tyradas todas as pinturas da catiuidade das 
riquezas emtõ per as obras soomẽte se julgua quaaes som verdadeiramẽte 
ri/cos e quaaes pobres e quaaes som de louuar e quaaes nõ. Estas cousas 
Criso. E assi he do stado dos homẽs como he do jogo dos estaques ou 
do ẽxadres ẽ o qual ha rey e caualheiros e velhos e mãçebos e grãdes e 
pequenos: os quaaes cõtinuadamẽte se mudã de huũ logar per o outro e 
fazẽ a maneira de pelleja hũs cõ os outros mas acabado o jogo todos som 
metidos no saco ou bolso dos trebelhos. e aquelles que som maiores e 
mais pesados vaãse mais ao fundo. e assi som aqui postos em este mũdo 
homẽs de cõdiçoões e stados desuayrados de hũa parte aa outra e de huũs 
stados a outros e cõtendẽ e pellejã huũs cõ os outros. mas acabado o 
curso delles som metidos no saco da terra. e os mais e mais pesados do 
encarego dos peccados: estes desçendẽ aa mayor profundeza do inferno 
(E disselhe s. Abrahã) disse aquelle rico (Filho acordate.) mas melhor 
fora que se auisara e perçebera de fazer melhor nem que auer agora 
nẽbrãça do que passara (que reçebeste beẽs) .s. beẽs transitorios (em tua 
vida) os quaaes muytas vezes som dados a muytos em signal de seerẽ 
engeytados e auorreçidos per deus. E porẽ segũdo Gregorio diz. que se 
em aqueste mũdo reçebermos honrras ou riquezas ou outra algũa cousa 
de bẽ defora ou de bemauẽturãça deuemos auer reçeo que nollas ouuesse 
deus dado em gualardões de alguũs nossos feitos por nos empuixar do 
gualardom do mayor bẽ seu de dẽtro. E se per vẽtura vijrmos alguũs 
pobres que som de reprehẽdernos nõ os deuemos porem menosprezar. 
por que pervẽtura o fogo da pobreza que os queyma aqueste o purga e 
alimpa. Chamou Abraham a este rico filho. e lãçoulhe em rostro os beẽs 
que reçebera. e esto por acreçẽtar em sua pena por tal que ouuesse 
nẽbrança da herdade perdida e da booa andãça passada. porque segũdo 
diz Boecio. antre todallas maneiras de desauẽtura a mayor he auer sydo 
bẽauẽturado e nõ o seer. E seguese adiãte. (E Lazaro outrosi malles) 
transitorios ou passadoiros soportou em sua vida. e a nẽbrança daquestas 
cousas foy ao pobre acreçentamẽto de sua cõsolaçõ. Onde Crisostomo 
diz. Ou ajnda se entẽde aquello: nẽbrate que reçebeste beẽs em tua vida. 
assi como que te erã deuidos aquelles como se dissesse. se tu alguũ bem 
fezeste de // que mereçesses alguũ gualardõ em aquelle mũdo o reçebeste 
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em auer riquezas e boas viãdas: e auẽdo prazer e delectações em as boas 
andãças. e aqueste Lazaro se alguũ mal fez todollos pagou na pobreza 
que ouue e na fame e nas miserias muy grãdes cõ que foy apressado e 
aprimido. E cada huũ de vos chegou a este lugar em que he desuestido 
e nuu. e este nuu de pecados por a qual cousa guaãçou e ouue cõsollaçõ. 
e tu vieste nuu de justiça por a qual razõ aueras pena que nũca çessara 
nem podera seer amãssada. Onde segue se. mas agora1 ha aqui cõsollaçõ 
.s. de cõsollaçõ eternal por hũa pouca de tribullaçõ. e per o mereçimẽto 
da paciençia. (e tu reçebes tormento.) duradoiro para sempre por hũa 
delectaçõ tẽporal. e por nõ aueres misericordia. Segũdo que diz Gregorio. 
justa cousa he que ache e reçeba door em sy aquelle que desprezaua e 
leixaua o verdadeiro prazer e buscaua e queria veer em o mũdo e em sua 
pessoa prazeres e delectaçoões vaãs. Onde Bernardo diz assi. O quanto 
sooes vos outros que veedes muytos Lazaros pobres que padeçẽ fame e 
sõ nuus e doẽtes: e mayor cuydado teemdes das vossas bestas e dos seus 
freos e guarnimẽtos que das miserias daquestes. mas venhamos ao juyzo 
temeroso e de temor de Abraham. a qual sentẽça do senhor he e nõ de 
Abraham. Nẽbrate diz elle filho que reçebeste beẽs em tua vida. e Lazaro 
reçebeo malles. e agora aquelle reçebe consolaçõ aqui e tu es atormẽtado. 
Per vẽtura esta he a causa dos tormẽtos .s. que em aqueste mũdo reçebeo 
beẽs cõmunalmẽte ou chaamẽte aquesta he a causa. Nẽ nos tira a sentẽça 
de deus do paraiso do deleito porque per a jndustria dos homẽs auermos 
de achar aqui outro paraiso. mas por tal que çijnza e em çilliçio chorasse 
aqui a misericordia do seu error e do sey caymẽto. Certo se assi deuẽ 
seer atormẽtados aquelles que reçeberõ beẽs em sua vida. e se aaquelles 
que ham a cõsollaçõ presente sta guardado he ay ou a cõfusom pera 
sempre qual podera seer sua fim. se segũdo a multidõ das suas cõsolações 
as almas dos mezquinhos. reçeberẽ toda cõfusom e todos tormẽtos. E tã 
bẽ esto meesmo se segue daquella meesma sentẽça de Abrahã .s. aquelles 
que per spiritu cõtrairo a este engeitarẽ todos beẽs da vida presente. e 
que escolhẽ os malles que auerã / todollos beẽs do senhor e toda sua 
cõsollaçõ. E diz mais que seu eu nõ quiser auer solaz por mingoar em 
as penas cruel serei e nõ misericordioso. Quãto eu tirar da pena tanto 
furtarey da coroa tãto auerey mais pouco fructo quãto tirar mais da 
semente. Engeyte pois a nossa alma de auer cõsollaçõ de aqueste mũdo. 
mas seja nẽbrada de deus e aja cõsollaçom em aquelle: porque açerca 
delle aquesta tribulaçõ daqui he grãde cõsollaçõ. Estas cousas Bernardo 
e assi a booa andança daquesta vida fez o rico seer desauẽturado. porẽ 

1  No original: ogora.
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segũdo Agustinho. Nõ ha hy cousa mais malauẽturada que a booa vẽtura 
dos pecadores e que estam em pecados per a qual se cria a maa voontade 
e se esforça cõ jmijgo de dẽtro. e per a qual se tira aqui a pena a qual 
depois sera auida. Onde Seneca diz. Eu te direy hũa pequena regra: per 
a qual tu me diras e cõ a qual aueras sentido quando es perfecto. E emtõ 
conheçeras tu o teu bem quando teueres e conhoçeres por muy 
desauẽturados aquelles a que muyto bẽ vay. E diz mais que nõ ha hi 
cousa mais desauẽturada e de mayor sandiçe e vaydade que aquelle que 
aqui nũca veyo contrariedade ou aduersidade algũa. ca nõ foy tal que lhe 
cõuiesse seer examinado ou prouado pera quanto era. E diz mais. Eu te 
julgo por mezquinho porque nõ foste mezquinho. Passaste per o caminho 
sẽ aueres aduersairo. nõ sabe alguẽ quanta força ou poder as nẽ sabes tu 
meesmo. Estas cousas Seneca. A desauẽtura daquesta vida purgou Lazaro 
e o fez bẽauẽturado. Per muytas maneiras somos punidos em aquesta 
vida. a huũs he dado purgatorio de tormẽtos e marteyros do corpo os 
quaaes lhe fezerã os maaos. e a outros he dado purgatorio de aflicçõ da 
carne a qual elles meesmos se fazem per jejuũs e vigillias e per outras 
aflicçoões e trabalhos. e a alguũs he aqui dado purgatorio de perderem 
os amigos e as cousas. e a outros som dadas emfirmidades e paixoões 
do corpo e a outros he dado mingoa de mantijmẽto e de vestido. e a outros 
he dado morte cruel. E depois diz adiãte. Em aquestas cousas todas .s. 
antre aquestas cousas que pedes huũa cousa nos enbargua .s. hũa grande 
defferẽça de mereçimẽtos e huũ grãde alõguamẽto de stados o qual he 
fundado e firmado em rigor da justiça diuinal de maneira que // impossiuel 
cousa he passar de huũ stado a outro e por tãto se segue (E assi a quelles 
que querõ passar de nos a vos nõ podem nẽ1 podẽ outrosi tornar) porque 
as almas de pois que som apartadas dos corpos som fora do stado nẽ 
podẽ auer merito nẽ desmerito. Onde Crisostomo diz que podemos veer 
huũs aos outros mas nõ podemos passar de hũa parte a outra e nos veemos 
aquello que fugimos e vos veedes aquello que perdestes e os nossos 
prazeres acreçentã os vossos tormẽtos e os vossos tormẽtos fazẽ os nossos 
prazeres seer mayores. Estas cousas Crisostomo. E em outro lugar diz. 
Onde quer que fores veras os auarẽtos. e aquelles que muyto se pagauã 
das riquezas e amauã os dinheiros desordenadamẽte seer atormentados. 
e algũas vezes ouuirõ e lhes sera dicto cahos e alonguamẽto grãde sta 
antre nos e vos e outras vezes ouuirã jde vos maldictos ao fogo pera 
sempre que vos esta aparelhado. onde os veera quẽ os quiser veer como 
se fossẽ leuados e postos em vista da quelle mas nõ que estem nẽ tenhã 

1  No original: niẽ.
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outro lugar se nõ a pena e fogo do jnferno a qual cousa he proueito 
daquelles que teem a fe dereita e he cõpridoiro aa saluaçõ de se ouuirẽ 
aquestas cousas. Ally he apertamẽto de dẽtes e escoridades aa defora e 
fogo aparelhado aaquestes que teẽ fiuza em os dinheiros e que os muyto 
prezã e som auarẽtos. e aqui em este mũdo teem jmizades e desculpaçoões 
de muytos que os accusam e perijgoos e cuydados afficados e asseitamẽtos 
e auorreçimẽtos ou odio de todos e ajnda de aquelles que pareçe que os 
louuam ou guabã e finalmẽte1 aquelle que he auarento e amador do auer 
todos o anojã e doestã. E o postumeiro doesto que ho auarento ha e nõ 
pode soportar a voõtade pera despritar os dinheiros como vẽçera a cobijça 
e a sandiçe da vaão gloria e do louuor e a sanha e queixya. Estas cousas 
Crisostomo. Depois ergo que o rico ardẽte ou que ardia no fogo jnfernal 
falleçeo e foy tirada sperãça de auer refrigerio recorreo se o seu corraçõ 
aos parẽtes que leixara em o mundo. Onde segue (Rogo te padre que o 
enuies a casa do meu padre ca tenho çinco jrmaãos que lhe de testimunho2 
desto porque nõ venhã a este lugar de tormẽtos) nom disse / elle aquesto 
por seer mouido per caridade a qual ante da morte nõ ouue nẽ percalçou 
nem teue ao de pois. mas foy mouido cõ aquelle temor seruil .s. cõ aquelle 
temor que hã os seruos. e por que sua pena nõ fosse mais acreçentada 
por companha delles porque ella fora aazo de elles pecarẽ assi per as 
riquezas que lhes leixara per mal husarẽ como por exẽplo da maa vida 
que lhes dera para o seguirẽ. Onde Gregorio diz que em aquesto he de 
notar quãtos tormẽtos se ajũtam e acreçentã ao rico ardente pera auer 
mayor pena. e fica lhes o seu conheçimẽto e a sua memoria: porque 
conheçeo aqueste o Lazaro que menosprezou e nẽbrou se de seus jrmaãos 
os quaaes leixou no mũdo. Por tal que os pecadores sejã mais punidos 
em seu tormento veẽ a gloria daquelles que desprezarõ. e dooẽ se da 
pena daquelles que amarõ sem proueito. Ao rico que demãdaua aquesto 
foy logo dada reposta per Abrahã (Teem Moysem) que ensinou as 
moralidades e as cousas fazedoyras (e os prophetas) que ensinarõ as 
cousas misticas. e aquelles que auiã de creer. e aquestas avondã pera se 
saluarẽ. e porẽ segue se (ouçãnos) Mostrase que aqueste rico e seus 
jrmaãos eram de geeraçõ de judeus. por que os gẽtios nõ tijnhã a doctrina 
de Moyses e dos prophetas. Segũdo diz Crisostomo. chamou aqui Moyses 
e prophetas as scripturas de Moyses e dos prophetas. mas segũdo diz 
Grego. aquelle que menos prezara as pallauras de deus pensaua alli onde 
staua que os seus seguidores nõ as poderiã ouuir onde seguese. E elle 

1  No original: finalmete.
2  No original: testimunbo.
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disse (Nõ padre Abraham. mas se alguũ dos mortos fosse a elles fariã 
peendença) Em a qual cousa ençarra e entẽde que fora stauã da peẽdença. 
e per cõseguinte encaminhados pera vijrẽ aos tormentos do inferno. mas 
logo lhe foy respõdido cõ sentẽça diuinal verdadeira. (Se Moyses e os 
prophetas nõ ouuẽ: nẽ alguũ que resurgisse dos mortos creerã) a qual 
cousa se mostra per obra. porque nõ creerõ o Lazaro que resurgio nẽ a 
Christo que testimunhou. mas ante ho quyseram matar. E tam bem nom 
creerom a Christo que resurgio. mas falsamẽte enduziã os outros e diziam 
que nom resurgira. e que o seu corpo fora furtado per seus discipollos. 
Onde Gregorio diz que se nõ cura//rom de cõprir os preçeptos tãto menos 
curarõ das pallauras da ley do1 saluador que resurgio dos mortos que 
som mais sotijs. Onde Crisostomo diz. Cõsijra tu que todo morto seruo 
he e quaaesquer cousas que diguam as scripturas o senhor o diz. onde se 
o morto resurgisse e se do çeeo deçeer alguũ anjeo mas dignas som de 
creer as scripturas que todos estes. porque o senhor dos anjeos e o juyz 
dos viuos e dos mortos2 as fez: e stabellesçeo. Estas cousas Crisostomo. 
Cõsijrãdo pois as cousas sobre dictas soportemos aquellas cousas que 
nos anojam tẽporalmente. e refreemos nos da quellas cousas que dam 
prazeres tẽporaaes. Segundo que diz Jeronimo as miserias cõ os prazeres 
e viços. E os viços e as catiuidades se caybã ou troquam e em nosso 
aluidro he de seguirmos o rico Lazaro. Onde Crisostomo. Se algũas vezes 
adoeçemos e se somos pobres e se nos apertamos com frio se nõ teemos 
casa allegremonos e ajamos prazeres. e cuydemos em Lazaro. e 
reçebamos os malles em nossa vida e ajamos spanto dos tormẽtos do 
rico e demonos a soportar os exemplos do pobre e roguemos ao senhor 
que sejamos seguidores deste Lazaro e do ladrõ. Se nos vier perseguiçõ 
seguamos o ladrõ se formos em paz ou assesego siguamos o Lazaro e a 
pobreza e mesquindade bẽ soportada por Christo faz o martirio. E diz 
mais. Peruentura diras tu nõ ha hy alguem que em este mundo bem viua 
e auoõdosamẽte e que no outro aja perdõ. esta causa graue e rara he. e 
do cõto das jmpossiuees. porque se a pobreza nõ faz força nẽ 
constrangimẽto ao homẽ moueo a cobijça. E se a doẽça o nõ piqua ou 
feira a soberua o jncha se nõ lhe veẽ algũas cuydaçoões maas. Nõ he 
pequeno trabalho refrear a sanha e reteer os desejos nõ cõuinhauees e 
amãsar e abaixar as demostraçoões. e leixar ou perdoar ou seu menosprezo 
e viuer aspera vida. Aquelle que taaes cousas nõ fezer. jmpossiuel he de 
se saluar. Estas cousas Crisostomo. Pois se as miserias temporaaes te 

1  No original: do ley da.
2  No original: martos.
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spãtam ou os delectos te prazẽ venha te aa voõtade e aa memoria os viços 
eternaaes e ponhã se ante teus olhos por tal que da questa maneira possa 
mais ligeiramẽte soportar as miserias tempo/raaes e andar per as 
eternaaes: e fogir aos dellectos temporaaes e mereçer de percalçar os 
eternaaes. Onde Gregorio. Se o bẽ he amado aja voõtade e prazer ẽ as 
melhores cousas que som as celestriaaes e se o mal he timido sejã ãte ti 
postos os malles da alma eternaaes. porque consijrãdo que ella ja sta ally 
nõ tenha aqui cousa que mais ame nẽ cousa de que aja mayor temor. 
Onde Agustinho. Em a uida presente os dellectos tẽporaaes som doçes 
e as tribullaçoões amargosas mal quẽ nõ bebera o vaso ou beberajẽ da 
tribullaçõ por medo do fogo do jnferno. E quẽ nõ desprezara a doçura 
do mũdo suspirando por os beẽs da vida eternal. e diz mais. Se per vẽtura 
te tẽptam as ondas da cobijça paramẽtes ao que te promete deus e a 
doçura das cousas prometidas te farã desprezar a doçura do mũdo por 
aquello que te prometeo deus menosprezaras a boõa andãça temporal e 
elle prometeo folguãça e tu soporta nojo ameazando te com o fogo 
jnfernal. e tu nõ preçes nẽ cures das doores temporaaes. Estas cousas 
Agustinho. Onde outrosi Crisostomo diz que os malles carnaaes por tanto 
som criados per deus nõ porque sejã temidos mas porque per elles sejã 
os malles spirituaes mais temidos e estes outros mais amados. Estas 
cousas Crisostomo. E porque melhor menosprezes as boõas andãças e 
os dellectos tempo[r]aaes pẽssa muyto amado jrmaão e vee ou per 
semelhãça ou realmẽte e de feito que proueito e que bem fezerõ em ti os 
dellectos e prazeres passados1. e assi meesmo julgados que hã de vijnr 
por todos estes viços do mũdo nõ fiquara a nos outra cousa se nom tormẽto 
e choro. Onde no Apocalipse se diz. Quãto se glorificou ẽ os viços tãto 
lhe daae de tormẽtos e de choro. Cõsijra pois a folguãça do Lazaro e a 
pena do rico nõ menosprezemos os pobres nẽ os colhemos de maao olho 
mas hõremollos como poderosos e auogados nossos em o dia do juyzo 
e acorramos aas suas mingoas segũdo podermos. Ajnda saybamos que 
em elles desprezariamos o senhor de todas cousas que anda nuu pedindo 
de hũa parte a outra e que sta sempre aa sayda da casa sperando cõ a 
maão estẽdida2 porque elle meesmo diz. Qualquer3 cousa que a huũ 
destes meus pequeninos fezestes a my o fezestes. Onde Grego. // Irmaãos 
auẽdo vos conheçimẽto de folguãça do Lazaro obraae aguçosamente e 
cõ descripçõ e buscaae rogadores de vossas culpas e procuraae que no 

1  No original: passadas.
2  No original: estẽdido.
3  No original: Oualquer.
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dia do juizo ajaaes por auogados os pobres. Quãdo alguũs despreziuees 
virdes em aqueste mũdo ajnda que ajã algũas cousas que pareçã de 
reprehender nom os queiraaes menosprezar: porque per vẽtura aquelles 
que som doẽtes e feridos das ĩfirmidades dos custumes per vẽtura aa 
meezinha da pobreza os purga e alimpa. E se alguũs delles som taaes 
que cõ razõ mereçã seer reprehẽdidos da lhes tu jũtamẽte o pam pera 
gouuerno e a pallaura de corregimẽto ou emẽda. e reçeba de vos dous 
mantimẽtos aquelle que nõ demandaua mais que huũ quãdo for auõdado 
e mãtheudo da viãda de fora e de dẽtro cõ a pallaura. E o pobre pois que 
pareçe que he de reprehẽder deue seer amoestado e nõ desprezado. e se 
nõ teẽ cousa digna de reprehẽdimẽto deue seer cõ grãde diligẽcia hõrrado. 
Outrosi diz que neçessario he quando vijrmos aquelles que som 
cõpanheiros da nossa natureza homẽs como nos que nõ teẽ as cousas de 
fora que ham mester que pẽsemos como a nos outrosi mingoa muytas 
das cousas de dẽtro de maneira que nõ se alleuãte o nosso pẽsamẽto sobre 
os pobres quando vee que nos quanto de fora somos mais auõdados tanto 
mais mĩgoa auemos de dẽtro. Nõ som outorguados aos escolhidos os 
beẽs terreaaes ẽ aquesta vida. porque aos jnfirmos em que he sperãça de 
vida nõ outorgua o phisico todas as cousas que cobijça. e som dados a 
engeitados ou maaos os beẽs que desejã. porque os jnfirmos de que 
desperã os phisicos outorguã lhe todo o que desejã. Onde Ãbrosio diz 
que a cõtinuada bõa andança das cousas temporaaes he signal da eternal 
dampnaçom. Onde Agustinho diz. Tu es consollaçom sempiterna que 
solamẽte todos aqui aquelles que por tua consolaçõ desprezã a cõsolaçõ 
do mũdo: porque nom som auidos por dignos da tua cõsollaçõ aquelles 
que aqui som cõsollados. mas aquelles que aqui som atormẽtados reçebẽ 
cõsolaçõ: e aquelles que hã parte dos padeçimẽtos som quinhoeiros nas 
cõsollações. Nõ ha hy quẽ possa ẽ este mũdo e no outro auer cõsolaçõ 
nẽ pode aqui allegrar se: e depois no outro segre. Neçessario he que perca 
cada hũa destas cõsolações / aquelle que a outra quer possuyr. Estas 
cousas Agustinho.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo ẽ como eu seja de todo pobre de virtudes e 
cheo de sarna ou bostellas de peccados e mendigo que stou ante a tua 
porta da misericordia cobijçãdo de me fartar de exẽplos que caaẽ da mesa 
dos ricos filhos teus os quaaes som vestidos de purpura de padeçimẽtos 
e comẽ cada dia dos mãjares das virtudes venhã os caães que som os 



436 Vita Christi – II

teus doctores e lãbã as chaguas dos meus pecados: porque seendo morto 
ao mundo seja leuado per os angeos em o çeeo da cõtẽplaçõ das cousas 
çelestriaaes. e ouça Moysem e os prophetas partindo me de mal e fazẽdo 
bem de maneira que resurgindo das obras mortas spere de auer a vida 
eternal para sempre. Amen.

Da resusçitaçõ de Lazaro. Capitulo .xvij.

(Estando Jhesu com os discipolos aalẽ do Jordom em o lugar onde 
Johane ante bauptizara. aconteçeo que Lazaro yrmaão de Maria e de 
martha jmfirmou em Bethania) a qual staua dalli afastada per spaço de 
hũa jornada ou açerca (e suas jrmaãs emuiarom messageyro a Jhesu) que 
scusasse elle da infirmidade: e a ellas tirasse da door ou doo dizendo. 
(Senhor ex aquelle que amas he doente) Onde Agust. Nõ disserom vem 
e da lhe saude nẽ forom ousadas de dizer manda tu ally que se faça: e 
aquesto sera feito aqui. mas soomẽte disserõ. ex aquelle que amas he 
doente. como se dissessem abasta que o saybas: porque nom es tu aquelle 
que amas e nom curas do amado: porque quẽ ao prouximo nom acorre na 
neçesidade amigo nom he seu nem o ama. e por tanto nom forom a Christo 
nem emuiarom porque stauam detehudas no doo. E segũdo Theop[h]ilo. 
Por quanto eram molheres aas quaaes nom conuem de ligeiro sahir de 
suas casas. por que auiam grande sperança em Christo. (E Jesu amaua a 
Maria Magdalena e Marta e Lazaro) A qual cousa o euãgelista acreçẽtou 
por demostrar porque razõ nõ cõueo a ellas de yrẽ persoalmente porque 
amehude pousaua cõ ellas e amehude lhe faziã aquello que perteençe 
ao officio da humanida//de. Onde Agustinho diz que Lazaro doente e 
aquestas tristes todas erã amadas ou amados auiã pois sperãça porque 
erã amados da quelle que he cõsollador dos doẽtes e curador dos fracos.

E aqui nota que aquelles que som mais amigos de Christo algũas 
vezes som mais enfermos e soportã mais graues penas e males que outros. 
Assi como o phisico que ha temor da infirmidade perijgosa assi como 
de door aguda. e assi segũdo diz Hugo. auẽdo o senhor deus noticia que 
alguũs hã de pecar muyto fere os e atormẽta os que nõ pequẽ. porque 
mais proueyto lhes he de seerẽ quebrãtados cõ doores pera auerem 
saluaçõ que ficarõ saãos e sem doẽças pera perdiçom. mas paramẽtes 
aaquelles que adoeçẽ ou que hã tribullaçoões1 que se correguã. porque 
aquelle que lãça a seeta ou pedra ao fito ou ao sinal quanto mais vezes 
lãça tãto se mais achegua a dar perto do fito: de guisa que aa fim algũas 

1  No original: trihullaçoões.
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vezes toca o fito. e assi atira ou lança a nos que somos no mũdo como 
fito de seeta a morte ou deus muytas vezes per infirmidades e tribullaçoões. 
e quanto mais ameude tira a nos tãto nos tira mais dereito e mais 
perijgosamẽte se nos nõ coregemos (E como soube o senhor que Lazaro 
era doẽte disse. Aquesta enfirmidade nõ he de morte) .s. nõ he tal que 
tenha a morte: ou que seja muyto tempo doẽte de morte. (mas he pera 
seer glorificado o filho de deos per ella) .s. per demostraçõ da sua virtude. 
E aquesta era a fim da sua enfirmidade. e porque mais claramẽte e mais 
euidẽte se mostrasse o millagre. e porque resusçitasse cõ major louuor 
e gloria (deteue se ainda aalẽ do Jordã dous dias em aquelle lugar) dõde 
staua. e em aquelle dia que Lazaro moreo chegou a elle o messageiro. 
Onde Cristo. Deteue se ajnda dous dias por que lhe saysse a alma e que 
fosse soterrado. porque nõ podesse ajnda alguẽ dizer: que ajnda nõ era 
morto quando o resusçitou. mais que foy esmoreçido e nõ morto. (E 
depois) antre as outras cousas (disse a seus disçipollos Lazaro nosso 
amigo dorme. mas vou a espertallo do sompno) E he de saber que sompno 
se toma de mujtas maneyras. aas vezes por o sompno da natureza. onde 
em Job se diz. porque dormas mais seguramẽte. E algũas vezes por o 
sompno da morte. onde o apostollo. Nõ queremos que nõ ajaaes noticia 
daquelles que / dormẽ. E algũas vezes per negligẽcia. onde no psalmo 
se diz. Ex que nõ tosquenejara nem dormira. E aas vezes se toma por o 
somno da culpa. onde o apostollo diz. Alleuãta te tu que dormes. E algũas 
vezes se toma por a folgãça da contẽplaçõ. onde nos Cãticos. Ex que eu 
durmo e o meu coraçõ vigia. e aas vezes por folguãça da gloria vijndoira. 
onde no psalmo se diz. em paz pera sempre dormirey e folgarey. A morte 
he dicto sompno por a sperãça da resurreçõ. e por tãto acustumou se de 
chamar dormiçõ depois que Christo morreo e resurgio. Segũdo Agustinho. 
dormia elle quanto ao senhor que o podia resuscitar. mas quanto aos 
outros morto era. porque tã ligeiro he a Christo resusçitar o morto do 
sepulcro como ao outro spertar o que jaz dormindo na cama. e ajnda 
mais ligeiro lhe he. Segũdo Criso. auẽdo os discipollos temor de tornar 
a Judea onde o quiserã apedrar e disserõ lhe. Senhor se dorme saão sera. 
Sooe a seer o sõpno dos enfermos começo de sahude ou signal della 
querẽdo dizer se elle pois dorme nõ he neçesario nẽ proueitoso que tu o 
vaas acordar. Sandiçe pareçeria hyr tã grãde caminho por acordar Lazaro 
do sompno (Emtõ lhes disse Jhesu manifestamente. Lazaro he morto e 
praz me) nõ por sua morte. mas por vos e por vosso proueito. (por quãto 
eu nõ estaua ally porque creaaes) mais firmemẽte que aa primeira tomãdo 
experiẽcia ou prouaçõ da minha diuijndade em sua resurrecçõ. Onde 
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Agusti. Prazeme disse Christo por vos por nõ star eu alli ajnda faz a 
auerdes mayor ffe. porque se alli steuera curara ho como adoeçeo. a qual 
cousa fora pequeno signal pera demostraçõ de minha virtude. mas porque 
nõ stando eu ally sobreveyo a morte serees corroborados ou fortificados 
em minha ffe quando me virdes auer poderio de resusçitar o morto que 
jaz podre segũdo Crisost. Christo dizia aquesto porque podesem ja 
começar de se marauilhar porque elle podia dizer que era morto aquelle 
que nõ vira nem ouuira dizer. E conhoçẽdo elles que nõ se escondia cousa 
que creessem (Foramse pois o senhor e seus disçipollos e vierõ açerca 
de Bethania.) que staua de Jherusalẽ per spaço de quynze stadios: de que 
oyto fazem huũ milhar: ou hũa milha. Nẽ quis logo entrar // mostrãdo 
que nõ vijnha por fazer millagres: e porque se mostrasse a deuoçõ das 
molheres sanctas que sayrõ a elle .s. Maria e Martha. Estãdo elles ajnda 
fora do castello de Martha: a qual tijnha cujdado da casa foy dicto como 
vijnha Christo (e leixãdo Martha sua jrmãa e os judeos que as vierõ a 
cõsollar) porque erã nobres donas. e ella soo veyo fazer reuerẽcia a 
Christo deuotamẽte. onde Criso. diz que nõ chamou ella sua jrmaã pera 
hyrẽ ãbas a Christo: mas ella soo lhe quis hir a fallar e dizer lhe aquello 
que se passara. e como Christo pos ẽ boa sperança ẽtõ tornou se e chamou 
a Magdalena. Estas cousas Criso. (Martha pois disse a Jhesu. Senhor se 
tu fores aqui) ẽ este lugar presente (meu jrmaão nõ morrera) E depois 
que ella fallou cõ o senhor sobre a resusçitaçõ partio se e foy chamar a 
Magdanella sua jrmaã (dizẽdolhe mãsamẽte. Ex aqui o mestre e chama 
te) Onde Agusti. diz. De cõsijrar he que abaixou a falla e calladamẽte a 
chamou: e por tãto chamou assi a sua jrmaã porque se soubessem os 
judeus que Christo vijnha partirõ se dalli e nõ forõ testimunhas deste 
millagre. Estas cousas Agust. (mas tãto que Maria esto ouuio alleuãtouse.) 
da folgãça ou assesego da cõtẽplaçom (e aginha) per desejo de coraçõ 
(e veo se) com grãde deuoçõ (a elle onde staua ajnda fora do castello alli 
onde o leixara Martha. E os judeus pois de Jerrusalẽ e os outros) que 
stauã ẽ casa (quãdo virõ que Maria hia trigosa forõse em pos ella: creẽdo 
que hya ao moymẽto chorar.) e nõ sabẽdo elles que Jhesu alli staua. Per 
a prouidencia e ordenaçõ de deus foy feito que estes iudeos a seguissem. 
porque segũdo Agu. esto foy aazo que esteuessem ally muytos quãdo 
Lazaro foy resusçitado. porque de tã grande millagre como era de 
resusçitar huũ morto de quatro dias teuesse mujtas testimunhas (Em 
como pois viesse Maria onde era Jhesu e veendo lançouse aos pees delle) 
açerca dos quaaes sabia que guaãçara perdoãça de seus pecados e disse 
lhe assi como Martha auia dicto. senhor se foras aqui meu jrmaão nõ 
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fora morto. E em aquesto que Maria hya trigosamẽte a Jhesu se mostra 
segũdo Agust. que nõ viera Martha ante que ella se Maria primeiro 
soubera parte que Jhesu viera. E per aquesto que Maria / e Martha sayrõ 
a reçeber o senhor nõ sperando a sua vijnda: da a entẽder que quando 
queremos seer recõçilliados a deus deuemos de sayr nos a elle per peẽdẽça 
ante que elle venha a nos por tomar vinguãça. porque segũdo diz Ambro. 
çessa a vinguãça diuinal se o conheçimẽto e cõfissom humanal saae a 
reçebello. E quando nos queremos cheguar a Christo e auer delle proueito 
sayamollo a reçeber em quanto elle vẽ: e nõ speramos que elle venha a 
nos. mas ãte vamos nos trigosamẽte a elle. (E Jesu como vio Maria e os 
judeos que vijnhã cõ ella chorãdo) da morte de seu amjgo (doeose ou 
asanhouse no spiritu) dãdo voz e sospiro de homẽ que chora (e tornou 
se a elle assi meesmo) ca outrẽ nõ podia toruar mostrando humanal 
affeiçõ e amor que auia no plãto que faziã os amigos. Fremitus ẽ latĩ quer 
dizer mouimẽto de sanha que acude aos viços de alguẽ e toruaçõ he huũ 
mouimẽto cõ gemido de coraçõ. E porque a ffe de Christo he Christo 
meesmo auer ẽ coraçõ por tãto asanha se Christo ou se queyxa e torua 
se em o homẽ quando o pecador cõta os malles que fez e os beẽs que 
reçebeo: e se arreprehẽde dos pecados. Esta queyxia outro sĩ de Christo 
procedia de sanha que elle auia cõtra o dyaboo per cujo engualhamẽto 
e sossacamẽto a morte viera ao mũdo o qual demonio auia elle çedo de 
desbaratar. e aquella toruaçõ proçedia da cõsiraçõ que auia da miseria 
da cõdiçõ humanal e da cõpaixõ de Lazaro e de suas jrmaãs. porque assy 
como verdadeiro homẽ de hũa natural affeiçõ choraua com aquelles por 
nos ẽsinar que deuemos auer cõpaixõ das miserias alheas. Estas paixões 
pero nõ forõ em Christo viçiosas: mas ante forã virtuosas. porque nõ erã 
sem o juyzo da razõ proçeder mas ante venhã em pos elle e mouidos ou 
spertados per elle (e disse lhe Jhesu. Onde o posestes) pregũta mas nõ 
por o nõ saber. em a qual cousa misticamẽte da a entẽder que nõ sabe 
parte do pecador semelhauel aaquelle que se entẽde per Lazaro. Onde a 
glosa diz que aquelle que seendo absente soube que elle era morto sabia 
onde era posto e sobterrado. mas em dizendo aquesto assi da a entender 
que nom ha elle sentido nem conheçimento de tal homẽ. Onde se diz. nõ 
vos conheço. e a Adã foy dicto. onde stas. (E disserõ lhe senhor vem no 
tu veer) e veyo o senhor // per cõpaixõ e vio cõ os olhos da misericordia. 
porque segũdo diz Agust. vee o senhor quando se amerçea. e mostrãdo 
sua affeiçõ e desejo cõ lagrimas (Jhesu cõ piedade chorou) e cõ 
humanidade misticamẽte ensinãdo o homẽ que por o pecado auia mester 
choros: mostrãdo que aquelles que morrẽ morte de pecado que deuẽ seer 
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chorados porque tornẽ a reuiueçer. Onde Alchyuio diz que porque era 
fonte de piedade que por tãto choraua por parte da humanidade aquelle 
que pode resusçitar por parte da diuijndade per sua potẽcia. E Beda 
pregũta porque chorou Christo se nõ porque ensinase os homẽs a chorar. 
Choremos pois nos por nos meesmos e por aquelles todos que sentimos 
que jazẽ em o fedor dos viçios. se per vẽtura plazera a deus que por 
nossas lagrimas nos resusçite. E segũdo diz Agust. lee se que Jhesu 
chorou sobre Lazaro e que steue toda a1 nocte ẽ orações e que foy do 
caminho cãsado. mas nũca se lee que rijesse nẽ ouuesse boa ãdãça. Onde 
Crisos. diz que muytas vezes acharas que chorou e nũca que rijesse nẽ 
soomẽte que sorrijesse alguũ pouco nẽ ouuesse prazer.

E nota que o senhor nõ chorou por Lazaro seer morto mas 
resusçitado per as miserias e captiuidades desta vida onde nẽ por a nossa 
morte nem por a morte dos outros deuemos auer tristeza. Como seremos 
nos reçebidos hõrradamẽte cõ gualardoões daquelle a que nõ hymos per 
nosso grado. Ca segũdo o apostollo coroa da justiça dara o senhor aquelles 
que amã aa sua vijnda. e porque amamos afficadamẽte a vida em a qual 
quanto o homẽ mais steuer tãto teera mayor carrego de pecados. Ou 
çertamente o senhor chorou a morte em que o homẽ ẽcorre em pecado 
e ajnda encorreo em as miserias e cojtas que forom dados ao linhagẽ 
humanal por a culpa. Se o pecado nõ fora sem diuida nõ viera a morte. 
(E Jesu outra vez se queixou ou asanhou ẽ si meesmo) cõtra a maldade 
dos judeus que murmurauã de seus feitos malliçiosamẽte (e veyo) mouido 
per misericordia (ao moymẽto o qual era hũa guaiua ou coua que tjnha 
hũa pedra ẽçima) E chama se mojmẽto porque moue a voõtade daquelle 
que o veẽ pera orar por a alma de aquelle que alli foy soterrado. e porque 
cuyde na sua morte propria (e outra vez se asanhou ou se agrauou ou se 
cõfrãgeo) por dar a ẽtẽder / que os hã de resurgir dos peccados deuẽ star 
em cõtinuado choro segũdo aquello do psalmo que diz. todo o dia entraua 
ou andaua triste. Amehude pois se chore o pecador e amehude se cõfrãgua 
Christo no homẽ se elle quer tornar a viuer. (E mãdou Jhesu tirar a pedra) 
que staua ẽçima posta porque todos vissem que era morte e corrõpido. 
mas cõtradizia Martha fallãdolhe desta guisa (senhor de quatro dias he 
e ja federa) como se dissesse: ajnda que alguũs mortos fossem resusçitados 
ẽ quanto erã frescos e a cabo de pouco tempo empero nõ foy ouuido 
atees alli que morto de quatro dias e ja desfeito ẽ fedor resusçitasse. e 
segũdo pareçe esto proçedia da jnnoçencia de Martha que se se 
marauilhaua de aquesto porque daquella meesma virtude e poder he 

1  No original: o.
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resuscitar huũ morto rezẽte que he de resusçitar huũ morto de quatro 
dias. De si alleuãtada a pedra (e Jhesu alleuãtãdo os olhos ao çeeo fez 
graças a deus seu padre por seer ouuido) Onde Origenes diz que auia 
elle de orar por a resurreiçõ do Lazaro: mas adiãtouse primeiro da sua 
oraçõ aquelle que he padre soo. e ouuio ãte que fezesse e ẽ logo de oraçõ 
deu lhe graças e louuores por seer cõprida e outorguado dizẽdo. graças 
faço a ti porque me ouuiste. Estas cousas Origenes. Por tãto ajnda orou 
por nos ẽsinar que nas neçessidades nos recorramos a ajuda da oraçõ. 
Onde e Yllario diz que nõ ouue elle mester de orar ou rogar mas orou 
por nos porque nõ leixasse de se saber que elle era filho e a elle nõ 
aproueitaua a pallaura da oraçõ: mas feze a elle porque viesse dello 
proueito aa nossa ffe. nõ era pois elle falleçido ou mĩgoado de ajuda: 
mas somos nos mingoados de doctrina. Estas cousas Yllario. A Christo 
cõuẽ soomẽte orar por razõ da humanidade porque per razõ da diuijndade 
elle meesmo ouue cõ o padre. por aquesto que Jhesu aleuãtou os olhos 
ao çeeo nos amostrou a forma de orar a qual se faz alleuãtãdo ẽ deus e 
tirãdo a memoria do cuydado e teençõ de todallas cousas presentes. E 
outrosi alleuãtãdo a voõtade a deus quando nõ cõfiamos dos nossos 
meritos e speramos na misericordia de deus soomẽte e por aquesto que 
no começo da oraçõ elle fez graças a deus: a nos he dado exemplo que 
quando queremos orar demos primeiramẽte graças a deus das cousas e 
beneficios reçebidos ãte que // peçamos as cousas vijndoiras: porque 
deos por as graças que lhe fazẽ por as cousas passadas se jnclina a fazer 
ou dar os beneficios seguĩtes mais aginha (de sy com grande voz) mais 
de grandeza de virtude que de grandeza de braado ou voz (braadou.) por 
sem deteença de tempo poder dar a vida. Esta voz he representatiua 
daquella grãde voz que sera na comũa e grãde resurrecçõ quando no 
spaço do mouimẽto do olho os mortos ouuindo a trõba resurgirã. Braadou 
digo. (dizẽdo. Lazaro vẽ fora) .s. quanto ao corpo que saysse do sepulcro. 
e quanto aa alma que saysse fora do jnferno: o qual segũdo Agustinho 
por tanto o chamou per seu nome proprio: porque tãta era a virtude da 
sua voz que jũtamente todollos mortos forçadamẽte resurgirõ se nõ porque 
declarou o nome daquelle soo determinãdoo e limitãdo a sua virtude a 
elle. e nõ soomẽte (Lazaro se alleuãtou mas saltou fora) ajnda que teuesse 
(leguados os pees e as maãos cõ legaduras) .s. cõ çintas cõ que os antigoos 
soyã leguar os mortos. (e o seu rostro estaua atado cõ huũ sudairo) por 
nõ auerẽ delle nojo em que se mostra mais claramẽte a virtude diuinal e 
o millagre seer muy çerto. e por tãto o mãdou que resurgisse assi atado 
e cuberto como jazia (entom mandou aos discipollos que o soltassem) 
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ou desleguassem (e o leixassem andar) porque per as obras do homẽ 
viuo se mostrasse verdadeiramẽte resusçitado e nõ fantasticamẽte. Onde 
segũdo Origenes he de cõsijrar que a tardãça que se fez em alleuãtar a 
pedra que jazia lãçada ẽ çima veyo per aazo da jrmaã do morto. e por 
tanto se perlongou em quanto ella deteue a Christo per pallauras de nõ 
cõsentimẽto: mas como ella obedeçeo a se cõplir o mãdado de Christo 
logo seu jrmaão foy resuscitado por tal que por aquesto aprendamos de 
nõ poer ãtreuallo antre os mãdados de Christo e o cõprimẽto ou execuçõ 
delles se desejamos que se cõpria logo a obra da saluaçõ. segũdo aquello 
do psalmista que diz em o ouuido da orelha me obedeçeo .s. ouuio como 
me ouuio logo fez o que eu mãdaua. Aqui he de saber que a morte da 
alma he huũ dãpnoso desemparo de deus: o qual se faz per pecado mortal 
per o qual deos he empuixado da alma. Onde segũdo Agu. a morte da 
alma se faz quando deus a desempara as/sy como a morte do corpo he 
quando o desempara a alma. Per quatro passadas vẽ a morte da alma. A 
primeira passada sua he de hũa çĩtilla ou mouimẽto pequeno de delectaçõ 
no coraçõ. e a segũda passada he o cõsentimẽto. e a terçeira a obra. a 
quarta he o costume ou husança. mas deus resusçita a alma daquesta 
morte aa vida per graça per a qual he a elle recõciliado o pecador. E 
aquesta visitaçõ se entende na resuscitaçõ do Lazaro. O lugar dõde staua 
aquelle enfermo era Bethania que he interpretada casa de obediẽcia: per 
a qual cousa se da a entẽder que se o enfermo for obediẽte a deus pode 
muy aginha delle seer curado. Mostra se ajnda ẽ aquesto segũdo Anselmo 
que todos os de boõa voõtade que morrerẽ quanto a este mũdo e se lãçã 
no seyo da obediẽcia serã resuscitados pera vida eternal. mas esta 
Bethania era de Martha e de Maria. per as quaaes se entẽdẽ as duas vidas 
.s. auctiua e cõtẽplatiua: porque seja assi dado a entẽder que pera 
obediẽcia o homẽ perfeito he dado aa vida auctiua e aa cõtẽplatiua. Dize 
se de Lazaro que depois nũca rijo nẽ mostrou no gesto alguũs signaaes 
de jogo nẽ lediçe por quanto foj tornado aas miserias daquesta vida de 
que ja auia escapado quando morreo. e amãdo agora mais que ãte aquella 
outra vida anojaua se daquesta. Onde Agust. diz. Oo se podessemos 
spertar os homẽs e que nos meesmos cõ elles fossemos spertados pera 
seermos taaes amadores da vida que pera sempre dura como som mujtos 
daquesta vida que nos foge. Creese que aquesto foy feito ẽ aquelle dia 
que se lee aquelle euãgelho na ygreja .s. na sesta feira ãte da domingua 
da paixõ (mujtos pois dos judeus que virõ as marauilhas que fez Jhesu 
creerõ ẽ elle) e nõ foy sem razõ porque tal milagre nũca fora ouuido no 
mũdo. Onde segũdo Agust. diz que passa sobre todo millagre aquelle 
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que Jhesu fez sobre Lazaro. (e algũus daquelles judeus se partirõ ẽ aquelle 
dia para os phariseus e cõtarõ lhes aquello que fez Jhesu e muj grãde 
fama era daqueste millagre) açerca delles muytos lho cõtauã cõ boo zello 
porque os amãsassem da queixia que tijnhã cõtra Jhesu e demouiãnos a 
creerẽ. e outros lho cõtauã com maao desejo por os mouerẽ mais cõtra 
Jesu. porque assi como dos signaaes vistos os boos se cõuertẽ e melhorã 
em si. assi os maaos amehude se endurẽ//tã mais e pejorã dãpnãdo se. 
Per os boos se entendẽ aquelles que amã e lhes praz do bem dos outros 
como do seu mesmo e todas cousas tomã a boa parte. e per os maaos se 
entendem aquelles que veendo as obras dos seruos de deus perseguẽ nos 
e spreitã nos e trabalhã se de os deffamar.

Oraçom.

Ihesu benigno que resusçitaste Lazaro que era de quatro dias morto: 
e o fezeste saltar fora do sepulcro: e o mãdaste soltar dos atamẽtos que 
podesse liuremente andar. mouã se eu te peço as tripas ou entredanhas 
da tua misericordia sobre my morto per delectaçõ e per cõsentimento e 
per cõprimento de pecado: e corcouado cõ o peso da maa husança delle. 
e ja soterrado per quatro dias e fedorẽto. e resuscita me do sepulcro dos 
peccados de guisa que per cõfissom eu venha e saya fora dos noos e 
atamẽtos dos pecados soltando me do peccado da morte. e outorguãdo 
me que desatado e liure de toda seruidom de pecado ou vaa aa liberdade 
da gloria dos filhos do poderoso deus. Amen.

Do ajuntamẽto dos bispos e phariseos contra Jhesu.
Capitollo .xviij.

Poblicado assi o millagre da resurrecçõ de Lazaro (os bispos ou 
sacerdotes.) mayores que tijnhã mayor autoridade e erã mais leterados) 
e os phariseos) que pareçiã mais relligiosos que todos outros por a qual 
razõ seu maao feito era mais graue forõ mouidos a tractar publicamente 
da morte de Christo por a sanha e emueja que auiã da sua fama e louuor. 
e pera fazerem aquesto (ajũtarõ o cõselho) principal em o sabado logo 
seguinte. (cõtra Jhesu) porque auiã medo se o leixassem assi viuer e fazer 
taaes signaaes de perderẽ o lugar e os freigueses e deuotos que tijnhã. e 
que toda a gẽte o seguisse a qual se o aleuãtassẽ por rey auer se hia por 
injuriado o emperio romano sem auctoridade do qual nõ podia liçitamẽte 
alguẽ seer chamado rey e alleuãtar se hya cõtra os judeos por destroillos 
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como reuees. Onde pervẽtura auiã ajnda desto mayor reçeo .s. que se 
todos creessem em Christo que nõ ficaria alguẽ que defendesse o tẽplo 
cõtra os romaãos. E aqueste era o primeiro cõselho que fezerõ cõtra Jesu 
Christo ante desto empero escõdidamẽte o queriã matar / mas agora 
publicamente firmarõ a sentẽça mas ouuerõ temor onde nõ auiã de auer 
porque se elles creerã a Christo nõ perderã o lugar que tijnhã nẽ a cõpanha. 
mas por que ouuerõ temor de perderẽ as cousas temporaaes e nõ teuerõ 
cuydado das spirituaaes por tãto matarõ a Christo e perderõ1 hũas e 
outras. Que vos aproueytou o sandeus de judeus de cometerdes tã grãde 
trayçõ? Per vẽtura o fezestes por nõ seruir ao senhor Jesu Christo segũdo 
elle ensinou? e por tãto nõ ouuestes senhor. A elle seruẽ os reys que vos 
seruijs e vos sooes feitos maaos seruos dos boõs seruidores de Christo. 
e por elles comũmẽte quebrãta elle a vossa perfia e rebellia. e per elles 
destrue os vossos cõselhos. e per elles vos pagua o gualardõ de vossas 
treyçoões sobre as vossas cabeças. Aquelle senhor que vos matastes nõ 
desejaua que vos fossees seruos mas liures quando dizia. Se vos o filho 
liurar verdadeiramẽte serees liures: mas nõ soomẽte engeitauees a deus 
que he verdadeiro senhor e rey e engeitastes a liberdade. mas ajnda 
cobijçãdo de o neguar braadastes: nõ auemos rey se nõ Çesar. Cõsijra 
agora quantos som os homẽs e ajnda daquelles que tragẽ auetos de 
relligiosos que arremedã e seguẽ os judeus auendo reçeo de perderẽ as 
cousas tẽporaaes que ouuerõ nõ justamẽte2. Estã em reçeo de as leixarẽ 
e por ellas perdẽ as eternaaes os quaaes porque agora se paguã das 
escoridades das treeuas de dẽtro da culpa. por tãto serã emtõ cõ elles 
lãçados nas treeuas mais baixas da pena do inferno. Onde cõ razõ perdẽ 
hũas cousas e outras. O religioso pois cobijçoso ou sem proueito de 
chorar he porque este he mais mezquinho que todas as criaturas. porque 
nõ teme deus nẽ o mundo. (Emtõ Cayphas por que fora bispo aquelle 
ãno) por auctoridade do officio fallou aquello que deueriã fazer dizẽdo. 
(cõpre que huũ homẽ) ajnda que seja boo e justo (moyra por o poboo. 
por que nõ se perca toda a gẽte) se a qual viuesse. porque o bẽ comuũ 
he mais pera escolher que o bẽ particullar. Aqui se mostra claramẽte que 
a ẽueja que auiã cõtra Christo e o themor de perderẽ o estado tolhia o 
juizo da razõ. porque em nẽhuũ caso he licito nẽ cõuinhauel de matar o 
justo e innocẽte porque per aquesto nõ se requere o bẽ comuũ mas ante 
se destrue. Por a qual razõ per o juyzo de deus encorrerõ em [G] // aquelle 
mal de que cuydarom a escapar per morte de Christo. Em pena deste 

1  No original: perdeeõ.
2  No original: justamẽtẽ.
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pecado os romaãos destruyrã a gẽte e o estado dos judeus a qual cousa 
foy feita per Tito e Vespasiã .xlij. annos depois da paixõ de Christo. Mas 
Cayphas ajnda que ẽtẽdesse dar cõselho proueitoso a escapar e remijr 
toda a cõpanha. empero segundo Theophilo nõ se segue que qualquer 
que prophetiza seja propheta: porque a algũs he encomẽdado o huso de 
algũas cousas e obrar dellas. mas empero nõ lhe he dado aquelle officio. 
Onde origenes diz que nõ he propheta qualquer que prophetiza. assi 
como nõ he visto todo aquelle que requere e persegue a justiça: porque 
alguũ que por a vaã gloria faz cousa justa nõ he porẽ justo. Estas cousas 
Origenes. Cõplidoiro e neçessario he e foy que Christo padeçesse e 
morresse por nos per tres razões. Primeiramẽte por demõstrar açerca de 
nos juyzo da diuinal piedade e merçee. A segũda razõ por paguar o preço 
do nosso remijmẽto que foy o preçioso sangue de Jhesu sem magoa 
algũa. Terçeiramẽte por dar a nos exẽplo de seguirmos suas peeguadas. 
E outrosi per outras tres razões cõuijnha de Christo morrer. Primeiramente 
per que o homẽ morto era: e portãto cõuijnha que Christo morresse e 
destruysse a morte e aviuẽtasse o homẽ. e o homẽ era morto de quatro 
mortes .s. de morte de natureza e de culpa e de pena e de priuaçõ de 
deus. a primeira destas destrujo per sua gloriosa resurreiçõ. a segũda per 
o spargimẽto do seu sangue. e a terçeira per o esbulho do jnferno. a 
quarta per restituyçõ e entrega da sua visom. A segũda razõ porque o 
homẽ era perdido e porem cõuinha1 que Christo viessenos a buscar e 
que achasse o homẽ perdido. A terçeira razõ porque o homẽ era apartado 
de deus e derramado: por tãto cõuinha que vyesse e apanhasse os homẽs 
todos em huũ e os tornasse pera deus. Porẽ segundo que dicto he Cayphas 
pronũciou pallauras de prophecia empero nõ era propheta: ca nõ reçebeo 
spiritu de prophecia nẽ ouue dõ de propheta: assy como Balaã a nõ ouue. 
Onde segũdo Agus. somos ensinados que atees os maaos homẽs dizẽ 
algũas vezes aquello que he por vijnr. a qual cousa per o euãgelista põe 
ao sacramẽto de deus porque Cayphas nõ de sy meesmo mas como bispo 
e o mayor sacerdote de aquelle ãno prophetizou por o sacramẽto ou 
misterio que tijnha nas maãos e nõ poder: porque nõ sabẽdo elle o que / 
dizia o spiritu sancto fallou ẽ elle: nõ por seu mereçimẽto: mas por a 
dignidade do officio. e per ventura a vnçõ põtifical lhe deu syso e 
entẽdimẽto de prophetizar. Onde Crisost. diz. Vee tu quanta he a virtude 
do spiritu sancto que per a maa voontade ouue poder de pronũciar 
pallauras de prophecia. Vee outrosi quanta he a auctoridade do bispo e 
a sua virtude como foy feito bispo ajnda que nom fosse digno prophetizou. 

1  No original: cõnĩha.
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e a graça husou soomente da sua boca e nõ tãgeo nẽ chegou ao coraçõ 
que era çujo. Estas cousas Crisost. Per a qual auctoridade soo creemos 
que o maao prellado sera ouuido peruẽtura porque he preguoeiro da 
ygreja e ẽ seu nome e voz diz oremos. empero que muytas auctoridades 
diguã e façã cõtra aquesta assi como aquello que diz que aquelle que esta 
amergido ou derribado dos seus pecados nõ remij os alheos e semelhãtes 
e outras autoridades. E dizese que Chayphas era bispo aquelle ãno ca nõ 
ẽbarguãdo que deus stabeleçesse que huũ fosse mayor sacerdote e quando 
este morresse que o socçedesse outro. empero per cobijça aueyo depois 
que forom muytos ẽ cada huũ ãno que ministrauã a reuezes (Des aquelle 
dia pois) assy como se o cõselho que ouuerõ fosse boo e proueitoso 
(cuydarõ) mais descubertamẽte e cõ mayor determinaçõ que ante o mais 
çedo que podessem (o matassem) mandãdo que fosse leuado a Jerusalem. 
Porque pois Jhesu era ẽuiado aa morte por tãto des aquelle sabado ẽ que 
ajũtarõ aquelle cõselho começamos nos a nẽbrãça da paixõ de Christo 
no officio diuinal. e mayormente nos hymnos: e nõ dizemos gloria patri: 
no introito da missa nẽ os respõsos. e assi como açerca da hora ẽ que foy 
feito esto cõselho ou cõçelho publico a ygreja começa fazer plãto auẽdo 
cõpaixõ de seu senhor assi como os mẽbros da sua cabeça e des entõ 
chorãdo reza. e diz. A bãdeira do rey he o misterio da cruz e os clauos e 
a lança do corpo furado e outras cousas semelhauees atees o dia da paixom 
empero nõ cãta cõplidamẽte porque nõ era aĩda posto o senhor nas maãos 
daquelles que o auiã despedaçar. e porẽ chamamos aaquella domingoa 
e aquella somana da paixõ do senhor e foy descuberto aqueste cõselho 
que fora auido da morte de Jesu Christo: mas o senhor que he sabedor e 
todo sabia querẽdo dar lugar aa sanha delles desi per que nõ erã ajnda 
cõpridas todas // cousas e por que nõ era ajnda a hora em que auia de 
seer trahido e crucificado depois deste cõselho guardaua se cõ mayor 
cauthella (e leixou de ãdar plazeiramẽte1 acerca delles) nẽ foy aa outra 
çidade poboada saluo. (ẽ a cõmarca que estaua jũto cõ o deserto) onde 
auia poucos dos judeus e nom auia ally quem o spreytasse muytas vezes 
.s. (na çidade de Efrem) que era pouco poboada e staua mais apertada2. 
(e ally estaua cõ seu discipollos per alguũ tempo) atees que foy açerca 
o tempo da sua paixõ mas esteue ally poucos dias escõdido e amorãdo 
se cõ seus discipollos per alguũ tempo. Onde Crisostomo diz que quando 
os outros festejauã e tomauã prazer emtõ se escondiã elles e metiã em 
mayor medo e perijgoo. empero acurauã cõ elle segũdo que diz aquello 

1  No original: plaeirzamẽte.
2  Mais correto: apartada.
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vos sooes aquelles que acurastes ou aguardastes cõ migo nas minhas 
tẽptaçoões. e da questa maneira fugio o senhor de pareçer per ante os 
maaos seruos e aquesto nõ fez por mingua de poderio mas porque desse 
a nos outros exẽplo de viuer. Onde Agustinho diz. Nõ fez aquesto porque 
nõ teuesse ou lhe falleçesse poder porque se elle quisera bẽ podera 
cõuersar cõ os judeus e que nõ lhe fezerã elles cousa algũa: mas 
demostraua exẽplo aos discipollos. em que se mostra nõ seer pecado 
ajnda que os fiees christaãos se afastẽ e tirẽ dãte os olhos da quelles que 
os perseguẽ: e se tirã da sanha dos malliçiosos escõdendo se delles ante 
quise poõer de ante que os vejam. Segundo Origenes honesta cousa he 
e de louuar stãdo o homẽ no perijgo e tormẽto de cõfessar a Jhesu Christo 
nõ se afastar por nõ cõfesallo nẽ recusar de se pooer aa morte por a 
uerdade. mas nõ deue dar alguẽ occasyõ de vijr a tãta tẽptaçõ e a questo 
por duas razoões. A primeira porque por muy grã presumpçõ he meter 
se o homẽ nos perijgos e esto porque nõ teẽ prouado a sua virtude a qual 
algũas vezes he achada fraca e por a duuida do que podera a cõteçer e a 
segũda razõ porque nom demos ajuda aos perseguidores a presentãdo 
nos a elles pera seerẽ mais cruees e peores do que som. e que nos ajamos 
de dar conto e reposta do seu mallefiçom e que padeçamos penas por 
elles (E a pascoa dos judeus era açerca) e segũdo mãdamẽto da ley que 
era que fossem todos os de Judea ajuntados forã se / muytos a Jherusalẽ 
da quella comarca ante da pascoa por se sanctificarẽ e alimparẽ per 
oraçoões e sacrifiçios para dignamente começarẽ de comer o cordeiro 
da pascoa o qual nõ auia de comer alguẽ saluo seẽdo limpo. Onde som 
enformados aquelles que hã de comũgar que per cõfissõ oraçõ e jejũ 
primeiramẽte seerẽ purificados. Se aquesto se fazia do signal que era ẽ 
figura mujto se deue homẽ de sanctificar per boas obras pera dignamẽte 
reçeber o verdadeiro cordeiro sẽ magoa que he o corpo de Christo. Mas 
os judeus esqueçidos da sua sanctificaçõ tractauã da morte do verdadeiro 
cordeiro cobijçãdo de mesturar ẽ sua festa o sãgue sem culpa. (buscauã 
pois Jhesu.) nom pera o honrrarẽ mas pera o matarẽ. (E fallauã huũs cõ 
os outros no tẽplo. que cuydaaes vos porque nõ veem ao dia da festa) 
Marauilhauã se porque em tã grande ajũtamẽto de cõpanha nõ vijnha 
elle ensinar e nõ era marauilha porque aa festa que nom he dereitamẽte 
feita nõ vay ally Jhesu segũdo aquello de Ysayas que diz. As vossas 
festas nõ consentirey. Mas onde se faz como se deue sempre o senhor 
sta presente segũdo aquello que diz. Onde forẽ dous ou tres ajũtados ẽ 
meu nome eu som ẽ meyo delles. E porẽ ajũtemonos na casa do senhor 
e busquemos Jhesu cõsollãdo nos huũs a outros e fazẽdo oraçõ roguãdo 



448 Vita Christi – II

que venha ao dia da nossa festa e nos sanctifique per sua presença. E diz 
adeãte o euãgelista como se respõdesse aa pregũta que elles faziam. 
(Disserõ os bispos e os phariseus que se alguẽ soubesse onde estaua 
Jhesu que o fezesse saber aa justiça) do comuũ que o prenda .s. aos 
ministros ou algozes do corregedor. E por aquesto se afastaua Jhesu 
delles como de engratos e obstinados que quer dizer endureçidos. Cõsijra 
tu pois e paramẽtes como aquelles treedores sobredictos andauã 
esqueentados ẽ aquelle maao cõselho. e cõsijra como o senhor Jhesu e 
os discipollos assi como pobres e desacorridos andauã fogindo daquelles 
que do açenamẽto soo podia o senhor destroyr de todas cousas o qual 
nom se deffendia tam solamente escusando se per pallaura: e seguy tu a 
sua mansidom e humildade e tira toda amargura e toda sanha de ti porque 
per esta maneira aueras folguança.

Oraçom. [G ij] //

Senhor Jhesu Christo angeo de grãde cõselho que consentiste seer 
feito cõtra ti cõselho dos maaos nẽ lhes quiseste contra dizer per teu 
poder mas ante quiseste dar lugar per paciençia nom me desempares no 
juyzo erroneo ou em o conselho dampnoso do meu aluidro ou do aluidro 
dos homẽs nẽ em o poderio e tẽptaçõ dos demonios mas tu meesmo 
me ordena e aparelha de dẽtro e de fora e encaminha me ẽ a carreira da 
saluaçõ eternal. Outorgua me senhor que qualquer cousa que contra my 
engenhã as aduersidades humanaaes ou diabolicaaes sejã tornadas ẽ nada 
de maneira que sem dãpno e sem perijgoo alguũ escape e ledo te faça 
graças pera sempre. Amen.

Dos dez gaffos curados pollo senhor. Capitollo .xix.

(E foy feito que acabãdo se e cheguãdo os dias da assũpçõ do senhor 
Jhesu) do mũdo ao padre per morte nõ se afastou mas fez se prestes. (e 
firmou sua võtade) e teẽçõ (de hir a Jerusalẽ.) per que ally cõuinha seer 
offereçido o verdadeiro cordeiro1 onde soya seer feito sacrifiçio ẽ figura. 
E diz Lucas que acheguãdo se a asumpçõ e tomado da queste mũdo per 
a payxom per que se foy ao padre per que neçessario foy que padeçesse 
Christo e asi entrasse em sua gloria mas ajnda segũdo o preçepto do 
cordeiro pascoal o qual aos dez dias do primeiro mes era tomado da 
manada do guaado e leuauã no pera casa e ally o guardauã atees a vespera 
do quarto deçimo diz entõ faziã delle sacrifiçio. e de aquesta maneira 

1  No original: cardeiro.
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Christo aos dez dias ẽ dia de ramos1 veyo a Jherusalem. onde assi como 
verdadeiro cordeiro auia de seer sacrificado esteue ally açerca atees 
aquelle dia que padeçeo por tal que a verdade e a obra respõdesse assi e 
cõcordasse com a fegura dõde se mostra que assi como desvio o tempo 
e dia da paixõ ante que fosse e que de seu grado e cõsentimẽto padescera. 
Onde diz o euãgelista que firmou elle sua voõtade .s. que firmemẽte e 
nõ cõ liuiãdade nẽ cõ toruaçõ ou espãto (tornou as costas a Guallilea. e 
se foy ao lugar onde auia ordenado de padeçer) por tal que per seu exẽplo 
armasse os discipollos a soportar paixõ. E assi meesmo tu deues fir/
memẽte e stauel tomar toda boa obra nẽ te afastes della por as tẽptaçoões. 
E aquelle que ençima spertou per pallaura seus discipollos e os outros 
ao martyrio e o seguirẽ aqui agora per obra os moue a esto meesmo assi 
como meestre e ẽssinador que vay adeãte ensinãdo per obra se alguẽ 
quer vijnr ẽ pos my tome a sua cruz e sigua me. Assi como ẽ as cousas 
preçedẽtes. e ãte da questo fugindo husaua de prudẽçia mostrãdo que a 
sanha dos perseguidores deue seer fogida. e per alguũ tempo e lugar se 
deue homẽ de afastar della agora husa de fortalleza porque em o tempo 
deuido se tornou per sua voõtade por se offereçer aa paixõ. E assi outra 
vez husou da tẽperãça e fugio da hõrra quando as gẽtes quiserã fazer rey 
e quando o poboo sayo a reçebello cõ ramos de aruores empero assaz 
cõ tẽperãça quis auer aquella hõrra e por tãto caualgou ẽ huũ pequeno 
asno. Destas2 quatro virtudes pois husou o senhor por nossa ensinãça 
das quaaes desçendẽ todallas outras virtudes moraaes por a qual razõ 
som chamadas aquestas cardeaes. Nõ deue Christo pois seer auido por 
nõ stauel e nõ firme ou mudadiço. e assi nẽhuũ outro que segũdo 
desuairados casos husa de desuayradas virtudes. (E aueyo que hyndo 
elle para çelebrar a pascoa em Jherusalem passaua per meyo de Samaria: 
e a Guallilea.) Samaria era terra de gentios e Guallilea de judeus. e por 
tãto foy per antre huũs e outros quando hya para a paixom por tal que a 
discordia que era antre elles concordasse em hũa fe como verdadeiro a 
vijndor e medianeiro mostrãdo que a sua paixom auia de fazer proueito 
a alguũs dãbos aquelles stados. (E aa entrada de huũ castello que staua 
no stremo de Samaria sayrõ a elle dez guaffos) que ouuirõ a fama dos 
millagres. (os quaaes esteuerõ aa de longe) assi por catarem reuerẽçia a 
Christo como por seer deuido segundo a ley que se nõ cheguassem aos 
homẽs porque a ley dos judeus julgua a guaffẽ3 por cousa çuja. mas a 
ley do euãgelho nõ affirma a guaffẽ por çuja de fora mas de aquella que 

1  No original: ramas.
2  No original: Destes.
3  No original: guaffe.
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he de dẽtro. E segũdo Theophillo steuerõ afastados como vergonhosos 
da sua çugidade por que pensauã que Christo se anojaria delles como 
faziam os outros. (E alleuãtarõ sua voz) por a grãde af//[ei]çom e desejo 
que auiam da saude (e braadarõ dizẽdo. Jesu mãdador amerçeate de nos) 
porque per pallaura soomẽte e mãdamẽto nos podes curar. Segũdo Tito 
chamã o nome de Jhesu e guaanhã a cousa que querẽ porque Jhesu quer 
dizer saluador. Onde seguese (os quaaes vio) cõ os olhos de misericordia 
e benignidade. e auẽdo delles cõpaixõ (disse lhes. Idevos e mostradevos 
aos saçerdotes) A ley mandou que aquelles que fossem lĩpos e curados 
da guaffẽ1 se mostrassem aos sacerdotes nõ porque os ouuessẽ de alĩpar. 
mas porque deuulguassem que lĩpos erã. e da sua mũdificaçõ dessem a 
deus o sacrificio que na ley era determinado. (E hyndo se elles forõ feitos 
limpos) Por quatro razões forõ feitos lĩpos ou saãos ante que cheguassem 
aos sacerdotes. A primeira porque Christo conheçia bẽ a soberba dos 
sacerdotes os quaaes nõ os quiserã oolhar se ajnda forõ guaffos: e porque 
nõ os escãdalizasse: quise os ante fazer saãos. E a segũda razõ por bẽ da 
obediẽcia dos dictos guaffos a qual merçeo de seer assy. A terçeira cousa 
porque a ffe delles mereçeo que fossem saãos. A quarta cousa porque 
quis Christo mostrar que nõ forõ estes curados per virtude per a ley nẽ 
dos sacerdotes. mas porque obedeçerõ aa ffe (mas huũ delles que era 
samaritano e gentio como se vio saão) dãdo e poendo a sua saude e curaçõ 
a Christo. (tornou e cõ grãde voz louuãdo o senhor) e assi como homẽ 
conheçido (cayo) per humildade (sobre sua façe ante os pees de Jhesu 
Christo) dãdo lhe reuerẽcia per deuoçõ e adorou o fazẽdo lhe graças por 
o beneficio que reçebera. Todollos outros que erã judeos forõ 
desconheçidos: porque seẽdo ẽganados ponhã a sua cura e saude aos 
sacerdotes que diziã mal da doctrina de Christo e dos seus millagres. e 
ponhã que por quanto guardauã a ley que por tãto ouuerõ saude e nõ por 
a virtude que ouuesse Christo. Nõ ẽbarguãdo que no começo aquestes 
guaffos deuotamẽte e auẽdo fiuza demãdassem a Christo que os curasse. 
(E disse Jhesu. E nõ forõ dez curados e os noue onde som?) nõ pregũta 
elle como que nom sabia mas pregũtãdo por elles demostrou que erã 
jngratos e desconheçidos. e que assi nõ auia elle delles conheçimẽto 
como elles nõ auiã conheçimẽto do beneficio de deus. Onde Beda diz: 
que / com razõ pregũtou o senhor por elles como se os nõ conheçesse. 
porque o saber e o conheçer de deus he: e escolher e o nõ saber he o seu 
ẽgeitar. Estas cousas Beda. E disse adiãte (nõ ha alguũ que tornasse a 
dar gloria a deos senõ aqueste strãgeiro) que nõ era dos judeus e aquesto 

1  No original: guaffe.
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foy dicto per Christo e som pallauras dooridas como de quẽ chora: ou 
forõ pallauras de euangelista que doestaua a jngratidõ dos judeus. mas 
o senhor assi aquestes como todollos outros que curou do corpo saluou 
os da alma. mas aquestes cayrã depois daquella graça e fezerõ se maaos 
e desconheçidos. E por aqueste de fora da ley tornara cõ agradeçimẽto 
louuãdo o senhor disse lhe consolandoo. (Aleuãta te) .s. do pecado ẽ que 
jouueste atees aqui çessando (e vay te) de virtude ẽ virtude aa perfeiçom 
que começaste aproueitãdo. (porque per a tua ffe) subjuguaste a deos. o 
entẽdimẽto (te fez saluo) e te tornou aa sahude e saluaçõ nõ soomẽte do 
corpo: mas da alma. porque a ffe he o começo da justificaçõ e da fiuza 
do regno çellestrial. Onde Beda diz que se a ffe fez saluo aquelle que se 
inclinou a dar graças ao saluador. ergo a perfia destrujo aquelles que dos 
beneficios que reçeberõ nõ quiserõ dar graças e gloria a deus. Mujto 
agradeçiuel e açepta he a deus a dada das graças: e muyto doestada he 
a ingratidõ. Onde Agust. diz que melhor cousa tragemos no coraçõ ou 
que melhor pallaura na boca: nẽ que cousa podemos melhor declarar 
com a presencia que dar graças a deus. Nõ ha hy que se mais aginha 
possa dizer e que mais fructuosa seja ou proueitosa que esta. e ẽ outro 
lugar diz. Sey que a jngratidõ te despraz a qual he raiz de todo mal 
spiritual: e he vẽto que queyma e seca todo bẽ e que arrunhe ou atupe a 
fonte da misericordia diuinal sobre o homẽ per o qual os malles que ja 
mais nõ percalçe alguũ bẽ. Onde Bernar. Digna cousa he sempre fazer 
graças pois que deus nũca çessa de fazer bẽ. e ẽ outro lugar diz. Aprehẽde 
que nõ sejas tardinheiro ẽ dar graças ao menos demostra per algũus 
signaaes e aueza te a dares graças por cada huũs doões. Cõ diligẽcia diz 
cõsijra tu as cousas que te apresentadas som de guisa que nõ fiquẽ alguũs 
doões de deus sẽ lhe dares graças: nẽ os benefiçios grãdes nẽ os meyaãos 
nẽ os pequenos. E em fijm somos[G iij] // mandados que apanhemos os 
pedaços que nõ se percã .s. que nos nõ esqueçã os beneficios pequenos. 
Per vẽtura aproueitara cousa algũa ao ĩgrato aquello que lhe he dado. A 
engratidõ he o jmijgo da alma e esqueçimẽto dos mereçimẽtos e destroiçõ 
das virtudes: derramamẽto de beẽs: perdiçõ de beneficios. ingratidõ he 
vẽto que seca e queyma a fonte da piedade. e o aruallo da misericordia 
e os regatos ou rios da graça. E quejanda deue de seer a dada das graças 
ensinao aqueste meesmo Bernar. dizendo. Nõ soomẽte per pallaura e 
lingoa mas per obra e virtude nos demos e sejamos conhoçidos e gratos. 
Nõ demãdou nosso senhor deus que lhe diguamos graças mas que lhas 
façamos. Onde outrosi Crisost. diz. Façamos lhe graças e aquesto nõ seja 
per pallauras mas per obras. e per ellas meesmo o cõpramos nõ soomẽte 
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das nossas cousas proprias. mas ajnda dos beẽs alheos. e assi poderemos 
apaguar a enueja e criar a caridade. nẽ poderas ja auer enueja da quelles 
de cujos beẽs te allegras e fazes graças a deus. Que cousa tã grãde nos 
pede aqu[e]lle que por sua liberdade que fez ẽ nos nõ nos mãda que lhe 
façamos se nõ conheçimẽto. A jngratidõ principalmẽte e o viçio della 
sooe de seer geerado da arrogãçia quando se alguẽ teẽ por mereçedor 
dos benefiçios. Mas aquelle que for humildoso e abaixado e cõtrito dara 
graças a deus nõ soomẽte por os beẽs mas ajnda por aquellas cousas que 
som auidas por cõtrairas. E a qualquer cousa que ouuer entẽdera ajnda 
que elle nõ he mereçedor dello. Estas cousas Crisostomo. E aquesta he a 
grãde causa e aazo porque nom amamos a deus que o nõ conheçemos bẽ 
nẽ reconheçemos os seus benefiçios. Onde Jeronimo. Queres saber porque 
nõ amas a deus porque nõ conheçes seus benefiçios. e quãto mais sobes 
em bõdades tãto ascẽdes e ardes mais em seu amor. Estas cousas Jeronimo.

Misticamẽte pera lepra que he corrupçõ de carne se entende o 
pecado mortal qual he corrupçõ da alma. Primeiramẽte por que na lepra 
a voz se faz rouca e fraca e assi meesmo no pecador se faz fraca porque 
deus nõ ouue os pecadores. Segundariamẽte no corpo guaffo nasçẽ 
muytas burbulhas miudas duras e redõdas. e assi no coraçõ do pecador 
se alleuantã muytas pellejas de pecados desuai/rados as quaaes minguã 
sempre a afecçõ de deus e fazẽ no duro e reuelle aos mãdamẽtos de deus. 
E per aquesto faze se redõdo e portauel ou ligeiro de trager aa uoõtade 
do diaboo. Terçeiramente o seu baffo fede e apegua se ou tinge os outros. 
e aquesto meesmo faz a obra e cõuersaçõ do pecador. E quartamẽte a 
lepra quanto a mais abaixã e a premẽ por nõ creçer tãto depois pruee e 
se alleuãta mais e assi o pecador quãto se mais encobre tanto mais creçe 
e porem pareçe mais feo. Per o cõto de dez se entẽde a vniuersidade 
dos pecados que se fazẽ cõtra os dez mãdamẽtos per aquelles que som 
verdadeiramẽte pecadores os quaaes som cheos e assijgnados delles como 
de malhas de guaffẽ. Deue o pecador que quer seer curado da lepra dos 
pecados fazer assi como estes guaffos. Primeiramẽte que venha a Jhesu 
Christo per fe ca nõ auorreçe a nossa lepra ao piadoso senhor o qual em 
a cruz foy auido por guaffo. E a segũda cousa que deue fazer he que deue 
star ẽ pee alleuantãdo1 se dos pecados e a terçeira que deue star alõguado 
cõsijrãdo humildosamẽte a sua baixeza e auẽdo grãde vergonha. e a 
quarta cousa que deue alçar a voz .s. da pureza do coraçõ cõfessar seus 
pecados e nõ os alheos. E a quinta cousa que deue dizer Jhesu mãdador 
chamãdo e soplicando a misericordia de deus a qual principalmente he 

1  No original: allenantãdo.
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cõpridoira aos pecadores. E em aquesto que o senhor enuiou os guaffos 
aos sacerdotes manifestamente he mãdado que se faça a elles a cõfissom 
porque nõ embarguando que os pecados sejã perdoados na contriçõ per 
aquello que diz o propheta eu disse cõfessarmey e tu perdoaste me. e 
cõ todo esto tehudo he o homẽ de se cõfessar e de outra maneira ficaria 
nom limpo por o menosprezo e negligençia. E aqueste huũ que tornou 
a dar gloria signiffica e demostra a vnidade da ygreja vniuersal a qual 
nõ çessa dar graças por os benefiçios da graça. E os noue que ficarõ 
significam aquelles que fora estam da ygreja ou todos aquelles que 
depois que forõ perdoados assi como cães que tornã ao que fora lançã 
menosprezã e nõ curã de dar gloria por graça que reçeberõ e o dar das 
graças he que reçebida a cura do pecado perseuerẽ em boõas obras mas 
aquesto fez o samaritano soo que he jnterpretado guarda porque aquelles 
som // graçiosos e conheçidos a deus que se guardã de tornar a caer em 
pecado. e aqueste tal he strãgeiro dizẽdo com o apostollo nõ auemos aqui 
çidade stauel mas buscamos ha que ha de vijnr. E daqui se cõclude que 
aquelles que deuiã seer mais conheçidos a deus. e mais familhares assi 
como os leterados. e os prellados e ricos aos quaaes deu deus a sçiençia 
e as riquezas. estes som mais ingratos que os simplezes e que os pobres 
a que elle nõ deu tantos beneficios.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo cõfiando da tua piedade eu assi como guaffo e 
cheo de muytos desuayrados pecados fugo a ty e acorro me a ty fonte da 
misericordia me vou correndo. eu çujo de nodoas de pecados e humildoso 
te rogo que tenhas por bem lauar a minha enfirmidade e o meu fedor e me 
encaminhar aa saluaçõ outorgua me que eu sempre aja em meu coraçõ 
os teus beneficios. e que de todo te faça graças mas porque eu som homẽ 
çinza e poo nõ te posso fazer graças hũa por mill soomẽte façaas por my 
a virgẽ Maria e todallos çidadaãos de sobre o çeeo e toda criatura que he 
materia do louuor de deos. Amen.

Dos samaritanos que neguarom a pousada ao senhor.
Capitollo .xx.

E por que a vijnda do senhor nõ fosse escõdida. (ẽuiou seus 
missegeiros) .s. (Jocobo e Johãne que viessem ante da sua façe) .s. que 
viessẽ ante. (elle aa çidade dos samaritanos que se dizia Sebasten.) e por 
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seus pecados agora he destroida que lhe teuessẽ ally prestes a pousada 
e todallas outras cousas neçessarias que nõ custauã muyto. (mas os 
samaritanos) que auiã enueja ao tẽplo de Jherusalem porque deziã que 
o lugar para adorar estaua açerca delles em huũ mõte chamado Guarazim 
pesaualhes dos que hiã adorar a Jherusalem (veendo elles pois Christo 
cõ seus discipollos auer geesto e mostrãça) per o signal que enuiaua 
deante. (que hia a Jherusalẽ.) e conheçẽdoos outrosi que erã judeus per 
as vestiduras os quaaes tijnham odio aos samaritanos por quanto os 
desprezauã nõ querẽdo comer nẽ beber. (nõ quiserã1 reçeber Christo na 
pousada.) Onde Jeronimo diz que / per odio de jmijgos se deffamauã e 
erã desuairados antre si os samaritanos e os judeus. (E veendo os 
samaritanos ãdar Jhesu.) de porta em porta. (nõ o quiserom reçeber) 
como quer que outra cousa seja entẽdida porque voõtade de deus era nõ 
seer reçebido dos samaritanos por quanto hya a pressa a Jherusalem a 
padeçer e sparger o sangue. e por tal que nõ fosse de tehudo per o 
reçebimento dos samaritanos. e por dar ensinãça aaquella gente se per 
lõgasse o dia da paixõ a que elle viera soportar. Estas cousas Jeronimo. 
assi como os samaritanos cõtra disserõ ao senhor quando hya a 
Jherusalem assi se tu encaminhares e enderençares a tua voontade ao 
çeeo sempre acharas cõbates e odios e batalhas e pero nõ se encoste a 
tua voõtade quereres auer vinguãça mas quanto poderes penssa de fazeres 
bẽ. Nõ queiras parar mẽtes nẽ de teer te em as cõtendas e perfias mas 
apartate cõtigo mesmo e recolhe te cõ o teu deus. e disse lhe. Senhor he 
me feita força responde por my nẽ ajas tristeza por aquesto porque nõ te 
pode fazer cousa. Se nõ que deus sabe que aquello finalmẽte he cõpridoiro 
a teu bẽ. Se pero aquello soportares paçiẽtemẽte aquello em que pẽsauas 
que te toruauã te sera ajuda para teu proposito percalçares assi como foy 
de Joseph e de outros muytos. porque segũdo Crisostomo se tu quiseres 
guardar a ley de Christo nõ acharas neçessidade algũa que te torue de a 
guardares ajnda que em aquellas cousas que segundo deus desejas te 
pareça que per algũa maneira es por deos embarguado ou per enfirmidade 
ou per outra qualquer guisa que venha da questo nom te torues em algũa 
maneira mas soportao cõ asseseguado coraçõ e comete te todo jnteiramẽte 
aaquelle que sabe melhor que ti meesmo aquello que a ti faz mester. E 
aquelle que cõtinuadamente te alleuanta pera si cõ tanto que te lhe 
cometas ou encomẽdes de todo ajnda que pervẽtura tu nom o vejas 
cometete a elle. Todo teu cujdado pois seja que te possuyas e tenhas ẽ 
paz e assesego do coraçõ e nõ ajas nojo ou pesar do que te auenha se 

1  No original: qniserã.
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nom do pecado soomẽte teu ou alheo ou da quellas cousas que te jnduzẽ 
ao pecado. e que te podem alonguar ou apartar de deos ou fazer alguũ 
meyo ou departimẽto antre ti e elle e qualquer aduersidade que te [G iiij] 
// acõteçe per cõsentimẽto prouidẽte se faz daquelle per cuja virtude as 
cousas criadas se cõseruã em seu seer. E quando pois vier a tribullaçom 
saae tu a reçeber tã grande hospede benignamẽte e dize lhe cõ ledo coraçõ 
bem seja vijmda a minha amigua a tribullaçõ. Aquelle que teẽ booa 
voõtade de soportar por deus aduerssidades1 semelhauel he a Christo 
que padeçeo. e porẽ daquelle como de semelhãte lyança damor 
prinçipalmẽte he leguado e apertado. Mas as tribulaçoões que o homẽ 
soporta cõtra sua voõtade deues saber que ajnda que nom sejam meritorias 
em quanto som contra voõtade empero se o coraçõ prudente quiseer 
padeçer per voontade aquello que lhe aueo contra voõtade e a sua 
voontade de que foy reuell atees ally reuoluer e acostar aa vara e 
correcçom de deus fazendo da questa neçessidade virtude nõ he duuida 
que se fara sahudauel e meritoria e aproueitara ao acreçentamẽto spiritual 
de virtudes aquello que da primeira pareçja cousa mortal ou pestellẽçial. 
Padeçamos pois de grado e de voõtade porque a nossa verdadeira saluaçõ 
he em cruz nẽ he achada fora della saluaçõ algũa. Em qualquer alma em 
que nõ he cruz .s. tribullaçom nom he ally algũa paciençia e onde 
paciençia nõ he verdadeira saude nom he. O coraçom paçiente he aquelle 
que ha prazer porque he menosprezado e aquelle que nas penas e em 
algũas tribullaçoões se allegra porque pode aprender da quello algũa 
cousa da paixom e de humildade de Christo. E que tenha algũa cousa de 
que faça sacrifiçio a deos. E por tanto todallas penas e aduersidades que 
aconteçerem ajũtaras cõ as penas e tribullaçoões de Christo por tal que 
do seu ajuntamento se façã doçes e dem a deus odor ou cheiro em grãde 
paciẽçia. Todas cousas pois que te auierẽ ora sejam allegres ora tristes 
sey çerto que per deus te som dadas per muy grande amor. e de todo cree 
que todas cousas te acõteçem e veẽ de tam grande caridade de Christo 
que nõ deuias querer que outra cousa algũa nem per outra guisa que te 
viessem e porem por cada hũa dellas lhe faze graças e louuores (E auẽdo 
sanha Jacobo e Johãne cõtra os samaritanos disserom. Senhor se tu queres 
dizemos que fogo desçẽ/da do çeeo: e guaste aquelles que te nom querem 
reçeber.) O quanta fiuza auiam aquelles em o senhor que crijam que com 
a pallaura soo podia fazer que desçẽdesse fogo dos çeeos mas aquesta 
vinguãça tal que he louuada em Helias em aquestes foy doestada per o 
senhor porque nom desejauã elles aquesto por caridade e amor da 

1  No original: aduerssidados.
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correyçam dos outros ou por se acabar a sua malliçia segũdo Helyas mas 
por mingoa de paçiençia e por indiscreçõ1 e desejo de vinguãça em a 
qual cousa da o senhor a entẽder que nõ aproueita o desejo se a uoõtade 
nõ he discreta. Onde per pallauras do appostollo Pedro Ananias e sua 
molher cayrõ mortos nõ por odio mas por dereita vinguança. E Paullo 
deu huũ pecador a Sathanas que lhe matasse o corpo e que a alma fosse 
salua. Onde Beda. Reprehẽde o senhor em aquestes nõ o que fez o 
propheta. mas a uoõtade da vinguãça que ajnda tijnhã os rudes e entẽdẽdo 
elle e veẽdo que nõ desejauã elles a vinguãça2 cõ amor mas cõ odio estas 
cousas Beda (Onde lhes disse. nõ sabees de cujo spiritu sooes) .s. do 
spiritu sancto que he boo e mãsso esto he que nõ conheçees bẽ de cujo 
spiritu assignados sooes e por tãto querees com odio husar de vinguança 
a qual cousa nõ cõuem aos seruos de deus. No testamẽto nouo que he 
damor deuemos proçeder doçe e benignamente e nom assy como no 
velho que he de themor. onde proçediam asperamente e rijo. Onde a 
glosa diz que daquelle cujo spiritu sooes assijgnados seus feitos signaes 
dando agora cõselho piadosamẽte. e auendo no presente paciẽçia mas 
depois no futuro julguãdo justamente quando steuerdes asseẽtados sobre 
doze seedas emadeo. (o filho do homẽ nõ veyo perder as almas) per rigor 
de justiça3 dando logo penitençia de morte assi como vos querees mas 
aqueste querer perdiçõ vossa he. (mas veyo saluar as almas.) per 
peendença e por jndulgençia: e quitaçom da pena segũdo faz mester aos 
meezquinhos os quaaes se saluam mais per clemençia que por crueldade. 
E em aquesto he dado exemplo aos prellados que nom dem logo 
escarmento com jmpetu por os pecados. mas que ante sperem tempo e 
lugar e que nom filhem vinguança dos pecadores. Onde // Ambrosio diz: 
que em aquesto que Christo doestou os apostollos que cobijçauã que 
desçendesse fogo do çeeo sobre aquelles que nõ reçeberõ a Christo he a 
nos demostrado que nõ deuemos sempre tomar vinguãça dos que pecarẽ 
porque muytas vezes aproueita a ti mais a clemencia ou blandeza para 
aueres paçiẽçia. e o que escorregou para se correger mais que a uĩguãça. 
E çertas samaritanos mais aginha creerõ dos quaaes aqui em aqueste 
lugar foj tirado o fogo ou a os quaaes aqui mostrou o senhor clemencia. 
e nõ querẽdo que fosse auida a vinguãça em elles nõ ẽbargãdo que sem 
deuoçõ o lançassem fora de ssy e nõ quisessem reçeber o seu senhor 
proprio por mostrar que a virtude perfeita nõ teẽ cuydado da vinguãça: 
e que nõ a sanha algũa onde he caridade cõplida ou jnteira. nẽ deue seer 

1  No original: inidscreçõ.
2  No original: vinguaçã.
3  No original: justiçam.
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empuyxada a fraqueza: mas ajudada: e alõguada deue seer dos religiosos 
a sanha e queyxume e afastada dos que som de grã coraçõ a cobijça da 
vinguãça e alõguada outrosi deue seer dos sabedores a queyxia e 
mouimento de sanha sem consijraçom: e a simplizidade desauisada. Estas 
cousas Ambrosio. E por que os samaritanos nom quiserom reçeber dẽtro 
em sua çidade Jhesu com seus discipollos que pousassem ally. (foromse 
a outro castello.) Vee agora como o senhor cujo era a terra e todallas 
cousas de que ella he chea he lançado fora de huũ lugar: e elle o soporta 
pacientemẽte e foy se a outro e aue tu paciẽcia se tal te aconteçer mas 
aue ajnda prazer por que te he dado que ẽ este pouco sejas semelhãte e 
siguas teu senhor e tirãdo de ty toda amargura e nũca em algũa cousa 
tomes vinguãça. Onde Crisosto. diz. Nũca spreitemos nem andemos a 
pooer escuitas aos outros. por que em aquesto guançamos pera nos a 
espada e damos em nos mais profundas feridas. mas fez te alguẽ nojo 
queres te vinguar em elle nõ tomes vinguãça. e assi poderas ser vinguado 
se te nõ vinguares. e nom se te vinguares porque aquelle que nom toma 
vinguança pooe por jmijgo a seu contrairo deos. mas aquelle que se 
vingua per si nom por que leixaae a my a vinguãça e eu a darei diz o 
senhor. Se nos teemos alguũs seruidores e antre elles venha discordia1 
se nos elles nõ leixam o feito ẽ nos/so poder que determinemos aquella 
cõtenda e per si tomã vinguãça ajnda que depois viessẽ a nos que lhes 
dessemos direito delles nom soomẽte nõ lhe daremos vinguãça mas ajnda 
nos assan[h]amos e agrauamos dizẽdo todo o castigo deuera seer leixado 
a my. E pois que te tu primeiramẽte quiseste vinguar nõ me requeyras 
nẽ me afiques que te de outra vinguãça. E muyto mais deus que denũçiou 
que todas cousas fossem leixadas a elle como nõ he cousa encõueniẽte 
que se nos dos nossos moços requeremos tãta obediẽçia e ao verdadeiro 
senhor nõ leixamos aquello que queremos que seja a nos leixado per 
nossos seruidores. Se tu auoreçes os que peçã dize me tu porque pecas. 
e porque caaes tu em aquello meesmo. Foste doestado nõ doestes tu cõ 
outros respõdẽdo jnjurias. Ferio te alguẽ nõ tornes tu a ferir. Anojou te 
nõ tornes tu anojallo porque nõ tees tu gaanho se tu fazes outra vez ygual 
a elle em fazer nojo e per aquesta maneira poderteas perder cõ sanha. 
Nõ guareçe alguẽ o mal cõ o mal mas com o bẽ tira o mal. Estas cousas 
Crisostomo.

1  No original: discordio.
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Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que dos samaritanos que te nõ quiserõ 
dar pousada nom quiseste auer vinguãça mas soportãdo em paciẽçia 
humildosamente te partiste para outro1 lugar outorgua a my jndigno. O 
doçe hospede da alma que lãçados forã todos os viçios eu te possa fazer 
prestes no meu coraçõ graçiosa pousada. e se algũa vezes por meus de 
meritos nõ fores reçebido ẽ elle nõ te queiras asanhar cõtra my e parte te 
do teu seruo no tẽpo da sanha nõ querendo tomar de my vinguãça mas tu 
que nõ2 vieste perder ou destroir as almas mas salua las reconcilia me a ti 
per tua misericordia e outorgua me que per digno aparelhamẽto eu te abra 
o coraçom e a ti praza entrar a elle e beenze me misericordiosamẽte. Amen.

Da petiçom3 dos filhos do Zebedeu. Capitollo. xxj.

Apres de aquesto sobio Jhesu a Jherusalẽ a qual çidade em respecto 
de toda a terra da promissom sta em alto. e por aquello a quelles que 
vinhã de outras partes pera alj hiã sobĩdo (e elle leuaua a deãteira) a seus 
discipollos por mostrar socedeo Te//ophillo que hya corrẽdo para a paixõ: 
e que nõ fogio nẽ refusou de tomar a morte por saluaçõ nossa: e elle hya 
ally padeçer por nos. primeiramẽte dãdo nos emformaçõ e ensinança que 
o deuemos seguir nas obras da peendẽça. e os disçipollos que o seguiã 
aviam medo: porque ajnda nõ erã perfeitos. E segundo diz Beda ouuerõ 
nembrança da pallaura que elle ante auia dicta .s. que auia de padeçer 
mujtas cousas e seer morto: e auiã medo que elles tã bem fossem mortos 
com elle ou ao menos que lhes ficasse nas maãos aquelle de cuja vida 
e ensinança elles auiã grande prazer (E apartãdose do caminho tomou 
e tyrou a de parte secretamẽte doze discipollos seus) assi como mais 
perfeitos os quaaes representauã os prellados. e nõ tomou os jnfirmos que 
poderiam seer escandalizados. e entõ lhes disse a quarta vez o mysterio 
ou segredo da sua payxom e resurreiçom. Onde Crisostomo diz que toda 
a gloria de deos e toda saluaçõ dos homẽs foy posta na morte de Christo. 
Nom ha hy cousa que mais perteẽça aa saluaçõ dos homẽs que sua morte: 
nem ha hy al: porque deuemos fazer graças tãtas a deos que per a morte 
de Christo. E por tanto quãdo o seguiã muyta cõpanha de fiees per o 
caminho quis escolher e apartar os doze discipollos seus em segredo. 
e aquelles soomẽte denũciou os segredos da sua morte: porque sempre 

1  No original: outra.
2  No original: no.
3  No original: apitaçom.
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o mais prezado thesouro se guarda e mete nas melhores arcas e cofres.
E he de notar que Christo disse per quatro vezes primeiro que fosse 

a sua morte aos seus discipollos. Primeiramẽte quando Pedro cõfessou 
que elle era filho de deus. a segũda vez depois que foy transfigurado no 
monte. e a terçeyra vez ally meesmo depois que curou o lunatico. e a 
quarta em este presente lugar. e a quinta no mõte Oliuete dizendo que 
depois de dous dias sabees que se fara a pascoa. etc. E fezeo por muytas 
razões primeiramente por que fallando com os seus muyto amigos lhes 
descobrisse seus segredos e mysterios os quaaes se deuẽ descobrir 
soomente aos mayores. A segũda razõ por se lhes nõ perder da memoria. 
e porque seẽdo acustumados a pensar e sperar a perseguiçõ da cruz e 
deshonra que melhor a soportassem e menos se toruassem porque a 
tribulaçom / que ante he conheçida mais ligeira ou mais leue pareçe. A 
terçeira razõ por que nõ duuidassem que auia de resurgir segũdo ante 
dissera quando vissem que erã cõplidas as cousas que da sua paixõ 
ante dissera. A quarta razõ porque soubessem que elle veyo primeiro 
aa paixõ: e que de seu graado se chegou a ella. A quinta razõ porque 
fossem testimunhas que volũtariosamente obedeçeo aa morte e padeçeo 
e mayormente pois que soube a morte sua primeiro: e que podera fugir. 
A sexta razõ ou cousa porque mostrasse per aquello que muytas vezes 
aueria de padeçer em seus mẽbros. O quantas vezes e quãto oje em este 
dia padeçe o senhor em os seus escolhidos os quaaes muy cruelmẽte e 
per muytas maneiras e amehude som atormẽtados (E disse lhes. Ex que 
sobimos a Jherusalẽ) como se dissesse: ja açerca he de eu padeçer. Onde 
Crisos. Como se dissesse veede que de graado vou eu aa morte nõ me 
chama alguẽ que vaa eu a Jherusalem nem ey temor do juyzo e mãdado 
dalguũ juyz ou corregedor. nẽ som costrangido per neçessidade nẽ força 
algũa quãdo me virdes star enforcado ou pendurado na cruz nom pensees 
que som homẽ soomente porque ajnda que o poder morrer seja de homẽ o 
querer morrer pero nom he seu. Estas cousas Crisostomo. Aqui demostra 
o senhor que nos prellados deue auer força pera soportar o marteiro por 
a manada que lhes he encomendada se neçessario for. e aquesto ensina 
per exemplo de si meesmo que de sua voõtade veyo a Jherusalẽ reçeber 
morte. e diz adiãte (E acabar se hã todas cousas que do filho do homẽ) 
.s. da virgẽ. (per os prophetas som escriptas) e bẽ diz todallas cousas: 
porque tres cousas auiã dictas de Christo .s. que auia de fazer e que auia de 
padeçer e que auia por cada hũa destas cousas de reçeber. Cõuinhauelmẽte 
ou razoadamẽte se chama filho de homẽ ally onde se pegua que ha de 
padeçer porque se entende que segũdo a natureza humanal e nõ segũdo a 
diuinal auya de padeçer. Desi declara per ordẽ como auia de seer a paixõ 



460 Vita Christi – II

dizẽdo adiãte (sera trahido) de judeus. (aos principes dos sacerdotes e aos 
scriuaães) e aos ãçiaãos (e cõdẽpnallohã a morte) per falsas testimunhas 
e nõ guardãdo algũa ordẽ. e porque o juyzo do sangue // ou a sentença 
dos feitos do crime lhes era tirada per os romaãos1 que os assenhoreauã. 
por tãto diz adiãte (e dallo hã) os principes (aos gentios) .s. a Pillatos 
que era adeãtado ou corregedor: e aos seus meyrinhos que erã os seus 
ministros e seruidores dos romaãos: porque complissem aquello que elles 
fazer nõ podiã. E aquelles .s. os gentios (escarneçello hã) com pallauras 
e jniurias (e cuspinhallo hã) cõ cuspinhos e çugidades (e açoutallo hã) 
cõ varras e azorragues (e matallo ã crucificandoo) com preguos de ferro. 
Muy grãde injuria he onde os falsos fazẽ trayçõ aa verdade. e onde os 
sandeus escarneçẽ da sabedoria e siso. e onde os que som malfeitores 
punẽ aos jnnocentes e os misellos cospem da gloria. e onde os mortos 
matã a vida. Onde Bernar. Ay yrmaãos muyto amados ca a liberdade dos 
catiuos he trahida e a gloria dos ãgeos he escarneçida: e o spelho sem 
nodoa e brãcura da vida eternal he cospida. O senhor de todas cousas 
he açoutado: e a vida de todos he morta que deuemos pois fazer se nom 
que todos vaamos cõ elle morrer. e diz mais que elle he trahido como 
culpado para escarneçerẽ delle como sandeu: e assy como malfeitor para 
o açoutarẽ e pera cuspir como homẽ vil e pera o matarẽ como enganador 
da ley. Estas cousas Bernar.

Misticamente o senhor he trahido dos symoniacos e he escarneçido 
dos ypocritas. e he açoutado dos tirannos e he cuspinhado dos 
blasffemadores e he morto dos herejes e dos apostatas. E por os apostollos 
nõ se aguastarẽ e perderẽ cõ tristeza quãdo o vyessem morrer consolãdo 
os ajũtou aa paixõ a gloria da sua resurreiçõ: por tal que a resurrecçõ que 
tam aginha e tã çertamẽte auia de seer tirasse ou mingoasse o escandalo 
da cruz dizendo. (e ao terçeyro dia resurgira) Segũdo Agust. na sua 
paixõ demostra que deuemos soportar por a uerdade. e na resurreiçõ 
que deuemos sperar na tribulaçõ. A cõpanha pois agora o senhor teu cõ 
os disçipollos de mestura em doesto da paixom porque aa fijm mereças 
cheguar a gloria da resurreiçom. porque segũdo o apostollo se ouuermos 
compaixõ aueremos depois gloria. (E aquelles nom entenderam algũas 
cousas destas) .s. nom entende/ram cousa perfeitamẽte: porque ajnda 
erã rudes e nõ perfeitos. E assigna tres razões Beda dizendo: que os 
discipollos nõ podiã bem entender nẽ ouuir a morte daquelle cuja vida 
muyto desejauã. e aquelle que sabiã nõ soomẽte seer homẽ jnnoçente: 
mas deus verdadeiro: e nõ podiã creer em algũa maneyra que podesse 
morrer: e porque tijnhã ẽ custume de ouuir fallar em semelhas hystorias 

1  No original: ramaãos.
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e cõto quãdo quer que algũa cousa fallaua de sua paixõ crijã que nõ se 
deuia entẽder como soaua: mas por o amor que lhe tijnhã entẽdiã que se 
auia de referir e entẽder figuratiuamẽte e em algũa semelhança de outra 
cousa. Estas cousas Beda.

E nota aqui como Christo tomou os disçipollos e os leuou a 
Jherusalẽ e lhe reuelou os segredos assy spiritualmẽte ajnda toma os 
disçipollos e os leua a Jherusalẽ quãdo chama o homẽ do amor do mundo 
e o leua aa religiõ em a qual he cõuersaçõ paçifica. e em a qual religiõ 
lhe ensina muytos segredos. e aquellas çinco cousas que se cõtã de Christo 
spiritualmẽte acõteçe aos religiosos aos quaaes Christo padeçe em elles. 
Primeiramẽte que elles morrẽ ao mũdo quando o amor mũdanal de todo 
he apaguado em elles de tal maneira que por deus leixã os parentes e as 
riquezas e viços de todas cousas do mũdo. Segũdariamẽte som 
escarneçidos porque os homẽs os hã por sandeus de maneira que o 
religioso pode dizer aquello do psalmista. todos aquelles que me veẽ 
escarneçerõ de my murmurarõ da boca e abanarõ cõ a cabeça. E 
terçeyramẽte som açoutados das lingoas dos maldizẽtes. porque ay onde 
quer que se ajuntã os leigos sempre rooẽ e açoutã os religiosos per mal 
dizeres. E a quarta som crucificados de sy meesmos quando apeguã e 
ajuntã seu coraçom aa cruz de Christo e cuydando na sua paixõ crucificam 
e atormentam a sua carne com jejuũs disçiplinas e cousas semelhantes. 
A quinta cousa que resurgirõ ao terçeyro dia quando acabada a miseria 
cheguaram aa eternal vida e allegria. O primeiro dia he aquelle em que 
ouue o homem a ffe da christandade: a qual guaançou no mundo. o 
segundo he o dia da sancta religiom em que seruirom a deos. Mas em 
aquestes dous dias ajnda som mortos. o terçeiro dia he da gloria em o 
qual resurgem e se alleuãtam da miseria. // Podes ajnda as cousas 
sobredictas que forõ cõtadas de Christo tomallas de outra guisa e faze 
oraçõ assi o limpeza muy grãde perdoa me porque eu tomãdo indignamẽte 
o teu corpo deite aos mouimẽtos luxuriosos. assi como se te desse a gẽtios 
nõ çircũçidados perdoa me o verdade muy grãde que tãtas vezes fiz 
escarneho de ty quantas passey cõtra o voto que te fiz. e quantas vezes 
falleçi e menty aos proximos. Perdoame o verdadeira paciencia porque 
tãtas vezes te açoutey dobrãdo meos pecados e anojandote. perdoame o 
muy grãde sabedoria quantas vezes cospi na tua façe quando luxei a 
verdade e conheçimẽto que de ti ouue per a torpidade e villeza da minha 
vida. Perdoa me o verdadeyra vida. ca eu muytas vezes te matey quando 
per peccado mortal te lançey fora da minha alma faze me resurgir per 
verdadeira cõtriçõ: pura cõfissom e digna satisfacçõ. E por quanto o 



462 Vita Christi – II

senhor disse que ao terçeyro dia auia de resurgir: pensarõ os filhos do 
Zebedeu que dally a pouco auia de regnar Jhesu em Jsrael tẽporalmẽte 
e de assessego. assi como regnarõ Dauid e Sallamõ. e que auiã de complir 
em a primeira vijnda aquello que auia de seer em segũda. e disserõ a sua 
madre que demãdasse huũ dõ sem nome. e como lhes fosse outorguado 
que requeresse que elles steuessem aa sua deestra no seu regno. Porque 
erã seus parentes queriã seer os principaaes e os mayoraaes do regno. 
Segũdo diz Crisosto. nõ soomẽte se apartou do caminho e tomou os 
discipollos adeparte per lhes dizer as cousas da sua paixõ que auiã de 
vijnr. mas ajnda por dar lugar e geito aaquella molher que lhe auia de 
fazer a petiçõ. porque cheguassem em tãto as molheres que vijnhã de 
tras em pos elle. ca nõ he cousa de creer que cõ elle andassem molheres 
jũtamẽte mas por longo spaço stremados antre sy. Jhesu Christo cõ seus 
discipollos eram os primeyros e que hiam diante. e as molheres o seguyã 
hyndo detras longe. Itẽ antre o tempo que forom chamados os apostollos 
e a payxom do senhor morreo Zebedeu. e por tãto seguia aquesta Jhesu 
cõ seus filhos seẽdo molher fraca e diosa. porque a ffe nũca he velha e 
a rrelygiom nõ sente enfadamento. Estas cousas Crisostomo. Tres cousas 
demandou as quaaes as molheres desejam aos filhos .s. assesse/go em 
aquello que diz. (dize que stem aquestes meos filhos.) e hõrra em aquello 
que se segue (huũ aa destra e outro aa seestra) e riquezas em quanto diz 
(no teu regno) Segũdo diz Crisosto. huũs cõpram para seus filhos a 
caualleria e dignidade. e outros lhes cõpram as riquezas. e outros as 
honrras. e nẽhuũ compra deus pera seu filho. A perdiçõ delles cõprã cõ 
grande preço: e a sua saluaçõ nõ1 querẽ auer por huũ dom ou joya que 
dem. mas se os veem honrrados allegramse. e se os veem pobres ham 
tristeza. se veem que som pecadores nom ham tristeza: porque mostrem 
que som amadores dos corpos e nõ som amadores das almas. Estas cousas 
Crisosto. E porque sabia Jhesu que a madre era emviada per os filhos 
ensinada e auisada da petiçom que auia de fazer. por tanto pera sua 
simplizidade nom respondeo a ella mas deu a reposta aos filhos 
demostrando que elles eram os que roguauam ou demandauã aquello 
dizẽdo. (nõ sabees que peçaaes) per vossa madre a qual posestes por 
medianeyra. Onde Beda. Nõ sabem que pedem aquelles que demandã 
ao senhor a seeda da gloria que ajnda nõ mereçerõ. Desejauam de regnar 
altamẽte cõ Christo mas primeiro cõpria a que padeçessem por Christo 
humildosamente. Onde Crisostomo diz que outrosi e nos deuemos 
entender que nõ peçamos a deus aquello que julgamos por boo: mas 

1  No original: no.



463Ludolfo de Saxónia

quando orarmos ponhamos nosso pitorio em poder de deus e que em 
aquello cõpra e nos ouça que elle conheçe o que he a nos cõpridoiro. E 
mais diz que nõ soomẽte deuemos cuydar como percalçaremos a gloria 
e honrra mas como escaparemos de cayr ẽ pecado. porque ataa em a 
batalha do mũdo aquelle que sempre cuyda da prea ou esbulho da victoria 
aadur veẽçe. E porẽ deuerã de pedir senhor da nos ajuda da tua graça 
que possamos vençer todo mal. Estas cousas Crisostomo. per aquestes 
que pedirom seer mais hõrrados que todos outros por razom do parẽtesco 
se entendẽ os cobijçosos que querẽ seer promouidos primeiro que os 
outros por quanto teẽ o prellado parẽte aos quaaes bẽ se da em resposta 
nõ sabees que de mãdaaes ca as hõras da ygreja e dignidades nõ se hã 
de dar por razõ de parẽtesco mas por seer jdoneo e perteeçẽte. E 
geeralmẽte de todollos cobijçosos po//de seer dicto que nõ sabem que 
pedẽ: porque taaes como estes se som promouidos a beneficios ou officios 
mal entrã a elles e mal o possuẽ. Parẽmẽtes outrosi aquelles que demãdã 
ao senhor o regno dos çeeos e que por elle pouco trabalharõ que Christo 
respõdeo assy a seus disçipollos e primos. e porque podesse trager 
aquelles e nos o caminho de humildade: e auer trabalho primeiro que 
peçamos per as quaaes cousas mais veẽ homẽ a alteza. mas que por a1 
cobijça disse lhes. (Poderedes beber o callez que eu ey de beber) .s. 
soportar a paixõ do marteyro e a morte cruel por deus: a qual eu por os 
homẽs ey de reçeber e cõ tãta caridade como se bebesse huũ calez 
saboroso per a qual morte deuo hir ao regno eternall e nõ temporal segũdo 
vos cujdaaes. Aquesta paixõ a que Matheu chama callez Marco a chama 
baptismo dizẽdo. Podees beber o callez que eu bebo ou seer baptizado 
no baptismo ẽ que eu som? A sua tingedura do sangue de que foy tĩgido 
na sua beẽta paixõ por alĩpar os pecadores chama elle aqui o baptismo. 
Onde Theophillo. Chama callez e baptismo aa cruz. calez porque assy 
como beber foy per elle doçemẽte reçebido. e chama lhe baptismo assi 
como lauamẽto de nossos pecados. Esto Theophi. como se lhes dissesse. 
Ante da humiliaçõ do padeçimẽto .s. atees que vos nõ humildees tãto 
que padeçaaes nõ poderees seer ẽxalçados. Se querees regnar cõ o 
crucificado cõuẽ vos que tomees a cruz per seu exẽplo: porque nẽhuũ 
saluo se tomar ou trouuer a sua cruz per padeçimẽto de marteiro ou per 
cõpaixõ ou por mortificaçõ de carne nõ pode regnar cõ o crucificado. 
Onde Grego. Ja buscauã o lugar da alteza e a verdade os tornou ao 
caminho per onde podessem vijnr como se fosse dicto a elles. Ja vos 
pareçe saboroso ou dellecto so o lugar da alteza mas ante que o ajaaes 

1  No original: o.
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exerçitaae vos no caminho do trabalho. Per o callez chegua homẽ a 
majestade. mas se a nossa voõtade deseja aquello que afaagua e adoça 
primeiro beba aquello que dooe. e assi per amargosa beberajẽ da pẽdẽça 
vẽ o homẽ ao prazer da saluaçõ. Onde Criso. Per maneira de pregũta os 
tirou e acarretou: porque per a participaçõ que aueriã cõ elle ẽ aquella 
paixõ fossẽ mais cobijçosos de o seguir: assi como se lhes dissesse. Vos 
outros fallaes de hõrra e das coroas / e eu fallouos das penas e tormẽtos 
e disputo de suores. Nõ he aqueste tempo de gualardões mas he tempo 
de tirar e paguar as pelejas e perijgos. e diz mais. Per vẽtura nõ sabia o 
senhor que podiã elles arremedar a sua paixom. mas por tãto lho disse 
porque pregũtãdo o senhor e respõdẽdo elles nos todos ho ouuissemos: 
porque nõ pode alguẽ regnar cõ Christo saluo se arremedar a sua paixõ. 
assy como diz o apostollo se cõ elle formos mortos cõ elle viueremos. 
se agora sofrermos regnaremos. A cousa prezada nõ he cõprada per 
refeeçe preço. Grãde trabalho he neçessario de soportar se queremos 
cheguar ao regno dos çeeos. E a paixõ de Jesu Christo dizemos que 
auemos nos outros de reçeber nõ soomẽte perseguiçõ de gẽtios. mas todo 
trabalho e perseguiçõ e tristeza que padeçamos pellejãdo cõtra os pecados. 
ca nõ ẽbarguãdo que os gẽtios que perseguiã falleçã e nõ os aja hj nõ 
deue porẽ a voõtade aparelhada dos fiees christaãos ficar sem fructo e 
oçiosa. porẽ aĩda que nõ tenhas gentios que te persiguã. empero tees o 
principe dos gẽtios o demo que nõ çessa de perseguir o homẽ. Se tu pois 
podes vẽçer o principe ẽ o pecado que te persegue nõ he grãde cousa 
vẽçer os seus principes no corpo. em que eu te mostrarey grãde e 
jnsoportauell perseguiçõ. No teu corpo começa tu de resestir aos teus 
desejos: e entõ entẽderas quã rijos som os spiritus dos maaos desejos 
que te perseguẽ. Esta peleja perijgosa he e aquesta victoria muyto hõrrosa 
e de grãde louuor .s. aquelle que poder auorreçer aquello que ama: e 
amar aquello que auorreçe. Estas cousas Criso. Onde Jero. diz que nõ 
soomẽte he cõtado por marteiro o deramamẽto do sangue por o nome de 
Christo: mas a seruidõ de voõtade deuota he marteiro cothidiano. Aquella 
he coroa de rosas e aquesta de lirios (E aquelles respõdẽdo disserõ lhe. 
Podemos) e fallauã como aquelles que nõ tijnhã prouada a sua fraqueza 
a qual cousa se mostrou per obra. porque em a paixõ de Christo fogirõ 
cõ medo da morte. Onde Crisost. diz que respõderõ como aquelles que 
sperauã de seer ouuidos e percalçar aquello que pedirom. (e Jhesu disse 
lhes. O meu calez beberees) ca serees bauptizados do bauptismo que eu 
som .s. vos sofrerees por my paixões ou per obra ou per võtade: porque 
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de semelhauel maneira padeçerõ1 huũ soportandoa defeito: e ou//tro de 
voõtade morto outro seer metido em huũ tonel de azeite feruẽte e ajnda 
desterrado que he hũa morte cruel. Onde Crisosto. diz que o senhor lhes 
profetiza grãdes beẽs .s. que seriã dignos de seerẽ martires. Desi ẽadeo 
o senhor (Mas seer a minha deestra) no prazer da eternida[d]e (e a seestra) 
em husar da humanidade minha (nõ perteẽçe a my) segũdo ordẽ de justiça 
que respondẽ: e cõcorda cõ os mereçimẽtos de (a dar a vos) por razõ do 
parẽtesco. ou porque ajnda nõ sooes despostos que cõ soberba demãdaaes 
o regno tẽporal (mas aaquelles a que) segũdo ordẽ de seus mereçimẽtos 
(he aparelhado) .s. quaaes estã prestes de todo sempre. (do meu padre) 
.s. aos humildosos e despostos aaquesto. assi como vos ẽ alguũ tempo 
serees. Ordenou deus que nẽhũ venha ao regno saluo se for digno porque 
deus nõ he escolhedor de pesoas .s. que escolha singularmẽte a pessoa 
de alguũ que o nõ mereça e2 lhe de saluaçõ eternal. porque segũdo 
Agustinho o amor seu que he ygoal faz que as pessoas nõ sejã escolhidas 
mais hũas que outras. Onde Beda diz. que nõ perteeçe a my de dar a vos 
que ajnda sooes soberbos aquello que he aparelhado aos outros. e vos 
seede taaes .s. humildosos e sera aparelhado para vos. Onde Crisosto. 
diz que aquelles he aparelhada a dignidade de seerẽ primeiros ou 
adeãtados que pera as obras podẽ seer feitos craros e auãtejados. Estas 
cousas Crisost. Aparelhado he o regno dos çeeos aos que amã deus. assy 
como o cõuite he aparelhado aos amigos que nõ curã do mũdo asi como 
a casa de deus. ou sprital he aparelhado aos pobres que nõ tẽ casas outras 
e aos verdadeiros humildosos he aquesto aparelhado assi como he 
aparelhado aos paruoos a vianda e o vestido asi he aparelhada hõrra por 
hõrra aos mingoados que fazẽ misericordia. e que asi he aparelhado o 
jornal aos obreiros depois que acabã a obra (E ouuindo aquesto os outros 
apostollos ouuerõ queyxume dos dous jrmaãos) que se apartarõ dos dez. 
e tomarõ Christo adeparte nõ conheçẽdo si meesmo quã grãdes erã e 
queriã leuar melhoria a seus cõpanheiros. porque ajnda estes outros dez 
erã carnaaes assi como aquelles dous. Onde Crisosto. diz. Assi como 
aquestes carnalmẽte pedirõ assi meesmo aquelles outros forõ tristes 
carnalmẽte. porque assi como aquestes se ouuerom / sentido spiritual nõ 
pedirõ que fossem sobre todos. Assi meesmo aquelles nõ ouuerõ tristeza 
de alguũs seerẽ sobre elles porque quẽ quer seer sobre os outros cousa 
de doestar he. e soportar outro sobre sy muyto he cousa gloriosa e de 
louuar. E diz mais. Se aquestes se agrauarã per aquelles auer ousadia per 

1  No original: padçeerõ.
2  No original: e e.
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sua madre fazerẽ propoer a questõ mais forã toruados se a sua petiçõ 
fora reçebida. E porem nõ disse nõ serees aa minha deestra por nõ mouer 
os outros aa sanha. mas como padre piadoso respõdeo de tal maneira que 
nõ se rõpesse a concordãça antre os jrmaãos. e que fezesse todos esperar 
dizẽdo: nõ perteençe a my de dar mas a meu padre. porque aquello que 
nõ he prometido aa huũ ou a dous em special todos sperã. Estas cousas 
Crisosto. Onde Theophillo. Emtõ se auiã ajnda os apostollos assi 
inperfeitamente mas ao depois se crijã e fiauã huũ dos outros dãdo lugar 
de boamente aas hõrras. vee que daquesto que se requeria da parte destes 
dous jrmaãos: os outros se agrauarõ e forõ nõ cõtẽtes. e assy he de muytos 
agora que como veẽ os outros promouer logo hã ẽueja e se agrauã. Mas 
o humildoso senhor e piadoso padre e mãso meestre nõ reprehendeo 
aquelles dous da cobijça por aquello que pediã por tal que os outros dez 
nõ arebẽtassem cõ ẽueja mas elle que he misericordioso e benigno. e que 
he nossa paz que ajũta as cousas derramadas e faz hũa dellas veẽdo que 
aquelles que chamou para seerẽ apostollos erã desuairados ou 
desacordados na voõtade chamouos pera si como para porto de saluaçõ. 
e como phisico de que fossẽ curados. e assi como aliamẽto de paz como 
se fossem ajũtados e atados. e como meestre de virtude per que fossem 
ensignados. E por os tirar do error e por reformar a paz. e por ensinar a 
regra da deuida prellazia. e porque nõ fosse huũ soo sem cõpanheiro de 
caridade reprehendẽdoos ambos começou os de ensinar de humildade 
per a qual se percalça a hõrra çellestrial e se despreza a terreal dizẽdo 
(Os reys e os principes das gẽtes se asenhorarõ) per senhorio forçoso e 
per cobijça de poderio (dellas) .s. das gẽtes suas subjectas. E aqui he 
feita rellaçõ ou recõtamento de cousa e pallaura ante dicta. e esto quanto 
ao entẽdimẽto (E aquelles que mayores sõ hã poderio sobre elles) .s. 
abayxã nos per seu po//derio e fazem lhes cõstrangimẽto da qual cousa 
Crisostomo da a entẽder ẽ aquesto que aos gẽtios perteençe cobijçar os 
auãtajamẽtos e senhorios. e assi da questa maneira per as obras dos gẽtios 
cõuerte elle aqui a alma alleuantar se esqueẽtada. E porque nõ ha hy 
cousa que tanto tire aos homẽs a vniõ da paz como a soberba por tãto 
reduzeos aa humildade ensinãdoos que nẽ huũs nẽ outros podiã vijnr ao 
regno de deus (nõ disse elle assi sera antre vos outros) a mayoria nõ se 
guaãça desta guisa no meu regno .s. per cobijça e poderio mas per o 
cõtrairo que he a humildade porque no regno terreal os mayores sõ 
senhores mas o nosso regno nõ he terreal mas çellestrial. Onde per o 
cõtrairo deue seer ẽ vos porque os prellados da ygreja sõ ministros e 
seruidores ẽ a qual cousa demostra que nos prellados deue auer temor 
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de humildade porque nõ deuẽ cobijçar nẽ allegrarse de seer auãtejados 
sobre os outros. Onde Origenes diz antre vos que sooes meus nõ serã 
aquestas cousas porque aquelles que som principes spirituaaes o seu 
principado deue seer posto ẽ o amor dos subdictos e nõ em o temor 
corporal. Onde seguesse (mas qualquer) ora seja nobre ora villaão. (que 
quiser antre vos seer mayor.) em sanctidade e dignidade (seja vosso 
ministro) nõ engeitãdo a mayoria mas exerçitãdo se em os seruiços e 
obras de humildade. (E aquelle que quiser antre vos seer primeiro) .s. 
teer senhorio (seja vosso seruo e menor) que todos nõ per stado mas per 
caridade nẽ per falliçimẽto de coraçõ. Onde Crisostomo. O fructo de 
humildade pos elle que era o primado ou dignidade celestrial e no primado 
ou prinçipado terreal pos por o fructo a cõfusõ çellestrial por tal que 
qualquer que deseja o principado ou senhorio çelestrial que aja a terreal 
humildade. e qualquer que deseja o senhorio na terra que ache a cõfusom 
em o çeeo e nõ seja antre os seruos de Jhesu Christo nẽ deue auer por o 
senhorio cõtẽda. Nõ se trigue alguẽ nẽ pelleje por pareçer mayor que os 
outros. mas cuyde como pareça mais baixo e menor. porque nõ aquelle 
que for mais honrrado aquelle he mais justo mais aquelle que he mais 
justo he mais hõrrado e milhor. A milhor cõuerssaçõ e vida se deue desejar 
e nõ a mayor dignidade nẽ graao. E desejar homẽ de obrar e mini/strar 
boõa cousa he porque de nossa voõtade procede e nosso guallardõ e 
merçee he. mas cobijçar o senhorio de hõrra vaydade he e se bem he de 
o per calçar este juyzo he de deus e porẽ nõ sabemos se do senhorio da 
honrra auemos mereçimẽto de justiça nẽ o appostolo auera louuor açerca 
de deus por que foy appostolo mas se cõprio bẽ a obra do seu appostolado. 
A hõrra deseja aquella pessoa que foge della e auorreçe aquella que ha 
cobijça. Querẽdo pois o senhor apaguar a cobijça da questes dous e 
arrancar a enueja destes dez discipollos tras a defferẽça que ha antre os 
principes do mũdo ou mũdanaaes e os eclesiasticos demostrãdo que a 
honrra que he ẽ Christo nõ deue seer desejada per alguẽ que a nõ tenha 
nẽ deue seer auida enueja della a alguẽ que a aja porque os principes e 
senhores do mũdo por tãto sõ feitos porque se asenhorẽ dos menores que 
si e que se seruã delles e os coymã e que sem delles atee matallos por 
seus prouejtos e honrras mas os senhores ecclesiasticos som feitos para 
seruirẽ seus subdictos e lhes ministrarẽ quaaesquer cousas que ouuerõ 
de Christo de tal maneira que leixe fazer sua prol e que procurẽ ou 
requeirã os proueitos da quelles em tãto que se mester for que nõ recusẽ 
de morerẽ por saluarẽ seus menores. E se estas cousas assy som ajnda 
que deseja e o senhorio secular nom seja razõ nẽ aja hy cousa pero se 
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justo nom he ao menos proueitoso he. mas de cobijçar hõra e dignidade 
ecclesiastica nõ ha hy cousa nẽ razõ algũa porque nõ he cousa justa nẽ 
proueitosa. Qual he o sesudo e sabedor que se apressa por entrar em a 
seruidõ e trabalho e door e ajnda o que mais he a tal perijgo que seja 
tehudo de dar o cõto de toda a ygreja em presença do justo juyz nõ deue 
seer alguũ saluo aquelle que nõ creeo juyzo de deus nẽ o teme e que huse 
mal de seu senhorio ecclesiastico secularmente e que o torne em mundanal 
ou sagral? Estas cousas Crisos. E porque nas morallidades mais mouem 
as obras que as pallauras por tanto aquelle que começou de fazer e ensinar 
as cousas que auia feitas prouou e mostrou aquello que emsinou por tal 
que menos prezassẽ os dictos que ouuessem vergonha dos feitos a que 
nõ podiã cõtradizer nem os podiã neguar e da a ssi meesmo por exemplo 
dizẽdo. (e assi o filho do homẽ nõ veyo ao mũdo seer seruido) e reçeber 
os seruiços dos // outros ou tomar senhorio temporal. Nõ leemos que os 
discipollos o descalçassẽ: nẽ que lhe teuessẽ as mãgas quando lauasse 
as maãos: nẽ que lhe posessem geolho em terra: nẽ que lhe fezessem 
outra cousa semelhauel. mas todos jũtamẽte comiã e todos se seruiã sem 
auẽdo antre elles mayoria. E ajã pois vergonha aquelles que requerẽ estas 
cousas dos seruidores. porque em aquesto trabalhã a leuãtar auãtajẽ a 
Christo. (mas ante veyo ministrar) e seruiço fazer a outrẽ segũdo se 
mostra no lauar dos pees em a repartiçõ dos paães. e em a saude que 
daua em as andadas que fazia em preeguar. Onde Origenes diz. que ajnda 
que os amjeos e Martha o seruissem. empero nom viera elle por o seruirem 
mas por seruir. Onde Gregorio. os prinçipes ou prelados das ygrejas deuẽ 
seguir e aremedar Christo que logo o leuauã onde queriã e poynha as 
maãos aos moços: e lauaua os pees aos discipollos que elles façã assy 
aos seus jrmaãos. mas nos taaes somos que pareçe que ajnda ẽ soberba 
passamos per os principes do mũdo ou por nõ entẽder: ou por nõ curar 
do mãdado de Christo. e queremos assi como reis que vaã antre as aazes 
da gẽte e amostramonos spantosos ou marauilhosos e muy graues de 
auer e moormẽte aos pobres nõ cõsentindo que nos fallẽ auẽdo cõ elles 
cõuersaçõ nẽ falla algũa. Estas cousas Origenes. E nõ soomente veyo 
elle ministrar per a dicta maneira. mas aĩda (veyo a dar sua alma) s. a 
sua vida em redẽpçõ por muytos .s. por aquelles que quiserã creer. mas 
bẽ he ella abastãte auõdosa a todos. mas nõ sera por todos quanto aa 
efficacia. Bernardo diz que boo ministro ou seruidor he aquelle que deu 
a sua carne por vianda: e o seu sangue por beber: e a alma por preço. 
Onde e Beda diz que mostrando elle outrosi aos prellados da ygreja o 
mais prinçipal seruiço em que o auiã de seguir e ensinou que nõ soomẽte 
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demos e façamos aos prouximos exẽplo de esmollas e de doctrina de 
saluaçõ spiritual. mas que ajnda aprendamos huũs por os outros poer as 
vidas assy como elle pos a sua por nos. Onde outrosi Criso. diz. que 
seẽdo elle rey dos çeeos quis seer homẽ e quis seer menosprezado e 
padeçer doestos: nẽ se cõtẽtou destas cousas: mas veyo aa morte e deu 
a sua alma em preço per mujtos nõ soomẽte amigos mas ajnda jmijgos. 
e se tu fores abaixado / e te humildares por ty o fazes: e elle fezeo por ti 
e nõ por sy. Quãtoquer pois que te tu humildes nõ te podes tãto abaixar 
como teu senhor. E diz mais: que por tãto somos feitos aa jmagẽ de 
Christo porque sejamos seguidores e aremedadores da sua voõtade e 
cõuersaçõ mas em aquesto somos sua jmagẽ que aquello que a elle pareçe 
bẽ e a nos bẽ semelhe: e aquello que a elle pareçe mal seja mal açerca 
de nos. Qualquer pois que studa como seja louuado studando o senhor 
de seer abaixado. este tal nõ he jmagẽ sua. E aquelle que onde o senhor 
ama a pobreza e elle he amador das riquezas ẽ este mũdo empuyxa de 
sy a semelhãça de Christo e nõ he verdadeiro discipollo aquelle que nõ 
segue seu mestre: nõ he verdadeira ymagẽ aquella que nõ he semelhauel 
ao que a fez. Estas cousas Criso. Humilda te pois e segue o senhor. muyto 
he cousa de doestar que o discipollo se alleuãte onde o mestre se abaixa 
e jnclina.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que por saluaçõ nossa quiseste beber o 
calez da paixõ: e quiseste seer lauado em bauptismo de sangue e nõ te 
quiseste asenhorear temporalmente: nẽ seer seruido: mas humildosamẽte 
quiseste ministrar e seruir. vieste dar a tua vida por nosso remijmẽto: 
outorgua a mi mezquinho que segũdo minha maneira pequena eu seja 
quinhoeyro do teu callez e do teu bauptismo cõ paciẽçia e allegria do 
spiritu. e arremede a ti meu mestre e senhor em as obras da humildade. 
e nõ soomẽte em as obras da misericordia faça ajuda aos prouximos: 
mas ajnda se neçessario for em poer a vida por elles. e finalmẽte cheguar 
ao regno que esta aparelhado e muy bẽ corregido pera os teus amigos e 
escolhidos. Amen.

De huũ çego que foy alomiado ante que entrasse Jhesu
em Jherico. Capitollo .xxij.

(Aueo que em como o senhor Jhesu fosse perto de Jherico) que 
he cidade de Gualilea: per a qual e pera Jherusalẽ hja (desuiouse) pera 
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hir per ella porque guarreçesse muytos doẽtes que auia em ella. (E huũ 
çego que staua açerca do caminho pedindo como ouuyo a companha 
passar entẽdesse que Jesu passaua demãdaua misericordia braadãdo) 
nõ soomẽte de fora mas cõ braado de dẽtro dizen//do. (Jhesu filho de 
Dauid amerçea te de my) segũdo Çirillo aqueste çego criado na judaria 
bẽ sabia que da geeraçõ de Dauid segũdo carne auia deus de nasçer. e 
por tãto elle assy como a deus e homẽ fallaua (E ajnda que o doestasse 
a cõpanha que escujtaua) a doctrina de Christo (e elle pero muyto 
mais braadaua e pedia que se amerçeasse delle) auẽdo reçeo que cõ os 
braados dos que o doestauã nõ fosse ouuido o que demãdaua. e por tanto 
braadaua cada vez mais alto (E finalmẽte Jhesu staua quedo e aguardou) 
por a sua benignidade. porque o çego nõ podia seguir (e mãdou que lho 
trouuessem.) Onde Çirillo diz que faz estar Christo a voz daquelle que 
chama cõ ffe: e paramentes aaquelles que cõ fiuza o chamã. E porem com 
razom chamou elle o çego e mandouo cheguar por tal que aquelle que 
com fe cheguara a elle primeiramente chegua se depois corporalmẽte. E 
assi deuiã fazer os principes nossos quando vissem os pobres querellar se 
deuiã fazellos guardar e vijnr assi para ouuir seus queixumes e lhes fazer 
despachada justiça. Segũdo Gregorio. porque os discipollos carnaaes 
ajnda nõ podiã entẽder as pallauras de mysterio ou segredo por tãto veyo 
a fazer o millagre ante seus olhos. e o çego reçebeo lume: por tal que os 
feitos cellestriaaes fortificassem os discipollos em a ffe. Segũdo Theop[h]
illo fez Jhesu aqueste millagre porque o seu andar nõ fosse sem proueito 
dando exemplo a seus discipollos e a nos que em todas cousas sejamos 
proueitosos e nõ aja em nos cousa ouçiosa. (E pregũtoulhe que queria) 
demostrando que nõ da elle saude aos que a nõ querẽ ou nõ requerẽ: mas 
aquelles que ham võtade de auer. Onde Agustinho diz. que aquelle que te 
criou sem ti nõ te justificara sem ty. Onde e Ambrosio diz que quer que 
todos os homẽs sejam saluos mas cõ tanto que se cheguẽ a elle. ca nõ 
quer elle aquesto de tal maneira que sejã saluos aquelles que nõ querẽ: 
mas aquelles que ham voõtade. Nõ he saude ou saluaçõ verdadeira se se 
da ao que a nõ quer. Item segũdo Cirillo. pregũtou o por saberẽ os que 
alli stauam que nõ demandaua esmolla de dinheiro mas pidia virtude 
afficada de deus. Paramẽtes aa gram piedade de Christo: a qual teue 
por bem nõ soomẽte a guardar mas fazello ajn/da trazer e fallar cõ hũa 
pessoa refeçe e pobre (E aquelle respõdeo disse. Senhor que veja) Quis 
o senhor ouuir a confissom da boca o qual empero bem sabia a entẽçõ 
da voõtade. porque nos conheçamos que nõ pode seer saluo ou saão da 
enfermidade1 do spiritu saluo aquelle que se cõfessa. Onde nõ quis elle 

1  No original: eufermidade.



471Ludolfo de Saxónia

saar aqueste çego em quãto braadou em geeral dizendo. amerçeate de 
my. mas depois que asignou em special a sua miseria (emtõ lhe disse 
paramẽtes ou vee) breue pallaura mas mujto afficada e virtuosa em a 
obra porque em a ffe e creẽça que ham aquelles que creem faz obra a 
pallaura do senhor. por tãto se segue. (a tua fe te fez saluo) Per a ffe se 
guanha a saluaçõ corporal e spiritual e eternal. (E logo vio e seguiao dãdo 
louuores a deos) e dizẽdo que grãde senhor era nõ de grãdeza de peso 
ou quãtidade: mas de grandeza de virtudes. Nõ avoõda reçeber o lume 
mas cõpre de hir em pos elle e seguillo. porque nõ ande em as treeuas. 
Mostrase segũdo Çirillo que aqueste çego de dobrada çegueira foy liure s. 
do corpo e do entẽdimento nem o glorificara elle como deus soo nõ vira. 
E nõ soomente foy alumiado o çego. mas ajnda foy aos outros aazo de 
glorificarẽ deus. E toda a cõpanha foy alumiada de maneira que conheçeo 
algũa cousa diuinal em Christo. Onde segue se (E toda a cõpãnha como 
o vio deu louuores a deos) glorificãdo os feitos de deus. e allegrando se 
da saluaçõ do proximo.

E nota segũdo a glosa quatro cousas ou razoões deste louuor. A 
primeira por ouuir aquello que braada o pobre e cõprillo. A segũda por a 
potencia e misericordia daquelle que alumiaua. A terçeyra o guaançado 
dõ ou joya da luz. e a quarta foy por o mereçimento da ffe daquelle que 
foy alumiado.

Misticamẽte aquelle que comete o pecado mortal per obra çego he 
na voõtade. mas se cobijçar de entrar per o caminho da verdade per auer 
a vida eternal: e começa de pẽsar em su pecado depois que o feito teue e 
chorando demandar perdom: e maginar como se torne a deos tal como este 
açerca do caminho sta e pede. Aquelles que passam querẽ fazer callar o 
çego. porque os spiritus çujos mais fortemente se aleuantã contra aquelle 
que virem que se torna aa peendença e a demandar perdom. [H] // e porque 
o pecador se nom torne aa peendẽça contradizẽ lhe. e nõ soomente os 
spiritus çujos: mas ajnda o custume meesmo do pecar e a multidom das 
fantasias e dos maginamentos mais duramẽte começa de reuelar quãdo 
o homẽ depois do custume que tem de fazer malles começar de se tornar 
aas virtudes. mas quãto mais fortemẽte per exemplo daqueste çego deue 
acresçentar de pedir per oraçom braadando a deos per mayor desejo 
porque çertamente ao pecador compri braadar: ca muyto alonguado 
esta de deus porque longe he dos pecadores a sahude. e segũdo Hugo. 
Se as primeiras lagrimas e roguarias deus nom ouue o homẽ nom çesse 
de as dobrar. Os grandes doões deuẽ de seer comprados com muytos 
roguos e a piedade diuinal nom negara a uida aaquelle que lha pede se 
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aquelle nom cansar de pedir em oraçõ. Nom presuma algũa cousa de seus 
mereçimentos: mas digua com o propheta. Em deus faremos a virtude: 
Onde Jeronimo. Ameaçauamno muytos que se callasse porque os pecados 
e os demonios refream e toruam o braado do pecador. mas aquelle entõ 
braadaua mais. porque quãdo se faz a batalha mais rija entom maãos aa 
pedra do ajudoyro .s. entom deuẽ alleuantar as maãos a Jesu nazareno que 
he pedra braadando e orãdoo. Onde Çirillo. doestauã no que se callasse: 
mas porlas deffesas daqueste mũdo nõ se embargua a sua ousadia. Bẽ sabe 
a ffe cõtradizer e punir ẽ todallas cousas e todas vençer. Proueitosa cousa 
he por seruiço de deos perder a vergonha. porque se mujtos por cousa 
do dinheyro perdem a vergonha nom cõuijra por saluaçõ da alma soffrer 
algũa boa vergonha e vestir se della. Mas quando o çego aa primeira 
braadaua dizese que Jhesu andaua: e quando braadaua muyto dizese 
que staua quedo: porque quãdo ajnda padeçemos e nos veẽ na oraçom a 
multidõ das fantasias. e entõ em algũa maneyra sentimos passar Jhesu 
mas quãdo nos afficamos rijamente aa oraçom entom apeegua deus no 
coraçom e cobrase o lume perdido. Em a qual cousa somos ensinados 
que se no começo sentirmos Jhesu no coraçom como aquelle que passa 
antre muytos depois se perseuerarmos sentilloemos star cõ nosco. Pre/
gunta elle ao çego que quer: por tal que o avisasse e esperte a pedir 
aquello que mester ha porque a elle praz de lhe seer demandado aquello 
que nos pedimos que sabe que a nos he de outorguar. O piadoso senhor 
quer que os seus doões graciosos sejam nossos meritos .s. que aquello que 
elle ha voõtade de nos outorguar sem lho pedirmos que nos o peçamos 
porque assi o mereçamos e nos seja outorguado com nosso mereçimento: 
nem quer que o nosso bem seja contra nossa voõtade. mas de grado e 
voluntarioso e aquello que nos elle de grado nos outorgua quer que per 
nossas petiçoões o ajamos. E porem ajnda que sayba aquello que nos he 
neçessario ante que o peçamos afficadamẽte pero nos moue ao pedirmos 
dizendo pedide e reçeberees. demãdaae e acharees. batee e abrirvosham. 
Em a petiçom do çego aprehendemos que nõ auemos na oraçõ de pedir 
ouro nẽ prata: nem as honrras que fogẽ: nẽ a lõgua vida: nem vinguãça 
de jmijgos: nem outra cousa algũa temporal. mas que deuemos buscar 
o lume marauilhoso. açerca da1 qual cousa elle nos amoesta dizẽdo. 
demãdaae primeyramente o regno de deus. e aquestas cousas todas vos 
seram acresçẽtadas e auellasees e qualquer que nom teẽ em pouco de se 
arreprehender: e que nõ despera de auer perdõ cõ direito se diz a tua ffe 
te fez salua. Em qualquer ora que se o pecador arreprehender e gemer e 

1  No original: do.
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for cõuertido sera saluo. E veẽdo logo segue a Jhesu: esto he quãdo alguẽ 
por esguardo de Jhesu poõe em obra aquelle bem que entẽde. e quãto 
pois alguem mais allumiado he de deus tãto se deue mais exercitar em 
boas obras: entom nõ soomente aproueita quanto a deus. mas açende os 
outros em louuor de deus. Onde Gregorio. Se nos pois muyto amados 
jrmaãos ja conheçemos a nossa çeguidade e a escoridade de nossa 
viagem. e que leuamos o caminho errado e se nos asseentamos açerca 
do caminho creendo e auendo fiuza em o misterio do nosso remijmento. 
e se cada dia demandamos a nosso auctor que nos alume ou que nos de 
lume: e se ja em fijm somos allumiados veendo a luz per entendimento 
siguamos a Jhesu o qual na voontade veemos e aremedemollo nas obras: 
e paremos mẽtes per onde // anda e tenhamos as suas peeguadas hindo 
em pos elle. Ex que seẽdo o senhor e criador dos anjeos veyo a reçeber a 
nossa natureza no ventre da virgem Maria veyo nasçer empero nom quis 
nasçer per ricos parentes. mas ante escolheo pobres nõ quis em o mundo 
seer bẽauẽturado. e soportou doestos e escarnehos cospinhos e açoutes e 
corooa de spinhos e soportou a cruz. e porque per o dellecto das cousas 
corporaaes. caymos do prazer eternal cõ que amargura e pena podemos 
tornar a ello aqui ho demostra. E que cousas pois deue o homẽ padeçer 
por si meesmo pois que deus tãtas cousas soportou por todos. Per outro 
desuiado caminho quer andar çertamẽte ajnda aquelle que deseja prazeres 
e delectaçoões quãdo o seu guiador ensigna o caminho da amargura. Se 
ergo queremos auer prazer quando cheguarmos tenhamos em o caminho 
amargura de peẽdença e desta guisa se faz que nõ soomẽte a nossa vida 
seja proueitosa quanto a deus mas ajnda aquesta nossa cõuersaçom 
açendera os outros a louuor de deus. Estas cousas Gregorio.

Oraçom.

O benigno Jhesu que nõ esguardas as pessoas dos homẽs e todos 
speras. O criador que de todos te amerçeas: o remijdor que a todos perdoas 
o saluador qual sera pois se nom aquelle que nom teem cuydado de sua 
saluaçõ que tarde de se conuerter a ti que tam benignamẽte o speras. E 
que assi bates aa porta e queres entrar per graça. outorgua pois e senhor 
meu a my çego mezquinho que eu chamado de ti te abra o meu coraçõ 
lançãdo fora do pecado e reçebendo te per graça de maneira que alumiado 
te sigua em virtuosas obras. e depois daquesta mereça sempre allegrar 
me da tua vista em os çeeos. Amen.
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Do Zecheu e do seu cõuite. Capitollo .xxiij.

De si em aquelle meesmo dia o senhor Jhesu entrou em aquella 
çidade de Jerico e andaua per ella muyto çercado de gẽte e Jerico significa 
o mũdo em que entrou Jhesu na encarnaçõ e andou em sua cõuersaçõ e 
acabou de andar em a sua paixõ do qual acabamẽto de caminhar foy 
feyta / aa ygreja a saluaçõ do senhor. O mundo se deue de acabar de 
andar porque per elle deue seer a viajẽ muy trigosamẽte ou muy çedo. e 
nõ deue per algũa maneira seer em elle feita deteẽça nẽ acheguamẽto 
per desordenado amor ou affecçõ. Aadur he alguẽ que se enuorilhe nos 
negoçios do mũdo que nõ seja tingido e que nõ se lhe apegue algũa cousa 
dellas. (Zacheu) nom soomente era publicano. (mas principe dos 
publicanos.) e o mayor ou principal antre aquelles que husauã actos 
publicos .s. das rendas e portajeẽs as quaaes se enuorilhã ẽ pecado (e 
que era rico) porque em requerer e auer era auarento per a qual cousa 
em o seu chamamẽto se mostra a misericordia de deus seer mayor. 
(desejaua) cõ deuoçõ (auer Jhesu e nõ podia cõ mujta conpanha) que o 
seguia (porque pequeno era do corpo.) e de voõtade ou de coraçõ aquelle 
Zecheu dõde se mostra a deuoçõ que auiam os do poboo a Christo pois 
que tãta cõpanhya o seguia. (e corrẽdo) dauãte os outros (e sobio se ẽ 
hũa aruor de sicomoro por veer Jhesu Christo que passaua por hy.) Onde 
Beda diz que aquellas cousas que som jmpossuiuees açerca he dos homẽs 
som possiuees açerca de deus. Ex aqui o camello lançada a carregua do 
spinhaço entra per o fundo de agulha. esto he que o rico e publicano 
leixado o peso das riquezas e desprezado o auer dos enguanos sobe per 
a porta angosta e apertada e ao caminho streito per o qual vaão aa vida. 
Aquelle cõ marauilhosa deuoçom de fe que auia de veer o saluador cõprio 
per sobir1 em a aruor aquello que falleçia aa natureza porque pequeno 
de corpo era por tãto cousa justa foy que ajnda que elle nõ ousasse pedir 
a beẽçõ de seer reçebido de deus que desejaua que a ouuesse. Estas cousas 
Beda. Sicomoro he hũa aruor semelhauel nas folhas aa morreira. e ẽ as 
outras cousas semelhauel aa figueira. mas no toro ou madeyro he de 
semelhauel e he muyto alta onde dos ladinhos he chamada çelsa em latim 
que quer dizer alta e chamasse figueira bafforeyra ou pecadiça. porque 
he aruor sem fructo. E chamase fichamoros .s. assi como moreira ou se 
scriue sicomoro por ficomoro por viçio dos scripuaães. Onde segũdo 
Josepho mais deuia dizer ficomoro porque se compoõe da natureza da 

1  No original: sobrir.
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fi[G ij]//gueira quanto ao lenho: e da natureza da morera quãto aas folhas. 
Sicomorus outrosi se chamã huũs pomos semelhauees a figos. E o fructo 
da amoreira tẽ licor semelhauel ao sangue. Onde diz que amostrarõ aos 
alifantes o sangue da huũa e da mora pera os aguçar em batalha corporal. 
E por tanto a moreyra significa a cruz: o fructo da qual se diz Christo 
meesmo que em ella do seu sangue foy rubricado. o qual sangue 
demostrado a nos pera auermos delle memoria aguça nos na peleja 
spiritual. A cruz do senhor outrosi gouerna aquelles que a creẽ como 
figos. e dos que a nõ creẽ he escarneçida e auida por cousa sandia e sem 
proueito porque aos judeos ella he escãdallo e aos gẽtios he auuda por 
doudiçe: mas aos que a creem he virtude de deus. Esta he a aruore em 
que o pequeno de corpo Zacheu sobio porque podesse seer em alto 
ẽxalçado. A aruor da ffe e da cruz he aquella e muytos vierõ e sobirõ em 
ella. E como quer que pequenos ou baixos fossem e ajnda nõ justificados 
nẽ cresçidos muyto em perfeiçõ. empero mereçerõ veer dalli e conheçer 
a Jhesu. O fructo1 daquesta aruor sanguinho e vermelho he per o qual 
os martyres se entẽdẽ: os quaaes tã fortemente se apeguã aaquesta aruor 
que ante querẽ seer martyrizados e mortos e ensangoẽtados que seer 
afastados da sua aruor que he a ffe de Christo e a sua cruz. e em aquesta 
deuemos sobir per ffe e per meditaçõ: e de outra guisa nõ podemos veer 
Jhesu: porque pequenos somos de stado nõ abastã nossos mereçimẽtos 
sem os mereçimẽtos da paixom e cruz de Christo. Em aquesta sobio o 
pequeno de corpo porque podesse seer ẽ alto. e agora sobe quando 
qualquer que seja humildoso conheçe a sua propria fraqueza e baixeza 
e leixãdo as cousas terreaaes. e desamparãdo os maaos feitos sobesse 
aas cousas altas de çima e aquellas demãda e requere. e ha cõfiãça em o 
senhor e se allegra e gloria na virtude da cruz braadãdo cõ o apostollo. 
E afastado seja eu de me gloriar se nõ em a cruz de nosso senhor Jesu 
Christo: ao qual o lenho da cruz he a gloria e saude. e per aquesta sandiçe 
digna de louuor mereçe de veer o senhor. Itẽ nos diz o apostolo. 
preeguamos Christo seer cruçificado2. a qual cousa os judeus e os gentios 
o hã por sandiçe. Ex agora o sicomoro em o qual lenho ou aruor tu sube 
porque ally veras Jhesu que sobio em elle. Onde Agust. diz assy. A/braçe 
o Zecheu o sicomoro e o humildoso ou baixo suba em a cruz pouco he 
de sobir ẽ elle mas que nõ aja vergonha e a ponha e a pegue na testa onde 
sta a seeda da vergonha ally se ponha em aquelle mẽbro onde he a mayor 
vergonha de a trager. e ally seja posta por tal que nõ seja auida vergonha 

1  No original: frncto.
2  No original: çrucificado.
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e seja perdido o empacho. pensas que escarneçes do sicomoro. esta aruor 
he a que faz veer Jhesu. Estas cousas Agust. E qualquer outrosi que se 
humilda por Christo aqueste he auido por sandeu açerca do mũdo: o qual 
empero he soomẽte o sesudo. porque aquello que he cousa sandia aos 
homẽs. esto he melhor e mais sesuda cousa a deus. e aquelle que tal for 
mereçe de veer o senhor. Onde Greg. Se verdadeiramẽte sabedores 
queremos seer e veer a verdadeira sabedoria façamonos verdadeiramẽte 
e humildosamẽte e conhoçamonos por sãdeus1 e leixemos a dãpnosa 
sabedoria. e a proueitosa sandiçe aprehẽdamos. Aqui affirmã e testimunhã 
as pallauras da hystoria euãgelical que nõ podendo o Zecheu veer cousa 
por muyta cõpanha que sobio na aruor dicta sicomoro porque della visse 
o senhor passar. e aquella aruor do sicomoro dizẽ que he a figueira sandia 
ou louca .s. a baforeyra. E o pequenino ou baixo do Zecheu sobio no 
sicomoro: e vio o senhor. porque aquelles que humildosamẽte escolhe a 
sandiçe do mũdo .s. aquello que o mũdo teẽ por sandiçe. estes sõ aquelles 
que veẽ a sabedoria de deus. A poquidade nossa e o nosso pequeno stado 
em perfeiçõ ẽbarga de veer deus e a cõpanha. porque o arruydo dos 
cuydados do mũdo abate e aprime a enfirmidade ou fraqueza de voõtade 
humanal. e embarga de veer a verdade. mas sagesmẽte e auisada sobimos 
no sicomoro se guardamos discretamẽte aquella sandiçe que per deus he 
mãdada. Que cousa he auida em este mũdo por mais sandia de nõ curar 
de cobrar as cousas que teemos perdidas. e que cousa he auida por de 
mayor loucura que leixar aquello que possuymos a quẽ o quer roubar e 
nõ fazer injuria algũa aaquelles que nollas fazẽ? mas ajnda que se nos 
fezerẽ outras mais que as soportemos em paciẽcia tãto he como 
mandarnos o senhor que subamos na aruor da sandiçe quãdo nos mãda 
e diz que eu nõ demãde o meu aaquelle que me roubou. e em outro lugar 
que pare a outra façe aaquelle que me ferir. Per a aruor da sandiçe ou 
sandia // se vee o senhor quando passam: porque per esta auisada loucura 
ja se vee deus passar per cõtẽplaçõ da sabedoria diuinal como quer que 
nõ se veja ajnda firmemẽte como stando quedo e assesseguado. E aquelles 
que ajnda stam em voontade alleuãtada e em cõpanha e em multidõ dos 
çugidades seus. e aaly querẽ veer deus estes nõ veem a aruor do sicomoro. 
Estas cousas Gregorio. Onde e Theophillo diz que ligeira cousa he de 
tornar aquesto aa moralidade .s. qualquer que em a mallicia se asenhorea 
de muytos e he seu prellado: aqueste pequeno he de stado ou altura 
spiritual. e nõ pode veer Jhesu cõ multidõ que o torua: porque toruado 
cõ paixões e cuydados do mũdo nõ parẽmẽtes nẽ veẽ Jhesu que passa e 

1  No original: sadeus.
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anda .s. que obra em nos nõ conheçẽdo nos cousa algũa que faça. mas 
sobese sobre o sicomoro .s. sobre a voontade da doçura e do apetito: que 
se entẽde per a figueira abaixãdoa e apartãdoa. e assy se faz mais alto e 
vee a Christo e he visto per elle. Estas cousas Theophilo. Per a aruor do 
sicomoro pode ajnda seer entẽdida a religiõ: porque os ladinhos chamam 
ao sicomoro aruor exçelsa que quer dizer alta a qual ha melhor pareçer: 
he mais alta que a amoreira e teem os fructos huũ pouco nõ doçes os 
quaaes nũca cheguã a amadureçer. e assy o estado da religiõ he mais alto 
e mais graçioso o qual sta ẽ contemplaçõ. e assi sobeja e he mais alto: e 
mais graçioso que o stado mũdanal. Teẽ outrosi os fructos nõ doçes mas 
que amurujã que som os fructos das abstinẽcias dos jejuũs e das vigilias 
e semelhãtes: os quaaes ajnda que nõ sejã duradoiros: empero som 
asperos e pouco doçes .s. que amargã huũ pouco: porque soportã se sob 
sperãça da doçura do parayso. e nũca cheguã a seer maduros porque mais 
doçes som os fructos que som maduros. e a verdadeira religiõ nõ curada 
da duçura mũdanal mas a aruor do sicomoro he sem proueyto ou louca. 
porque quanto aa letra aquelle que ẽtra em religiõ he contado por louco. 
E ẽ esta aruor sobre o Zecheu pequeno e humildoso .s. o religioso para 
veer Jhesu .s. porque guaãçe a vida eternal. a qual sta ẽ a visom de deus. 
mas porque o pequeno nõ pode sobir ẽ alto sem escaada e degraaos: por 
tãto na escaada da religiõ ha tres degraaos. huũ delles he renũciar a 
propria voõtade per voto de obediencia. / o segundo he renunciar a 
propriedade de fora per voto de pobreza. o terçeyro he promessa de 
perpetua castidade per voto de cõtinẽcia. E ante destes tres degraaos ha 
outros tres que deue primeiro auer aquelle que sobe em aquestes. o 
primeiro que aja desprezo das cousas terreaaes o segũdo que tenha 
esqueeçido o linhagẽ e o parẽtesco. o terçeiro que aja odio do mũdo. e 
aquestes forõ dictos per Abraham per o senhor. Saae te da terra tua. ex 
aqui o primeiro graao. e do teu parẽtesco. ex aqui o segundo. e da casa 
de teu padre. ex aqui o terçeyro. e veẽ te aa terra que te eu mostrey .s. 
aa religiõ. Estes som os degraaos per que sobiã aa cadeira de Salomõ. 
esta cadeira ou trono he a relligiõ ẽ a qual o senhor sta assj como em 
cadeira e trono speçial. Onde Pedro Rauẽnas chama a religiõ parayso o 
qual he morada propria de deus dizendo. Açerca da sentẽça do meu 
coraçõ se parayso he em aquesta vida presente ou em a claustra ou em 
as escolhas he e qualquer cousa que hy aja em esta vida aalẽ daquestas 
duas chea he de tribulaçõ e de trabalho e amargura e spãto e de cuydado 
e door (E como Jhesu viesse ao lugar) onde staua o sicomoro (paroumẽtes 
e vio o Zacheu) nom soomente de vista do corpo: mas da visom da 
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piedade auẽdo por boa a sua deuoçõ e desejo. Boo lhe foy de veer Christo 
mas melhor por seer visto per Christo. Onde Beda diz. Vio Jhesu aquelle 
que o via pois que escolheo aquelle que o escolhera: e amou o que o 
amaua. Aquesta ordẽ ou ordenãça de melhorar a pessoa .s. sobre a ffe da 
encarnaçõ do senhor primeiro de si vijnr ao conheçimẽto da diuijndade. 
e assj como stãdo em çima da aruor do sicomoro a veer a façe de Christo 
ẽsina o doctor Paulo quãdo diz. Nõ me julguei eu que sabia cousa ãtre 
vos senõ Christo Jhesu: e aqueste crucificado. Estas cousas Beda. 
Conheçẽdo pois e açeytando Jhesu o desejo do Zacheu chamou que se 
deçesse dizendo. (Zacheu aginha desçende porque oje conuem que eu 
more em tua casa.) em a casa material por auer ally Christo refeiçõ e 
seus discipollos. e por mostrar a benignidade ao pecador que se cõuerte. 
em casa da cõsciencia speçial dãdo lhe a sua graça a qual he neçessaria 
ao pecador. Aquello meesmo diz outrosi Christo a cada huũ de nos outros 
que quer elle morar nas casas das nossas con[H iij]//sçiencias. e porem 
deuem se fazer prestes para o reçeber. Onde daquesta diz o psalmista. A 
tua casa senhor perteẽçe seer sanctificada e emparamẽtada. A gloria e 
louuor nosso he este .s. o testimonio da nossa consçiencia. Bẽ deue alĩpar 
e emparamẽtar a sua casa do spiritu aquelle que quer reçeber tã grande 
hospede .s. o rey da gloria: o qual nẽ o çeeo nẽ a terra he abastante a 
reçebello que more ally per graça. e que nom passe ou que nom se aparte 
della. Onde Beda. Aquello que ao Zecheu he mandado que deça do 
sicomoro: e que faça prestes a sua pousada para em ella morar Christo. 
esto he aquello que o apostolo diz. e se nos ouuemos conheçimẽto de 
Christo segũdo a carne ja agora o nõ conheçemos nẽ veemos assi. Se 
morto he segundo a jnfirmidade da carne. mas viue elle per a virtude de 
deus. Estas cousas Beda. As pallauras sobre dictas do senhor Jhesu se 
podẽ declarar e entẽder moralmẽte da alma fiel: a qual se chama casa de 
deus: porque em ella Christo teẽ por beẽ de morar por graça. E aquesto 
agora em este dia .s. em a vida presente te dãdo a sua graça e quer ajnda 
morar ẽ ella oje .s. em o dia da eternidade per fruyçã e husança 
bemauẽturada da gloria. Nom embarguãdo que Christo more em qualquer 
alma fiel per ffe. empero elle escolhe para esto speçialmente as voõtades 
alleuãtadas em as cujdações de çima: e tiradas das cousas baixas. Deue 
tal alma como aquesta seer abstracta e tirada de tres cousas. Primeiramẽte 
do desejo das cousas temporaaes e do viço das dellectaçoões carnaaes e 
do proueito corporal: e de sy meesmo per priuaçõ da voõtade propria. 
Per aquestas tres cousas se abstrahe a alma de todo embargo da saluaçõ 
contra aquellas tres cousas de que se diz todo aquello que he no mundo 
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ou he cobijça da carne ou he cobijça dos olhos: ou he soberba da vida. 
Estas tres abstracções ensinou o saluador dizendo. Aquelle que quer vijnr 
em pos my negue si meesmo. esto quãto ao terçeyro. e tome a sua cruz. 
quanto ao segũdo. e sigua me: leixadas todas cousas quãto ao primeyro. 
E aquesta abstracçõ de tres cousas se pode entẽder do Zecheu ao qual 
som dictas estas pallauras .s. em a tua casa me cõpre pousar ou morar 
nõ embarguãdo que o principio do euãgelho o nomee por rico. empero 
ao dean/te faz mençom que foy feito verdadeiro pobre de Christo por 
aquesto que disse. (Ex a meetade dos meus beẽs dou aos pobres. etc.) 
demostra abstracçõ das cousas temporaaes e do viço da carne. Sicomoro 
he figueyra louca e baforejra. e significa doçura da delleitaçõ: a qual he 
louca e sem proueito. em a qual sobe e trilha e calcaa de juso dos pees. 
E em aquesto que elle a hũa voz soo do senhor que o chamou descendeo 
da aruor e se chegou a elle. Ledamẽte se demostra e entende abstraçõ da 
propria voõtade. E aquestas tres cousas som perfeitas hũas cõ as outras. 
E hũa soo per sy nom he perfeita. Se alguũ for tyrado dos cuydados 
temporaaes e seja dado ao viço ou delecto da carne nõ aproueita algũa 
cousa. e assi entẽde tu das outras cousas em sua guisa (e triguando se 
desçendeo e reçebe o senhor auẽdo prazer.) da vijnda de tã grande 
hospede. Porque o Zecheu auia ja reçebido o senhor no coraçom: por 
tãto teue o senhor por bẽ de pousar cõ elle e seer reçebido em sua casa. 
em a qual obra demostra o senhor que elle desçẽde e reçebe os votos e 
desejos pequenos e que emade e acresçenta os desejos piadosos e os 
acaba. Vee tu a benignidade do senhor. mais deu Christo ao Zecheu 
daquello que elle desejaua. porque lhe deu si meesmo o que elle nõ fora 
ousado de pedir. Vee outrosi a virtude da oraçõ. porque o grande desejo 
da pessoa grãde voz e grande oraçom he. E porẽ diz o propheta. O desejo 
dos pobres ouuyo o senhor. E em outro lugar. O senhor a Moysem diz 
que braadas a my. e elle pero callado estaua da boca. mas fallaua do 
coraçõ. Onde Agusti. diz. que toda a vida de boo christaão he o boo 
desejo. aquello que desejas ajnda ho nõ vees: mas em desejo seras feito 
capaz e ydoneo de o veeres de maneira que quãdo vier sejas avõdado 
por o veeres. e teu desejo seja cõplido. esta he a nossa vida que em 
desejando nos exerçitemos. Tanto nos exerçita o sancto desejo quanto 
tirarmos e cortarmos os nossos desejos do mũdo e do amor. Estas cousas 
Agust. (E veẽdo aquesto os phariseus) e outros judeos maliçiosos que 
entraua na casa do publicano (murmurauã porque se fora a homẽ pecador) 
Estes pecauã de duas maneiras .s. porque falsamẽte julgauã do Zecheu 
// porque ja nom era pecador: mas verdadeiro penitẽte. e semelhauelmente 
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julguauã de Christo: e nõ era marauilha de se Christo hir aaquelle que 
justificara. porque o coraçõ do penitẽte he stallajem ou pousada de Christo 
onde come a pascoa. Sem porque e sem razõ outrosi murmurauã: porque 
nõ pode nenguẽ razoadamente murmurar se o phisico teẽ por bem de 
visitar o doente. (stãdo o Zacheu prestes) pera obedeçer ao senhor e nõ 
duuidãdo ou se toruãdo por a murmuraçõ e maldizer dos outros assi como 
muytos que por hũa pequena pallaura doutros que ouçam leixã o bem 
que ha teẽ começado. (disse ao senhor. Ex aqui a meetade de meus beẽs 
dou a pobres: e se a alguẽ leuey algũa cousa per engano pago lhe quatro 
por huũ.) Da outra meetade que eu para esto retenho. A ley em algũas 
cousas mandou paguar dous por huũ. e ẽ outras quatro por huũ e em 
outras çinco por huũ. e por tãto per aquesto que aqui se diz em çima que 
pagou lhe quatro por huũ: per ally se entẽdẽ as outras duas paguas .s. a 
primeira de dous por huũ. e per aquesto que elle a meetade de seus beẽs 
deu aos pobres se mostra que nõ erã todos seus beẽs mal guãçados. porque 
daquelles nõ podera fazer esmolla. Assy como Zacheu disse dou aos 
pobres a meetade de meus beẽs e pago quatro por huũ. assi o deuẽ fazer 
aquelles que querẽ dar esmolla ou restituir o que mal ouuerõ dizẽdo dou 
ẽtrego logo e nõ per pallaura de futuro .s. darei ou entreguarey eu apoerey 
ẽ meu testamẽto. Onde Beda diz que aquesta he aquella auisada sandiçe 
que o Zecheu colheo da aruor do sicomoro. assy como fructo de vida .s. 
entreguar o que roubara. e dar o que seu era por deus e menosprezar as 
cousas e beẽs visiuees por auer as jnuisiuees. e ajnda desejar de morrer 
e neguar si meesmo. e cobijçar de seguir os passos do senhor que ajnda 
nõ auia visto. Estas cousas Beda. Cobijça tu de seguir o senhor e os 
discipollos que comiã cõ aquelles peccadores. e que domestica mente e 
familiar cõuersauã com elles para os tirarẽ para si. Per aqueste Zacheu 
rico que queria veer Jhesu mas nom podia por a cõpanha. e porque era 
pequeno de corpo se podia entẽder qual quer rico que pensa e he soliçito 
de sua saluaçõ. mas per a toruaçom das fantasias e maginaçoões que teẽ 
a çerca das / cousas temporaaes. e por a sua mingoa de perfeiçõ he 
embarguado por a qual razõ deue sobir em a aruor .s. Christo per oraçõ. 
a qual segundo Damasçeno he sobimẽto e alleuãtamento de voõtade a 
deus. e deue dar aos pobres parte de seus beẽs e restituir a alguẽ aquello 
que lho roubou. e desta guisa he mereçedor de veer Jhesu. Per os phariseos 
que murmurauã se entẽdẽ os mal dizẽtes que das boas obras fazẽ maas. 
e aquellas que se fazẽ bẽ enterpretan nas a maa parte. mas daquestes nõ 
he de curar: nẽ se deue porem çessar de boõa obra mas ajnda por aquello 
mais fortemẽte perseuerar: porque o senhor responde por elles. Onde por 
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refrear a falsa stimaçõ e murmuraçõ dos phariseus aquelle que de dentro 
cura ajnda o declara seer saão e sem culpa dizẽdo (porque a saluaçõ oje 
foy feita a esta casa) e foy curada e afoguẽtada a çugidade da aauareza 
e da doẽça dos outros viçios. Onde Teophillo. Elle demostra Zacheu seer 
curado e assignãdo o morador per casa em que moraua a qual disse seer 
salua. e a questo se mostra por o que se segue. (por quãto he filho de 
Abrahã.) porque nõ chamara Christo filho de Abrahã aa casa e fabrica 
sem alma. Estas cousas Teophillo. Chamou filho de Abrahã ao mayor da 
questa casa de mostrando que ja nõ era publicano. mas feito filho de 
Abrahã nõ per geeraçõ: mas por o seguir e arremedar porque Zacheu 
assy como Abrahã cresceo na fe. e Abrahã reçebe em sua pousada anjeos 
e Zacheu reçebeo ẽ sua pousada senhor dos anjeos. Onde Beda. Filho de 
Abraham he chamado Zacheu nom que seja nado de sua jeeraçõ. mas 
porque seguio a sua fe. e porque assi como Abrahã de mãdado do senhor 
leixou a sua terra e os parentes e a casa do padre por sperãça de auer a 
herãça que era por vijnr. e assi meesmo fez aquelle que por auer o thesouro 
nos çeeos leixo seus beẽs repartindoos per os pobres. E fremosamẽte diz 
e aquelle que he mayor desta casa por declarar que nõ soomẽte aquelles 
que perseuerã seendo justos som filhos da promissom. mas ajnda aquelles 
que se areprehendẽ e se quitã da injustiça. Estas cousas Beda. E da razõ 
porque se foy aa casa do publicano por que aquesto fez por tal que elle 
como phisico curasse do enfermo e por que deus justificasse a[H iiij]//
quelle que era pecador. e por que assi como pastor trouuesse a ouelha 
perdida. e porque assy como saluador saluasse aquelle que se perdera 
per culpa. (Porque a esto veyo o filho) de deus ao mũdo seendo per 
assumpçõ da carne feito homẽ (e filho do homẽ) .s. da virgẽ. (por tal que 
buscasse) per doctrina. (e fezesse saluo) per graça (aquello que se perdera) 
per culpa .s. a ouelha centesima e a mealha decima e o filho mais mãçebo 
e guastador. Perdera se no homẽ a innoçẽcia da natureza e a semelhança 
da graça e a adopçom da gloria. Por a primeyra cousa destas he cõparada 
aa ouelha perdida. e per a segũda he cõparado aa mealha perdida. e por 
a terçeira ao filho guastador. As tres cousas sobredictas veyo Jhesu 
repairar. Onde diz em outro lugar. Nõ vijm eu chamar os justos mas os 
pecadores aa peendẽça. Onde Crisosto. Assi como se Christo dissesse 
por que me acusaaes que fiz mal ca eu som aquelle que faço seer justos 
e dereitos os pecadores. Tã alõguado he de mi ho odio a dos pecadores 
que elles sõ a causa porque eu vim porque como fisico sõ viĩdo e nõ 
como juyz. e por aquesto me faço cõuidado dos enfermos ou fracos. e 
soporto o fedor porque lhes de remedio. Onde e Beda diz que piadoso 
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he o meestre que aas cõpanhas que murmurauã nõ se descontenta de 
ensinar ou descobrir seus segredos .s. que a peẽdẽça dos pecadores. nõ 
seria esquiuada per deus. pois que o seu filho foy ẽuiado principalmẽte 
aa terra. por a buscar. o qual por nos enculcar a disposiçõ de sua piedade 
ameude he dicto filho de homẽ benignamẽte por nos. E porque stauã 
açerca de Jerusalẽ que he a cabeça do regno pensauã alguũs dos phariseus 
e ajnda dos seus disçipollos. que logo como fosse em Jherusalẽ declarasse 
e pubricasse que ho seu regno he sobre os judeos. porque muytos tinhã 
que elle auia de seer rey em Jsrael segũdo que disserõ os magos. Onde 
he aquelle que nasçeo rey dos judeus. e os apostollos meesmo lho 
pregũtauã senhor se em aqueste tempo restituyras tu o regno de Israel. 
E pera tyrar aqueste error trouue huũ cõto de huũ homẽ que se partijo e 
se foy longua terra e deu a dez seruos seus dez m[i]nas .s. dez cabedaaes 
cõ que negociassem e trabalhassẽ: o qual conto porque em a sentença 
cõcordada cõ o outro conto de fundo dos marcos. por/tanto aaquesta 
hystoria se ajunta ally cõ aquella em hũa etc.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que misericordiosamente o olhaste pera 
Zacheu que staua sobido na aruor e chamandoo a ti e hyndo te aa sua 
pousada o saaste de todo viçio outorgua a my meezquinho e pequeno 
que possa sobir em a aruor da peendença em a qual tenhas por bẽ de me 
oolhares com os olhos da misericordia e chama me aa tua graça dando 
me que eu possa dignamẽte aparelhar a casa da minha consciençia pera te 
reçeber. E que eu todo de dẽtro e de fora seja saão perfeitamẽte. e tu que 
vieste dos çeeos buscar e saluar aquello que se perdera na terra tu requere 
e busca a my que perdi. O boo pastor salua me piadoso saluador. Amen.

Dos dous çegos que aa sayda de Jerico forõ alumiados.
Capitollo .xxiiij.

(Apres da questo sahindo Jhesu de Jerico) cõ seus discipollos. 
(seguião muyta cõpanha) que desejaua ouuir a sua doctrina. por que 
poucos nõ ousauã entrar no deserto por os ladroões. Signal he que a 
doctrina de Jhesu era muyto studiosa e autorisada pois que o seguia muyta 
cõpanha. Onde Crisostomo diz que trabalhos de aguuçoso laurador he a 
messe avoõdosa e muyta. e a demostraçom de aguuçoso ensinador he a 
ygreja chea de gẽte. Nõ te teue alguẽ o trabalho1 do caminho nõ sentiã 

1  No original: trabolho.
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enfadamẽto. nẽ fez tornar alguẽ o cujdado ou pẽsamẽto nẽ a possissom 
de suas cousas por quanto entrauã em possissom do regno çelestrial 
çertamẽte nõ tẽ cousa que ame sobre a tera aquelle que verdadeiramẽte 
gostar o bem çelestrial assi como aaquelle que comer a prezada vianda 
pareçe de pois vaa a viãda comuũ assi aquelle que hũa vez gostar a doçura 
de Christo bẽ nõ sente dally adiãte muyto sabor dos beẽs terreaaes. E 
nõ he marauilha ca esta he aquella rosa dos cãpos de Jherico da qual a 
sabedoria falla per Sallamon dizendo. assi como palma emxalçada som 
ẽ Cades. e assi como prãta de rosa ẽ Jherico. Ergo aquesta he aquella 
muy fremosa rosa brãca de sanctidade de justiça. e vermelha do sangue 
da paixõ. Assi como rosa ante que // seja vista he sentida. E ante que a 
achẽ ja sabẽ que ja ally teẽ seus odores assy meesmo o senhor passando 
aade longe ouuerom seu boo cheiro dos çegos e sentirõno ante que viesse 
a sua dignidade. Estas cousas Crisostomo. (Ex aqui dous çegos que 
estauã asseẽtados açerca do caminho) para demãdarẽ esmolla. (ouuirõ) 
da quelles que passauã (que Jhesu de Nazareth passaua.) O bẽauẽturado 
ouuir. o rumor manso e blando muytos reys e prophetas quiserõ ouuillo e 
nõ ouuirõ. (O pediã braadãdo misericordia) .s. e (dizẽdo senhor amerçeate 
de nos filho de Dauid.) cõ grãde desejo pedindo que fossẽ alumiados. 
conheçerõ que era filho de Dauid per carne e que em elle era deus esto 
conheçerõ per jnspiraçom. Onde e Crisostomo diz que cõpridoiro era de 
seerem ally offereçidos dous çegos ante a presença de Christo por que 
fossem abertos seus olhos. e por taaes da virtude sua fossem cõ elle a 
Jherusalem. Aquestes ouuiã as strãpidas e soom dos que per allj corriã 
e nõ viã outra cousa do corpo solta afora a voz e porem porque cõ os 
pees o nõ podiã seguir seguiã no cõ a voz. Estas cousas Criso. de huũ 
da questes soomẽte .s. do que era famoso mas faz mẽçõ Marco e do 
outro nõ falla cousa nẽ faz mẽçom (A gẽte que scuytaua) a doctrina de 
Christo veẽdo as suas vestiduras çujas e nom a clareza das cõsciẽçias 
(doestauã os que se callassem) porque toruauãnos de ouuirẽ e aquestes 
significauã aquelles que em da obra boa reprehendem outros. Nos teemos 
gente de tres maneiras que nos toruã hũa he cõpanha de carne. e outra 
do mundo. a terçeira a gente do jnferno porque os desejos carnaaes e as 
perseguiçoões do mundo. e o diaboo nos torua porque callemos a cõfissom 
do pecado. e que nõ fallemos hedifficando o proximo nem louuãdo a 
deos. esta desauenturada gente a todo bem contra diz. A companha dos 
desejos da carne nos doesta afaaguãdonos. a cõpanha dos tirãnos do 
mundo nos doesta e torua perseguindonos. acõpanhados demonios nos 
torua enganãdonos. Mas como se callarõ da oraçõ os que som çegos per 
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jnnorãçia de voõtade. e mayormẽte do stado em que som de mẽdiguar per 
a mingoa que hã de virtude. e porque stã fora do caminho / da saluaçõ. 
(E aquelles braadauã mais afficadamẽte) porque vençessem e soassem 
mais que o arruido da gente e pediã a misericordia suso dicta e ẽ aquesto 
somos nos requeridos a cõtinuarmos e perseuerarmos ẽ oraçõ. Onde diz 
Crisostomo que aquelles çegos se açendiã mais que se callauã por que 
os vedauam e lhes deffendiã que nom braadassem. Tal he a natureza ou 
propriedade da fe que quanto a mais tolhem tãto a ascendẽ mais por a 
qual razom os seruidores de deus nom som vençidos nas perseguiçoões. 
A virtude da fe segura sta em os perijgoos e na segurança sta em perijgo. 
Que cousa outra ha hy que faça tãto em fraqueçer e seer lassa a força 
da fe em todo como a grande folguança e assesego? E diz mais que 
braadauam primeiramente porque eram çegos. e depois a segũda vez 
braadauam ajnda mais porque os vedauam de chegarẽ ao lume. Christo 
os leixaua vedar e toruar porque seu desejo se mostrasse mais. E da 
qui aprehende que se nos formos toruados e empuxados e com studo e 
cuydado nos cheguarmos a deus per nos meesmos percalçaremos aquello 
que demandarmos. Estas cousas Crisostomo. Diz Agustinho que os maaos 
christaãos e frios ou tibios toruam os boos christaãos que querẽ fazer os 
mãdamẽtos de deus. empero braadem aaquelles e nõ çessem. Quando 
qualquer christaão começar de bem viuer e de menosprezar o mũdo 
em aquelle começo auera os christaãos frios que o reprehenderõ mas 
se elle perseuerar aquelles meesmos cõsentirõ e outorguarõ cõ elle que 
aa primeira reprehendiã. Estas cousas Agustinho. E porque ao que bate 
sera aberto. (steue Jhesu quando) aguardãdo os porque aquelles que nõ 
podiã seguir ca nõ viã per onde andauã. (e chamou os) porque os nõ de 
teuesse a gẽte se quisessẽ hir nõ seendo chamados. (e preguntou lhes que 
queriã) nõ porque elle nõ o soubesse. mas porque da cõfissõ e resposta 
dos çegos fosse claramẽte conheçida a fraqueza delles e jnfirmidade e a 
virtude daquelle ẽ remediar e por o proueito dos outros1 que o ouuissẽ. 
E ẽ como lhe dissessẽ. (senhor que fossẽ abertos nossos olhos) amerçeou 
se delles Jhesu. (e tocou seus olhos e logo virõ) de que se mostra que 
tal alumiamẽto foj marauilhoso porque a natureza nõ obra ẽ huũ stãte. 
Onde Criso. diz que tãgeo seus // olhos carnalmẽte em quanto homẽ e 
deu lhes saude como deus. E diz mais que em quanto disserom filho de 
Dauid foy detehuda a saude. e como disserõ senhor foy ẽuiada a saude. 
Estas cousas Crisosto. Spiritualmente segũdo a glosa Christo tãge os 
olhos quando alumia a consciẽcia cõ os rayos da luz. E logo reçebemos 

1  No original: ourros.
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vista pera veer deus e conhoçermos nos meesmos e ajudar os prouximos.
He de notar que de tres maneiras he o alumiamẽto. Leese que 

alguũs forõ alumiados per pallaura. assy como o çego de que ẽçima 
dicto he. alguũs per tãgimẽto assi como aquestes de que se aqui faz 
mẽçom. e alguũs cõ vnguẽto assi como alli onde fez lodo de cuspinho. A 
pallaura he a preeguaçõ: o tangimẽto he a inspiraçõ de dẽtro e a vncçom 
he a instituçõ dos sacramentos e assi pois alumia per as fallas da santa 
doctrina per os doões da graça e per os sacramẽtos da ygreja. (E seguirõ 
no) nõ tãto cõ os pees como cõ virtudes e cõ ffe e cõ boõs custumes. 
Onde Crisosto. Booa joya apresentarõ a Christo os que forõ saãos .s. que 
o seguirõ. e esto requere deus de ty segũdo diz o propheta .s. que andes 
solliçito cõ teu deus. (E mais ajnda leyxou os hir Christo cõ sigo) que o 
acõpanhassem por tal que aquelle millagre tã fresco mostrasse que nõ 
morrera Christo por fraqueza nem enfirmidade. Estas cousas Crisosto. Em 
aquesto que o seguirõ se pareçe o seu conheçimẽto. porque nõ se tornarõ 
de pois que reçeberom a bẽfeitoria. A qual cousa empero muytos fazẽ 
que som ingratos a deus. e se tornã ao que ja fora auiam lançado. Onde 
Crisostomo diz. que nõ forom aquelles taaes. mas ante que lhes fosse dado 
o beneficio forã perseuerãtes. e depois que lhes foy dado conhoçidos. 
e aaquestes ajamos nos ẽueja e ajnda que deus tarde de nos dar o que 
requeremos. E ajnda que muytos sejã que nos toruem nos nõ çessemos 
de pedir. e daquesta maneira tiraremos pera nos principalmente a deus. 
Vee ajnda aqui como nẽ a mingoa nẽ a çeguidade nẽ nõ seerẽ ouuidos: 
nem os doestos que lhes diziã as cõpanhas nẽ outra cousa algũa pode 
vedar nem tolher o seu grãde desejo que tijnham. e tal he a alma que he 
feruẽte e trabalha. Estas cousas Crisostomo. Tu pois que stas açerca do 
caminho e que es çego braada a Jhesu que tenha por bẽ de te alumiar 
para o veres e para o seguires per ffe e para o / arremedarees. porque 
principalmẽte aquesto nos he neçessario. Onde Agustinho diz. Todo nosso 
trabalho e obra jrmaãos em aquesta vida he saar o olho da voõtade ou do 
coraçõ per onde seja visto deus. e por aquesto se çellebrã os sagrados e 
sanctos mysterios. e por esto se preegua a pallaura de Christo e por esto 
se fazem as exortaçoões moraaes e que perteeçẽ a ẽmendar os custumes. 
e correger as cobijças carnaaes. e pera renũçiar e nõ curar deste mũdo 
nõ soomente per pallaura de voz. mas por mudaçõ da via e da vida. e 
por aquesto fazem e trabalhã as scripturas santas que quer que ellas 
fazem .s. que seja limpo e purgado o coraçõ de dentro daquello que nos 
torua de veermos deus. estas cousas Agustinho. Onde Origenes. E nos 
pois asseentados açerca do caminho das scripturas e entẽdendo em que 
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somos çegos. se demãdarmos de võtade tocara elle os nossos sentidos 
as treeuas da ignorançia de guisa que veeremos e seguiremos aquelle 
que nos deu poder e veer porque o siguamos e nõ por outra cousa algũa. 
Estas cousas1 Origenes.

Oraçom.

O lume do lume e fonte da luz senhor Jhesu Christo que alumiaste 
dous çegos que a ty braadauã cõ desejo de misericordia e teueste por bem 
tanger os seos olhos e os alumiar. Toca tu eu te peço os meos olhos do 
spiritu. e com rayos da tua luz alumia a minha consciẽçia pera cõtẽplar 
a ty e conhoçer a my. e ensinar e ajudar o proximo alumea o meu coraçõ 
cõ o lume da tua graça diuinal que eu te aja por guya em todos meos 
caminhos. e que te sigua arremedando te. Amen.

Do espargimẽto do vnguẽto sobre a cabeça de Jhesu.
Capitollo .xxv.

Cheguãdo se o tempo em que o senhor ordenaua padeçer chegou se 
elle ao lugar onde quis fazer que se fezesse. e despos a sua paixõ. porque 
em aquesto demostrase que a sua morte era per sua voontade. (E porẽ 
seis dias ante da solẽpne2 pascoa) sabado de ramos (veyo a Bethania) 
E entẽde tu aqui o dia da pascoa: nõ por ho xiiij. dia do mes primeiro. 
em o qual aa vespera se fazia3 o sacrificio do cordeiro pascoal. mas o // 
dia .xv. em que padeçeo Christo. o qual dia era todo solẽne. E por tanto 
veyo elle a Bethania por tal que a resusçitaçõ de Lazaro fosse renouada. 
e que fosse mais exẽplada na memoria de todos e porque os judeus se nõ 
podessem escusar. e que fossem cõfusos e vẽçidos por tractarẽ a morte 
de tã grãde resuscitador. e porque por a memoria de tão grande millagre 
como alli fora feyto se mouesse a gẽte popullar ao reçeber hõrradamẽte 
em Jerusalẽ ante da sua paixõ assi como fora prophetizado per Zacharias 
propheta dizendo. (Alegrate muyto filha de Syon. ex o teu rey vem a ty) 
Sabẽdo pois o senhor que os judeus auiã feyto cõselho e juramẽto sobre 
sua morte. e cheguãdo se a pascoa em que o cordeiro pascoal auia de 
seer sacrificado tornãdo se veyo assi como cordeiro ao sacrificio por tal 
que o verdadeiro cordeiro fosse daquesta guisa sacrificado. depois logo 

1  No original: cnusas.
2  No original: solpẽne.
3  No original: fazio.
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do sacrificio do outro cordeyro por nos por1 tal que a verdade soçedesse 
ẽ lugar da figura e a verdadeira pascoa fosse sacrificada e a teuessemos. 
(estaua em casa de Symõ guaffo) que emtõ ja era saão. porque fora guaffo 
e curado per o senhor mas ajnda lhe ficara o nome que ante tijnha por 
memoria do millagre. por se demostrar a virtude daquelle que o curara 
assi como ajnda se chama Matheu o publicano. como quer que publicano 
ja nõ fosse. E daqui podemos cõcludir que ajnda que do pecado quites 
sejamos. empero deuemos auer memoria delle para nos reprehendermos. 
(E fezerõ ally a çeea ao senhor. e Martha ministraua.) ou seruia assi como 
custumam fazer os homẽs em as casas de seus amigos porque este Symõ 
se diz que era vezinho de Martha. E principalmẽte o fazia por reuerẽçia 
de Jhesu Christo que ally comia ou segũdo alguũs a casa de Martha era 
quanto aa possissom e propriedade. mas Symõ moraua em ella e de 
outra guisa nõ seruiria ally. Piadosamẽte he de creer que a çea temperada 
seria que fezerõ aaquelle que foy preeguador e amador da tẽperãça. (E 
Lazaro era huũ da quelles cõuidados.) per Symõ que staua com elle aa 
mesa. Onde Agustinho. Por nom cuydarẽ os homẽs que fora fantasma 
ou semelhança por que morto resurgio por tanto foy Lazaro huũ dos que 
stauam asseentados e comia e beuia e fallaua. A verdade se mostraua. e 
ha jnfieldade dos jude/os era vençida. E segũdo este meesmo Agustinho 
Lazaro quando steue em aquelle cõuite pregũtado per os cõuidados 
cõtou lhes os tristes lugares das penas e as seedas scuras fallãdo em alta 
voz que o ouuissẽ todos e contou lhes ordenadamẽte cõ dilligẽçia e assy 
acharõ quẽ lhes descobrio que jando era no jnferno o qual per longos 
tempos ante nom fora sabido. Em quanto veyo per seis dias ante aquesto 
foy per este misterio. Primeiramẽte quanto ao cõto porque este cõto de 
seis he perfeito. onde e deus as suas obras da criaçõ acabou em seis dias 
e que per este cõto em algũa maneira fosse acabada a obra da paixõ em 
a qual sõ perfeitas todallas cousas e renouadas. Segundariamẽte quanto 
aa fegura por que aos dez dias do primeiro mes era tomado o cordeiro e 
guardauãno atees os .xiiij. dias. onde e o senhor seis dias ante dos .xv. do 
mes entrou em Jherusalem no lugar do sacrificio e oblaçom. E aquello que 
veo a Bethania que quer dizer casa de obediẽçia cõuem outrosi ao segredo 
primeiro quanto aa causa da paixõ porque segũdo o apostollo elle foy feito 
obediente atees a morte. Terçeiramente quanto ao fructo da paixõ o qual 
percalçã aquelles soos que a elle obedeçẽ porque segũdo este meesmo 
apostolo diz que elle foy feito a todos aquelles que lhe obedeçerõ causa e 
razõ da saluaçõ eternal. Onde Jeronimo. O senhor veyo padeçer per todo 

1  No original: poz.
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o mũdo e remijr todallas naçoões per seu sangue e mora em Bethania em 
a casa da obediẽçia. E o mais pequeno enho dos çeruos sẽpre se torna 
aa jazeda sua. e o filho obediẽte ao padre requere de nos obediẽçia atees 
a morte. Estas cousas Jeronimo. Aquello que veyo ao lugar onde fora 
Lazaro resuscitado significa que na casa de obediẽçia som resuscitados 
aa uida da justiça aquelles que som mortos em pecados. e aquello que 
diz que fezerõ ally a çea cõuẽ outrosi ao segredo porque o senhor em 
a casa da obediẽçia ha refecçom delectando se em nossa obediençia. E 
Martha ministraua: e trabalhaua andãdo açerca do seruiço husado per a 
qual som entẽdidos os prellados que sõ instituidos em as ygrejas e postos 
per os seruiços delles segũdo aquello do appostollo. Assi nos stime o 
homẽ como ministro de Christo. E Lazaro o que fora resusçitado era huũ 
da quelles que stauã em a mesa per o qual som entẽdidos // os subditos 
que per ministerio dos prellados som resuscitados dos pecados e mereçẽ 
cõ outros cõuidados comer. Onde Alchiuio diz.

Misticamẽte em quanto ante .vj. dias veyo a Bethania significa 
que aquelle em seis dias criou e fez todallas cousas. E que ao sexto dia 
criara o homẽ e em a sexta jdade do mũdo viera. e em a sexta feira e na 
ora sexta avia de vijnr remijr o mundo. A çeea do senhor he a fe da ygreja 
a qual obra per amor Martha serue quando a alma fiel da ao senhor as 
obras da sua deuoçõ Lazaro he dos que stam assentados quando aquelles 
que de pois da morte som resusçitados dos pecados aa justiça e se allegrã 
de starẽ em a presença da verdade e som mãtehudos do dõ e vianda da 
graça spiritual e bem se faz o cõuite em Bethania que he enterpretada 
casa de obediẽçia. Estas cousas Alchiuio (Maria pois chegou a Jhesu) 
assi como a fonte que laua as nossas enfermidades (e britou) .s. abrio (a 
buçeta de alabastro) que era chea (de vnguẽto nardo prezado e derramou 
o vnguento sobre a cabeça de Jhesu que staua ẽcostado.) ou asseẽtado 
aa mesa assi como lançã a agua rosada por refrescar e dar boõ odor. (E 
ajnda lhe vntou delle os pees.) açerca dos quaaes outra vez achara tãta 
graça. (e com seus cab[e]llos os alimpou.) Per outra ordenãça foy feito 
e per outra se escreue aqui por que primeiro le lauou e alimpou os pees. 
e depois os vnctou (E a casa foj chea de cheiro do vnguẽto.) que foy 
derramado por o seu grãde boõ odor em que se mostra a bõdade do dicto 
vnguento e a piedade e amor de Maria a qual auẽdo cõpaixom do trabalho 
de Christo despẽdeo tã prezado vnguẽto em os pees e cabeça de Christo 
nõ se podẽdo fartar de o seruir aquelle que sobre todos amaua. em a qual 
cousa nos somos ensinados que aquellas cousas que mais prezadas 
teuermos deuemos ofereçer a deus. E aquella que outra vez seendo 
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pecatrix lhe lauou sollamente os pees agora mereçeo de lhe vnctar os 
pees e a cabeça entõ vngio ella o senhor de vnguẽto de penitẽçia e agora 
de vnguẽto de deuoçõ. Em aquelle se entendẽ os alimpiamẽtos das almas 
penitẽtes e aqui a justiça da perfeitas. O boo odor da fe assi como cheiros 
de speçiarias de/fuma a cabeça e os pees do senhor o qual cheiro com 
louuor digna guaba ou louua a diuijndade e humanidade sua aas vezes 
sobindo dos pees aa cabeça aas vezes desçendẽdo da cabeça aos pees 
per fe. Segũdo o appostollo a cabeça de Christo he deus e assi aquelle 
vncta a cabeça de deus que faz todas suas obras a louuor seu segũdo 
aquello que diz o apostollo todas cousas fazee em honrra de deos e aquelle 
vncta os pees de Christo que segue suas peeguadas. Item aquelle vncta 
a cabeça de Christo que honrra a Christo e a quelle vncta os seus pees 
que serue os seus fiees. Onde Agustinho diz. Qualquer alma que quer 
seer fiel vnge os pees de Christo com Maria com vnguento preçioso 
aquelle vnguento foy a justiça: e por tanto foy huũa liura vnge tu os pees 
do senhor bem viuendo: e segindo suas peguadas: e com os cabellos os 
alimpa .s. se tees cousas sobejas da as aos pobres. e assi alimpaste os 
pees do senhor. Os cabellos pareçem cousas sobejas e escusas ao corpo. 
A casa foy chea de odor boo e o mũdo foy cheo de boa fama. Aquelles 
que mal viuẽ e som chamados christaãos jnjuria fazẽ a Christo dos quaaes 
he dicto que per elles he doestado o nome de deos. E se per aquestes o 
nome seu he doestado per os boõs he louuado. Ouue tu o appostollo que 
diz. O boo odor de Christo muy grãde somos nos em todo lugar. E dize 
se nos Canticos das Cantiguas vnguẽto derrama he o teu nome. Estas 
cousas Agustinho. Onde e Beda diz que misticamẽte aquesta deuoçom 
de Maria significa a fe e piedade da ygreja a qual falla em cantigua damor 
dizendo. Quãdo elrey staua em seu strado as minhas defemaduras do 
nardo derom odor de cõforto as quaaes pallauras quanto aa letera nõ he 
de duuidar que forõ hũa vez compridas per as maãos de Maria. e cada 
dia nõ çessa Christo de as cõprir spiritualmẽte em todos seos mẽbros os 
quaaes som derramados per todo o mundo dizem e se allegram dando 
graças a deus que sempre he vẽçedor per nos em Jhesu Christo e descobre 
e lãça o cheiro da sua notiçia per nos ẽ todo lugar porque nos somos boõ 
odor de Christo que cheiramos a deus. A ygreja quando louua e preegua 
o poderio da virtude diuinal seer de Christo ẽ o qual a elle jũtamẽte o 
padre he dada diuida // reuerẽçia entom çertas derama ella per sua cabeça 
da quelle preçioso vnguẽto. E quãdo toma ou faz os misterios da carne 
que tomou dignamẽte e cõ igual reuerençia entõ çertamẽte entorna ou 
lança sobre os pees do senhor. o vnguẽto de spiquinardi .s. o vnguẽto fiel 
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e verdadeiro e aquelle que dignamẽte hõrra e louua cõ seruiços deuotos 
aquella natureza que conseruou1 em a terra .s. a sua humanidade em que 
teve por bẽ viuer ãtre os homẽs. E a casa he chea de boo odor a qual 
cousa significa que o cheiro da sanctidade de Christo encheo a ygreja ao 
qual odor vaão todos corrẽdo. Onde Origenes diz. que aquelle que faz 
algũas esmollas ou outros beẽs ao proueito dos homẽs fiees tal como este 
vncta os pees a Christo e aquelle que trabalha por castidade e continua 
em jejũ e oraçoões e ẽ outras cousas que perteeçe a louuor de deos este 
vncta a cabeça a Christo. Ou a doctrina que he neçessaria aos homẽs este 
he o vnguẽto cõ que os pees do senhor som vngidos. mas o conheçimẽto 
da fe que perteeçe soomẽte a deus. este he o vnguento cõ que se vncta a 
cabeça de Christo. e cõ os cabellos alimpa os pees de Christo aquelle 
que torna as cousas que proçedẽ da voõtade e as dobla ou encosta a 
seruiço de deus. Onde nos Cãticos se diz. chaguaste o meu coraçõ minha 
jrmaã e minha sposa cõ huũ de teus olhos e cõ huũ cabello do teu collo. 
esto he que cõ teu amor me fezeste que te ouuesse affecçom por a 
simplizidade dos teus olhos cõ que me oolhaste. e por a simplizidade ou 
bondade das tuas condiçoões que me enuias continuadamẽte. E per 
aquesta maneira de deuoçõ se laua e tira dos pees de Christo qualquer 
canssaço ou tardança que elle ponha algũas vezes ẽ vijnr a nos (mal 
cõtente era e murmuraua da queste feito Judas Escariote dizendo. Para 
que he feita esta perdiçom de vnguẽto?) Em a qual pallaura nõ soomẽte 
doestaua a molher porque fazia aquesto. mas ajnda doestaua a Christo 
porque o cõsentia semelhauel he o que muytos fazẽ que qualquer cousa 
que se faz a deus em oraçõ ou meditaçõ: dizẽ que he cousa perdida porque 
nos nom veem fazer proueito dos proximos. outrosi se alguem entra em 
religiom he cõtado por sandeu. e se se enuolue nos feitos do mũdo he 
chamado sabedor e sesudo. Onde se acustuma di/zer da pessoa que he 
fraca ou fea que nom val nada se nõ pera clerigo ou frade. Outrosi nõ se 
dã as cousas a meude por deus se nõ depois que som maas e se nom podẽ 
a proueita dellas aquelles que as dã. Onde ha hy huũ verso que diz que 
o vallor da o pã e os toruoões o vinho e a traça o sayo aos pobres e a 
mosca o caldo. (Podera aqueste vnguẽto seer vẽdido per mais de trezẽtos 
dinheiros e seer dado a pobres) Esto disse elle fingindo piedade por 
encobrir sua maliçia e cobijça. Per aqueste se entendẽ os que plasmõ e 
dizem mal dos beẽs desfazẽdo e poendo nodoas em as boõas obras sob 
semelhãça de piedade. (E alguũs outros discipollos auiã pesar e 
murmurauã da perdiçõ do vnguẽto) mas cõ boõa entẽçom. Onde Teophillo 

1  No original: conuersou.
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diz que muytos dos discipollos reprehẽdiã aquella molher por aquello 
que muytas vezes ouuerõ dizer a Christo da esmolla mas Judas nõ o fazia 
cõ aquella entẽçom mas pesaua lhe por cobijça do dinheiro e por o 
guaanho torpe. Onde e Johane nõ faz mẽçom se nõ delle soo porque elle 
reprehẽdia a molher cõ enganosa entençõ entendẽdo o euãgelista que 
por nõ fazer mençõ saluo deste Judas soomẽte daua a mostrar o custume 
que elle auia de furtar. Estas cousas Teophillo. O seu murmurar1 se cõta 
por o pecado em quãto se segue (Dizia aquesto nõ que dos minguados 
elle teuesse cuydado mas porque ladrã era. e tijnha o correo ou bolsso 
do senhor.) E elle era moordomo das cousas que se metiã e lançauã dẽtro 
em esmolla offereçida pera os fiees e pera as neçessidades dos discipollos 
e pobres e dally furtiuelmẽte tomaua elle o que podia e segũdo Agustinho 
o que furtaua daua o aa molher e aos filhos. e assi fazẽ muytos que teẽ 
os correos e rẽdas da ygreja que som pera seruiço de deus e para os 
pobres. e elles furtã lho e trabalhã por ẽriqueçer. Mujtos outrosi dã os 
beẽs da ygreja aos filhos e as mãçebas e despẽdẽ nas em cousas jlliçitas 
e cõ crueldade as tiram aos pobres. Muytos outrosi moordomos e 
offiçiaaes que teẽ os correos ou bolssos dos moesteiros para os husos 
dos frades despendem nos com quẽ nom deuẽ e nas cousas que elles 
poderiam escusar. E por que todos os // que tem os dictos correos de 
Christo os furtã cõ o ladrom de Judas: por tãto elles o seguẽ hindose aas 
treeuas de baixo. mas porque cometeo o senhor os correos ao ladrom. e 
por que fez despenseiro. o auarẽto semelha que elle lhe deu aazo de pecar. 
E he de dizer que Judas primeiramente foy boo quando lhe foy dado o 
officio de despẽseiro: mas depois caayo em peccado. E ajnda que Christo 
soubesse bem que auia depois seer ladrom. Empero por muytas razoões 
lhe deu o officio. Primeiramente porque a sua ygreja per seu exẽplo 
soportasse os ladroões e maaos: em quanto deus nõ os destrue ou em 
quanto os elle soportã. porque nõ he boõ aquelle que nõ pode soportar 
o maao. E a segunda razõ por lhe tirar o aazo de mal fazer e da trayçõ 
que depois cometeo. porque dos correos que tinha e tomaua podia 
mitiguar a cobijça e nõ fazer outro mal. E a terçeyra por nos ensinar que 
as cousas tẽporaaes ham de seer dadas aos menores. e as spirituaaes 
encomendadas aos mayores. A quarta causa ensinando nos que pouca 
cõta fazia das cousas tẽporaaes pois que daua a bolsa ao ladrom. e ao 
poer as chaues da ygreja cometeo a Pedro em grãde exame. a qual cousa 
he contra aquelles que cometẽ as almas suas e dos outros aquelles que 
as reguã aos quaaes nõ emcomendariã que vendessem huũ boy ou huũ 

1  No original: mnrmurar.
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asno seu. Das sobredictas pallauras pois se mostra que Christo e os seus 
discipollos viuiã das esmollas e oblaçoões dos fiees assi como pobres. 
Mas o senhor respondeo por Maria e segũdo a deffendera outra vez assy 
o fez agora dizendo. (Que vos queyxaaes ou anojaes cõ esta molher?) 
como se dissesse sẽ porque murmuraaes? (boo feito obrou em my.) e por 
tãto a nõ deuees reprehender. Nõ he perdiçõ de vnguẽto assi como vos 
dizees. mas boa obra he .s. obra de piedade e seruiço de deuoçom. E assi 
da boa obra apedraaes contra justiça e cõtra razom. (Leyxaae agora 
daqueste vnguẽto fazer o que poder: por tal que pera o dia da minha 
sepultura o guarde) .s. que emtõ aproueitara e o guardara ella porque nõ 
teera emtõ tempo de o despender em me vnctar porque primeiro lhe 
apareçerey na minha resurrecçõ. Ou mandou que guardasse al/gũa parte 
do vnguẽto per a sua sepultura. Onde de creer he que ella fazia era por 
seer ensinada per o spiritu sancto. (Porque sempre os pobres auerees cõ 
vosco a que poderes fazer aquello) e cobrar o que dizees que se agora 
nõ faz (mas a my nõ auerees sempre) s. em corporal presença e que ste 
cõ vosco em carne passiuel a qual ha mester esta vncçõ tal. Empero se 
tu fores boõ sempre Christo teeras presente per ffe e semelhãça. e per o 
sacramento do baptismo e per o comer e beber do altar. (Aquello que 
fez) .s. em aquesto fez. (aquello que pode) e que deuia fazer do officio 
da piedade. (adeantou se a vngir o meu corpo para minha sepultura) .s. 
pera demostrar que auia de seer sepultado por que em aquesto afigurou 
que auia de seer çedo e que era açerca. Leixaae fazer ao viuo ẽ quanto 
pode e aquello que pode a qual cousa querra fazer depois a elle morto e 
nõ podera. Onde Alchiuio. Assignasse1 e demostrasse que ha de morrer 
e leixasse vngir pera seer soterrado e por tãto foy compridoyro e 
outorguado a Maria adeantar se a vngir aquelle corpo em quanto viuia e 
fazer lhe aquelle seruiço que depois que morto fora fazer nõ podera que 
primeiro lhe elle nõ aparesçesse que ja resurgira. Onde e Teophillo diz 
que se trigou e per deos foy encaminhada a vngir assi o meu corpo em 
signal que em sepultura auia de seer. em a qual cousa confunde e vençe 
elle o treedor assi como se lhe dissesse. Cõ que cõsciẽçia cõfundes tu a 
molher e a doestas a qual vnge o meu corpo pera seer soterrado e nõ 
doestas nẽ reprehendes a ti meesmo que te as de dar aa morte? (Lãçãdo 
aquesta molher este vnguẽto sobre o meu corpo pera me soterar o fez) e 
por aquesto afigurou a minha sepultura. Segũdo he a questo que se faz 
em o qual se entende a minha morte e sepultura ha de seer çedo (Entom 
lhes disse Jesu. Esta obra he de nẽbrar por sua doçe memoria e se deue 

1  No original: Assiguasse.
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contar por louuor seu.) assi como obra virtuosa. (onde quer que per todo 
o mundo for preeguado aqueste euangelho.) de Christo ca nõ auia ajnda 
hy euangelhos escriptos como se dissesse. Vos neiçeamẽte a reprehẽdees 
da quelle feito de que se as de saluar. Em todo o mũdo onde quer que 
for preeguado aqueste euãgelho .s. // onde quer que a ygreja se estender 
per o mũdo: porque memoria pera sempre sera por aquesto que me fez. 
Onde Theophilo diz que prophetizou o senhor duas prophecias hũa em 
pos a outra .s. que o seu auãgelho seria preeguado per todo o mundo. e 
que a obra da molher auia de seer louuada. Estas cousas Theophillo. E 
aquesto dicto do senhor ja pareçe que cõprido he. Onde diz Beda que he 
de notar que assi como Maria guaançou louuor per todo o mũdo per onde 
quer que a ygreja he do seruiço que cõ piadosa deuoçom fez ao senhor. 
assy per o cõtrairo aquelle que nõ reçeou de arreprehender e dizer mal 
do seruiço que fazia cõ lĩgoa sandia he muy longamẽte ou largua 
emfamado de perfioso e nom fiel: e auorreçido a deus e aos homẽs. Mas 
o senhor nõ fez mençõ dos doestos que aaquelle auia de vijnr. mas disse 
o bem do guallardõ que era de louuar com razõ ou dignamente. Estas 
cousas Beda. Nom embarguãdo aquesto. empero ajnda Judas ficou cheo 
de pesar e dally tomou causa ou occasiõ de trahiçom. Aqui teemos 
argumẽto que o mayor bẽ deue aas vezes seer leixado por o menor que 
se nõ poderia cobrar se entõ ficasse por fazer e aqui se faz primeiro e he 
auido por mais auantejado. o bem que pareçe menor que aquelle que 
pareçe mayor digo mayor em sua natureza ou geeraçõ e nom mayor 
quanto aa caridade. Onde he de saber que mujtas boas obras se fazem 
dos quaaes se fosse a nos demandado conselho ante que se fezessem 
dariamos de cõselho nom se fazerẽ. porque per ventura poderiã seer 
feitas outras melhores. empero depois que se começã fazer nõ se deue 
tolher. E segundo Crisostomo. per vẽtura Jhesu ante que começasse Maria 
de sparger o vnguento escolhera que fora ante dado a pobres mas agora: 
porque ja feito era cõportou o dizendo. leixaae. Itẽ porque deuesse 
preçeder o menos neçessario se bem faze se pode e he proueitoso ao 
mais neçessario e mayormẽte se se perde o tempo ou lugar de fazer 
aquello menos neçessario. e pareça caso de se nõ poder dalli adiãte 
aquello que he menos neçessario cobrar. e por tãto per vẽtura leixou assi 
seer feito aquello o senhor. onde disse que os pobres aueriã sempre 
consigo: e elle nom. e assy algũas vezes leixou fazer as obras que eram 
de menor perfeiçom quanto aa sua natureza: e per / razom do proueito 
e caridade seer menor por dar forma a ygreja de guardar as cousas que 
lhe som neçessarias e por dar remedio e cõselho aaquelles que som fracos 
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e nom perfeitos. Onde Agustinho diz que tijnha o senhor correos em que 
guardaua as cousas que lhe offereçiã os fiees das quaaes daua pera as 
neçessidades dos seus. e os outros a que mester era entom foy 
primeiramẽte instituyda a forma do dinheiro da ygreja: por entẽdermos 
que nom nos mãdou elle que nom teuessemos cujdado do que aueriamos 
mester de manhãa por tal que os sanctos nom ouuessem de teer ou guardar 
alguum dinheiro. mas porque por o dinheiro nõ seruimos nos a deus. e 
porque por temor da mingoa nõ leixassemos a justiça. Onde e Nicolao 
.iij. em declarando a regra dos frades menores poõe assy. Dizemos que 
a renũciaçõ da propriedade de todas cousas assi em special como em 
comuũ meritoria he e santa. a qual Christo mostrando seer o caminho da 
perfeiçõ per palaura ensinou e per obra confirmou. Nem pense alguũ ca 
esto contradiga aquello que se algũas vezes allegua .s. que Christo teue 
loculos ou correos. porque assj como Christo as obras do qual som 
perfeitas em seus feitos husou de caminho de perfeiçõ: assi cõdesçendeo 
e proueo algũas vezes aas jmperfeiçoões dos fracos por que assi 
enxalçasse em todo o caminho da perfeiçõ e nõ damnasse os caminhos 
dos jmperfeitos e fracos. assy reçebeo Christo a pessoa dos nom perfeitos 
em terrer correos como elles como fez em outras cousas muytas que nom 
soomẽte cõdesçẽdeo a elles em carne mas ajnda em a voõtade. Obrou 
pois e ensinou Christo as obras da perfeiçõ e outrosi as obras enfermas. 
assy como se mostra na fugida e nos correos ou bolsa que teue segundo 
cada hũa cousa perfeitamente seendo perfeito por demostrar o caminho 
da perfeiçom aos perfeitos e aos jmperfeitos. Estas cousas Nicolao. 
Consijra pois tu o senhor Jhesu stando çeando em casa de Symon com 
aquelles seus amigos. e como doçemente cõuersaua com elles huũs 
poucos dias. cõuẽ a saber atees o tempo da sua paixom. mas mais staua 
em casa de Martha porque a casa daquella era seu refrigerio spiritual alli 
comia e bebia cõ seus discipollos: e // ally folguaua sua madre cõ suas 
jrmaãs a qual todos honrraua muyto e mayormẽte a Magdalena que 
acõpanhaua sempre e nũca jamais se partija della. Cõsijra ajnda a se[n]
hora meesma como staua spãtada do temor que avia do seu muyto amado 
filho. e porẽ nũca jamais se partia delle e paramẽtes ẽ como o senhor 
deffendia a Maria de murmuraçõ do treedor de Judas dizẽdo esta lãçando 
o vnguẽto sobre o meu corpo pera o soterrar o fez. Peruentura nõ crees 
tu que esta pallaura foy cutello que passaria a alma da sua madre? Que 
cousa podera elle dizer a sua morte que mais clara fosse? Outrosi todollos 
outros erã spãtados e cheos de cuydaçoões desuayradas fallãdo arreuezes 
huũs cõ os outros segũdo custume da quelles que hã de tractar algũas 
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cousas arduas e cõtrayras. Aue doo delles e a cõpanha agora cõ elles de 
boõa voõtade. (conheçeo e soube logo per fama muyta gẽte dos judeus 
que vierõ.) de toda a terra ally (ao dia da festa que staua ally Jhesu em 
Bethania.) porque Bethania staua açerca de Jerusalem quasi per duas 
milhas e porẽ ligeiramẽte poderiã aquesto saber (e forõ ally nõ por Jhesu 
soomẽte.) reçeberẽ (e visitarẽ) cõ reuerẽçia. (mas ajnda por veerẽ Lazaro) 
resusçitado porque naturalmẽte os homẽs cobijçã de veer marauilhas e 
de as ouuir enduzeos e de moueos em parte a cobijça de veer. A qual 
empero nõ era maa porque por aquella podiã seer ẽduzidos aa fe. Vay e 
tu cõ aquelles .s. per caridade para Jhesu e peruẽtura te cõuidara e faze 
segundo a exortaçõ de Anselmo que scriue aa sua jrmaã. Aue prazer eu 
te rogo dizia elle de stares presente a aqueste cõuite estrema ou paramẽtes 
que officio hã cada huũs per que Martha seruia Lazaro staua emcostado 
e Maria hungia e aqueste postumeiro offiçio perteẽçe a ti brita tu ally a 
buceta do alabastro do coraçõ e qualquer cousa que teueres de deuoçõ 
e de desejo e damor todo lança sobre a cabeça do seu sposo adorãdo em 
deus o homẽ e o homẽ em deus e ajnda que se assanhe e murmure Judas 
do vnguẽto despeso o juyz nom reçebe accusaçõ e absolue aquella que 
era accusada dizẽdo leixadea ca boa obra fez em my. Trabalhe Martha e 
serua e corregua a pousada ao peregrim. e o comer ao faminto e faça 
prestes de / beber ao siquioso e a vestidura ao que padeçe frio eu som 
cõ Maria e aquella me da quanto tẽ. e qualquer cousa que de my desejar 
espere que a auera. Estas cousas Anselmo. (mas cuydarõ os principes 
dos sacerdotes.) auẽdo pesar da publicaçã da gloria de Christo (de matarẽ 
a Lazaro.) por esconderẽ o millagre. (por que muytos dos judeus por elle 
hyã ally e crijã em Jhesu) vẽçidos per aquelle muy grãde signal enduzidos 
a creerẽ em a qual cousa se mostra que claramẽte erã cõtrairos de Christo. 
E elle auiuẽtou Lazaro e elles queriãno matar dõde se mostra a sua muy 
grande malliçia. O sandia cuydaçõ e çegua crueldade. O senhor Jhesu 
Christo que pode resusçitar o morto da sua morte. nõ poderia resuscitar 
aquelle que elles matassem. Ex que todo esto o senhor fez resusçitou o 
morto Lazaro e resuscitou si meesmo que elles matarõ. Onde e Crisostomo 
diz que nõ foj outro millagre alguũ que os fezesse tã brauos este era 
mayor millagre e feyto ẽ presença de muytos era cousa que nõ se poderia 
maginar que ouuessem de veer o morto de quatro dias andar e fallar.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que vijndo per todo o mũdo padeçer quiseste 
star em Bethania .s. na casa da obediẽçia e ally quiseste çear e cõsentiste 
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que te fossem vntados os pees e a cabeça outorgua me que perseuerãdo 
eu em verdadeira obediẽçia per aquesta refecçõ eu mereça de te fazer 
outra spiritual porque tu te delectas e tomas em algũa maneira refeyçã 
em a verdadeira obediẽçia nossa faze me outrosi que eu te vncte ally os 
teus pees e a cabeça .s. a potençia da tua diuinal virtude confessandoa 
cõ digna reuerẽçia e louuor e os pees .s. os misterios da tua humanidade 
reçebẽdo dignamente ou a cabeça .s. a ti Christo louuãdo e os teus pees 
.s. seruindo aos teus fiees porque aja eu a tua graça da questa maneira 
obrãdo. Amen.

De como se assentou o senhor sobre o burro e ẽ çima
da asna. Capit.xxvj.

Ameude se faziam os misterios ou segredos e compliãse as 
scripturas per o senhor acheguãdo se o tempo em o qual queria pooer 
remedio ao mundo per espargimẽto de seu proprio sangue (e porem em 
o dia seguinte) .s. // domingo alta (manhaã) fezesse prestes: (para se hir 
a Jherusalẽ) per noua e desacustumada maneira: mas assy como fora 
prophetizado. E querẽdo se hir o senhor a madre por o desejo e amor seu 
he de creer que o retijnha e tã bem aos disçipollos e aos outros pareçia 
cousa muy forte que elle fosse alla: e retijnhamno quãto podiã. O deus 
quãto o amauã e quãto era a elles cousa amargosa qualquer que o tocasse 
e lhe fezesse mal. mas elle outra cousa tijnha ordenada o qual sabia 
aquello que cõprio aa saluaçõ de todos. Começou pois de andar e aquella 
pouca mas fiel cõpanha de o seguir (veyo a Betphage) em a meetade do 
caminho que era hũa pequena villagẽ dos sacerdotes que staua na costa 
do monte Oliuete contra Jherusalem. Em aquesto que o senhor veyo per 
mõte Oliuete se ẽtẽde que por soo piedade e nõ por neçessidade vijnha 
elle aa paixõ. Segũdo Jeronimo este mõte he chamado mõte de oleo e de 
crisma e do lume. em o qual se entendẽ tres cousas que faz a paixõ do 
senhor. Em a oliua se ẽtẽde o perdõ da jndulgẽcia. e em a crisma a beençõ 
da graça e ẽ o lume o splẽdor da gloria. Esperando ally o senhor (mãdou 
dous seus disçipollos e disselhes. Hyde vos ao castello) .s. a Jherusalem. 
(que he cõtra vos) .s. que sta diante vos. e ajnda disse aquesto assy porque 
demostraua a cõtradiçõ que auia ao depois a auer em Jherusalem contra 
os apostollos (e logo) .s. ante a porta da çidade (achares hũa asna e huũ 
burro seu sobre o qual nõ steue alguẽ) em hũa emcruzilhada onde se 
stremã ou ajũtam dous caminhos em lugar publico a todos e deputados 
ou ordenados pera os seruiços dos pobres (soltadeos e trageemos.) Onde 
Crisost. diz. Ex quã humildosa besta e animalia escolheo Christo rey 
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dos reys em que caualgasse quãdo ẽtrasse em Jherusalem (E se alguẽ 
vos cõtradisser algũa cousa dizee lhe que o senhor) de todallas cousas 
(os ha mester: e logo) sem cõtradicçõ algũa (os leixara) Diz Crisost. 
que a virtude de Christo moueo e aparelhou o coraçom daquelle que os 
guardaua que logo por pallaura delles lhes desse aquellas bestas ajnda 
que os nõ conheçessẽ.

Moralmẽte o castello cõtrairo ao senhor e seus disçipollos e aos 
doões da sua graça pode seer dicto o coraçõ do homẽ pecador cõ ra/zoões 
e escusas assy como cõ muros çercado e de barbacaã cõtra deus. e çercado 
darredor de muro de endureçimẽto e çarrado per fechadura de pertinaçia. 
A asna que staua em ella atada he a alma que sta empachada cõ atamẽtos 
de peccados. O burro loução he o maao desejo e que escorregua. Os dous 
disçipollos he o temor e o amor desordenado que desata a asna e o burro 
quando os absolue dos pecados e fazẽ asseentar o senhor emçima lãçando 
lhe as vestiduras de juzo por strado quando em forma aquella meesma 
alma de todallas virtudes e doões. Onde Crisosto. leguada era a asna .s. 
ẽpachada cõ o legualho do error diabolico de maneira que nõ tijnha 
liberdade de hir onde quisesse. porque todos os homẽs ante que pequemos 
teemos o aluidro liure para seguirmos a voõtade do diaboo ou nõ. mas 
se hũa vez cayrmos em peccados nõ podemos dalli adiãte tirar nos das 
suas obras per nossa virtude: mas assy como a naue quebrado o 
gouernalho vay para onde a ẽpuyxa a tẽpestade. assy o homẽ perdido o 
ajudoyro da graça de deus per pecado nõ faz aquello que quer: mas 
aquello que o dyaboo quer: e se o deus per a forte maão da sua miseri-
cordia nõ soltar atees a morte ficara em os atamẽtos de seus pecados. 
ergo per nossa voõtade e negligẽcia somos atados e per misericordia de 
deus somos soltos. E assi o homẽ ãte que peque teẽ o aluidro liure se 
quer seer sob o regno do dyaboo: e como se outorgar ao pecado de sob 
o regno seu ja nõ pode sahir do seu poder. mas aquello que no começo 
era em sua voõtade torna se em neçesidade. E aquesto he aquello que os 
homẽs sagraaes e pecadores dizem comũamente. Pervẽtura queremos 
nos seer sanctos e qual he aquelle se podesse seer justo que o nom fosse 
mas nõ podemos. Verdade he o que dizẽ. mas nõ teẽ escusa: porque no 
começo nõ poderõ star de soo poderio do demo se quiserã: mas depois 
que poserõ a cadeira do demo em seus coraçoões nõ os pode outrẽ tirar 
do poderio do demo se nõ soo deus. Estas cousas Crisost. Onde e Bernardo 
diz que graue ou cara cousa he e aa virtude diuinal soomẽte possiuel 
lançar de seus pescoços o jugo do pecado que hũa vez tomou: por tal 
que aquelle que faz o pecado seruo he do pecado: nẽ pode seer liure 
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daqueste jugo se nõ em maão poderosa [I] // esto he a grãde misericordia 
neçessaria aos grãdes pecados da qual se diz amerçeate de mi deus segũdo 
a tua misericordia e segũdo a multidom das tuas merçees. mata ou desfaze 
a minha maldade. Estas cousas Bernardo. Pense pois aquelle que steuer 
dãpnado que çedo rõpe ou brite o jugo seu. Porque quanto mais aginha 
se tira o seu senhorio tãto he mais ligeyro de britar o seu atamẽto. 
(Aquesto todo se fez) porque aalẽ do exẽplo da humildade que se mostrou 
em aqueste feito (ajnda fosse cõprido) cõsecutiuamẽte (aquello que dicto 
he per o propheta Zacharias dizente. Dizede aa filha de Syon) .s. aa çidade 
de Jerusalẽ .s. aos moradores della (nõ queyrades temer etc.) Onde 
Crisosto. Sabẽdo o propheta a mallicia dos judeus que auiã de cõtradizer 
a Christo quando sobisse ao tẽplo: porẽ ante os amoestou porque per 
aqueste signal conheçessẽ os judeus o seu rey dizẽdo (Ex o teu rey veẽ 
a ti assesseguado sobre hũa asna ou sobre seu burro.) Quando pois 
ouuirdes vos outros o judeus nõ queiraaes dizer nõ auemos rey se nõ 
Çesar nõ queiraaes obrar soberbamẽte cõtra elle porque o teu rey veem 
a ti sobre a asna asseentado se o tu entenderes elle veẽ a ti porque te 
salue. e porque meta sob os teus pees os gẽtios. mas se o tu nõ entẽderes 
elle veẽ por tua destroiçõ e por te lançar do tẽplo da sanctidade e por 
tomar outra sposa dantre os gẽtios que seja mais casta e a leuar cõ sigo 
dẽtro aa camara da santidade. Queres tu conheçer a mãsidõ do dicto 
senhor quando vẽ paramẽtes aa maneira da sua vijnda nõ veẽ asseẽtado 
em carreta dourada esplãdeçẽdo cõ purpura preçiosa nẽ veẽ em çyma de 
cauallo fazedor ou argulhoso amador de discordia e pelleja e que por 
gabo ou gloria traz o peito guarnido e fermoso e se allegra aa voz da 
trõpeta mas veẽ asseẽtado em çima de asna mãssa e de paz amiga nẽ 
veeras darredor delle spadas ou lanças luzẽtes nẽ outras algũas armas 
spãtosas. mas que veeras ramos verdes que som testimonio e signal de 
piedade e de paz. Veyo pois manso nõ porque fosse temido per poderio. 
mas porque fosse amado per a mãssidõ. Estas cousas Crisostomo. 
Cõmũmẽte os homẽs sooẽ de temer as vijndas dos reis por as nouidades 
que fazem de guerras e pedidos e por reçeo de / agrauos e carregos 
jnjustos. mas em aquesta tam humildosa vijnda se mostrou a piedade do 
rey a qual foy acçepta e praziuel aos subdictos. E aquello que diz o teu 
rey tãto he como se dissesse. Teu e nõ de outrẽ nẽ stranho mas proprio 
prometido a ti e nasçido de ti ou teu natura[l]. E diz veẽ a ti .s. por teu 
proueito nõ por o seu assi como som muytos prellados que mais veẽ a 
visitar por guaãçarẽ que per outra saluaçom dos que som e stam perdidos 
.s. por reçeberẽ suas visitaçoões mais que por emendarẽ os errores e 
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fallimẽtos. (E forom se assi os discipollos.) como verdadeiros obediẽtes 
nõ refartando de fazerẽ aquello nẽ se descõtentãdo como de offiçio refeçe 
e pequeno. (mas fezerõ assi como lhes mandou e trouuerõ a asna e o 
burro e poserõ lhe as suas vestiduras.) na albardura. (e fezerõ no asseẽtar 
em çima.) E assi segũdo diz Ambrosio cõuẽ a nos de filharmos as obras 
e offiçios baixos cõ grãde affecçõ e cuydado sabendo que qualquer cousa 
que por esguardo de deus se faz nõ he pequena cousa mas digna e 
mereçedor do regno de deos. As vestiduras dos apostollos cõ as quaaes 
se cobre a vergonha e torpeza da carne de que aparelharõ seeda ao senhor 
esto significa as instituyçoões e exemplos e doctrina dos apostolos e as 
virtudes cõ que ẽparamentarõ os coraçoões dos homẽs porque podessem 
teer deus que morasse ẽ elles os quaaes reçebidos dos judeos e dos gentios 
asseentou se Christo em elles porque se a alma nõ for emparamentada e 
apostada nõ pode auer deus pera se asseẽtar em ella. Onde Bernardo diz 
que auẽdo o senhor de se asseẽtar em o burro os discipollos lhe poserom 
as vestiduras por estrado de mostrando que o saluador e a saluaçom nõ 
se asseenta em a alma misericordia ou em ousso .s. em aquella que nõ 
acha vestida da doctrina e custumes dos apostollos. Estas cousas 
Bernardo. Christo pois steue sobre a asna e burro por verifficar a 
propheçia alleguada a qual expressamẽte diz que assi auia de seer. E a 
primeira steue em çima da asna e de pois que veyo a gente de Jherusalem 
caualgou em o burro. o qual era louçaão e nõ era ajnda mãso. (nẽ 
caualgara em elle alguẽ. nem trouuera ajnda carregua) porque pervẽtura 
nom queria star assesse//guado porque nõ era husado aaquello e lãçaua 
couçes e porque Christo era rey mansso de çeosse delle e de si tornou a 
caualguar e asseẽtou se outra vez em çima da asna que era subjuguada 
e mãsa. Aquesto foy feito em figura ou em semelhança porque por a asna 
se entẽde o poboo dos judeus o qual ja trabalha de sob a carregua da ley 
e de sob seu jugo. e staua atado e preso de muytas prisoões. Per o burro 
se entẽde o poboo dos gẽtios o qual nõ fora subjuguado aa ley nẽ o 
cõstrãgera alguẽ que trouuesse o jugo do senhor mas era subjecto a 
desuayradas enssinãças o qual bẽ he chamado filho sem jugo per que o 
poboo dos gentios ouue a fe e creença por exẽplo dos judeus ou a pallaura 
de deus manou e correo dos judeus e veyo aos gentios e aaquesto vijnha 
Christo .s. pera subjugar ambos estes poboos pera fe catholica asseentãdo 
se ou caualguãdo primeiro sobre a asna e depois sobre o burro. E desi 
outra vez sobio sobre a asna em que significou que dos judeus passou e 
foy aas gentes ou gẽtios. e outra vez que sera em fijm do mũdo que dos 
gẽtios passara aos judeus de guisa que depois que todollos gẽtios vierẽ 
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e entrarẽ aa ley entõ todo Jsrael era saluo. Este segredo se entẽde outro 
si per a leuada que se faz em a missa quando a huũ cabo ou canto do 
altar leuã o liuro missal a outro canto. E segũdo diz a glosa nõ esteue 
Christo em tã breue asseentado sobre ambas estas bestas segũdo o 
entẽdimẽto da letera mas diz que se deue aquello entẽder spiritualmẽte 
por que elle staua asseentado nas entredanhas do coraçõ dãbos aquestes 
poboos. Onde Crisostomo diz. Sta asseentado sobre a asna e sobre o 
burro seu porque auia de estar sobre os judeus e sobre os gẽtios. Asseẽtar 
se sobre aquestas bestas nõ he outra cousa se nõ sobre os coraçoões da 
quelles dous poboos por tal que Christo lhe digua tomaae o meu jugo 
sobre vos e veede que som mãso e humildoso de coraçõ.

Moralmẽte per a asna se pode entẽder a nossa carne preguiçosa 
sandia e fraca na deanteira .s. pera as cousas spirituaaes e per o burro se 
pode entẽder o desejo carnal e nosso vaão desejo os quaaes sõ leguados e 
enuorilhados ẽ as captiuidades dos dellectos. mas aquestes deuemos nos 
soltar e subjugar por tal que deos se asseẽte / em ellas e nos diguamos 
assi como bestas de carregua somos açerca de ti. taxa nos tu a carregua e 
leuallaemos e per o cõtrairo ouçamos aquello que diz cõprados sooes por 
grãde preço tragee Christo em nosso corpo. Per aquelles pois que leuauã 
a asna e o burro a Christo se podẽ entẽder aquelles que fazẽ peẽdẽça e dã 
a sua carne a deus per mortificaçõ e a alma per cõtriçõ assy como per a 
asna se entẽde a carne assi per o burro se entẽde o coraçõ. Por demostrar 
a sua humildade e mansidõ. Nõ veyo caualguãdo sobre besta soberba 
mas humildosa e mansa porque nõ em os soberbos e asperos. mas nos 
humildosos e assesseguados soomẽte folguaua elle nõ tragẽdo carreta nẽ 
husando de cauallos nẽ vijndo çercado de scudeiros mas demostrãdo em 
aquesto grande humildade e mãssidõ. Ergo ajnda he neçessario que nas 
cousas de fora demostremos humildade se desejas seguir Christo. E assi 
na caualgadura e em o vestido e em o comer e ẽ todo outro corregimẽto. E 
segũdo Crisostomo diz que por quanto acõteçia a alguũs que erã enfermos 
pobres meester a asna da carregua por tãto ally era posta. E aqui nos 
pos medida ou mesura Christo aa nossa sabedoria e entender mostrãdo 
que nos nõ he forçado teermos cauallos nẽ mulas em que andemos. mas 
abasta nos de husarmos e nos aproueitar de besta que nos leue nõ curar de 
mais e em todas cousas seer cõtente daquello que abasta aa neçessidade. 
Pregũta tu os judeus qual rey hya mais ajnda que viesse de grado e que 
entrasse na çidade de Jherusalem caualgãdo em çima da asna e nõ deuẽ 
nẽ podem dizer se nõ aqueste soo. Estas cousas Crisostomo. Onde nõ se 
lee em outro lugar que o senhor caualgasse mais que esta vez nẽ em mula 
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nẽ em a asna e em aquella meesma somana se lee que foy condẽpnado 
ou morto de muy torpe morte. E que sera pois de muytos prellados que 
caualgam com mujtas em caualgaduras do patrimonio do crucificado e 
dos beẽs ecclesiasticos. Esto he cõtra o exemplo que aqui he mostrado 
per Christo. Item he cõtra aquello que diz quando alguẽ for jnstituido 
por rey nõ acreeçentara nem multiplicara os cauallos. E se nõ compre 
ao rey quanto mais ao bispo. E se nom cõ[I ij]//uem ao leigo quãto mais 
ao clerigo. e se nõ deue de fazer das rendas do seu proprio patrimonio 
quanto menos do crucificado. Mas nõ ensoberueçã porẽ aquelles que 
andam em cauallos e em carretas porque a lenha e a pedra e as outras 
cousas refeçes mujtas vezes sõ assi meesmo leuados em bestas e em 
carretas. Onde Crisosto. Porque te aleuãtas que foste muy auisado. ou 
porque te teẽs por muy sages e hõrrado por andares alleuãtado em çima 
de cauallo. e porque te tragem em carreta de muytas rodas. e que cousa 
he aquesta perventura nõ som assi muytas vezes acarretadas as pedras e 
os paaos? Tu es çercado e cuberto de vestidura fremosa. mas paramẽtes 
aadelonge aaquelle que he vestido de fremosura de virtudes como luze 
e splãdeçe. e veras como emtõ pareçes muy semelhauel ao feno pobre. e 
aquelle veeras que he semelhauel a aruor que da marauilhosos fructos. e 
que da grãde delectaçõ aos que o veẽ. Estas cousas Crisostomo. Consijra 
tu agora bem e paramentes como andaua o senhor do mũdo como quer 
que justa cousa fosse de elle seer hõrrado. empero em o tẽpo da honrra 
elle quis assi seer leuado em taaes bestas e cõ taaes guarnimẽtos. e em 
aquesta hõrra sua nõ menosprezou pouco a honrrosa pompa daqueste 
mũdo. Nom forõ aquestas bestas grãdes de freos e sellas douradas: nẽ 
de pectoraaes e retrancas de sirgo segũdo custume da sandiçe do mundo: 
mas leua huũs refeçes enxalmos e cordas pequenas. nõ embarguando que 
era rey dos reys e senhor dos senhores. Em aqueste feito pois o senhor 
leixou aos seus proueitoso exẽplo de humildade. mas os filhos da soberba 
ende mal pouco paramẽtes a esto. Onde se lee que era Dio emperador 
que era muj fiel christaão vijndo da batalha onde matara Cosdroe rey de 
Persia chegou em seu real cauallo guarnido de emperiaaes guarnimentos 
e emparamẽtos aa porta per que Christo auia entrado em dia de ramos. e 
querẽdo elle entrar começarom logo de se abayxar as pedras do portal: e 
ajũtãdo se hũas cõ outras çarrarõ se todas fazẽdo se hũa pedra. e em çima 
da qual stãdo todos spãtados apareçeo huũ angeo do senhor cõ hũa cruz 
em as maãos dizẽdo. quando o rey Christo ẽtrou aa payxom por aquesta 
porta nõ veyo cõ guarni/mẽtos reaaes. mas em huũ humildoso asno ou 
besta asnal entrou por dar exẽplo e o leyxar aaquelles que o adorassem. E 
dictas aquestas pallauras desapareçeo o angeo. e emtõ todo o emperador 
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Do glorioso reçibimẽto do senhor. Capitollo .xxvij.

Chegando se o senhor Jhesu aa deçida de mõte Oliuete mujtos 
daquelles que desçendiã com elle dos quaaes muytos erã de Jhericho. 
(lançauã por strado as suas vestiduras no caminho. outros cortauã 
ramos verdes das aruores) fructuosas de que o monte Oliuete he cheo. 
(e estrauãnos em elle) por fazerẽ o caminho fremoso e emparamentado. 
e porque a besta nõ embicasse nas pedras. (e a muyta companha que se 
ajuntara ao dia da festa) de todos os tribus de Jsrael. por que todos erã 
tehudos de vijr a Jherusalẽ em a solempnidade da pascoa. (e os moços 
e a companha mehuda de Jherusalem como souberõ que Christo vijnha: 
tomarom ramos de oliueyras e palmas e sayrõ no a reçeber) cõ reuerencia 
atees // o monte Oliuete: assy como rey o reçeberom honradamẽte cõ 
hymnos e cãticos e cõ strados de seus vestidos e ramos cõ allegria grãde. 
Atees Jherusalẽ o leuarõ cõ grandes louuores. a qual cousa foy feita 
cõ diuinal despẽsaçõ por mostrar a victoria que Christo muy açerca 
auia de auer no vẽçimẽto da morte de Christo da cruz em que auia de 
vẽçer o diaboo principe da morte. Este proçedimẽto e esta proçissom 

molhado cõ lagrimas descalço e desuestido em a camisa tomou a cruz 
do senhor e trouue ha atees a porta. e logo as pedras se tornarõ a seus 
lugares e derõ lugar a todos que entrassem.

Misticamẽte segũdo Remigio o nosso saluador vay asseẽtado em 
asno a Jherusalẽ quãdo elle he prellado ou presidente na ygreja vniuersal. 
ou he sobre qualquer alma que seja fiel e a trazẽ aqueste mũdo e a rege 
assi como besta ou azemella. e a leua depois de aquesta vida aa visom 
da patria cellestrial.

Oraçom.

Senhor Jesu Christo que tua võtade vieste aa paixõ vẽ a my 
mesquinho per graça ẽ meu coraçõ e tu que me emtõ repayraste per tua 
misericordia e cruz outra vez agora que cay me repaira per essa meesma 
bẽ avẽturada paixõ. Outorgua me senhor em todas cousas humildade e 
mãsidõ. e que te subjugue de todo a minha carne e o spiritu. e que eu 
seja açerca de ty como besta de guisa que aseẽtãdo te tu em my como 
fazem aa besta me leues agora a auer gosto da paz de dẽtro e a auer 
desejo da paz de çima. e finalmente que nos leues aa visom daquella 
meesma paz. Amen.
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foy significada na arca da preitesia da ley. a qual leuou Dauid cãtando 
cõ allegria. A resusçitaçõ de Lazaro os demoueo a lhe hyrẽ fazer tal 
reçebimẽto hõroso. e aqueste foy o mais euidente e mais marauilhoso 
millagre. E por tãto elle o leixou pera o fazer em fijm por auerẽ delle mais 
nẽbrança. (E sabendo elle que a cõpanha auia de vijnr e reçebello caualgou 
no asninho) por tal que antre os guabos e louuores que lhe faziã as gẽtes 
se mostrasse exẽplo de marauilhosa humildade. Onde Beda. Destẽdeo 
o senhor em o monte das Oliueiras e as cõpanhas desçẽderom cõ elle. 
porque seẽdo humildoso e humildado o actor da misericordia neçessario 
he que siguã suas passadas aquelles que mester hã misericordia de nosso 
senhor. E como as cõpanhas viessem a reçeber Christo e cheguassem 
a elle fezerõ lhe reuerẽçia. e passarõ deante dos outros que o seguiã. 
e assy ficaua Christo em meyo delles. Onde se segue. (As companhas 
que hiã diãte e aquellas que hiã em pos elle braadauã dizendo osana ao 
filho de Dauid) a qual he voz ou pallaura daquelles que hã allegria e que 
louuauã jũtamẽte. Ou he pallaura daquelles que fazem esconjuraçoões 
e mais demostra declara afeyçã e desejo que outra cousa algũa. Onde 
segũdo a voz nẽ o grego nẽ o ladinho nõ o pode ẽterpretar nẽ entender. 
mas segũdo a sentẽça e o proposito alguũs o enterpretarõ que quer dizer 
salua nos: ou saluos nos faze. Aaquele pois que braadauam saluanos. bẽ 
pareçe que por saluador o auiam e creiã. Onde e tornãdo a pallaura e 
mudãdo a em outra diziã antre si (beẽto) .s. glorioso: ou segũdo Beda: 
beẽto .s. de todo peccado quite singularmente he. e faz delle quites e liures 
(este que veẽ em nome do senhor) .s. enuiado per deus padre por cõplir 
a sua voõtade e para o elle glorificar segundo elle diz de si meesmo. Eu 
vijm em nome do pa/dre (rey de Israel) em a qual cousa cõfessam o seu 
poderio empero nõ perfeitamẽte creiam que auia de regnar temporalmẽte 
e os auia de librar do tributo e seruidõ. e restituir tẽporalmẽte o regno 
que era tomado como nõ deuia pera os romaãos. Onde dizẽ adiante. (e 
beẽto es tu que vees no regno de nosso padre Dauid) o qual agora sera 
restituido em tua vijnda. Como se dissessem. Aqueste he aquelle de 
que he dicto dar lhe a o senhor deus a seeda de Dauid seu padre. Rey o 
chamarõ em testimunho da sua dãpnaçõ. dõde se mostra que matarõ seu 
senhor. Onde Agust. que valentia era ao rey dos segres ou mũdos fazer 
se rey dos homẽs. Nõ foy Christo rey de Israel por lhes demãdar tributo 
nẽ por armar batalha com ferro ou armas: e pera vençer visiuel mẽte os 
jmijgos. mas chama se rey de Israel porque regna em as suas voõtades 
e por os acõselhar de cõselho boo e duradoiro pera sempre .s. que creyã 
e sperẽ por o regno dos çeeos. e que leue alla aquelles que o amarẽ. De 
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querer pois seer rey de Israel merçee e graça he e nõ acresçẽtamẽto seu 
signal de graça e amerçeamẽto: e nõ cresçimẽto de poderio. Aquelle que 
na tera foy chamado rey dos judeos em o çeeo he chamado senhor dos 
ãgeos. E ẽ outro lugar diz. Nõ queiras temer aquelle nẽ ajas medo delle. 
conheçe aquelle que tu louuas e honras e nõ queiras duuidar por o veeres 
padeçer. porque entõçe sparge aquelle sangue: per o qual o teu pecado 
aja de seer destruydo: e a uida seja remijda. Estas cousas Agust. De sy 
tornando a fallar a elle repete outra vez: osana que quer dizer saluanos 
pedimos te. Duas vezes disserõ ou dizẽ: osana. porque Christo he saluador 
segũdo ambas naturezas1 segũdo a diuinal obrãdo. e segũdo a humanal 
mereçendo. E por saberẽ de qual saluaçõ se ouuesse de entẽder logo o 
declarõ dizẽdo ẽ os çeeos. Onde ajnda que pervẽtura2 elles demãdassem 
o emxalçamẽto do regno terreal. empero per disposiçõ diuinal foy feito 
que o nõ sabẽdo elles o deuulguauã e preeguauã que era rey dos çeos e 
dos ãgeos. Onde Crisosto. diz que daquestas pallauras nos apanhamos que 
elle he deus. porque osana quer dizer salua nos: e a saluaçom soo deus da.

E he de notar que por quanto diz em os çeeos signal he que em 
a terra nõ ha saluaçõ mas mujtos perijgos som acha[I iij]//dos. Deue se 
pois de consijrar açerca da ordenãça das pessoas ou dos seus graaos e 
stados e qualidades dos mereçimentos. Aquelles pois que poserõ as suas 
vestiduras sobre a asna porque Ihesu se pousasse em mais molle forõ os 
apostolos os quaaes cõ sua doctrina aparelharõ as voõtades dos homẽs 
para seerem morada de deus. Per aquestes se podẽ entẽder aquelles que 
por suas exortações ẽsinã as almas e as tirã dos peccados e cõformã em 
virtudes e as affeitã e fazẽ bẽ cõpostas: de maneira que o senhor folgue 
e se assente em ellas. Aquelles que lançauã os vestidos no caminho: 
porque nõ imbicasse aa sua: aquestes sõ os sãctos martyres os quaaes 
quando os seus corpos que som vestiduras das almas dã por deus a 
tormẽtos e se desuestẽ3 da propria vestidura da carne: estes fazẽ strados 
das vestiduras demostrando aos que som mais simplezes o caminho per 
o rostro do seu sangue per onde possa cheguar a a çidade de Jherusalem 
çellestrial. E em o caminho lãçã as suas vestiduras outrosi aquelles que 
segũdo o exemplo dos martires amãssam seus corpos per abstinẽçia por 
tal que aparelhẽ ao senhor o caminho pera hyr aas voõtades e corações 
delles: ou por darem boõs exẽplos aaquelles que os seguirẽ. porque pois 
a vestidura da alma he o corpo aqueste estẽdemos nos em o caminho 
ou per marteiro ou per jejuũ: ou per exerçicio de algũa boa obra: ou 

1  No original: narurezas.
2  No original: pervẽturada.
3  No original: dseuestẽ.
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per boo exẽplo ou proposito de cõtinẽçia. Ou as vestiduras da alma de 
desuairadas colores som as desuairações das virtudes: as quaaes entõ 
estendemos em o caminho quando as damos por exẽplo aos outros. 
Bemauẽturada alma he aquella cujas virtudes confundẽ e apaguã em as 
outras os viçios cõtrairos. Estender outrosi a vestidura por a vijnda de 
Christo he tirar o custume antijgo do pecado. Aquelles que cortauã os 
ramos das aruores e os lãçauã per o caminho por o fazerẽ chaão pera a 
besta e por o fremosarẽ som os sanctos cõfessores: os quaaes tomando 
as pallauras e entẽdimẽtos das scripturas e os exẽplos dos padres que ja 
forõ apresentã e lançã em o caminho de deus quando elle veẽ ao coraçõ 
de quaaesquer subjuguandoos per muy humildosa preeguaçõ: E propoẽdo 
lhas e alleguãdo as per exẽplo de bẽ viuer assi como se talhassem ramos 
de aruores spirituaaes e a/fremosando o caminho pera o caminho dos 
çeeos. Ou por aquelles que tragiã os ramos de oliueira se entẽdẽ aquelles 
que se exerçitã a çerca das obras da misericordia. A oliueira significa a 
misericordia de deus. E per aquelles que tragiã os ramos das palmas se 
entẽdẽ aquelles que trabalharõ açerca de auerẽ vẽçimẽto.

Nota Bernardo que aqui lhe forõ feitos tres seruiços. O primeiro 
da besta em que fuy posto. e segũdo daquelles que lãçarõ as vestiduras 
no caminho. e o terçeiro daquelles que cortarõ os ramos das aruores os 
prellados cortã os ramos das aruores quando preeguã da ffe e da 
obediencia de Abrahã. e da castidade de Josep e da mãsidõ de Moyses: 
e das virtudes dos outros sanctos os seculares lançã as vestiduras no 
caminho quãdo despẽdẽ em seruiço de Christo nõ os corpos mas as cousas 
que fazem mester e som neçessarias aos corpos assi como as vestiduras. 
e aquesto he quando fazẽ esmollas de beẽs e substãcia terreal. Os 
religiosos som a besta. segũdo o apostollo diz glorificade e tragede o 
senhor em vosso corpo aquestes som os que podẽ dizer. eu som feyto 
açerca de ti como besta de carregua e eu sempre com tigo. Todollos 
outros lhe lançam daquello que teẽ sobejo e podẽ scusar. e assy como 
sem trabalho seruẽ ao senhor. mas a besta soomẽte he e sta sometida e 
poõe si meesma em o seruiço delle. Empero todo aquelle que for intẽto 
em seruir fielmente seu offiçio sem duuida1 sera em a proçissom de 
saluador e entrara sem duuida cõ elle em a çidade santa. O propheta vio 
tres que se auiã de saluar .s. Noe que cortou ramos pera a obra da arca. 
e Job que despoynha bẽ e despẽdia a fazẽda ou beẽs do mundo. e Daniel 
o qual era feyto como besta de carregua em refeçe mãjar e em trabalho 
de abstinẽcia. E a qual seja Christo mais cheguado. e a qual destas tres 

1  No original: dunida.
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ordeẽs seja mais vizinha a saluaçõ ligeiramẽte creo que o pode cada huũ 
conheçer. Estas cousas Bernardo. As cõpanhas que hiã diãte: e aquelles 
que ficauã de tras e o seguiã significã os fiees que forom em ãbos os 
testamẽtos que todos a hũa voz braadarõ ao senhor. Foy diãte o poboo 
dos judeos e seguios o poboo dos gẽtios. Onde Beda diz. Mas os que hiã 
diante e os que vijnhã de tras braadauã osana. a qual pallaura ẽ lingua 
ladinha quer dizer salua nos. Da//questes os primeiros bem demandauã 
a saluaçõ. e outrosi a demãdã os que agora som e cõfesom que he bẽto 
aquelle que vẽ em nome do senhor porque hũa he a sperãça e hũa he a 
ffe dos poboõs que forõ primeiros: e dos que vẽ postumeiros. Aquelle 
que os dãte nos .s. do poboo dos judeus amarõ e creerõ que auia de vijnr 
aqueste meesmo creemos nos ja seer vijndo e aqueste amamos e cõ desejo 
seu somos açendidos de maneira que façe a façe o veemos. Onde ajnda 
diz Bernardo que preçediã alguũs e aparelhauã o caminho ao senhor os 
quaaes som aquelles que fazẽ o caminho prestes ao senhor per que vaa 
aos nossos coraçoões. e aquelles que nos regẽ e ẽcaminhã nossos passos 
em a carreira da paz. Outros hiam em pos estes. e aquestes som aquelles 
que se nõ conheçem bẽ por nõ sabedores. e pero ajnda que assy nõ saybã 
deuotamẽte seguẽ e se cheguam aas passadas dos que vaã diãte. E os 
discipollos domesticos erã jũto cõ o costado de Christo. e aquestes som 
aquelles que viuẽ nas claustras seruindo a deus soo e apeeguãdo se sempre 
a elle cuydando come lhe prazerã. Estas cousas Bernardo. Os feitos de 
Christo erã como meyaãos antre as obras do nouo e velho testamento. e 
por tãto assy a cõpanha que hia diante como aquella que o seguia o 
louuauã. e em quanto as obras de Christo som regra e trellado ou copia 
daquellas cousas que se fazem no testamento nouo: e daquelles que forom 
afigurados per os padres do velho testamẽto. Per aquestes que braadauã 
osana ao filho de Dauid se entendẽ os cõtẽplatiuos os quaaes som mais 
entẽdidos e afficados aa deuoçõ das oraçoões. Em as cousas presentes 
pois somos ensinados que nos cheguemos mais e nos occupemos ẽ as 
cousas e officios que nos som mais cõuinhauees e perteẽçẽtes porque nõ 
perteeçẽ a todos todollos officios e obras. e por tanto em aquesta 
proçissom de Christo nom fazia huũ todas as cousas della mas huũs lhe 
tragiã a asna e o asninho. e outros a albardauã com suas vestiduras. e 
outros estendiam as sayas no caminho e outros cortauam ramos de 
aruores. outros cantauã allegrando se. Alleuãtate pois filho do saluador 
assi como hũa dos filhos de Jhesuralem e vee el rey Salomõ em a hõra 
que lhe fez sua madre. Sinagoga em  segredo e figura da ygre/ja que 
nasçia ou auia de nasçer: por tal que acõpanhes o senhor de todas cousas 
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asseentado em huũ asno pequeno cõ obras de piedade e cõ allegrias de 
virtudes. assi como com ramos de oliueiras e de palmas. Onde Anselmo 
diz. Acõpanha tu senhor do çeeo e da terra que veẽ asseentado em huũ 
pequeno asno e marauilhando te de elle por te fazer tã grandes cousas: 
e mestura tu teus louuores e cantares cõ os louuores dos moços braadando 
e dizendo osana ao filho de Dauid: beento es tu que veẽs1 em nome do 
senhor. Aquesto que o poboo veyo a reçeber Christo com louuores esto 
foy ẽ outro tempo affigurado per el rey Dauid: ao qual depois que matou 
Golias sayo o poboo cõ louuores. Dauid affegurou ou assemelhou Christo 
o qual vẽçeo Golias .s. o dia boo nosso aduersairo. Jherusalẽ quer dizer 
visom de paz per a qual se entende a alma fiel. A esta he prestes nosso 
saluador de vijnr em toda honra e nos deuemos hir a reçebello per cõtriçõ. 
Ao qual outrosi cantamos louuores quando recõtamos nossos pecados 
em cõfissom e tragemos nas maãos ramos de palmas quando castiguamos 
nossos corpos pera satisfaçom e ajnda as nossas vestiduras estendemos 
em o caminho quando damos aos pobres as cousas temporaaes: e 
hõramollo cõ froles quãdo cõ obras de misericordia e cõ desuayradas 
virtudes nos affeitamos e emparamentamos. E beẽzemos Christo Ihesu 
que veem em nome do senhor quando lhe fazemos graças por os beẽs 
que nos fez. e chamamollo por rey e senhor se todas nossas obras com 
temor e reuerẽçia de deus fazemos (Vistes pois aquestas cousas. disserom 
assy meesmo os phariseos. veedes que nõ fazemos proueito) alguũ cõ 
quanto trabalhamos contra elle (ex que todo o mũdo bem em pos elle) 
Segũdo Agust. aquestas som as pallauras dos phariseos enuejosos dizẽdo 
que nõ aproueitaua .s. em sua mallicia: porque nom o podiam toruar. 
mas Crisostomo quer entender que estas pallauras som de phariseos que 
criã escõdidamẽte por medo dos judeus e que aquesto diziã per os tirarẽ 
de perseguir Christo e queriã em aquesto tanto dizer como quanto quer 
que andaaes spreitandoo nõ aproueita: porque este cada vez he mais 
enxalçado e louuado porque pois nõ çessaaes de tam grandes assei[I iiij]//
tamentos. a qual cousa he a cerca tal como o cõselho de Guamallyel: do 
qual se lee nos Actos dos Apostollos (E alguũs da companha dos 
phariseos) por a ẽueja que cõçeberõ cõtra elle nõ podendo veer nẽ ouuir 
a deuoçõ que os poboos auiã nẽ o louuor que lhe dauã (disserõ lhe. Mestre 
defende aos teus discipolos e aas cõpanhas que te louuã que o nõ façã) 
Elles chamã mestre aquelle que pero queriã ensinar. como se dissessem. 
Se tu es justo e se boo fosses nõ deuias cõsentir tal louuor: mal pareçe e 
vil he o teu louuor em boca dos teus: e por ẽ castigua os. Onde Beda diz 

1  No original: vees.
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que marauilhosa sandiçe he aquesta dos judeos que aaquelle que nõ 
duuidauam nomear e chamar mestre porque sabiã que ensinaua verdade 
amoestauã reprehendẽdo seus disçipolos como se elles soubessem. mais 
que aquestes que stabelleçera por seus aquelle que elles per signaaes e 
millagres viã enclareçer que era deos. Estas cousas Beda. Pesa a estes 
dos louuores de Christo. primeiramẽte deo as cõpanhas chamarẽ beẽto: 
porque elles o auiã por pecador. segũdariamẽte porque o chamã rey e 
elles o tijnhã por villaão. terçeiramẽte porque as gẽtes diziã que vijnha 
ẽ nome do senhor e elles o auiam por ministro do diaboo (Aos quaaes 
elle respondeo. Eu vos digo que ajnda que se estes callẽ as pedras 
braadarã) a qual cousa foy feita porque aquelle que os homẽs ou perfia 
duuidauã de cõfessar aquestas criaturas jnsensiuees abertamẽte o 
deuulguauã e preegauã quando em sua morte fugindo os seus discipollos 
e conheçentes a terra tremeo e se moueo: e as pedras se britarã e os 
moymẽtos forõ abertos como se dessem testimunhos de sua santidade e 
nomeassem e braadassem que era deus e senhor do mũdo todo. Em a 
qual cousa se mostra a dureza dos homẽs: porque os elemẽtos hã cõpaixõ 
do seu criador e o reconheçẽ. Eu entẽdo aquesto misticamẽte se aquestes 
se callarẽ .s. os judeos as pedras .s. os gẽtios que som duros a guisa da 
pedra braadarõ louuores de Christo. a qual cousa se cõprio quando elle 
foy morto ca o çenturio e outros veendo tãtos signaaes conhecerõ e 
confessarõ dizendo çertamẽte filho de deus era aqueste. E verdadeiramẽte 
aqueste homẽ era justo. e agora cada dia a ygreja que he ajũtada dos 
gẽtios braada o / louuor de Christo seendo os judeos çegos em grande 
parte. Ou moralmẽte se aquestes se callarẽ .s. os clerigos as pedras .s. os 
leigos braadarõ e louuarõ a deus per boas obras. a qual cousa cada dia 
veemos em muytos seer cõplida. Mas aquelles que reçeberõ Christo cõ 
tã grande triũpho depois fezerõ o cõtrairo. A cõpanha como as ondas e 
os vẽtos se moue. aquelle que agora hõrraua braadaua depois contra elle 
e alleuãtaua se pera o destruyr. Onde Bernardo diz que daquelle meesmo 
poboo em aquelle meesmo lugar e tempo alguũs poucos dias em meyo 
em que foe primeiro reçebido cõ tam grãde allegria e depois cruçificado. 
O quã dessemelhauel pallaura he tomao tomao e crucifigao aquello que 
diziã beẽto he aquelle que vem em nome do senhor salua nos em os çeos. 
Quã dessemelhauel he rey de Israel e nõ auemos rey se nom Çesar. E 
quã dessemelhauel he som os ramos verdes e a cruz as flores e as spinhas 
aaquelle aqui primeiro lãuauã por strado as vestiduras dos outros. agora 
lhe despẽ a sua e lançã sortes sobre ella. cõfusom seja a ti a amargura 
dos nossos peccados porque por te destruir he neçessario tanta amargura 
como ha da paixõ de Christo. Estas cousas Bernardo. e ajnda que Christo 
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muyto vezes fosse em Jherusalem nũca quis que lhe fosse feito algũa 
honrra saluo agora quando foy a padeçer. por nos ensinar que por a morte 
dos santos nõ deuemos chorar mas allegrar nos: e que a sua paixõ era a 
elle festa e prazer. e que por o seu deuemos desejar as perseguiçoões e 
fugir das honrras do mũdo como elle fez quando auõdou çinco mill homẽs 
de çinco paães e dous peixes que o quiserom alleuãtar por rey as 
companhas e por ensinar que o seu regno nom era daqueste mundo ao 
qual chegou acabado o vençimento da paixõ e a gloria da resurreiçõ.

Oraçom.

Geeral signal senhor fezeste tu aa tua ygreja quando ante seys 
dias da pascoa vijndo a Jherusalẽ descobriste e mostraste a gloria da tua 
clemẽcia e da tua cara muy clara de maneira que te sayssem a reçeber 
as gẽtes cõ flores e palmas allegrandose e cõfessando a majestade que 
vijnha dizẽdo salua nos filho de Dauid. beẽto es tu que veẽs1 em nome do 
senhor. rogo te e peço te // senhor por os sacramẽtos e obras que me nõ 
queyras engeitar dos teus moços mas demostrame o lume da tua gloria. 
por que minha boca seja chea de teus louuores e que cante a tua gloria 
todo o dia. Amen.

De como chorou o senhor sobre Jherusalem quando
entrou em ella. Capitollo xxviij.

Mesturando o senhor cõ a dicta allegria2 choro. nem se esqueeçeo 
do amerçeamento. Quãdo a cõpanha fazia o cãtar emtõ fez elle planto 
sobre a destroyçom de Jherusalem. Auia doo daquelles aquelle que queria 
todollos homẽs seer saluos a qual cousa nom fora a nos sabida se nom 
fora feita algũa cousa humanal que fosse vista e conheçida. As lagrimas 
lãçadas signal nõ de tristeza. Onde aqueste euãgelho he cãtado no mes 
de agosto. por que a çidade de Jherusalẽ em aquelle mes foy a primeira 
vez destroyda per Nabuchodonozor. e a segũda per os romaãos. Chorou 
ajnda e quis mesturar lagrimas cõ aquella tã grãde honrra que lhe faziã 
por demostrar que a allegria humanal çedo se torna em choro. e que 
todollos plazeres do mũdo som mesturados cõ lagrimas e doores. mas 
no çeeo todolas allegrias sõ puras. e em o mũdo todallas cousas sõ 
mesturadas. e no inferno todas som escuras. E por dar exẽplo aos prellados 
que quãdo som filhados aas honrras por auer cura do poboo que mais 

1  No original: vees.
2  No original: allegeia.
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deuẽ emtõ a sua imperfeyçõ e o falliçimẽto ou mingoa ou pecado do 
poboo que auer prazer por enxalçamẽto tẽporal. Item porque tẽperemos 
a alegria mũdanal cõ tristeza sahudauel. porque a allegria do mũdo he 
tal como vinho forte que aginha embebeda se nõ he tẽperado cõ temor 
e meezinha da morte ou cõ a nẽbrança da aduersidade que ouue ou cõ 
reçeo do mal e da sandiçe que pode avijnr. Onde o Eclesiastico diz. Em 
o dia boo nõ te squeças dos malles. (Como se ergo achegou) nõ soomẽte 
cõ o andar e mouimẽto do corpo. mas cõ a affeiçõ de auer doo e cõpaixõ 
(a Jherusalẽ) em a qual mujto tẽpo fora feito o seruiço diuinal (veẽdo 
elle) nõ soomẽte cõ olho do corpo de fora a sua fremosura. mas com o 
olho da diuijndade veẽdo os males da pena que sobre el/la e sobre seu 
poboo auiam de vijnr (chorou sobre ella) .s. choro de compayxom. 
(dizendo. Se tu conheçesses aquellas cousas) que eu conheço que ham 
de vijnr sobre ty tu choraryas com mygo (e agora que) o nom sabes 
allegras te. E por que razom se allegraua mostra se em o que se segue. 
(E çertas em aqueste dia teu) .s. em aqueste pequenno de tempo de boa 
ventura em que te aveem as cousas que (som a ty de paz) nõ paz do peito 
nẽ paz de eternidade e pera sempre. mas paz temporal e que nom ha de 
durar muyto. Ha hi hũa paz e assessego mũdanal. a qual desejã os maaos 
.s. que pequem sem reçeo. e que liure mẽte husem de suas delectaçoões 
da qual se diz nos Polliticos que aquelles que ham paz guançã ferrugẽ 
assi como o ferro. E paramẽtes que o tempo da prosperidade se entẽde 
aqui per o nome de dia em singullar e depois se poõe os dias da 
aduersidade em plural. porque pouca foy a prosperidade em cõparaçom 
da aduersidade. E porque ouuerom elles os beẽs em paz .s. os presentes 
e em assessego declarasse em aquello que se segue (Agora em pouco 
tempo) que he aqueste de paz e assessego te auem aquesto assy (por que 
sejam escondidos a teus olhos) assi corporaaes como spirituaaes os malles 
que te ham depois de vijnr. A prosperidade presente faz que nõ seja 
cõsijrada e que nom nos auisemos da aduersidade que ha de vijnr. mas 
çedo descobriram. por que o prazer do ypocrita dura a semelhança de 
huũ pouco de tempo. Se os malles que tijnhã prestes nom forom 
escondidos aos olhos do seu coraçom nom fora ella tam leda em os beẽs 
presentes. A pena que a esta çidade per os romaãos auia de vijnr. e que 
staua prestes se ajũta aqui em aquello que diz (porque vijram dias) de 
tribullaçoões (em ty) e contra ty (e çercar te ham teus jmijgos) .s. os 
prinçipes romaãos (de vallado) ou taypa e de çerca .s. de pallancate de 
madeira teçida. e aquesto foy feyto por vinguança por que elles çercarom 
a cabeça de Christo con spinhos (e çercar te ham) cõ sua presença corporal 
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e aquesto por vinguãça daquello que os judeos fezerõ .s. que cercarõ a 
Christo no orto cõ spadas e lãças. (e afi//car te ham de cada parte) .s. 
çarrando e defendendo a entrada e sayda de maneyra que nõ podia nẽguẽ 
scapar tãto foy o apartamẽto e angustia da çidade que comerõ as carnes 
de seus filhos. E aquesto por vinguãça daquello que fezerõ em dar a 
Christo que auia sede vinagre em a cruz (e derribartehã em a terra) 
lãçãdote per a terra as torres e as mayores fortelezas e poẽdo per terra 
todos edifiçios. e aquesto por vinguãça1 daquello que foy cõplidoiro .s. 
que o corpo de Christo fosse sobterrado em a terra (e os teus filhos) .s. 
os judeus: que forõ geerados e morarõ em ti derribarõ em a terra 
prehendẽdo alguũ e matãdo outros. e aquesto por vinguãça da perseguiçõ 
que fezerõ aos filhos de Christo .s. aos apostollos. (e nõ leixarõ em ti 
pedra sobre pedra) .s. desfazendoa de todo: e em fijm de todo forõ pera 
sempre spargidos. porque se nõ quiserõ ajuntar sob as aas de Christo em 
ffe da ygreja. o qual outrosy lhe diz por qual culpa fora aquella pena .s. 
(porque nõ conheçeste2) porque a malicia e a enueja te çeguarõ e nõ 
quisiste conheçer (o tẽpo da sua visitaçom) .s. da minha vijnda em carne. 
Eu vijm por te veer e saluar: e porque te conheçesses e creesses em my. 
e porque fosses da cordo cõ os romaãos e liure de todos perijgos. Se elles 
conheçerõ que o tempo da graça era no tempo da vijnda de Christo creerõ 
em elle e nõ soportarõ tãtas miserias cõ as que ouuerõ assi como todos 
aquelles que creerõ em Christo escaparõ entõ. Segundo o entẽdimento 
allegorico e affiguratiuo. esta çidade he a ygreja: a qual no tempo de ante 
de Christo sera de tal guisa angustiada e atormẽtada que poucos se ousarõ 
de nomear por christaãos a qual ygreja Christo visita quãdo quer que a 
demoue e sperta a bẽ. mas a ygreja por a mayor parte nõ conheçẽ aquesto 
per obra ou jnteiramẽte. por a qual razõ vijra sobre ella a perseguiçõ do 
ante christo por alimpamẽto dos escolhydos e dãpnaçõ dos maaos. Segũdo 
o entẽdimẽto moral. esta çidade he a alma do peccador sobre a qual chora 
Christo por choro de cõpaixõ. Se cõsijrasse a alma do pecador o stado 
de sua culpa e que spera de auer por ella da pena em o futuro ella choraria 
sobre si cõ Christo. mas a deleitaçõ do pecado tolhe o cuydado da morte 
trigosa e o temor do juyzo estreito e da tribulaçõ das penas do jnferno a 
qual / aa morte he çercada e sera posta em agustura e apartamento dos 
spiritos malignos de guisa que nom podera achar como possa escapar e 
seus filhos cayrõ ou serã derribados os quaaes som as cuydações cõ que 
pẽsaua e prometia que viuiria lõgamẽte e as honrras e riquezas e todas 

1  No original: vingnãça.
2  No original: cooheçeste.
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cousas semelhãtes nõ aproueitarõ e serã tornadas em nada. E nõ sera 
leixada pedra cõ pedra em ella. porque todo edificio que suas cuydações 
obrarõ sera destruydo porque nõ conheçeo o tempo da sua visitaçõ quando 
o senhor a cõuidaua que emẽdasse sua vida. Onde segũdo Greg. aquello 
que entõ fez o senhor hũa vez aquesto faz agora cada dia per seus 
escolhidos ẽ a ygreja: e chora por os maaos os quaaes nõ sabẽ por que 
deuã seer chorados. mas ante se allegrã em os malles e tomam prazer: 
os quaaes se priuissem a dãpnaçõ que teẽ aparelhada elles meesmos se 
chorariã e mesturariã seu plãto cõ as lagrimas dos escolhidos. Aquelles 
que em sua peruersidade teẽ aqui o tempo ou dia em paz e se allegrã em 
o tempo passadoiro e nõ hã spanto alguũ da pena que ha de vijnr aos 
olhos daquestes som agora escõdidos os tormẽtos que se lhe hã de seguir 
porque guardã se de proueerẽ as penas e cousas que vijnrã: porque toruã 
a allegria tẽporal. Onde e se algũa lediçe he ẽ aquesta vida e tempo 
presente esta se deue filhar de maneira que a amargura do juyzo nunca 
se parta da memoria. Vijrã dias em que serã leuados a auer vinguãça e 
tormentos: porque nõ conheçerõ o tempo da sua visitaçõ. A alma 
reuessada visita deus cada dia per o preçepto ou mãdamẽto que lhe deu. 
e algũas1 vezes a visita cõ açoutes. e aas vezes cõ millagre porque ouça 
as cousas verdadeiras que nõ sabia e que ou põgida cõ door se cauide e 
emende ou vençida per beneficios aja vergonha do mal que fez. Mas 
porque o soberbo nom cura desto e menosprezao e nom conheçe o tẽpo 
da sua visitaçõ. por tanto he no stremo da sua vida outorguado ou entregue 
aaquelles jmijgos com que em juyzo eternal faz liança de companha de 
perpetua dampnaçom. Onde muyto he de curar a nos quã spantosa ora 
nos sera aquella de nossa resoluçom e morte: e que spanto sera o da 
voontade: e quanta nembrança de todollos malles. e que esqueeçimẽto 
da bẽ andãça passada. e que temor e cujdado do // juyzo. Que nos deue 
pois seer a nos de delectaçõ ẽ as cousas presentes quando todallas cousas 
virmos que passam e nõ pode passar aquella pena e tormento que sta 
prestes. e quando se acaba de todo aquello que amamos e se começa e 
nũca se acaba nẽ ha fijm a door. A fora este entẽdimẽto de Gregorio podẽ 
se ajnda estas cousas tornar de outra guisa: porque moralmẽte o pecador 
primeiramẽte he çercado na culpa per o requerimẽto e enduzimẽto do 
jmijgo de fora. segũdariamẽte he çercado per mouimẽto de carne de 
dẽtro. terçeiramẽte2  he angustiado per o jnchaço da delectaçõ. e 
quartamẽte he derribado a terra per cõsentimẽto de dẽtro quĩtamẽte os 

1  No original: alguũs.
2  No original: terçeiramẽto.



513Ludolfo de Saxónia

filhos seus som mortos per a mortificaçõ das boas obras. sextamẽte de 
todo he aranhado1 e lãçado per a terra per o acabamẽto do pecado per 
obra de fora. Em a pena primeiramẽte he çercado per a tribulaçõ de fora 
segũdariamẽte per a propria jnfirmidade do corpo. terçeiramẽte he 
angustiada e apartada per coyta do coraçõ e da cõsciẽcia. e a quarta he 
derribada a terra per desesperaçã da saluaçã. e a quinta os filhos som 
mortos por doença e destruyçõ de seus parẽtes e cheguados. e a sexta de 
todo he destruydo per morte. Em a morte ajnda he çercado dos demonios 
e he angustiado dos pecados. Os demonios tragẽ lhe aa memoria todollos 
pecados nõ soomẽte aquelles que obrou: aquelles que cujdou e fallou 
pera o trazer aa desesperaçõ. Entõ ajnda he derribado a terra porque o 
corpo se faz empero e a alma he lãçada no inferno. e os filhos .s. as obras 
ou os seus seguidores para starẽ cõ ella em culpa: e nõ fica pedra sobre 
pedra .s. cuydaçõ sobre cujdaçõ que nõ seja tragida cõtra ella. porque 
segũdo Greg. a alma reuessada destrue todo edificio que fazẽ os 
pensamẽtos. Entõ segundo se diz em o psalmo todollos pẽsamẽtos dos 
maliçiosos pereçerã e todas maginaçoões çessarõ. Chorou pois agora o 
boo Jesu: e por nos leixar a duçura da muy grãde piedade aquelle que he 
fonte de misericordia nõ soomẽte chorou hũa vez mas muytas. e 
auõdosamẽte deramou lagrimas daquelles seus muy piadosos olhos: por 
lauar e alimpar todos nossos pecados. Lee se primeiramẽte que Jesu 
chorou quando naçeo segundo neçessidade dos meninos quando naçẽ. 
A primeira voz que lançou foy semelha/uel aa voz do choro e que fazẽ 
todos quantos chorarã. Onde canta a ygreja que choraua ou saluçaua o 
menino stãdo antre os apartados presepes. A segũda vez chorou por o 
grãde amor que auia a Lazaro quando o2 resusçitou. A terçeira vez chorou 
por a muy grãde cõpaixõ que ouue em aquesta proçissom. A quarta vez 
por muy grãde door que ouue em sua paixõ offereçẽdo roguarias ou 
preçes com lagrimas a deus. Estes som os quatro rijos que saãe do parayso 
para lauar todo o mũdo: e para refrescar e dar de beber e para reguar a 
terra. Estes quatro choros do saluador podẽ seer referidos a quatro speçias 
do choro que a pessoa pode fazer as quaaes reguã e emprenhã a alma 
assi como fazẽ os quatro rios aa terra. O primeiro he o choro que se faz 
por a morada daqueste mũdo e da presente miseria. o segũdo he o choro 
da cõpũçom. o terçeiro he o choro da cõpaixõ. o quarto he por a patria 
se alonguar e star de nos muyto longe. A primeira speçia destas significa 
o choro que fez o saluador em sua meniniçe. Onde Agustinho diz que o 

1  No original: aranhada.
2  No original: a.
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moço que naçe começa a chorar. As lagrimas som testimunhas de miseria 
ajnda nõ falla e ja prophetiza. O choro que Christo fez em a cruz significa 
o choro da cõpũçõ o qual deuẽ auer aquelles que stã na cruz ou tormẽto 
de peẽdença. Onde Agust. diz que se conhoça por culpado e duro aquelle 
que chora a morte do amigo e a mĩgoa que lhe fara e a perda dos beẽs 
temporaaes. e nõ demostra per lagrimas que ha door por o pecado. O 
choro que Christo fez sobre a destruiçom de Jerusalẽ significa o choro 
que auemos a fazer sobre as miserias dos atribulados. Nõ choraua Christo 
soomẽte por os muros que auiã de seer derribados: mas por a queeda das 
almas: e por a perdiçõ de seus jmijgos dando exẽplo a nos que he aquello 
que em tal caso auemos de fazer .s. quãdo veemos nosso jmijgo ou alguũ 
pecador qualquer que seja cajr em perdiçom de tal como aqueste segũdo 
exemplo de nosso senhor Jhesu Christo deuemos chorar. e tanto mais 
deuemos fazer plãto quãto sentimos mais que elle nõ sabe chorar. se elle 
entẽdesse as suas ĩfirmidades e ouuesse conheçimẽto das tribulações que 
stã pera vijnr sobre elle çerto elle choraria sobre si mais que os outros. 
Mais he de auer cõpaixõ dos aflictos que despẽdẽ em esmollas os beẽs 
temporaaes. E jmpossiuel cousa he que nõ seja mereçedor de mi//
sericordia a quelle que a sabe auer da questa maneira e que sabe chorar 
os pecados delles. Onde Job. Eu choraua sobre aquelle que era afflicto 
etc. O choro que Christo fez sobre Lazaro o qual auia de seer tornado aa 
vida e a via se lhe de per longuar a bem auẽturãça da gloria signiffica 
aquelle choro que se faz por o desejo e amor da patria: e da gloria do 
parayso. Onde o psalmista diz. Ay de my ca a minha morada alonguada 
he. Em o choro do senhor se mostra quanto deuẽ chorar aquelles que 
pecam pois assy chorou aquelle que nõ peccou jamais. Onde Casiodoro 
diz. Onde o prinçipe choraua cõ tanta afflicçõ qual seria o que nom 
chorasse e que nõ gemesse veendo que gemia. E he de notar que sete 
malles stam aparelhados per vijnr ao pecador por os quaaes elle deuia e 
poderia seer de mouido a choro se os maginasse. O primeiro mal he o 
roubo e esbulho que lhe fazẽ de quando teẽ como morre e nõ leua cõ 
sigo algũa cousa. O segũdo mal he a vijnda e assomada dos jnmijgos 
que entõ vijrã a elle e o filharõ em lugar e tempo apertado. O terçeiro 
mal he a perda do stado de poder ja fazer peẽdença e de poder guãçar 
misericordia. O quarto mal he a grãde cõfusom e toruaçõ da qual pode 
seer causa a de vulgaçõ e descubrimẽto das suas obras ou engeitamẽto 
e referta que pos em as obras de Christo e engeitando os seus beneffiçios 
ou o escarneho que entõ fazẽ delle deus e os santos. O quinto mal he o 
apartamento que se fara dos maaos e dos boos. O sexto he que serõ 
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lançados fora da gloria. O septimo he a miseria da pena do jnferno. E 
muyto he de chorar por os pecados por mujtas cousas que veẽ aos que 
pecã. Por os pecados o homẽ anoja a deus e perde a cõpanha dos anjeos 
e santos e outrosi perde as ajudas e oraçoões da ygreja e mata a alma e 
somete se ao diaboo e lança se afundo em o jnferno. Consijra tu agora 
bẽ o senhor Jhesu que chora e se podes chorar com elle chora rijamente. 
E muyto por que nom se doya delles fingidamẽte. Consijra esso meesmo 
os apostollos quam dilligentes e com quã grande voontade vaão sempre 
açerca delle empero cõ themor e reuerençia. Elles sõ os seus barrões e 
condes e donzees e moços de camara e a deestradores. Nem de/uees creer 
que quando elle choraua os outros podesem reteer as lagrimas. (Entrou 
pois Jhesu em Jherusalem) cõ aqueste triumpho e honrra das cõpanhas 
per a sobredicta porta do ouro a qual sta ao pee do templo da parte do 
valle de Josaphat. Esta pompa mostraua Christo segũdo Crisostomo. nom 
por se gloriar. Mas por se comprir a propheçia e por conssollar os 
discipollos que stauam tristes por razom da morte sua delle demostrando 
lhe que a sua voontade era de reçeber e que nom morria se nom de seu 
grado. Onde Rabano diz que aquesta entrada sua a Jherusalẽ foj çinco 
dias ante da pascoa. Onde se deue notar a cõcordança nõ soomẽte nas 
cousas mas nos tempos do velho e nouo testamẽto. Aos dez dias do 
primeiro mes era mandado que fosse tragido a casa o cordeiro de que 
ouuesse seer feito o sacrifiçio na pascoa. porque o senhor aos dez dias 
do dicto mes que eram çinco dias ante da pascoa auia de entrar em a 
çidade onde auia de padeçer. (E como entrasse Jhesu em Jherusalem) 
por lhe apresentar a saluaçom. (Aluoroçou se toda a çidade dizendo. Quẽ 
he este?) que vem como se dissessem. Aqueste nom he tal nem tam grãde 
que taaes hõrras lhe deuam seer feitas. Marauilhauã se da muyta 
companha que o sahira a reçeber nõ sabendo verdadeiramẽte quẽ era 
empero sayam a elle com louuores. Onde Crisostomo diz que razom era 
de se mouerem ou aluoroçarem veendo marauilhosa cousa ca era louuado 
o homem como deos. Eu penso que nem aquelles que o louuauã sabiã o 
que louuauã mas o spiritu santo de sobrevẽta entraua em elles. e ajnda 
que seus coraçoões nõ ouuessẽ conheçimento da verdade empero lãçauã 
pallauras verdadeiras. Estas cousas Crisosto. Os prinçipes e mayores dos 
saçerdotes auiã pesar da reuerẽçia que era feita a Christo. e por aquesto 
se diz que toda a çidade era aluoroçada. porque aquello que fazẽ os 
mayores chamasse feito de todos os da çidade ou de outra comunidade 
(mas as gẽtes.) simplezes e cõçilhijs querẽdo dar razom em cõtrairo1 

1  No original: çõtrairo.
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diziã. (Aqueste he Jhesu o propheta de Nasareth.) e ajnda senhor dos 
prophetas e por tanto cõ razom deue assy seer honrrado. Ex a confissom 
e con//heçimẽto de deos. Onde Jeronimo diz que os outros duuidauam 
e pregũtauam quẽ era e o poboo mehudo e refeçe conheçia e respondia 
que aqueste he Jesu propheta de Nazareth de Gualilea. Começarõ dos 
menores e fallar das cousas mais pequenas por vijnr depois aas majores. 
E elles o chamã propheta e diziã que era aquelle que Moyses preegaua 
que auia de vijnr. e diziã que este era a Moyses semelhauel e diziã que 
era de Nazareth de Gualilea porque ally fora criado por tal que a flor do 
cãpo fosse nasçida de flor das virtudes. Estas cousas Jero. E depois que 
entrou o senhor em Jherusalẽ emuiou as bestas em seu lugar. Oje em 
aqueste dia a madre sancta ygreja representa e faz nẽbrãça de duas 
procissoões. A primeira foy aquella cõ que os judeus acõpanharõ a Christo 
cõ ramos e cantiguas des o mõte Oliuete. e daquesta fez nẽbrãça e 
representaçõ o euangelho deste dia. E a segũda he aquella cõ que o 
leuarom ao mõte Caluario cõ grãdes doestos. e aquesta representa a 
ygreja na paixõ daqueste dia. Onde Bernardo diz. Que cousa foy porque 
quis auer proçissom aquelle que sabia que muyto aginha auia de reçeber 
paixõ? A proçissom he cousa aguisada de se representar oje porque oje 
foy feita mas porque foy emadida a paixõ: a qual çerto he que se fez a 
sexta feira seguinte. peruẽtura porque fosse mais amargosa a paixom por 
o aazo da proçissom lhe seer feita primeiro. E diz mais adiante que nõ 
foy sem causa ajuntada esta tã noua e fresca proçissom aa paixõ. mas 
que se fez por hũa misericordia ou miseria do coraçõ porque a proçissõ 
ha ẽ si prazer e louuor e a paixõ e teẽ em si plãto. Vejamos que proueito 
faz o ajũtamẽto ou mestura e aprehẽdamos que ẽ nẽhũa allegria deste 
mũdo deuemos auer fiuza seẽdo çertos ẽ que fijm do prazer vẽ choro ou 
prãto. e em o dia dos beẽs nõ sejamos esqueeçidos dos malles porque 
daquestas he mesturado aqueste mũdo nõ soomẽte em seculares: mas 
ajnda ẽ as pessoas spirituaaes. E portãto aquelle que primeiro ensinou 
obrando que doctrinãdo agora aqui nõ per pallauras mas per exẽplos 
demostrou que toda carne he feno e toda sua gloria assi como frol de 
feno: e quis seer emxalçado cõ gloria de proçissom quãdo sabia que se 
cheguaua o dia da sua muy injuriosa paixõ. Cõparamos pois nos as cousas 
spirituaaes a outras spirituaaes representãdo em a / proçissom a gloria 
da patria çelestrial. e em1 a paixom amostranos o caminho para ella. em 
a proçissom seremos arreuatados nas nuueẽs a reçeber Christo em o aar 
quãdo formos reçebidos na çidade de Jherusalem çelestrial. Entõ sera o 
senhor antre os poboos allegres e braadantes de todo cabo delles do velho 

1  No original: me.
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testamento e delles do nouo assy como aquelles que hyã diãte: e aquelles 
que hiã de traz dizendo. beẽto es tu que veẽs ẽ nome do senhor. em a 
proçissom cõsijraste para onde auias de te aparelhar e triguar. aprehẽda 
tu em a paixõ onde as de hir. a tribulaçõ presente he caminho de vida ou 
caminho da gloria e o caminho do regno. A gloria da proçissom faz 
soportadoyro o trabalho da paixõ. porque aquelle que ama nõ ha hj cousa 
graue. Estas cousas Bernar.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que per pallaura e per exẽplo nos ensinaste 
chorar mais que rijr. eu te peço por as tuas bẽauẽturadas lagrimas que 
me ensines a veer sempre os meus pecados e os perijgos que me stã 
aparelhados e que os conheça de guisa que os meus jmijgos .s. os 
ẽduzimẽtos dos demonios e as fremosuras das cousas tẽporaaes e os 
delectos carnaaes nõ çercẽ os meus sentidos1 e pensamẽtos e obras e 
a ordem das virtudes nẽ as apartẽ e ponhã em streitura nem destruã e 
derribẽ a terra my e meus filhos que sõ meus feitos. por tal que te louue 
por ello e cõfesso teu nome muy alto. Amẽ.

Da segũda vez que Christo lãçou os que vẽdiã e mercauã
no tẽplo. Capitol.xxix.

(Veyo o se[nhor] Jesu dereitamẽte ao templo e entrou logo em elle) 
e esto principalmente fez por tres razoões. A primeira segundo Beda por 
nos ensinar a forma da religiõ que auemos de seguir .s. que onde quer 
que formos primeiramẽte vaamos buscar a casa da oraçõ se ha ally ha. 
e depois que por oraçoões formos a deus encomendados que entõ vaamos 
a obrar os negoçios que nos cõprẽ. A segunda razom foy por quanto o 
templo era lugar publico onde elle podesse seer achado mostrando que 
nõ padeçia contra sua voontade: mas de seu grado. A terçeyra razom por 
demostrar que da culpa dos sacerdotes nasçeo a rayz da perdiçom. porque 
elle morreo: e por tãto entrou // em o templo logo como chegou. (e lãçou 
fora os vẽdedores e compradores.) em signal que os sacerdotes auiã de 
seer lançados fora do tẽplo como indignos e tirados dos seus officios. 
Assi como o tẽplo he em a çidade. assi a vida dos sacerdotes he no poboo. 
Onde segũdo a glosa a symonia dos sacerdotes foy causa da destroyçõ 
dos judeus. porque os sacerdotes por satisfazerẽ aa sua auareza em os 

1  No original: seutidos.
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alpẽdres do templo tijnhã as cousas per fazer sacrificio de todas maneiras 
grãdes e pequenas. por tal que aquelles a que vinhã e nõ tragiã que 
offereçer achassem prestes as obradas e offertas que quisessem fazer. e 
por tal que os pobres e que nõ tijnhã de que as cõprassem se nõ podessem 
scusar por nõ teer dinheyro poserõ alli cãbadores que lhe dessem dinheiros 
emprestados sobre fiança. e sob sperãça de auerem delles alguũ guanho 
de seruiço. porque a ley nõ queria nẽ cõsentia que dos proximos e jrmaãos 
se ouuessem vsuras. porque aquello que nõ ousauã dar a vsura dauã no 
em nome de offertas e pitanças ou de colibamẽto que querẽ dizer açerca 
delles pequenos doões assy como graãos ou passas de huuas ou figos e 
as cousas semelhãtes a estas: as quaaes empero o senhor deffendeo per 
Ezechiel dizendo. Nõ tomarees husura nẽ cousa algũa aalẽ daquello que 
emprestardes. e assi agora muytos som semelhauees aos sobredictos que 
sob nome e color de caridade e de graça husam ẽcubertamẽte1 de symonia 
e husura. Muy perijgosa cousa he reçeber dões porque aquesto nõ he se 
nõ vẽder a liberdade. Onde Seneca diz. que algũas cousas nos pareçe 
que auemos de graça e ellas nos custã muy caras. porque por ellas damos 
nos meesmos por preço as quaaes nõ queriamos cõprar se ouuessemos 
de dar por ellas a nossa morada ou algũa herdade de que nos paguassemos 
e que fosse rendosa. E nõ tem alguẽ cousa mais refeçe que si meesmo 
por menosprezo. de grãde valor seriamos se aquestas cousas nõ fossem 
nossas. Qualquer de vos que quiser viuer em esta vida liurese e guardese 
destes donatiuos e bẽfeitorias vistosas em que nos como mezquinhos nos 
enguanamos. Aquelle que he sabedor cõ Christo que como vee os doões 
ou seruiços alleuãtase dãte da porta ou sala porque sabe que por pouco 
auera de paguar mujto. A prea vil ou refeçe paguamos e remijmos / cõ 
grãde perda e dãpnaçõ. Tomar beneficio he vẽder a liberdade. Estas 
cousas Seneca. Onde Crisostomo diz. que aquesto que fez Christo era 
proprio e perteçente ao boõ filho hir corrẽdo aa casa de seu padre fazẽdo 
honrra aaquelle que o geerou. e tu que es feito seguidor de Christo quando 
entrares em algũa çidade primeyro que outra cousa faças correr a ygreja. 
E aquesto perteẽçe ao boõ phisico que entrãdo na çidade enferma por a 
saluar2 que primeiramẽte fosse e acorresse aa naçẽça e ao principio da 
doẽça porque assi como do tẽplo todo bẽ naçe assi meesmo do tẽplo 
procede todo mal. Assi como o ffisico a primeira vez que entra ao enfermo 
logo lhe pregũta do stomago e se trigua de o correger e temperar. porque 
se o stomago for saão todo o corpo stara em sua virtude. E se for 

1  No original: ẽcuberatamẽte.
2  No original: salnar.
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destẽperado todo o corpo stara enfermo. Assi mesmo se a clerezia e 
sacerdotes fossem inteiramente saãos toda a ygreja ou christaandade 
ẽfloreçeria. mas se for corrupto e enferma a ffe he muscha e seca. O 
coraçõ e o stomago se entendẽ per a clerezia. porque nas cousas 
spirituaaes todo o poboo se gouerna per elles. Assi como o coraçõ he o 
lugar da sabedoria. Assi os sacerdotes som o vaso de sabedoria spiritual. 
E assi como o stomago coze a vianda em si meesmo e a reparte per todo 
o corpo. assi meesmo os sacerdotes tomã a sciẽcia da pallaura que preeguã 
per as scripturas de deus e cozem nas em si meesmos pẽsando e studando 
em ellas e ministrando as ensinãdo a todo o pobo. Veede pois vos 
sacerdotes e auisaae vos de vos tẽperar em pallaura e em obra. porque 
assi como no corpo ajnda que algũ mẽbro seja doẽte nõ o he porẽ todo 
o corpo nem o stomago. mas se o stomago he doẽte todos os mẽbros som 
doẽtes. Assi ajnda que alguũ christaão peque nõ som por ello os outros 
pecadores. mas se os sacerdotes forẽ maaos e pecadores todo o poboo 
se lãçara a pecar. E por tãto cada huũ christaão ha de dar cõta de seus 
pecados. mas os sacerdotes nõ soomẽte hã de dar cõta de seus pecados 
mas de todos. E vyo hũa aruor1 que tijnha as folhas amarelhas e muschas: 
e entẽdeo o boo ortellam ou laurador que tijnha alguũa eyba na rayz. por 
que assy verdadeyramente como quando vires a aruor que teẽ as folhas 
amarellas e muschas entẽderas que teem // alguũ mall na rayz. assy 
quando vires o poboo mal castiguado e sem honestidade ou religiõ ou 
deuoçõ sem duuida conheçe que os saçerdotes nõ som eyba. Estas cousas 
Crisost. Nõ ha hi cousa que tãto destrua a ygreja de deus como os clerigos 
seerẽ pyores que os leigos. Veendo pois o senhor que em casa de seu 
padre se fazia aqueste trafego e roubo de tal maneira mouido cõ ardor 
de spiritu (fez huũs azorragues de cordas) e o senhor do tẽplo. (lançou 
fora os que cõprauã e vẽdiã cõ suas obradas) e bollos (e derribou as mesas 
dos mercadores e cambadores e cadeiras e seedas de aquelles que vendiã 
as poõbas.) punira grauemẽte defendẽdo outrosi que nõ trouuessem em 
o tẽplo alguũ vaso nõ sagrado nẽ dado: nẽ nõ apropriado a ygreja. porque 
os vasos que erã dados e ordenados primeyra mẽte para o seruiço de deus 
deuiã ally deseruir e nõ outros. ergo nẽ alcofas nẽ canistees nõ deuẽ andar 
no tẽplo. Onde Beda diz que Christo nõ fallou se nom daquelles vasos 
ou vasilhas que tragiã alli pera vẽder. mas nõ se entẽde que o senhor 
ouuesse de lãçar fora do templo os vasos e ornamẽtos offereçidos 
ordenados ao seruiço de deus: nẽ defende se que os metesse no tẽplo. 
mas ante daua exẽplo a esto e demostraua o grãde exame que faria e fara 

1  No original: arnor.
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daquestas cousas. Lança elle fora e alimpa o tẽplo dos vasos çujos: e 
defende que os nõ leuẽ. mais o templo quando nõ soomẽte lãça fora da 
ygreja todos os maaos mas ajnda lhe defende que nõ entrẽ mais a ella a 
torualla quãdo os fere cõ o azorrague e pena eternal. Mas agora em o 
presente aquella he a casa verdadeira de deus .s. a purificaçõ e limpeza 
dos coraçoões dos fiees de maneira que nõ soomẽte a cõpũçõ que lhe 
deus da lança fora e se arreprehende de seus pecados que cometera: mas 
ajnda a graça de deus perseuera em elles pera nõ tornar mais a cayr em 
pecados. E outra vez diz que lançou fora os mercadores das cousas 
humanaaes daquella casa em a qual era mãdado que nõ se fezessem 
outras cousas se nõ as de deus: assi como hostias ou offertas e orações. 
e que ally se leesse e ouuesse e cantasse a pallaura de deus. De creer he 
que nõ achou ally elle vẽder outras cousas saluo aquellas que eram 
neçessarias ao tẽplo / segundo que achamos que elle outra vez achou 
alguũs que vendiã e comprauã ouelhas e vacas e poõbas: as quaaes cousas 
nõ he de creer que cõprassem os que vijnhã de lõge aaquelles que os auiã 
mester saluo pera as offereçer. Se o senhor pois nõ queria que se 
vendessem no templo aquellas cousas que queria que fossem em elle 
offereçidas por o studo e ocupaçõ da auareza ou engano que sooe a seer 
comunal pecado dos mercadores e negoçiadores cõ quanta pena e cõ que 
afficamẽto de voõtade pẽsas tu que punira elle alguũs se os achara alli 
star rijndo e fallãdo vaydades ou fazẽdo outro qualquer viçio. O senhor 
nõ quer consentir que em sua casa se façã os negoçios temporaaes que 
liuremẽte se podẽ obrar em outra parte: quanto mais som mercadores da 
sanha de deus. aquelles que fazẽ as cousas que se nõ deuẽ fazer em alguũ 
lugar e as obras em as ygrejas. Estas cousas Beda. Aqui pois e em outra 
vez que lançou os mercadores e vẽdedores se mostra a mayor aspereza 
e o mayor rigor de que Christo pareçe que husasse mais que ẽ outro alguũ 
lugar se lea. porque segũdo Crisosto. louuor he a quẽ quer seer paçiẽte 
e sofredor em as suas proprias injurias. mas muy maa cousa he leixar 
passar as injurias de deus. Em a primeyra vez lançou fora os que vendiã 
soomente. e aqui mais asperamẽte obrãdo lançou fora ajnda os que 
cõprauã. e alli chamou lhes negoçiadores e aqui agora reprehẽdẽdo os 
mais asperamẽte chamou lhes ladrões dãdo exemplo aos prellados que 
mais grauemẽte deuẽ reprehender o segũdo pecado que o primeiro: 
porque tal pecado mayor he por razõ do nõ conheçimento ou jngratidõ. 
Porque tal he aquelle que acreçẽta pecados a pecados como aquelle que 
legua huũ baraço cõ outro pera o enforcarem. Onde Agustinho. diz. Ergo 
quãdo algũa cousa padeçẽ por suas maldades aquelles que fazẽ beẽs 
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fingidamẽte ou males publicamẽte em a ygreja conheçã e saybã que o 
senhor fez aquelle açoute dos ramos e dos pedaços dos seus pecados: e 
amoesta os que se mudẽ e tirẽ daquello e que nõ sejã mercadores e 
negoçiadores porque nõ ouçã aa fijm ataae lhe os pees e as1 maãos e 
lãçae os nas escoridades de fora. Estas cousas Agus. Em aquesto que o 
senhor lãçou fora do tẽplo os bois e ouelhas e os mercadores e os que 
vendiã as poõbas // se entẽde misticamente que os prellados deuem 
fortemente perseguir os ypocritas que fingem seer boos sob as pelles de 
ouelhas. e os tirãnos que com o corno de seu poderio estoruã e rompẽ os 
boos: e os husureiros e os symoniacos que vendem os doões do spiritu 
sancto que som entendidos per a poõba em que se mostra prinçipalmente 
a enormidade e grandeza do pecado da simonia porque nõ se lee em outro 
lugar que elle corporalmẽte cõtra dissesse e lãçasse alguũs pecadores se 
nõ aqui. Se queremos seer seus seguidores deuemos de lançar fora da 
ygreja os symoniaticos e se nõ2 podermos se nõ per força assi sejã fora 
lãçados cõ tanto pero que tenhamos força e poder de o fazer sem dãpno 
da nossa ygreja. Ouuide estas cousas symoniaticos ouuide aquesto 
negoçiadores e enuorilhadores maldictos e ou çessaae dos negoçios ou 
vos partij das ygrejas e as leixaae. vos sooes cãbadores e aquelles que 
vẽdees as poõbas e a graça do spiritu sancto e nõ sabees fazer cousa nẽ 
sacramẽto sem dinheiro por a qual razõ deuees seer priuados de todo dõ 
de deus. E tã bem os clerigos e religiosos que som ordenados para starẽ 
em o tẽplo de deus se se enuorilhã em os negoçios mũdanaaes deuẽ 
themer cõ razõ de seer lãçados per deus.

Moralmẽte per aquesto que Christo fez se demostra e da entender 
que cada dia Christo entra em sua ygreja e paramẽtes de que maneira 
cada huũ husa e viue em ella guardemonos pois que nõ husemos em ella 
de rijsos nẽ stemos cõtando hystorias ou outras cousas jlliçitas porque nõ 
venha e nos ache desperçebidos e nos feyra com azorague e nos lançe 
fora da sua ygreja e finalmẽte fora de seu regno spiritual. Sobe Jhesu 
Christo a Jherusalem .s. aa santa alma per emxalçamẽto de graça visitãdo 
ella aquella quando sta alleuãtada per virtude do sacramẽto e per a sua 
presença spiritual entẽdidas per quatro cousas que elle achou no tẽplo 
material. e som aquestas quatro cousas em defectos que algũas vezes sõ 
achados em os religiosos. A primeira he grãde cuydado e afficamẽto de 
auer e de guardar as cousas temporaaes e aquesto se entẽde per a moeda 
ou dinheiro que Christo derramou. O cuydado das cousas tẽporaaes 

1  No original: os.
2  No original: no.
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chaamẽte nõ se deffende mas deffende se o grãde afficamẽto e que nõ a 
tenhamos no tẽplo .s. em a / voõtade a qual deue seer mais occupada ẽ as 
cousas eternaaes. Onde quando ẽ este tẽplo se hã as cousas temporaaes 
entõ pequã aquelles que as teẽ mortalmẽte porque a criatura he posto ẽ 
logo do criador e as cousas tẽporaaes em logo das eternaaes. A segũda 
he o huso desaguisado e sem descripçõ das cousas temporaaes por se nõ 
guardar dos perijgoos que em ellas ha. e aquesto se entende per o boy ou 
vaca o qual quando come cõ voontade as heruas algũas vezes engolhe 
de mestura outra herua ou cousa dãpnosa e maa. e assi meesmo acõteçe 
que quando husamos das cousas tẽporaaes querẽdo nos e cuydando de 
filhar o neçessario tomamos aquello que he sobejo e dellectoso o qual 
se esconde e jaz encuberto de fundo do neeçessario. A terçeira cousa o 
amor desordenado e sandeu ou neiçeo o qual se entẽde per a ouelha em 
a qual he mayor fallimẽto de entẽder que em outras animalias de quatro 
pees a qual se fica soo em o tempo do toruõ se he prenhe moue cõ medo 
que ha. e assi os homẽs muyto tẽmorosos mouẽ e deitã alonge o fructo 
do bẽ spiritual de que som prenhes. A quarta cousa o nõ despachamẽto 
ou a deteẽça em cõprir as obras virtuosas. e aquesta se entẽde per a poõba 
que muyto sta ameaçãdo e cuydando se auoara oolhãdo mẽtes e coleando 
para hũa parte e pera outra e muytas vezes acõteçe que entre tãto lhe da a 
sseeta ou o açor veẽ a ella e arebataa. e assi acõteçe aos homẽs pregiçosos 
e empachosos. Mas taaes cuydaçoões como estas Christo em a entrada que 
faz no tẽplo da alma lança as fora dizẽdo e fazendo açoute de tres cordas 
das quaaes a primeira he a jnfirmidade corporal. a segũda a tribullaçom 
do coraçom. e a terçeira he huũ amoestamento spiritual que lhe veẽ per 
jnstincto diuinal (E disse o senhor aaquelles) que lançou fora do tẽplo 
(scripto he.) s. em Ysayas (A minha casa) .s. aquello que he ordenada 
e cõsegrada a meu seruiço (casa de oraçõ sera chamada.) e nõ casa de 
furto ou de roubo. E nõ de traffego e fallas vaas nẽ casa de vista. E por 
tanto he a nos dada grande fiuza empetramos aquello que demandamos 
em ella porque nõ ouuera Christo para que nos demãdar que orassemos 
e demãdassemos em ella se nos quisera ouuir. Em aquesto outrosi se 
mostra que elle he seu deus porque a casa  // de deos o templo soo he. 
Onde Ambro. diz que deus nõ quer que o seu templo nõ seja stallagem 
ou praça dos mercadores: mas seja casa de santidade apartada soo. Nõ 
faça pois alguẽ segũdo diz Agustinho. nẽ demãde em casa de oraçõ se nõ 
aquello para que he feita e aquello de que tomou nome. Mas ay ca agora 
a casa de deus cada de dissoluçõ e de cobijça se pode chamar. e porẽ 
segue se. (vos a fezestes coua de ladroões.) os ladrões nõ curã se nõ dos 
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guaanhos temporaaes per qualquer guisa que os ajam. Onde Gregorio. 
A casa de oraçõ fora feita lapa de ladrões porque per hũa destas duas 
cousas stauã os saçerdotes no tẽplo .s. ou por perseguirẽ corporalmente 
aquellas que nõ dauã offertas ou por matarẽ quãto ao spiritu aquelles 
que as dessem por que cõprauã os sacramẽtos. O tẽplo ajnda e a casa de 
deus he a voõtade e a cõsciẽcia dos fiees: a qual quãdo magina algũas 
cousas por dãpno do proximo entõ teẽ os ladroões escondidos na coua: 
e nõ he ja casa de oraçom: mas coua ou lapa de ladrões. quãdo leixa a 
jnnoçencia e simplizidade de santidade e se trabalha fazer aquello que 
pode per empeeçer ao proximo. Estas cousas Gregorio.

E nota quatro cousas para que he a ygreja e em que nos 
aproueitamos della. Primeiramente1 ella he casa de recõçiliaçõ e beençõ 
quãto aos penitẽtes. segundo aquello do Genesi que diz nõ he esto al se nõ 
casa de deus e porta do çeeo. A segũda cousa que he casa de oraçõ quãto 
aaquelles que em ella orã. assy como se diz ẽ aqueste lugar. A terçeira 
cousa que he casa pera ensinar quãto aos perfeitos. segũdo aquello de 
Ysayas. Vijnde e subamos ao mõte do senhor e aa casa de deus de Iacob 
e ensinar vos ha. etc. A quarta cousa pera que he .s. para cãtar e allegrar 
e louuar em ella. e esto quanto perteençe a todos em geeral segundo 
aquello do psalmista. Em as ygrejas beẽzendo o senhor. e aquello que 
diz. Bẽauẽturados som aquelles que moram em a tua casa senhor. mas 
fezese coua de ladrões segũdo quatro furtos e ladroyçes que se fazẽ em 
ella ou ladroyçe das scripturas quando se corrompẽ. assj como per os 
herejes: ou furto das graças quãdo se vendẽ os sacramẽtos assy como dos 
symoniacos. ou quando se cõpram as prebẽdas e benefiçios. assy como se 
faz dos cobijçosos ou furto dos dinheiros quando / se mal despẽdẽ assy 
como dos viçiosos e delicados ou que viuem em deleitos. Ou segundo 
Jeronimo ladrõ he e torna a casa de deus em coua de ladrões aquelle que 
auer guaanho de religiõ. e tal guaanho speram auer alguũs que mostrã que 
viuẽ bem assy como os ypocritas alguũs querẽ auer guaanho per studo 
de sciẽcia assi como os procuradores e aduogados. e alguũs per força de 
poderio. assi como os nobres e fidalgos e algũus por dar seruiços e dões 
assy como os ricos do mũdo. Daquestes taaes diz Johãne que quantos 
vieram todos som ladrões e roubadores. (E cheguarõ a elle çegos e mãcos 
no tẽplo) que erã testimunhas da voz e do louuor dos moços. e aquello 
que elles diziã nas pallauras elle  quisesse cõprir per obra. Braadauã osana 
que quer dizer2 saluanos. aos quaaes elle respõdeo per obra pois lhes 

1  No original: Primetramente.
2  No original: di/dizer.
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deu sahude. como se dissesse. Bẽ me chamaaes saluador. ca ex que vos 
deu saude. Cõsijra agora que o senhor foy reçebido em a çidade cõ grãde 
honrra. e nẽ por a grãde reuerẽçia que lhe fezerõ leixou de fazer justiça 
porque logo entrou no tẽplo e lãçou fora todollos que vẽdiã e cõprauã. 
e nẽ por aspera justiça leixou de fazer misericordia porque logo curou 
os çegos e os mãcos por as quaaes cousas se da a entẽder que o juyz e o 
prelado por fauor que lhe façã nõ deue leixar o rigor da justiça. nẽ por 
a aspereza de justiça deue leixar de fazer a doçura da misericordia. (E 
veẽdo e marauilhãdose os principes dos sacerdotes e os scripuaães) por 
os milagres que fez Jhesu em lãçar tãta multidõ de gente fora do tẽplo e 
ẽ curar os çegos e mãcos (e por os moços que braadauã no tẽplo) e diziã 
que elle era verdadeiro Christo nomeandoo (e dizendo osana ao filho 
de Dauid) e aquelles moços e outras muytas cõpanhas leuarõ a Christo 
cõ louuores atee o tẽplo. e porẽ mouidos cõ ẽueja e rãcor os dictos 
prinçipes e scripuães. porque aos maaos pesa do louuor dos boõs. Onde 
Crisost. diz que aquelle que era escõdido em carne e descobresse na 
voz e nome que lhe chamauã e a mallicia dos saçerdotes doestaua como 
homẽ aquelle que a jnnoçẽcia dos moços louuaua e adoraua por deus. 
e quãto elle era mais louuado e glorificado tanto os saçerdotes se [K] // 
torçiam mais cõ enveja. e a sua hõrra era a elles tormẽto. porque assi se 
faz que quando os boõs som louuados en sua virtude emtom os maaos 
som atormẽtados cõ sua mallicia e cõ enveja. Estas cousas Crisosto. 
E porque nõ ousauã lãçar maão delle por reçeo do poboo e nõ podiã 
reprehẽder os millagres porque manifestos erã. empero reprehẽdiãno 
do louuor que cõsentia seer lhe feyto per a cõpanha. Onde lhe (disserõ. 
Ouues tu o que estes dizẽ?) como se dissessem. nõ deuias tu tãto cõ razõ 
cõsentir tal louuor. porque se tu boo es e justo fugirias de tal louuor ou 
gloria. Onde e Crisostomo. E cõ razõ mais aquesto cõuijnha a Christo 
de dizer a elles .s. nõ ouuis vos o que estes moços dizẽ? porque cãtauã 
lhe como a deus. e podera lhes mais dizer. E vos veedes o que eu faço 
vos paraaesmẽtes ao que elles fallã e nõ cõsiraaes aquello que eu faço. 
eu per obras declaro as vozes daquelles. Estas cousas Crisosto. (E Jhesu 
disselhes si ouço) e deuo ouuir porque aquesto he per ordenaçõ de deus 
segũdo que se scriue .s. no psalmo. (Nũca vos leestes alli da boca dos 
infantes) .s. moços paruoos e (que ajnda mamã cõpriste ou acabaste  o 
louuor) E bẽ diz acabaste. porque o louuor foy começado no caminho 
per as cõpanhas. E deu lhe Christo prouaçõ e exẽplo do psalmo. por tal 
que ajnda que se o senhor callasse o testimunho das scripturas cõfirmasse 
os dictos dos moços como se lhes dissesse. Vos que sooes sabedores da 
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ley deuees de saber aquesta scriptura. e per cõseguinte nõ me deuees 
reprehender. Onde Crisosto. Nos entẽdemos que aquelles erã chamados 
moços infantes que quer dizer nõ fallãtes ou paruoos nõ que taaes fossem 
per hidade mas per simplizidade de coraçõ. porque os meninos que 
mamã nõ podẽ entender em louuar alguẽ. E som chamados mamantes. 
porque assy se delectauã em seus millagres. e em braadar seus louuores 
como em a duçura do leyte segũdo que he scripto. Eu enxalçey a minha 
alma e me alegrey como o menino que mama ou sta mamãdo sobre sua 
madre. Leyte se chamã as obras dos millagres porque nõ sentẽ trabalho 
nẽ enfadamẽto aquelles que stam vẽdo fazer millagres mas ante filhã 
sabor. e aquelles que os vem doçemẽte som demouidos e inclinados aa 
ffe. O pã he a doctrina da justiça perfeita a qual nõ podẽ tomar se nõ / 
aquelles que teẽ acustumados os sentidos açerca das cousas spirituaaes. 
Estas cousas Crisosto. E toda doctrina simpres he chamada leyte porque 
deleyta. e ligeiramẽte se toma e sem trabalho assi como se bebe o leyte.

Oraçom.

Geeral millagre e signal do teu spãto e do teu amor fezeste senhor 
quando cõ azorrague feito de cordas pequenas lãçaste todos fora do 
tẽplo demostrãdo em o teu esguardar. e em teus olhos a chama da tua 
diuindade eu te rogo e peço senhor que eu te veja açerca de my spãtoso 
per teu outorguamẽto porque te tema cõ sancto temor grãdes som os 
teus juyzes senhor e nõ podem seer escoldrinhados os quaaes quando eu 
cõsijro todos meus ossos tremẽ e se mouẽ: por que nõ pode seer seguro o 
homẽ sobre a terra: mas todo fica nõ çerto nẽ determinado pera o depois 
por tal que sempre te seruamos piadosamẽte e leal em temor e ledamẽte 
cõ tremor. Amen.

Dos dous dinheiros ou mealhas da velha. e da oraçõ do
phariseu e do pubricano. Capitollo .xxx.

(Estãdo Jesu açerca do coffre) ou arca onde se lãçauã as offertas que 
se faziã no tẽplo (parauamẽtes aaquelles que lãçauã em elle suas offertas) 
Este gazophilaçio era o coffre ou arca que staua açerca do altar e tijnha 
huũ furado pequeno ẽçima per que lãçauã o dinheyro pera a fabrica do 
tẽplo: e pera as cousas neçessarias a elle. e pera os sacerdotes e pera 
os pobres e viuuas gouernar. (E em como muytos ricos lãçassẽ mujtos 
dinheiros veio hũa viuua pobrezinha lãçar dous pequenos dinheiros) 



526 Vita Christi – II

.s. dous dinheiros mehudos de cobre que valiã a quarta parte de huũ 
siclo .s. que valia çinco mealhas as quaaes guãçara cõ suores pera seu 
mãtijmẽto. (E disse a seus discipollos que ella lãçara mais que todos 
porque lãçara quãto auia e todo o que tijnha pera seu mãtijmẽto) sẽ que 
nõ podia viuer lançãdo se de todo aa ordenaçõ e disposiçõ de deus (e 
os outros daquello que tijnha sobejo e scusado) e que nõ deuiã de reteer 
mas despẽder (lãçarõ) Nõ diz que lãçarõ todo o que lhes sobejaua. mas 
hũa pequena parte do sobejo. Os sacerdotes que erã auarẽtos preeguauã 
que aquelle que mais offereçia mais merito auiã. chaamente faalãdo a 
qual cou//sa nõ he verdade geeralmente em todo porque a quantidade 
do merito nõ se guaãça segundo a quantidade do dado simplezmẽte. mas 
per a cõparaçõ da fazẽda ou do que teẽ aquelle que da. e per cõparaçõ 
da deuoçõ. Onde segũdo a doctrina dos saçerdotes muytos ricos lãçauã 
grãdes e mujtas offertas: mas aquesta viuua pobre mais lãçou que todos: 
nõ ẽ quantidade mas ẽ caridade chamãdo mais aaquello que cõ major 
desejo e feruor se da. Aquello que pode lãçar lãçou e desejou de lançar 
mais se podera. Itẽ lançou mais per cõparaçõ e respecto dos ricos porque 
todo deu quanto tijnha. Itẽ lãçou mais quãto aa calidade do dado porque 
deu daquello que auia neçessario. e que nõ podia scusar sem mingoa 
sua. Itẽ lãçou mais por que Christo o ouue por mais: e o louuou mais. 
Mais lãçou pois a viuua pobre que os ricos porque mais he ao pobre 
dar pouco que ou rico muyto: assi como mais he a huũ moço pequeno 
leuar pequeno carrego que a huũ homẽ vallẽte e forte huũ peso grande. 
Onde Grego. diz que ao coraçõ paramẽtes deus e nõ aa fazenda nẽ cura 
de quanto se da ẽ quantidade ẽ o sacrificio mas cõ quanto desejo e aa 
voõtade. Per aquestes dous dinheiros myhudos entẽde o amor de deus e 
do proximo o qual vẽçe todas cousas ou se entẽde o corpo e a alma que 
deuemos offereçer a deus deuotamente.

Moralmẽte ajnda esta viuua pobre pode seer dicta pessoa simplez 
e que nõ teẽ riquezas nẽ ha notiçia das scripturas: a qual ẽpero ha mais 
merito açerca de deus ẽ suas orações e vida que os poderosos ẽ as cousas 
temporaaes e ẽ sciẽcia. Onde como Agust. leesse a vida de Paulo simprez 
disse. Os simplezes e desenssinados roubã o çeeo: e nos cõ nossas literas 
hymonos ao inferno. Esta viuua outrosi significa a alma de qualquer fiel 
a qual se deue agora de cõtar por viuua ẽ quanto he apartada dos abraços 
de seu sposo Christo. E assy como a viuua faz vida sempre triste e veste 
sayos de doo e de viuuidade. assi a alma deuota deue star em choro de 
peẽdẽça e ẽ humildade no corpo e ẽ a võtade. E aquesta deue ofereçer a 
Christo dous dinheiros mehudos .s. desejo de voõtade doorida per obra 
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e pallaura. E algũas vezes val tãto a pallaura de boa cõpaixõ como o 
feyto e he melhor que alguũ dado. Onde Theofilo diz que aquesta viuua 
he toda alma que leyxa Sathanas ao qual fora ajũtado. a qual mete no 
co/ffre do tẽplo dous dinheiros meudos .s. a carne e a võtade a carne per 
abstinẽcia e a voõtade per humildade. e assi podera ouuir que leixou todo 
seu mãtimẽto ẽ que viuia nõ leixãdo cousa ao mũdo. Onde Beda diz que 
aqueste passo moralmẽte nos ensina quanto seja plazẽte a deus que quer 
que cõ boa voõtade offereçamos a elle. E segũdo o ẽtẽdimẽto allegorico 
os ricos significã os judeus que erã soberbos e alleuãtados por a justiça 
da ley que ẽtẽdiã que guardauã. A viuua pobre significa a simplizidade 
da ygreja a qual dereitamẽte se chama pobre porque lançou de sy ou a 
soberba da võtade ou a cobijça das cousas temporaaes ou os peccados 
assi como suas riquezas. E a viuua por seu marido morreo por elle lãçou 
ẽ a archa do templo dous dinheiros mehudos de metal ou cobre. porque 
ẽ presença da majestade diuinal ella lançou1 amor a deus. e a Christo ou 
ffe e oraçõ que som as cousas que offereçe as quaaes cousas cõsijrada a 
fraqueza sua propria podẽ seer cõ razom chamados mehudos. mas por 
o mereçimento da piadosa deuoçõ som mais açeptos e mais praz a deus 
delles que todas as soberbosas obras dos judeos. e do sobejo que teẽ lãça 
o judeu ẽ as offertas de deus quando presume de sua justiça e mereçimẽto. 
e aquestas cousas diz elle a ssi meesmo quasi: e nõ ẽ presença de deus. 
Deus graças te faço porque nõ som eu assi como todos os outros homẽs 
roubadores e jniustos. etc. Todo o seu mãtijmẽto e gouerno lança a ygreja 
em offertas a deus: porque ẽ quanto se mãtem e todo aquello ẽ que viue 
nõ entẽde que lhe vẽde seu mereçimẽto: mas da graça e dõ de deus dizẽdo. 
Estas cousas Beda. (E disse Jhesu alguũs que cõfiauã) em sy auẽdo se 
por justos (e desprezãdo2 os outros) e auẽdo os por nõ justos a hystoria 
e cõto (do phariseu) que pareçia justo (e do publicano) pecador (que forõ 
ao tẽplo adorar) E pervẽtura staua alli presente de quẽ elle dizia aquestas 
causas. Onde Tehophi. diz. Por aazo daquelles que cõfiauã ẽ sy e nõ se 
cometiam de todo a deus. nẽ lhe reconheçiã que todo vijnha delle e por 
aquesto desprezauã os outros que por tanto lhes propos aquelle cõto 
demõstrãdo que ajnda que a justiça chegue o homẽ a deus ẽpero se filhar 
soberba deriba o homẽ infijndamẽte abaixo. Soberba he menosprezo de 
deus: e quando quer [K ij] // que alguẽ conta a ssy meessmo os beẽs que 
faz e nõ a deus que cousa he outra se nõ neguar a deus. Estas cousas 
Theophillo. O phariseu soberbo de cada hũa parte da justiça as partes da 

1  No original: lauçou.
2  No original: desprzeãdo.
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qual som duas. hũa he partir se de mal e outra fazer bẽ se guabaua e 
accusaua os outros e fazia se melhor que elles. Da primeira se guabaua 
dizẽdo. deus graças te faço por que nõ som tal como os outros homẽs. E 
verdade disse que nõ era tal nõ em justiça mas na soberba e porẽ cõ razõ 
he chamado phariseu que quer dizer diuiso ou stermado dos outros. Da 
segũda parte se louua em quanto diz adeãte jejuũo duas vezes na somana 
e dou as dizimas de todallas cousas que tenho. mal começou de orar 
porque deuera começar em accusar si mesmo e ẽ o meyo deuera de 
soplicar e de mãdar. e ẽ fijm dar louuores e graças em fijm de seu offiçio. 
E depois disse adiãte. Nẽ som assi como este publicano: em a qual cousa 
se fazia mais culpado porque nõ roguaua a deus mas alleuãtaua se contra 
aquelle que staua orãdo nẽ fazia graças a deus por os beẽs que lhe dera. 
mas pẽssaua que por seus mereçimẽtos auia elle aquello soomẽte. 
Reprehender os pecados publicamẽte nõ conuẽ a todos e descẽder a 
nomear a pessoa esto nõ cõuem a alguẽ se nõ em casos alguũs pequenos. 
Segũdo Beda das pallauras do phariseu soberbo per as quaaes mereçeo 
de seer abaixado. podemos nos per o contrairo tomar forma da humildade 
cõ que sejamos alleuãtados de guisa que assi como aquelle cõsijrando 
os viçios e pecados dos pyores que sy. e as virtudes e bõdades suas se 
alleuantou porque caysse. assi meesmo nos cõsijremos per o contrairo 
nõ soomẽte a nossa preguiça e negligẽçia mas as bõdades e virtudes de 
muytos por nos abaixarmos por nosso bem e gloria. (E o publicano 
humildoso stãdo aadelõge) afastado por themor que auia de nõ seer digno 
de star acheguado. (nõ queria tã soomẽte alleuãtar os olhos ao çeeo) por 
a vergonha dos pecados. e mais por a door da cõtriçõ. (feria o peito seu 
dizendo) per humildosa cõfissom. (Deus amerçeate de my pecador) como 
se dissesse. Nõ pares mẽtes aos cõselhos e pẽssamẽtos deste meu maao 
coraçõ. tira tu os pecados e ajudame ca em my nõ ha bẽ alguũ nẽ cousa 
/ per que eu mereça auer perdom por que eu pequey a ti per coraçõ e 
corpo e per obras e cuydaçõoes. Eu som pyor que todos homẽs e nõ 
posso seer saluo se nõ per tua misericordia. Publicano quer dizer publico 
pecador por que o requerer e demãdar das jmposiçoões e dos tributos 
pubricos erã cõtra a ley as quaaes rẽdas apanhauã e recolhyã os 
pubricanos. Aqueste pois cõ humildade nõ se ousaua de cheguar a deus 
por tal que deus se cheguasse a elle. nẽ ousaua de alleuãtar a cabeça para 
veer por tal que fosse visto per deus ferindo seu peito tomãdo pena e 
vinguãça de si meesmo por tal que lhe deus perdoasse. Cõfessaua se e 
conheçia se por que o senhor ouuesse delle conheçimẽto. Onde se segue 
(Em verdade vos digo partiose.) da casa de deus (este) publicano. 
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(justificado) e feito justo de injusto que era. (para sua casa) por aquello 
que a ssi fez. Porque segũdo Agustinho melhor he em os feitos maaos 
conheçimẽto humildoso que em os boos a vaã gloria ou louuor soberbo. 
E aqui he argumẽto que melhor he o pecador humildoso que o justo 
soberbo porque em quãto o pecador se humilda ja nõ he pecador. e o 
justo em quanto emsoberbeçe ja nõ he justo. Onde Agustinho diz que 
mais val a cõfissom e conheçimẽto dos pecados que a renẽbrãça e 
recõtamẽto dos mereçimẽtos. E porẽ se diz. Prazer he aos anjeos de deus 
por huũ pecador que faz peẽdença que sobre nouẽta e noue justos que 
nõ he meester peẽdẽça .s. que entẽdẽ que nõ ha hã mester. Em a qual 
hystoria e cõto marauilhosamẽte se reprehende a soberba humanal. e 
demostra que os boos homẽs nõ presumã nẽ cõfiẽ em si de seus 
mereçimẽtos. Onde Beda diz. O quanta fiuza de a peẽdẽça aa quelles 
que a bẽ fizerẽ aquello que fez o publicano .s. que conheçeo a culpa da 
sua maldade e choraua e cõfessaua e nõ embarguãdo que quando viesse 
ao tẽplo fosse nõ justo quãdo pero se partio tornou se ja feito justo. Onde 
Ãbrosio diz que Christo trouue o cõto do pubricano e do phariseu que 
quãdo entrarõ no tẽplo a orar e enssinou que ajnda que o soberbo teuesse 
todollos outros beẽs e virtudes mais anojara elle a deus por seer soberbo 
mais que huũ humildoso ajnda que nõ aja alguũ dõ nẽ virtude outra. 
Studa o diaboo de veençer e derribar aquelles que trabalhã1 e se occupam 
em as boõas obras. E quanto trabalhou aquel // phariseu de nõ roubar 
algũa cousa do alheo e por nõ seer injusto. e por nõ cayr ẽ adulterio e 
por nõ pecar em aquello que fazia o publicano e por dar as dizimas todas 
que auia. e por jejũar duas vezes na somana. E qual de vos faz aquesto? 
E o diaboo parou mẽtes a esto e2 sossacou e doeu3 lhe hũa ferida graue 
em maneira que inchado na võtade e oufana da carne alli onde ouuera 
de auer o louuor e proueito alli foy achado por mais culpado. Estas cousas 
Ambrosio. Aqui pois se mostra que nõ se deue homẽ de glorificar das 
pallauras mas deuemos humildosamente confiar da graça. Onde Basilio 
diz. Quãdo fores a rogar o senhor lãçarte has humildosamẽte ante sua 
presença e nõ lhe demãdaras cousa algũa por teus mereçimẽtos. e se tees 
algũa cousa na cõsciẽcia de algũa boa obra callaa e nõ a diguas porque 
teẽdoa tu encuberta o senhor te dara por ello mayor gualardõ: e os teus 
pecados aginha os descubre. porque deus os destrua e desfaça quando 
os conheçeres. e te nõ justificaras quando orares. porque nõ saas cõ dãpno 

1  No original: trabalbã.
2  No original: e e.
3  No original: odeu.
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como sayo aquellee phariseu. Aue nẽbrãça do publicano por tal que ajas 
perdom de teus pecados como elle. Estas cousas Basilio. Onde e Crisosto. 
diz que este sermõ nos propoõe duas carretas e duas vigas. e em hũa 
pooe a justiça cõ a soberba. em a outra o pecado cõ a humildade e veẽdo 
elle que a viga do pecado vẽçia a justiça nõ per suas virtudes proprias 
mas per as virtudes da humildade que tijnha ajũtada cõ sigo. e que a 
justiça era vẽçida nõ per fraqueza ou mingoa de justiça. mas por o peso 
e inchaço da soberba. por que assi como a humildade por sua eminẽçia 
vẽçe o peso e carrego do pecado e salta pera elle e chegua a deus assy 
meesmo a soberba per o seu pesume ligeiramẽte amerge ou abaixa a 
justiça. Ajnda pois que tu fezesses muytos boõs feitos se tu pẽsas e 
presumes de ti perdeste toda a oraçõ que fezeste: e ajnda que traguas na 
cõsciẽcia mill feixes de culpas. e nõ tenhas outra cousa se nom que es 
mais baixo e mais pequeno de todollos homẽs por aquesto soo percalçaras 
grãde fiuza ãte deus. Este inchaço pois de soberba pode derribar dos 
çeeos aquelle que se nõ cauidar e guardar della. e a humildade he poderosa 
de alleuãtar o homẽ do abisso e da profundeza da terra. Aquesta he aquella 
que saluou o publicano ante / que o ffariseu. e aquesta foy aquella que 
leuou o ladrõ ao paraiso ante que os apostollos. e aquella maldita da 
soberba foy aquella que entrou em a substancia sem corpo .s. em o 
primeiro anjeo. Mas se a humildade mesturada cõ pecados corre tã 
ligeiramẽte que vẽçe e passe per a soberbosa justiça onde hira ella se a 
tua ajũtares cõ a justiça? Certo stara ante a cadeira de deus em a meatade 
dos anjeos cõ muyta fiuza. E outrosi se a soberba mesturada cõ a justiça 
foy poderosa de amerger e derribar se for ajũtada a pecado em quanta 
pena lãçada sera. Esto digo nõ porque nõ curemos da justiça mas porque 
nos guardemos da soberba. Estas cousas Crisosto. De sy assijgnãdo a 
causa de sua sentẽça .s. porque razõ o publicano desçẽdeo mais justificado 
que o outro diz o que se segue (Porque todo aquelle) geeralmẽte nõ tirãdo 
alguũ ora seja leigo clerigo ou religioso ora seja pequeno ou meaão ou 
quã grãde quiser (que se ẽxalçar) em soberbeçẽdo como fez o phariseu. 
(sera humilhado) e derribado ou em aqueste mũdo per miseria. ou em 
outro por pena eternal (e aquelle que humilda sua) voõtade per verdadeira 
peẽdẽça e per cõfissom de pecados (sera enxalçado) em gloria per 
gualardoamẽto. Porque segũdo diz o sabedor ante da queeda alleuãtase 
o coraçõ. e ãte que aja a gloria humildase. segũdo se diz vulgarmẽte nõ 
ha hy valle que nõ tenha costa ou outeiro. Assi como em a balãça material 
quãdo hũa parte se abaixe a outra se alleuãta. e per o cõtrairo assi meesmo 
he ordenado em a ballãça de justiça diuinal. porque aquelles se aleuãtã 
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per soberba em a presẽte vida sejã amergidos per pena em a vjndoira. e 
per o cõtrairo aquelles que som amergidos em o presente por reuerẽcia 
de deus serã depois alleuãtados aa gloria. Se assi pois he reprehẽdido e 
doestado aquelle que soberbosamente fazia graças a deus que sera 
daquelle que empuixa de si a graça e nõ faz boõs feitos. Mas aquesto 
aue por çerto tu soberboso que se te nõ humildares a deus. ora queyras 
ou nõ seras humildado e amergido ao diaboo. e porẽ avise se cada huũ 
que nõ se asenhoree delle a soberba. porque segũdo diz Agusti. ay do 
homẽ cuja carreta ou carreteiro he a soberba. porque neçessario he que 
vaa cayr. Si cõsijrarmos a fim ẽ Lucifer que ensoberueçeo e em Christo 
que se humildou. e em Eua soberba e em Maria humildosa. e [K iij] // em 
o rico vestido de purpura e ẽ Lazaro sarnoso e em o phariseu que se 
alleuãtou. e em o publicano que fez peendẽça claramente veremos quanto 
he verdade aquello que o senhor aqui diz .s. que todo aquelle que se 
emxalça sera abaixada. e aquelle que se abaixa sera alleuãtado. E por 
tãto dize bẽ huũ phillosopho que fallou assi. Antre os sabedores o mais 
sabedor he aquelle que se humilda. Este verso quẽ se humilda sera 
emxalçado. e que se emxalçar sera abaixado se dobra em o euãgelho per 
o senhor tãtas vezes por amerger a soberba a qual doesta sobre todos 
peccados e por louuar a humildade a qual muytas vezes louuou sobre 
todas virtudes. A raiz de todos males a soberua he. e a guarda de todallas 
virtudes he a humildade. Onde Theophillo diz que por quãto a soberba 
mais amehude atormẽta as voontades dos homẽs que outras algũas 
paixoões por tanto amehude amoesta que se guardã della. Onde 
Crisostomo diz. Sejamos humildosos pera seermos emxalçados. ca com 
muyta sobegidõ he humildado e abaixado o menos preço. e a degeiçõ ou 
o engeitamẽto. Nõ ha hy cousa cõtra que deus mais seja que cõtra a 
suberba. e por tanto fez elle no começo todallas cousas por tirar aquesta 
doença. e por aquesta somos nos mortaaes em plantos e em miserias e 
por aquesto stamos nos em trabalho e suor e en cõtinuada miseria. O 
primeiro homẽ por menosprezo pecou sperando seer ygual a deus. e por 
tanto nõ ficou depois do pecado com aquellas cousas que ante tijnha mas 
ãte as perdeo. Tal cousa he menosprezo ou o desprezo que nom soomẽte 
nõ nos veẽ delle alguũ corregimẽto ou emẽda da vida mas ajnda nos tira 
algũas cousas da quellas que som em nos. Mas a humildade nom soo 
guarda as que temos mais ajnda nos acreçẽta e emade outras que nõ 
aviamos. A questa pois cobijçemos e daquesta sejamos çiosos por tal que 
em o presente husemos e ajamos1 hõrra. e que depois ajamos gloria. 

1  No original: ajamas.
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Estas cousas Crisosto. (mas os prinçipes dos saçerdotes) .s. os bispos. (e 
scripuaães1 mouidos.) cõ enueja (contra Jhesu queriãno matar.) ou 
destruyr e cuydauã muytas maneiras desuayradas. e muytos caminhos 
como o poderiã / fazer. Onde Bernardo diz. O boo Jhesu todo o mundo 
se mostra que fez ajũtamẽto e cõjuraçõ cõtra ty. E aquestes sõ os teus 
primeiros perseguidores que sõ regedores e gouuernadores do teu poboo 
e que teẽ o teu senhorio. (E nõ achauã cousa que lhe fezessem) ou lhe 
possessem que fosse razoada para o matarem por que era justo e sem 
nemhũa culpa (nẽ ousauam de o fazer por reçeo do poboo.) o qual todo 
o ouuia preeguar. (E marauilhauam se de sua doctrina.) Onde Beda diz 
que o queriam matar porque cada dia preegaua no tẽplo ou por que lançara 
os ladroões fora delle ou porque viera ally como rey e senhor. e reçebera 
da cõpanha louuor e honrra de hymno celestrial. ou porque leixauã muytos 
a ensinãça da quelles saçerdotes e corriã todos a ouuir Christo. Mas 
segũdo diz Gregorio nosso remijdor nõ tolheo as pallauras da preeguaçõ 
nẽ aos jndignos nẽ aos jngratos2 porque seguesse adiante (Era entõ cada 
dia enssignãdo no tẽplo.) e fazẽdo lhe bẽ por mal. e steue pubricamẽte 
em o tẽplo preeguãdo ao poboo. e respondendo aos bispos ou maiores 
saçerdotes. (atees a tarde: e todo o dia elle e os seus jejuarõ. E paroumentes 
a todos se alguũ o chamaria.) pera sua casa porque era ja açerca da nocte. 
E porque nõ o cõuidou alguem. (leixou os e sayo se da çidade. e tornou 
se a Bethania com doze discipollos.) Onde he muyto. reprehẽdida a 
dureza dos judeus e da sua jngratidõ que ao meester e o ensinador que 
hõrradamẽte o reçeberom como rey. e que per todo o dia lhes dera 
mãtijmẽto de doctrina nõ derom de comer e o leixarom auer fame e partio 
se sem comer. Onde em aquesto que os leixou corporalmẽte demostra 
que por sua çegueyra auiã de seer leixados per deus spiritualmente. Onde 
Jeronimo diz que da qui he de entẽder que Christo era tam pobre: e tã 
pouco meeyguo a nẽguem que em hũa grãde çidade nõ achou alguẽ que 
o quisesse por hospede nẽ lhe desse pousada. mas em hũa pequena aldea 
que nõ auia em ella se nõ hũa rua pequena onde moraua Lazaro e suas 
jrmaãs ally moraua ou posaua elle e aquella rua auia nome Bethania. 
Onde e Crisostomo diz. e leixados aquelles como çeguos feitos per enueja 
partio se // para fora pera Bethania por que se ablãdassem e castiguassem 
per sua partida aquelles que nom pode tirar de a sua perfia per respostas 
que lhes desse por que a malliçia nom aprehẽde per preeguaçoões que 
lhe façam. mas aguça e se a ficasse mais. Melhor poderes vençer o maao 

1  No original: sçripuaaes.
2  No original: jngratas.
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homẽ dãdo lhe lugar que respõdendo lhe porque trabalhando te amãssares 
o sanhudo ou queixoso nõ amanssaras e anojas ou toruas a ti meesmo. 
(E morou ou steue ally açerca de Lazaro e de suas jrmaãs) porque 
folguasse allj corporalmẽte onde repossaua quanto ao spiritu. por que os 
sanctos homẽs teẽ em custume nõ buscar a sua morada onde sõ os mais 
claros e mas nobres homẽs mas onde stam os mais fiees nem se allegram 
onde som as vijndoyras viandas. mas onde a sanctidade enfloreçe. Estas 
cousas Crisos[t]omo. Onde outrosi Beda diz que paroumẽtes a todos e 
sahio se pera Bethania e parou mentes o aluidrador. e julgador de todas 
cousas aos coraçoões de todos empero em aquelles que cõtradiziã e 
resistian aa verdade nõ achou onde possesse a cabeça e foy se para os 
fiees por que em aquelles que obedeçem ao verbo e pallaura de deus se 
allegra de fazer morada jũtamẽte con seu padre por que Bethania se 
chama casa de obediẽçia. Estas cousas Beda. Para bẽ mẽtes agora ao 
senhor Jhesu que muy humildosamẽte vay per a çidade com aquelles 
poucos o qual viera a ella tã honradamẽte per a manhaã com muytos. 
donde podes cõsijrar que pouco he de curar da hõra humanal que tam 
aginha acaba. Podes outrosi cõsijrar como os seus se allegrauã quando 
era elle honrrado per a cõpanha e muyto mais quãdo tornarom em saluo 
a Bethania porque muyto themor auiã quando elle hya pera Jherusalẽ1. 
a qual cousa fazia agora cada dia como quer que ante a mehude fosse 
elle aa dicta çidade. empero agora des o sabado preçedẽte atees a vigilia 
da çea mujto mais fallaua aos judeus e obraua claramẽte em Jherusalẽ. 
(e era elle entõ cada dia ẽssinãdo ẽ o tẽplo e aas noctes se saya e staua ẽ 
monte Oliuete) .s. em Bethania que staua na costa do mõte sobredicto. 
(vigiãdo e orãdo e enssinãdo os discipollos) e cõfortãdoos. E ẽ esto deu 
exẽplo a todos / preeguadores do seu euãgelho que de dia enssinem e de 
nocte stem ẽ oraçõ porque ally ajam aquello que depois lançem e preeguẽ 
a os ouuidores. Onde o sabedor diz. Per a manhaã semea tu a semente e 
aa tarde nom çesse a tua maão porque nom sabes qual nasçera melhor 
se esta se aquella e se nasçer todo juntamẽte melhor sera. Per a manhaã 
se ajnda pode entender o tempo da paz e da bẽauenturança. per a vespera 
o tempo da temptaçõ e da aduerssidade. em os quaaes tẽpos sempre 
deuemos de obrar bem por que nõ sabemos quaaes destes tẽpos nos sera 
melhor e fara mais fructo.

E he de notar que cheguãdo se a morte mais se afficaua Christo em 
preeguar a qual cousa he contra muytos que em a velhyçe se dã a folguar 
e a uaguar ajnda que entõ poderiam aproueitar aa saluaçom de muytos. 
E porque o senhor em todos aquelles dias e noctes assi prinçipalmente 

1  No original: Jhernsalẽ.
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trabalhou por tanto aquella somana se chama trabalhosa e mayor porque 
toda elle trabalhou reformar e enssinar assi como na primeira somana do 
mũdo sempre trabalhou em criar. E aquelle que em hũa somana criou o 
homẽ per pallaura soo. em aquesta per muyto trabalho o refformou. Onde 
Beda diz que aquello que o senhor manda per pallauras cõfirmao per 
seus exemplos. e obras por que aquelle que requere e amoesta cada huũ 
de nos que vigiemos e oremos ante que venha aquelle juyzo arebatado 
vniuersal da morte que nom sabemos quando sera. e elle meesmo em 
o tẽpo que se cheguaua a sua paixom se occupaua afficadamẽte ẽ a 
doctrina vigiar e orar ensssignando nos per exẽplo seu que aquesto era 
dignamente vigiar que elle fazia per dicto e feito enssinando a quaaesquer 
prouximos o caminho da verdade. enduzer e cõuidar aquelles aa fe por os 
quaaes auia de padeçer ou per pallauras de preeguaçõ ou encomẽdando 
os ao padre per oraçõ. E nos esso meesmo façamos .s. ante o tempo 
das prosperidades viuamos e husemos de nos temperadamente e justa e 
piadosa. e ãtre as aduersidades nũca desesperemos da misericordia de 
deus. E agora cada dia enssignamos em o tẽplo se damos aos fiees forma 
de bẽ fazer. e nas noctes stamos no monte Oliuete por que em [K iiij] // as 
treeuas e ãgustias e tribullaçoões respiramos auẽdo cõsollaçõ do prazer 
spiritual segũdo aquello que diz. Eu assi como oliueira fructuosa ẽ a casa 
do senhor sperei ẽ a misericordia do meu deus .s. assi como aquelle que 
deu fructo de misericordia aaquelles que pode eu nõ duuido que deus 
auera cõ elle misericordia. E todo o poboo madrugua por nos ouuir 
quando escoldrinhamos as obras treeuas e vẽçidas per graça de deus as 
neuoas das aduersidades andã de dia claro e honestamẽte nõ em comeres 
mas por seguirẽ a nos que somos filhos da luz. Estas cousas Beda etc.

Oraçom.

Deus todo poderoso outorgua a my pobre e desãparado de ti que 
eu te offereça sempre cõ deuoçõ os dous mehudos que de ti ouue .s. o 
corpo e a alma e cõ ambos e cada huũ delles eu te possa seruir amerçeate 
de my que te soplico e peço por merçee humildosamẽte ca eu nõ som tal 
como os outros seruos teus todos que som gloriosos e honrrados açerca 
de ti por o mereçemẽto da justiça. nẽ som tal como hy ha muytos que 
depois dos erros em que cayrõ forõ feitos deuotos fazẽdo peẽdença. O 
deus aue de my merçee pecador. e oolhame cõ os olhos da misericordia 
cõ que oolhaste o publicano1 de guisa que per verdadeira humildade de 

1  No original: plublicano.
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coraçõ e de boca e de obra eu mereça seer justificado ante ti. e emxalçado 
cõ os humildosos. Amen.

Da maldicçõ da figueira e do graão de trigo e do prinçipe
do mundo. Capitollo .xxxj.

(No dia seguinte) .s. aa segũda feira logo depois (outra vez per a 
manhaã bẽ çedo sayndo Jhesu de Bethania e tornando em Jherusalẽ ouue 
fame.) segundo sospeitauã os discipollos por quanto se chegou aa figueira. 
Ouue elle fame: nõ como homẽ a que fezesse mingoa o comer carnal ou 
do corpo. mas assi como deus auia fame ou desejo da saluaçõ humanal. 
Onde aquesta fame nõ foy natural: por que em o dia dãtes auia comido 
nẽ eram entõ ajnda horas de comer mas assi como a maldiçõ da aruor 
segũdo se adeãte segue afiguraua a maldiçõ dos que nõ fazẽ fructo: nem 
proueito assi aquesta fame afeguraua o desejo que Christo auia da saluaçõ 
do poboo (E / veẽdo hũa aruor de figueira) ou de figos antre Belphage e 
mõte Oliuete. (que staua açerca do caminho chegou a ella e nõ achãdo 
fructo em ella alguũ se nõ1 folhas mal disse a dizẽdo. Nũca de ti nasça 
fructo pera sempre e logo se secou.) E da questo se mostra segũdo Beda 
que assi como o senhor fallou muytas cousas em cõto assi meesmo as 
fez. Por que buscaria elle fructo em a figueira cujo tempo nõ era de dar 
figos e todo homẽ sabia que nõ era ajnda. E porque a dãpnaria per 
maldicçõ que fosse maninha pera sempre por aquello que nõ tinha. esto 
fez por spantar per feito ou per obra aquella cõpanha que ensinaria per 
pallaura. e porque nõ fosse alguẽ que teuesse  folhas .s. pallauras booas 
e justas sem fructo de obras. e que mereçesse assi por ello seer corto e 
lãçado no fogo. Qualquer aruor que seja nõ se conheçe per as froles nem 
per as folhas2 mas per o seu fructo. e assi qualquer homẽ nõ se conheçe 
nẽ louua por ha stimaçõ da fama nẽ por a põpa e floreamẽto da pallaura 
mas segundo os testimunhos das suas obras. Esta maldiçom da figueira 
he a nos muyto de temer porque nõ poemos as folhas .s. as pallauras em 
obras. Ja ho machado sta posto no tronco da aruor. Segũdo Crisostomo 
maldisse o senhor a figueira nõ porque nõ achou em ella fructo ca nõ era 
tẽpo de figos mas aquesto fazia por bẽ dos discipollos por auerẽ fiuza e 
saberẽ que elle tijnha poder de fazer secar os judeus que o perseguiã e 
os destroyr de todo ẽ huũ momento se quisesse. e por tanto nõ fez elle 
aqueste millagre se nõ em a plãta e aruor que mais humida de todas he 

1  No original: uõ.
2  No original: folhos.
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porque per aquesto pareçesse mayor marauilha e por confirmar os 
discipollos e os fazer mais fortes na fe fez aquelle millagre. por que 
segũdo diz Jeronimo o senhor auẽdo de padeçer em as gẽtes. e auẽdo de 
soportar o scãdallo da cruz quis primeiro fortifficar os coraçoões dos 
discipollos cõ o millagre antiçipado o qual outrosi foy feito ẽ signal da 
sinagogua maldicta e seca. em a qual Jhesu assi como na figueira nõ 
achou fructo de justiça. A aruor ou a plãta da figueira he a sinagoga pos 
os mujtos graãos que teẽ de sob hũa pelle .s. muytos homẽs de sob hũa 
ley e hũa he e nom mais por que todos os custumes e çirimonias della 
som hũas a qual sta açerca do caminho por // quanto tijnha ley: mas nõ 
staua no caminho porque nõ cria ẽ Christo que he caminho aa qual veyo 
per corporal presença e per doctrina spiritual e nõ achou cousa em ella 
como quer que muyto fezesse por ello per exẽplo doctrinas signaaes e 
millagres saluo folhas .s. pallauras da lej e as ordenaçoões dos phariseus 
sẽ fructo alguũ. Os sanctos teẽ as folhas das pallauras e as froles dos 
custumes e os fructos das obras. Per tal aruor verde e que nõ tijnha fructo 
se podẽ entẽder os ypocritas e que se fingẽ boõs os quaaes stã fora do 
caminho da justiça e nõ sõ postos ẽ a carreyra della e sõ cubertos e 
çercados per fingimẽto per folhas de virtudes. mas sõ afastados do fructo 
da justiça. porque teẽdo a aparẽça da sanctidade aa de fora de dẽtro sõ 
vazios de obras de virtudes e sancto fructo. e por tãto som maldictos de 
deus e priuadas do humor da deuoçõ. Onde Crisostomo diz que folhas 
verdes som as semelhãças da santidade em o homẽ ou as pallauras 
religiosas sẽ fructo e sem obra. Qualquer pois religioso .s. aruor raçional 
que se chama homẽ de deus per pallaura soomẽte e nõ obra de justiça. 
este tal he aruor sem fructo que nom teẽ se nõ folhas. O caminho açerca 
de questa he o mũdo porque o mũdo he caminho per que passam quantos 
em elle nasçẽ. Qualquer homẽ fiel .s. a aruor que teem razõ que viuer 
açerca do mundo nũca pode em si teer os fructos da justiça. porque os 
que vaão e veẽ per o caminho .s. os demonios que andam per o mundo 
e os seus ministros os sacodẽ e derribã. Assi como a aruor que sta açerca 
do caminho1 aadur pode lograr os fructos atees que sejã maduros. assi 
graue cousa he ao homẽ fiel que viue açerca deste mundo e das cousas 
e feitos delle que em seus ramos .s. em suas obras possa teer e guardar 
a justiça e dereitura sem magoa atee a fijm de seus dias. Se queres pois 
teer os fructos da justiça atee o cabo da vida afastate do caminho e plãta 
te em lugar apartado por que o mundo nõ tenha de veer com tigo nẽ tu 
com o mũdo. Estas cousas Crisostomo. (E entrou Jhesu em a çidade e 

1  No original: camiuho.
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foy se ao templo) segundo seu custume porque sempre auia husança de 
visitar a casa de deus. e ally dar hõrra e louuor ao padre. (e alguũs da 
quelles que forõ a Jherusalẽ pera adorar no dia da fe/sta erã gẽtios) por 
que ao templo por sua santidade auiã e guardauam reuerẽçia os gentios 
que viuiã darredor dos judeus e affamado do dicto templo nom soomente 
jnduzia: e tiraua para si os ladinhos e judeos. mas ajnda os gẽtios segũdo 
se mostra do castrado ou eunuco seruidor da raynha Cãdaçe. (Aquestes 
gẽtios) por que ouuerõ os millagres de Christo (por tãto queriã no veer) 
e ouuir sua doctrina. (e cheguaromse a Philippe) porque ho viã piadoso 
e mãso. e nõ se tijnhã por dignos de cheguarẽ a elle per si meesmo (E 
roguauãno dizẽdo. queriamos a Jhesu) o saluador de todos (veer). E cõ 
razõ se cheguarõ primeiro a Philipe porque elle foy o que preegou 
primeiro aos gẽtios .s. samaritanos. (E veyo Philipe e disse o a Andre) 
porque Andre fora o primeiro discipolo de Christo. e mais cheguado ao 
senhor que Philipe. E ajnda porque Philipe fora conuertido per Andre. e 
porem cõ seu cõselho e encaminhamẽto queria obrar açerca desto. E a 
nos ajnda em esto he dado exemplo de fazer todas cousas cõ cõselho dos 
mayores (e Andre cõ de cabo outra vez cõ Philipe ãbos jũtamẽte disserom 
aquesto a Jhesu.) assi como o mayor. (e Jhesu ouuindo.) a deuaçõ dos 
gentios os quaaes ja erã despostos para creerem. e veendoos cheguar aa 
fe e entendẽdo que ẽ elles se começaua ja a cõuersõ dos gentios deuulgou 
lhes que o tempo da sua paixõ se cheguaua pois que os gẽtios logo depois 
da sua paixõ auiã de seer reçebidos aa fe dizẽdo. (vẽ a hora ẽ que ha de 
seer glorificado o filho do homẽ) como se dissessem. Os judeus nõ querẽ 
creer os quaaes eu primeiro quisera saluar. e a multidõ dos gẽtios ha de 
creer pois que os gẽtios veẽ aa creẽça ẽ aos quaaes o filho ha de seer 
glorificado. Em a sua paixõ foy o filho glorifficado per os signaaes que 
forõ mostrados foy outrosi glorifficado ẽ sua resurreiçõ e asçẽsõ. Itẽ em 
a cõuersõ dos gẽtios porque cõfessauã a sua diuijndade seer em todo 
lugar. Empero elle mostrou per exẽplo cõueniẽte que a sua morte auia 
de seer primeiro que se cõuertessẽ os gentios dizẽdo. (Se o graão do trigo 
nõ for lançado ou cayr em a terra elle soo fica.) por que nom fara fructo 
se nom for semeado .s. a conuersom dos gentios nom se seguira (mas se 
for mor//to muyto fructo lançara) .s. seendo eu morto em a humanidade 
sera multiplicada a ffe dos gemtios para sua conuersom assy como se 
expressamẽte dissesse. Aquestes gentios que agora veem a my per 
presença corporal depois de minha morte vijrom a my per ffe. E elle era 
o graão que auia de seer lançado em o corpo da terra pera humildade da 
paixõ dõde vijria muyta messe. A paixõ de Christo mujto fructo trouue 
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de perdoãça de pecados. e muyto fructo porque muytos gẽtios fez cõuerter. 
e muyto fructo da gloria do regno dos çeeos. E porque Christo se 
comparou ao graão de trigo por tãto1 he custume da ygreja de o corpo 
de Christo se cõfazer e cõsagrar de aqueste soo graão de trigo. E de sy 
per cõseguinte amoestou os discipollos e todos os outros que ouuessẽ 
de seguir as peeguadas da sua payxõ dizẽdo (Aquelle que alma sua ama) 
.s. a sua vida (em aqueste mũdo) por auer os beẽs mundanaaes e os 
desejos da carne querẽdo teer os viços por viuer ao mundo e nõ a deus: 
ou nõ pooer a vida por deus quando he neçessario. (perdella ha) .s. na 
vida e gloria eternal. e quanto auera de possuir os beẽs eternaaes. e per 
o cõtrayro. (aquelle que tẽ odio aa sua alma) .s. aa sua vida e a auorreçe 
em aqueste mũdo tirãdo assi os beẽs presentes e soportando males ou 
poendoa por deus quando neçessario for (em a vida eternal aguarda) .s. 
viuera cõ ella eternalmente. Onde Agusti. Se tu mal amares emtõ 
auorreçeste. e se ha bẽ auorreçeste emtõ amaste. Bẽauẽturados som 
aquelles que auorreçerõ por tal que nõ a perdessem amãdoa. E que o 
deuemos seguir em sua payxõ mostra o per razõ dizẽdo (se alguẽ me 
serue) e quer seer meu ministro e seruidor per nomẽ e per obra (sigua 
me) per morte se for neçessario. e per obras booas porque segũdo 
Crisostomo aquelle que ministra deue seguir aquelle a que ministra ou 
a que faz o seruiço. Aquelle serue a Christo que nõ busca nẽ cura das 
cousas suas mas da quellas que som de Christo. e qualquer bẽ que faz 
ora seja no tẽporal ora no spiritual por deus o faz. Ministrã ou seruẽ a 
Christo os bispos e os clerigos: em quanto despẽsam fielmẽte seus 
sacramẽtos2 aos fiees christaãos. Onde o apostolo diz. Assy nos stimẽ 
os homẽs como ministros de Christo e como despenseiros dos misterios 
ou seruiços de deus. Itẽ quaaes quer fiees christaãos em qualquer / stado 
e ordẽ que seja que guardẽ os mãdamẽtos de deus. estes ministrã a Christo. 
Onde o apostolo diz. E em todas cousas nos ajamos como ministros ou 
seruidores de deus. Serue a Christo amoestãdo ensinãdo e castiguãdo e 
dãdo bẽ querẽça e esmolla e fazẽdo todas as outras obras de misericordia. 
E poõe adiãte o gualardõ daquelle que esto fezer. (porque se alguẽ a 
Christo ministrar) deuidamẽte e o seguir (sera onde Christo he) E 
çertamẽte grãde gualardõ he star cõ Christo. sem o qual em nẽhũ lugar 
nõ pode star bẽ. e cõ a qual nõ pode mal star onde quer que ste. E ajnda 
diz Christo aquesto mais claramẽte (porque aquelle) diz elle (que serue 
a Christo) obedeçẽdo a seus mãdados e seguindoo andãdo per suas 

1  No original: tãta.
2  No original: sacrametos.
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peeguadas. (aqueste sera hõrrado do padre çellestrial) e fara que elle ste 
com elle nom ygual a diujndade mas que seja seu cõpanheiro em a 
eternidade s. pera sempre stãdo cõ elle. E çertamẽte grande gualardõ he 
grãde hõrra que o homẽ mezquinho seja feito bẽauẽturado e que o 
deserdeiro seja herdeiro de deus e herdeiro cõ Christo .s. cõpanheiro na 
herãça cõ elle. Bẽauẽturado he aquelle que deus hõrra: Aquelle sera rico 
daquelles beẽs que o olho nõ vio nẽ a orelha ouuio: nẽ vierõ ao pensamẽto 
e coraçõ do homẽ os quaaes deus aparelhou pera aquelles que o amassem. 
A hõrra he dada em esta vida presente ao homẽ per os outros homẽs em 
signal da virtude. mas a hõrra que deus da aos homẽs em a gloria 
çellestrial he em gualardõ da virtude. E por quanto elle amoestara os 
discipollos a soportarẽ a morte per cõseguinte cõfortados que nõ sejã 
toruados: nẽ se afastẽ por a fraqueza da natureza. porque a razõ dereita 
nõ embarguãdo a toruaçom da alma quãto aa parte sensitiua e aas suas 
paixões encaminha aa booas obras e virtuosas obras esforçaao que queira 
seer forte e soportar a morte. e quaaesquer cousas contrairas por deus. e 
por a bondade e bẽ da virtude. e assi foy em Christo que nõ embarguando 
a toruaçom da sensualidade padeçeo aquellas cousas que a dereita razom 
amoestaua e requeria. Onde disse elle.  (agora a minha alma) sensual 
(toruada he) s. tocada he quanto aa sẽsitiua das paixões do temor da 
tristeza. e ajnda do auorreçimẽto que toma ẽ ello a natureza. a qual paixõ 
he per voõtade. Aqui se toma a alma por a sẽsualidade .s. per o apetito 
// sensitiuo em a qual som as paixões. e nõ em razõ como se dissesse. 
Nõ vos torue nẽ tire de booa obra e direita a toruaçõ da sensualidade 
porque e a minha alma outrosi he toruada cheguãdose e veẽdo açerca a 
paixõ da morte. empero nõ embarguãdo aquesto eu escolheo e quero 
morrer obedeçẽdo ao padre por vossa saluaçõ. por quanto elle amoestara 
os outros que o seguissem em sua morte. e porque nõ dissesse alguũ 
senhor tu seguramẽte podes soffrer a morte: porque nõ sentes mal alguũ. 
porẽ quis elle mostrar que o cõtrairo era per aquella toruaçõ que auia. e 
que porẽ nõ se deuiã de afastar e leixar de o seguir por tal anojamẽto e 
reuelamẽto da natureza porque se elle nõ sentira alguũ padeçimẽto ou 
pena em a alma nõ fora o exẽplo para os homẽs soportarẽ morte. E 
aquestas outras penas as quaaes forõ em Christo de outra maneira de que 
som em nos. porque em nos som que per nessidade e forçadamẽte em 
quanto veem por as cousas de fora: e quanto aadefora nos aballamos e 
afficamos. e em Christo nõ forõ per neçessidade mas per juyzo e 
mãdamẽto da razõ. por mostrar a verdadeira humanidade sua. e por dar 
a nos exẽplo de nõ recusarmos a morte. e por mereçermos a nossa redẽçõ 
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que nos fez pois que em elle nõ foy pena nẽ toruaçõ saluo quãto elle quis 
per sua voõtade mouer e alleuantar que fossem em elle. Porque tãto eram 
as menores forças e sentidos aa razõ subjectos em Christo que elles nõ 
podiã fazer nẽ padeçer se nõ aquello que a razõ queria. A qual deu lugar 
aas forças e virtudes mais bayxas da alma que husassem daquello que 
lhe perteeçia. Propriamẽte de tal guisa foy toruada a alma de Christo que 
a sua toruaçõ nõ foy sobre a razõ nem cõtraira a ella. mas foy em ella 
segũdo aquello que a razom ordenou. De si mostrãdo que elle nom veyo 
a fazer a voõtade da carne. mas a voõtade do padre disse. (que fallarey 
eu em esta toruaçõ.) e daquesta toruaçõ. Nõ disse que farei porque bẽ 
sabia elle o que auia de fazer. mas ẽsinanos aquello que diguamos e a 
quẽ deuemos de fugir. e quẽ deuemos chamar e a quẽ deuemos desperar. 
e aquesto he aquello que diz como se dissesse. Nõ fica cousa por dizer. 
mas cõuem que o mãdado do padre ora seja duro ou penoso que ledamẽte 
o ajamos de cõprir. E aquesto he aquello que diz (E tu padre saluo me 
faze daquesta hora) / da paixõ nõ diz que o salue ou liure da payxõ mas 
dalli adiãte. porque des aquella hora o glorificou. (E tu padre) per aquesta 
paixõ. (clarifica o teu nome.) resuscitado me a qual cousa he declaraçõ 
do teu nome. Onde Agustinho diz que elle te ensinou quẽ chamasses e 
cuja voõtade ajas de cõprir ante que a tua. e elle reçebeo a fraqueza e 
ẽfirmidade do homẽ por tal que a ty ensine a dizer cõ tristeza nõ aquello 
que eu quero mas aquello que tu queres. Do soportamẽto daquesta toruaçõ 
o homẽ reçebe tres perdoãças. A primeira que a toruaçõ he aliuada. Se 
por se o homẽ queyxar a seu amigo reçebe aliuamẽto da sanha e toruaçõ 
que tragia se o elle soporta benignamẽte quanto mais reçebera cõ paixõ 
e aliuamẽto deus delle e elle de deus. A segũda perdoãça e bẽ que auera 
he que aquella toruaçõ he que se fara meritoria. Se he cousa meritoria 
offereçer a deus cousa tẽporal e o dinheiro que trages na bolsa muyto 
mais se offereçeres aquello que trages no coraçõ. A terçeira he que ao 
depois reçebe homẽ assignada cõsollaçõ. assi como se mostra de muytos 
que forõ liures das tribullações assy como aqui. porque (logo veyo voz 
do çeeo) de deus padre (dizẽdo. Eu te clarifiquey e ajnda te clarifiquey) 
.s. eu te geerey claro de sempre segũdo a diuijndade. e ajnda te farey 
claro quãdo a humanidade. Ou segũdo o homẽ que es eu te clarificarei 
em tua natiuidade. quãdo os amjeos cãtarõ. gloria in exçelsis deo. e os 
magos o adorarõ. em o baptismo e em a trãsfeguraçõ e em os millagres 
que em sua vida forõ feitos por elle. e outra vez te clarificarey per signaaes 
da diuijndade em a paixõ. em a qual auera victoria do diaboo e na 
resurreyçõ e em asçensom e na cõuersaçõ de todo o mũdo e mayormẽte 
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em o juyzo (E alguũs da cõpanha) que erã mais rudes (ouuindo o soõ da 
voz e nõ entẽdendo aquello que significaua: diziã que toruõ ou troõ fora 
feito) .s. que fora feita huũ soõ nõ declarado mas cõfuso a maneira de 
toruõ. (e que aquesto fora feito por aazo do senhor. Outros) que erã mais 
agudos e promptos que entẽdiã os artigoos: e maneira da voz (diziã: que 
o angeo lhe fallara) Criã que elle era homẽ puro. e por tãto diziã que lhe 
fallara o angeo. assi como se diz algũas vezes na scriptura que os ãgeos 
fallauã aos prophetas. Aquella // voz foy do padre porque foy formada 
por representar a sua pessoa (E respõdeo Jesu e disse. Nõ por my) nõ 
por me ensinar que nõ ey mester outra clarificaçõ nẽ testimunho ou 
cõsolador se nõ a my meesmo (aquesta voz) testimunhante (veyo do 
çeeo: mas per o vosso) e por vossa enformaçõ que auees mester 
testimunho e prouaçõ1 por creerdes que eu som deus. Onde demostra 
que aquesta voz nõ lhe notificou cousa que ja elle nõ soubesse. mas 
ensinou os que o nõ sabiã: aos quaaes cõplia de seer mostrado (e por o 
poboo que staua darredor e que conheçessem que elle era Jesu Christo) 
ao qual foy dado testimunho e prouaçõ do çeeo. Assi pois como a sua 
alma nõ por elle: mas por outros: e foy toruada per sua voõtade. assi 
meesmo aquesta vos foy feita per diuinal despensaçõ nõ por o seu delle: 
mas por os outros. E porque fez mẽçõ esta pallaura e voz de clarificaçã 
logo adiãte demostra a meneira da clarificaçã dizẽdo (agora) .s. em 
aqueste tempo da paixõ dereito (juyzo he) e nõ he de cõdẽpnaçõ mas de 
conheçimẽto e stremamẽto (do mũdo) e per o mũdo he aqueste juyzo e 
cõtra o demo. esto he que agora este mundo he tirado do poderio do 
diaboo. E aqueste juyzo he apartamẽto e stremãça: porque per elle som 
muytos tirados e apartados do poderio do jmijgo. Des o tempo da paixom 
de Christo som stremados os fiees de Christo e aquelles que creẽ em elle 
daquelles que nõ creẽ: e os que som obstinados cõtra a ffe e depois em 
o futuro2 sera juyzo outro de cõdẽpnaçõ dos jnfiees e do gualardoamẽto 
dos que creẽ. Onde expõedo e declarãdo poõe adiãte ou effeito e a obra 
do juyzo .s. que cousa auia de seer feita ẽ aqueste juyzo .s. (Agora o 
prinçipe3 daqueste mũdo) .s. dos amadores do mũdo e dos maaos homẽs 
que morã no mũdo .s. o diaboo que des Adã atee a paixõ e agora ajnda 
teue e teẽ poderio ẽ os maaos4 e dados ao mũdo. e chamase principe do 
mũdo nõ por que elle seja senhor da substãçia do mũdo mas dos homẽs 

1  No original: prouoçõ.
2  No original: fnturo.
3  No original: priuçipe.
4  No original: maãos.
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que viuẽ mũdanalmẽte ẽ quãto se lhe sobjuguã per pecado (sera lãçado 
fora.) e empuixado daquelles que forõ remijdos e perdera per aqueste 
juyzo o poder que auia de leuar a gẽte ẽ pos si: o qual juyzo ou sentẽça 
veyo per virtude da sua paixõ. per a qual he aberta a porta da gloria. cuja 
cheguada e ẽtrada nõ pode o de/mo tolher: nõ pode cõsigo leuar os sanctos 
como ante fazia. Per a paixom outrosi do senhor he dado poderio ao 
homẽ de cõtradizer ao diaboo: porque per ella somos mais fortes: nẽ elle 
agora assi ligeiramẽte nõ pode temptar nẽ ẽganar os homẽs nẽ lhe he 
cõsentido que faça quanto pode e quer. Justa cousa he que assy como 
per pecado subjugou o prinçipe da morte o homẽ aa morte que assi 
meesmo aquelle que procurou Christo seer morto jnjustamẽte seja lãçado 
de prinçipe daqui adiãte. e que nõ aja poder sobre os homẽs justos e 
remijdos per Christo. Cõsente lhe pero de tẽptar os homẽs por exerçicio 
e mereçimẽto dos escolhidos. E declara a maneira per que he lãçado fora: 
por que per a morte de Christo e per a resurreyçõ sua. Onde seguese (e 
eu se for) .s. porque serey: porque aquella palaura se nõ se poõe por elle 
duuidar aquello que vijnha cõplir (alleuãtado da terra) .s. em a cruz posto 
(todallas cousas) que som as1 escolhydas e predestinadas pera se saluarẽ: 
e das quaaes sera fora lãçado o demo (eu as tirarey para my) per ffe: 
porque eu seja a cabeça: e aquelles mẽbros esbulhãdo aquelle que per 
engano e como nõ deuia roubara (ou todallas cousas) .s. de todas 
geerações dos homẽs: porque de todas ellas alguũs forõ tyrados .s. de 
todas as linhagẽs e de todos custumes e de todas ydades e de todos stados 
e graaos. E assy tirou pera si todallas cousas porque o homẽ he chamado 
toda criatura porque per o amor per que padeçeo por nos per a qual nos 
tira pera si do amor que nos mostrou em a cruz teẽ hũa virtude e affeiçõ 
de tirar o linhajem humanal pera ssi2. assi como a pedra diamante tira 
pera si o ferro ou aço. O crucificamẽto de Christo he chamado exaltaçõ: 
por que o seu corpo foy aleuãtado ẽ a cruz como pẽdõ que he aleuãtado 
no aar pera pelejar cõ os poderosos ou poderios do aar .s. dos spiritus 
malignos.

E nota que Christo nõ quis morrer ẽ casa algũa nẽ sob alguũ cuberto. 
mas quis seer alleuãtado em aar por tres razoões. O aar he huũ elemẽto 
comuũ e pode o homẽ teer a terra sua propria e a augoa: e o fogo: e nõ 
pode teer aar proprio e que nõ seja comuũ. Christo pois quis seer ẽxalçado 
em o aar primeiramẽte por dar a entẽder que assi como o aaz he comuũ 
assi he a paixõ de Christo: por que as paixões dos outros santos forom 

1  No original: os.
2  No original: pera assi.
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proprias: porque cada huum // padeçeo por si. mas a paixom de Christo 
foy comuũ a todos a os angeos que forõ repairados e aos homẽs que forõ 
saluos. E a segũda causa por demostrar que assi como o aar he em meyo 
do çeeo e da terra. assy meesmo Christo foy medianeiro antre deus e 
os homẽs porque concorda cõ deus por razõ da natureza diuinal: e cõ 
o homẽ por razõ da natureza humanal. Auia hũa discordia ãte deus e o 
homẽ. e portãto veyo Christo e mostrou que era medianeiro e avijndor. A 
terçeira razõ por alimpar o aar: por que ja santificara a tera andãdo per ella 
trynta ãnos e santificara a augua fazeẽdose baptizar em ella: e santificara 
o fogo emuiãdo em semelhãça e specia de fogo o spiritu sancto e ficaua 
para sanctificar o aar nõ morrẽdo de sub coberto mas aao aar. Por mujtas 
razões ajnda quis morrer morte de cruz. A hũa foy por seer morto torpe 
e vergonhosa e deshonrrada morte: e que nõ priue o homẽ da perfeiçom 
da justiça esto he que por seer emforcado ou justiçado nõ leixara de seer 
justo e saluo. Itẽ por que aquesta maneira de morte de seer alleuãtado e 
ẽforcado ẽ alto cõcordaua cõ o fructo e cõ a figura da paixõ. Cõcordaua cõ 
o fructo porque spiritu sancto auia de seer alleuãtado e sobir ao padre. e 
cõ a causa da paixõ cõcordaua por duas guisas. Da parte dos homẽs por a 
saluaçõ dos quaaes elle morria: ca elles erã perdidos porque erã ẽgeitados 
e amergidos aa terra. e por tãto quis morrer emxalçado por nos alleuantar 
e emxalçar aas cousas çelestriaaes. e por parte dos demonios por tal que 
aquelles que tijnhã poderio em o aar elle os derribasse seẽdo alleuãtado 
em o aar. Cõcordaua ajnda cõ a figura da ley per que o senhor mãdaua 
fazer a serpẽte1 e alleuãtalha no deserto. porque assy como aquella serpẽte 
foy ẽxalçada e o paao assy Christo foy alleuãtado em o lenho da cruz. 
(Como quer que tãtos e tã grãdes millagres elle fezesse em presença 
delles ẽ marauilhas e doctrinas) e lhes reuelar segredos escondidos e que 
tijnhã nos coraçoões e que ajnda auiã de vijnr e acõteçer: per as quaaes 
cousas era declarada a sua diuijndade. (empero nõ crijã em elle.) por a 
moor parte: e ẽ aquesto forõ cõplidas as scripturas dos seus prophetas 
que auiã prophetizado a sua obstinaçõ ou dureza e perfia de voõtade e a 
sua çegueira. A/custumado auiam de dizer que signall nos fazes porque 
te criamos. mas ex aqui que como tantos millagres ouuesse feito nõ lhe 
creerom. (Empero muytos dos principes) .s. dos sabedores da ley (e dos 
sacerdotes creerõ ẽtõ em elle por os millagres) e por o cõprimẽto das 
scripturas. (assi como forõ Nicodemos que era huũ delles o qual outra 
vez vyra a Jhesu de nocte e Guammallyel. e Josep Abarimathia e outros 
muytos: mas por os phariseus nõ se deuulgauã) ou descobriã claramẽte 

1  No original: serpẽre.
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(auẽdo reçeo de seerẽ lançados fora da synagoga. porque ja auiã todos 
jurado que aquelles que o nomeassem por Christo que os lançassem fora 
da synagoga) a qual cousa era muyto injuriosa antre elles. O lãçar fora da 
sinagoga era auida por grãde cousa assi como nos auemos que he o lãçar 
fora da ygreja per excomunhõ. A causa pero e razõ porque nõ confessauã 
aquesto era a soberba e vaã gloria porque amauã o louuor dos homẽs e 
a hõrra do mũdo em as dignidades e ẽ as hõrras humanaaes: mais que a 
gloria de deus e mais que o mereçimẽto por louuor de deus: ao qual soo 
he diuida a hõrra e o louuor. De o confessarẽ publicamẽte perdiã a gloria 
dos homẽs e o seu louuor ajnda que guãçassem daquello seer louuados 
per deus mas aquestes mais quiserõ seer priuados da gloria de deus nõ 
querẽdo cõfessar publicamente a Christo cobijçãdo a gloria dos homẽs 
e seer hõrados per os do mũdo nõ parãdo mẽtes ao dicto do apostollo 
que diz se eu aos homẽs prouuesse nõ seria seruo de Christo. Aquestes 
oje teẽ muytos companheiros e seguidores: que por a gloria do mundo 
e hõrra guastã si e as suas cousas: e pouco ou nada por auer louuor e 
gloria de deus. Onde a sua ffe nõ era sufficiẽte porque nõ abasta de creer 
ẽ o coraçõ pera homẽ seer justo. mas he neçessario pera auer saluaçõ 
que o digua homẽ e descubra e cõfesse per boca. em aquesto a gloria 
humanal he de teer em pequena cõta: e toda pena deue seer soportada ẽ 
paçiencia: porque toda a pena que por justiça he soportada he meritoria. 
por tal que cõ o apostollo digua cada huũ. Guarde me deos que eu me 
glorye se nom em a cruz de nosso senhor Jhesu Christo: por o qual o 
mundo a my he crucificado e eu ao mundo. porque segũdo Agustinho. o 
senhor apegou e fez em as frontes // dos que creem a sua cruz. Onde em 
algũa guisa he o lugar e seeda da vergonha por tal que o fiel de Christo 
nõ aja vergonha de seu nome. e que ame mais ou seu louuor e gloria 
que o louuor dos homẽs. Onde aquelle que lee o euangelho e aquelles 
que o ouuẽ e signã se do signal da cruz. (E depois da questas cousas) 
finalmẽte o senhor Jhesu que scoldrinha e sabe os coraçoões dos homẽs 
(conheçẽdo sua sanha) e odio ou malliçia que traziã nas voõtades para 
o matar e nõ querendo vijnr a elles ante do tempo nom os quis sperar 
ally (mas partiose) dos perseguidores seus que nõ reçebiã a sua ensinãça 
(e escõdeo se delles.) abrãdãdo a sua enueja e sanha. (Porque ajnda nõ 
cheguara a hora) da sua paixom. Em a qual cousa nos deu exẽplo que 
quando somos çertos da malliçia dalguẽ que deuemonos de afastar e 
guardar ante que a começẽ pooer em obra. E scõdeo se delles tirãdo a 
façe e aparençia do seu conheçimẽto e esto he mudãdo se de maneira 
que o nõ conheçerõ. A qual cousa significa a çeigueira delles e como a 
fe auia de passar e mudar se dos judeus aos gentios. (E como fosse tarde 
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sayo se o senhor cõ doze discipollos.) da çidade. (e tornou se a Bethania 
ensignãdo) ally os justos e manssos. (do regno de deos.) em cada huũ dia 
e castiguãdo os maaos asperamẽte e reprehẽdẽdo os dos maaos custumes 
e ensignãdo a nos que o fezessemos assi segũdo elle ẽ aquesto.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorgame que eu nom tenha as folhas 
soomente .s. as pallauras e ha stimaçõ da justiça mas que aja o fructo 
das booas obras porque nũca encorra eu em tua maldicçõ. e outorgua me 
que e segundo meu stado e maneira te sigua como verdadeiro ministro e 
seruidor teu e que onde tu es que ally mereça eu seer leua me ẽ pos ti boo 
Jhesu nõ me tire a doçura do mũdo mas tu me adoça do teu amor seja cõ 
tigo em o çeeo cada dia a minha entençõ e seja cõmigo cõtinuadamẽte 
em a terra a tua defenssõ e eu me a pegue a ti que nõ me possa jamais 
desapeguar e sirua a ti perseueradamẽte e que eu te busque fielmẽte e 
que te ache bẽ auenturadamẽte e que te possua e logre eternalmẽte rey 
meu e deus meu. Amẽ.

Dos dous filhos dos quaaes huũ foy aa vinha e o outro
recusou de hir. Capitollo .xxxij. /

(Em como ao terçeyro sabado) s. aa terceira feira (outra vez logo 
per a manhãa tornãdo aa çidade de Jerusalẽ passasse o senhor e seus 
discipollos per açerca do lugar onde mal dissera a figueira virõ os 
discipollos a aruor que era feita seca des a raiz.) que eram os sacerdotes 
e os spirituaaes muyto mais que o prymeiro dia. (e marauilharõ se de se 
ella secar tã subitamẽte.) E nõ foy marauilha de se logo secar porque a 
pallaura do senhor cõ que maldisse chegou aas rayzes della como chama 
de fogo. (E como vyesse ao tẽplo) .s. ao adro do tẽplo onde se ajũtauã 
os homẽs para orar e ouuir a pallaura de deus para elle enssinar e orar 
ally e dar exẽplo. (cheguarõ.) se nom por seer ensinados cõ o poboo. mas 
por reprehender em aquello que enssinaua a elle quando ensinaua quando 
principalmente elle nõ deuera seer tornado. (Os prinçipes dos saçerdotes.) 
os quaaes nõ scusa a jgnorãçia. (e os ançiãos do poboo.) dos quaaes sayo 
a maldade. Segũdo Crisostomo diziam os saçerdotes açerca de si nos 
somos colũpnas ou esteeos do tẽplo e agora sobre este sta encostada a 
ygreja. Nos somos como lingoa visiuel das scripturas que stã calladas 
ex que aquelle resoa em meyo do tẽplo e nos menosprezados stamos 
callados como çitola britada ou sem cordas. Nos somos padres e este 
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geera agora filhos e nos somos maninhos e sem fructo1 como se dissesse. 
Como somos assi auiltados e dãpnificados. Cheguarõ se a fallar lhe 
(Dizenos ẽ cujo2 poderio fazes aquestas cousas) que obras como se 
dissessem que cousa he aquesta que tu lãças fora do tẽplo aquelles que 
queres pois que tu nõ es porteiro e preeguas sem nosso recado e cõselho. 
Pregũtauã cõ cuja auctoridade fazia aquello porque a auctoridade de lãçar 
fora do tẽplo aviã os porteiros e os saçerdotes e nõ outros e Christo nom 
pareçia que teuesse auctoridade algũa destas. mas pareçia que as 
husurpaua e esto he que husaua do que lhe nõ perteeçia e queriã soo 
entender que elle obraua per auctoridade do diaboo e que as obras suas 
do demo erã assi como disserõ ẽ çyma que lãçaua os demonios ẽ 
Belzebuch e Jhesu aa oposiçõ que lhe faziã fez lhe outra oposiçõ ou outro 
cõtrairo e nõ respõdeo porque ferro cõ ferro ou cla//uo cõ clauo se 
atarraqua ou amartella e aquelle que com clara responsom podera vençer 
e cõfunder a malliçia dos que o acoymauam e reprehẽdiã sabedormẽte 
os preegũtou por tal que elles ou per se callarẽ ou per respõderem e per 
aquello que julguarẽ sejã vẽçidos. Aquelle he muy boo modo de respõder 
e de cõcludir aos malliçiosos quando das suas proprias pallauras e 
respostas som reprehẽdidos. Per aquesto outrosi demostra Christo que 
aos malliçiosos e taaes como estes erã nõ se deuem descobrir os segredos 
de deus mas sagesmẽte se deue homẽ de desuiar de sua malliçia. (Pregũtou 
lhes pois o baptismo de Johãne donde era se do çeeo ou dos homẽs) .s. 
se era feito per mãdado e ordenaçõ de deus ou per ordenamẽto de homẽs. 
E aquelles ficarõ spantados da quella pregũta e cuydauã antre si que 
respõderiam e nõ o achauã veẽdo que de qualquer respõssom que dessẽ 
ficariã spãtados da quella pregũta e vẽçidos e cõfusos porque se dissessem 
que o baptismo de Johãne era do çeeo .s. per ordenaçõ diuinal 
manifestamẽte seriã vẽçidos porque nõ crijã ao dicto de Johãne que 
testimunhara que elle era senhor que vijnha do çeeo e aquello que fallara 
de Christo. Aquelle que creo ao que disse Johane cree a Christo porque 
Johãne deu testimunhos de Christo preeguando e descobrindo por filho 
de deus como se lhe quisesse dizer. Aquelle deu testimunho de my o qual 
vos confessaaes que ouue a propheçia do çeeo. e da quelle ouuistes em 
cujo poder eu aquesto faço por que o demostrou aquelle dando de my 
testimunho. E se dissessem que o baptismo de Johãne fora ordenado em 
a terra e feito per os homẽs em correrõ ẽ perijgoo de os matar o poboo 
apedrãdoos como cruees herejes e blasfemadores porque o poboo por a 

1  No original: frncto.
2  No original: çujo.
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mayor parte reçebera e ouuera por boo o baptismo de Johãne e o tijnhã 
por propheta sancto justo e boo e enuiado per deus segũdo a sua vida e 
a sua doctrina. e per o testimunho de Christo e per cõseguinte sentiã que 
as suas pallauras e obras erã de deus. virom pois que per qualquer maneira 
destas que respõdessem que cayriam em o laço temẽdo de seerem 
apedrados per o poboo e muyto mais auendo temor da verdade os 
cõfunder e cõprehender em mẽtira mẽtirosamẽte que. (disserõ que nõ 
sabiã. E Jhesu lhes disse. nem eu / vos digo ẽ que poderio eu aquesto 
faço.) nẽ vos digo aquello que sey porque vos nõ querees outorguar o 
que sabes. E assi muy justamẽte forã vençidos e foy lhes neçessario de 
çessarem de sua pregũta. porque segũdo Crisostomo. as mẽtiras nõ se 
teẽ quẽ enguanem e a quẽ mentã ellas mẽtem a si meesmas. Por duas 
razoões segũdo Beda he escõdida a verdade ou porque os ouuidores nom 
som capazes ou actos para entẽder. onde se diz muytas cousas vos tenho 
de fallar mas nõ as podees agora entender ou aprehender. Ou porque per 
odio e menosprezo se fazẽ jndignos aquelles a que o declarauã. onde se 
diz que nom queiraaes dar a cousa sancta aos caães nẽ lançees as pedras 
prezadas antre os porcos e a que todo se ajũtaua. E a terçeira cousa pode 
se emader que era a cõtinuaçõ do preeguar. A preeguaçom muyto 
amehude dicta auorreçe. Quis pois Christo de mostrar per feito e per 
exẽplo que liçita cousa he husar das booas cautellas e auisamẽtos cõtra 
as arteiriçes dos malliçiosos que andã spreitãdo.  Onde diz Crisostomo 
que ao que pregũta cõpre de o emsinar mas ao que retẽpta cõpre de o 
tẽptar ou atarraquar. e por a verdade auia de seer descuberta a outros e 
nõ a elles por tãto o demostrou per o cõto dos dous filhos. (a huũ dos 
quaaes disse o padre vaj te aa vinha o qual respõdeo nõ queiro ẽpero 
depois se a reprehẽdeo e foy se a ella e disse o padre a ella o outro vay 
aa minha vinha o qual respõdeo jrei mas nõ foy.) aqueste homẽ que ouue 
dous filhos foj deos padre que criou todollos homẽs com a fecçõ e desejo 
paternal e os amou. Como per natureza seja senhor empero quer seer 
amado como o padre ãtre que temido como senhor. O filho primeiro per 
tẽpo e nõ per dignidade nem primeiro pera auer conhoçimento de huũ 
deus he o poboo dos gẽtios. E o outro o poboo dos judeus porque os 
gẽtios erã des o tempo de Nohe e os judeus des o tempo de Abrahã. 
Adubar ou aproueitar a vinha he fazer justiça a qual deos prãtou 
geeralmente em a natureza dos homẽs todos. E speçialmẽte a deu aos 
judeus ẽ scripto: e ẽ liuro da qual vinha as desuairadas vides sõ as 
desuayradas speçias da justiça. Ao primeiro destes filhos disse elle a 
primeira cousa pera a ẽpressõ e notiçia da lej natu//ral .s. vay obra .s. 
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em o tẽpo daqueste mũdo faze ley da justiça natural. A qual he faze a 
outrem aquello que querias que te fezessem. e nõ faças a outrẽ aquello 
que nõ queyras que te fezessem. Obra digo em a minha vinha .s. em a 
minha ygreja fora da qual nõ ha hy lugar de obrar meritoriamẽte. Fallou 
lhe nõ a orelha ou aa façe como homẽ. mas fallou lhe no coraçõ como 
deus dãdo entẽdimẽto aos sentidos porque nũca deus çessa de spertar os 
homẽs a bẽ per instinctos e escõdidos. Onde Crisosto. diz. que pos deus 
spiritu de sabedoria de bẽ e de mal em os homẽs. e quando quer que 
pecamos elle aa puridade acusa o nosso feito em a cõsciẽçia fallãdo a 
alma e dizẽdo este he mal. e aquesto he bem. E aquelle primeiro filho 
em seu pensamẽto respondeo soberbosamẽte. nõ queyro porque claramẽte 
foy referteiro leyxãdo o bẽ e escolhẽdo o mal. nõ obedeçeo aa lei natural 
e husou como nõ deuia do liure aruidro. Onde Crisosto. De que guisa 
disse elle nõ quero em seu pensamẽto. e aquelle que entẽde o bem e o 
mal e leixa o bem e segue o mal. pareçe que sta em seus pensamẽtos e 
respõde cõtra deus dizẽdo. nõ quero .s. nõ quero seguir aquelle 
entẽdimento boo que deus criou em my. Estas cousas Criso. (Mas depois) 
em a vijnda do saluador creẽdo per a preeguaçõ de Christo e dos 
apostollos (e reprehẽdendo se obrou e adubou a vinha de deos) e aquello 
que mal fallara per pallaura ẽmendouo per obra e trabalhou porque 
subjugou os pescoços e ombros ao muy alto deus. e agora per guardar a 
ffe apraz a deus. Ao outro filho disse depois per a ley de Moyses que lhe 
deu. vay e obra na minha vinha e faze as obras da justiça. o qual respõdeo. 
ex me vou porque primeiro prometeo de seruir a deus. e depois se obrigou 
e notou reçebẽdo a ley de Moyses dizẽdo1 elles a Moyses. Todollos 
preceptos do senhor feremos mas nõ foy alla. e aquello que prometeo 
per pallaura nõ o cõprio porque nõ ficou no seruiço de deus. nẽ guardou 
a ley que reçebeo. e ajnda tornouse a ydolatria e aos malles profundos. 
e agora fugindo do seruiço de Christo negao. E trouue lhes aquesta 
hystoria ou conto per maneira de preeguaçõ. por tal que por sua reposta 
os reprehendesse da sua crueza. e que per o que elles julguassẽ fossem 
cõdẽpnados (em como pois pregũtasse qual destes dous fezera a / võtade 
do padre. e elles respõdessem que o primeiro) nõ entẽdẽdo que aquelle 
conto era dicto delles. e nõ sabẽdo que a reposta declarasse sua cõdẽpnaçõ. 
e elle de sua reposta os cõfundeo cõfirmãdo aquello que elles disserõ e 
fallãdo assi como se segue. (Em verdade vos digo que os publicanos e 
as mundayras) .s. nõ os que som mas os que forõ (hiram ante que vos ao 
regno de deos) porque melhor he nõ prometer e fazer a justiça2 a deus 

1  No original: dizedo.
2  No original: jnstiça.
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que prometer e mẽtir a deus. E segũdo Jeronimo a bondade fingida he 
maldade doblada. e aqueste viçio principalmente auia nos sacerdotes e 
leuitas. E assi segũdo Origenes. podes trazer este conto aaquelles que 
prometẽ pouco ou nada. e pero fazẽdo per obra e cõtra aquelles que 
muyto prometẽ. e segũdo sua promesa fazẽ pouco ou nenhũa cousa. 
porque ay ca em este tempo muyto leyxarõ nõ soomẽte a justiça da ley 
scripta. e porẽ nõ som dignos de auer a misericordia cõ o primeiro filho 
mas ante mereçẽ pena como o segũdo. Onde Crisostomo diz. Penso que 
em pessoa de todos homẽs pecadores som aqui postos os publicanos. E 
em pessoa de todas as molheres que peccam som nomeadas as mũdairas 
porque ajnda que muytos outros pecados sejã nos homẽs e molheres 
aalem destes. empero principalmẽte a auareza he muyto avõdosa ou 
sobeja em os homẽs. e a fornigaçõ em as molheres. A molher que sta 
ençarrada em sua casa ligeyramẽte caae em pecado de forniguaçõ. porque 
aqueste vicio nasçe muy aginha do vaguar porque aquelle que teẽ o 
coraçõ ocupado em cuidados afficados nõ teẽ tempo nem aazo de se dar 
a fornizio. porque a diffiniçõ do amor aquesta he s. he paixõ da alma que 
sta devaguar. Mas o homẽ porque ameude he em aptos de cousas 
desuairadas ligeiramẽte encorre em pecado de auareza. e nõ cae assi de 
ligeiro em fornizio saluo se for muyto viçoso e louçaão. porque a 
occupaçõ dos actos do barõ e os seos afficados cuydados muytas vezes 
lãça fora o requerimẽto do deleito carnal. Onde aqueste viçio he proprio 
aos mãçebos que nõ som occupados. Estas cousas Crisosto. Desi poõe 
adiãte a causa porque som engeitados os judeos a qual he o menosprezo 
da creẽça: o qual menosprezo fez seer mais graue a sanctidade de Johane 
e exẽplo dos pecadores que se cõuerterom // porque os publicanos e as 
mundayras se arreprehenderõ e fezerõ peendẽça por a preeguaçõ de 
Johãne. e elles nõ creerõ aquelle que veyo a elles em obras da justiça e 
perfeiçõ. nẽ quiserõ seguillos em a ffe e peẽdẽça nẽ vijnr ante elles. E 
nõ soomẽte leixarõ de fazer aquesto. mas ajnda depois que virõ os 
publicanos e as mũdayras tornados a peẽdẽça nõ ouuerõ vergonha nẽ se 
demouerõ a creer ou a seguir o exẽplo daquelles. Aquelles deuerã seer 
exẽplo de Christo. dõde se segue que o seu peccado he mais agrauado. 
Os leigos outrosi e os saçerdotes podẽ seer ẽtẽdidos per estes dous filhos. 
e o poboo foy o primeyro filho: e os saçerdotes forõ o segundo. Onde 
Crisosto. diz que os dous filhos chamaa a cõdiçõ dos leygos e aa ordẽ 
dos saçerdotes e que o primeyro filho he o poboo que primeiramẽte foy 
criado e depois os saçerdotes que regessem o poboo. Nõ foy criado o 
poboo por os saçerdotes: mas os saçerdotes por o poboo. e o poboo de 



550 Vita Christi – II

deus começou des o tempo de Abrahã: e os saçerdotes des o tempo de 
Arõ. E os populares em reçebẽdo a vida mũdanal pareçe que nemhũa e 
leixã de guardar a obediẽçia a deos. mas os saçerdotes mais se mostra 
que prometerõ a deus obediẽcia: e principalmẽte pera aquesto que som 
ĩstituidos speçialmẽte em seruiço de deus. porque aquelle que stableçydo 
he por doctor do poboo sem duuida este se cõfessa seer tal qual cõpre 
ao doctor que seja. Os saçerdotes e todo clerigo ajnda que speçialmẽte 
o nõ prometa empero per aquello que elle he ordenado por ensinador 
dos outros calladamẽte se entẽde que promete de obedeçer a deus em 
todas cousas. E melhor he o leigo que aa primeira façe promete a vida 
secular. empero verdadeiramente se trabalha de viuer spiritualmẽte que 
o sacerdote aa primeira vista promete de viuer spiritualmẽte: e quanto 
aa verdade viuẽ carnalmente. E melhor he o leigo que ante deus faz 
penitẽcia que o clerigo que perseuera em pecados. O leigo no dia do 
juyzo reçebera stola de sacerdote: e por tanto em a crisma todos som 
vngidos assy como em o saçerdocio. O sacerdote pecador esbulhado da 
dignidade que ouue do saçerdoçio sera antre os jnfiees e ypocritas. Onde 
e agora o homẽ leigo depois do pecado ligeyramẽte vem aa peẽdença. 
porque aquelle que he occupado em a negligẽcia leigual nõ paramẽ/tes 
aas scripturas e sempre lhe pareçẽ nouas as cousas que som postas em 
ellas: e por tãto quando ouue algũa cousa da gloria dos santos ou da pena 
dos pecados sta spãtado como se ouuesse algũa nouidade. e quãdo assi 
deseja os beẽs ou ha medo dos malles vẽ lhe cõpũçom e aginha se recorre 
aa peẽdença. Nõ ha hy cousa mais jnpossiuel que correger aquelle que 
sabe todo e pero nõ cura do bem e pagua se do mal: e todallas cousas 
que som nas scripturas lhe pareçẽ velhas. e porque cada dia pensando 
em ellas as teẽ ãte seus olhos cõtaas por cousas refeçes e vijs. porque 
qualquer cousa por spantosa que seja per husança lhe pareçe ligeira. e 
por tãto o clerigo que todo o dia pensa nas scripturas ou de todo as guarda 
e sera perfeito: ou depois que hũa vez começar de as desprezar nũca se 
sperta ou acorda em ellas para auer temor. Quẽ vio jamais alguũ clerigo 
que fezesse aginha peẽdença? e se for achado ou filhado ẽ pecado e se 
humildar nõ se dooe porque pecou. mas porque he avergonhado e perdeo 
sua honrra. E nom cuydes tu que por vẽtura o senhor como cruel negara 
a peẽdença aos clerigos: dizendo se o sal for dãpnado em que se salgara. 
Mas cõsijrado Christo que esto era a elles como natural: porque nõ ha 
hy quẽ ensine aquelle quãdo erra e que corregia os outros quãdo errauã. 
Porem nõ digo eu os cõçelhijs e populares: os quaaes despendẽ sua vida 
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segũdo aquello que ouuẽ: mas os publicanos1 e mũdayras que se derom 
aos delectos carnaaes e viços ou desejos do mũdo serã primeiros que vos 
no regno de deus. porque aquelles cõuertidos ja leixã de seer aquelles 
que erã. e vos nõ fazendo per obra aquello que semelhaaes per palaura 
sooes aruores que teendes folhas sem fructo. e nõ he per vos o senhor 
mantehudo mas escarnido. Estas cousas Crisostomo. Pero primeiro filho 
ajnda se podẽ entender os pecadores os quaaes aa primeira viuẽdo mal 
neguã o recusam de seruir a deus. mais depois fazendo peẽdença 
fortemente trabalhã seruindoo. Per o filho segũdo que prometeo de fazer 
a voõtade do padre e nõ a fez se entendẽ aquelles que prometẽ de obrar 
virtuosamẽte: mas nõ o fazẽ: dos quaaes som muytos religiosos que na 
profissom votã de guardar grandes cousas .s. os conselhos euãgelicaaes. 
empero nõ guar[L]//dam soomente os preçeptos. por a qual cousa os 
sagraaes pecadores som melhores que elles ante deus se fazẽ peẽdença. 
Em como aqui digua que os publicanos e as mũdairas som primeiros que 
vos ẽ o regno de deus: nẽhuũ pecador pois descõfie: e nẽhuũ justo presuma 
ca os pecadores algũas vezes vaão ao regno de deus primeiro que os 
outros.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo boo ensinador outorgua me que eu a verdade 
creea de coraçõ boca e obra segũdo cõpri e cõfesse e me sayba sagesmẽte 
afastar e fogir das sotillezas e cautellas do spiritu maligno e dos homẽs 
outorgua me que eu faça a justiça da ley natural apeguada em nossos 
coraçoões. e da ley scripta em nossos liuros dada: e cõprir em todo a tua 
voontade por tal que nõ segũdo o primeiro filho mereça pena mas cõ o 
segũdo percalçe misericordia a çerca de ti. e cõ os verdadeiros penitẽtes 
mereça auer graça na ygreja militante e gloria na triũphante por tua 
misericordia. Amen.

Do arrẽdamẽto ou aluguer da vinha: e dos maaos ensangoẽtados 
alluguadores. Capitollo .xxxiij.

Aqueste meesmo preposito de çima lhes prepos outro conto (do 
homẽ padre de familia) ou senhor (de muyta cõpanha o qual plantou 
vinha e çercou a de sebe: e fundou em ella laguar: e edificou torre: e 
alugou a a lauradores seus ou arendadores e foy se aa terra stranha) .s. 

1  No original: pnblicanos.
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andar per terras alheas. (E aquelles que a tijnhã arrẽdada tractarõ mal 
os seruidores daquelle senhor que forõ ẽuiados a reçeber as rẽdas e 
matarõnos. e depois em fim daquello foy lhes ẽuiado o filho herdeiro. e 
como o conheçerõ para auerẽ para si a herãça lãçarõno fora da vinha e 
matarõno. E pregũtando elle que faria o senhor da vinha aos lauradores 
disserõ lhe que faria mal aos maaos e que aluguaria a sua vinha a outros 
lauradores que lhe paguassem a rẽda em seus tẽpos. Aos quaaes elle 
disse. pois a vos sera tirado o regno de deos e sera dado a gente que 
lhe paguara ou fara sua renda) Em aqueste conto se escriue de muy/tas 
maneyras e diuisa a maliçia e engratidom dos iudeos aos quaaes deus 
que he padre e senhor de muyta gente he senhor per natureza e padre 
per amor e bemquerença. e he homẽ nõ per natureza mas per mãsidõ. o 
qual lhes fez muytos beẽs. e a casa de Jherusalem he vinha de pessoas 
escolhydas dos patriarchas e prophetas. assy como de muytas boas 
çepeiras e vides. a qual trãsplãtou do Egypto para a terra da promissom. 
a qual sebou darredor ou valadou poẽdo lhe tres guardas .s. a guarda 
dos angeos sobre os muros de Jherusalem. e a guarda humanal .s. a 
defensom dos homẽs que pellejã e stã em batalhas e guarda de muros 
da terra. e fundou em ella laguar .s. a ley da justiça e o temor que prime 
os maaos e os torçe. E aqueste laguar fundou cõ millagres e marauilhas 
suas e com ameaças promessas. e edificou torre .s. o templo: o qual 
he dicto torre por alteza do edificio. e porque he couto seguro e por a 
dignidade do priuillegio que teẽ em respecto das outras nações. E alugou 
a aos lauradores e obradores ou obreiros s. aos sacerdotes e prinçipes 
os quaaes deuem arrãcar os viçios assy como moutas ou spinhos e 
enxertar virtudes como boas sementes e guardar o seruiço de deus e a 
justiça nos homẽs. e foy se a peregrinar ou ãdar como peregrin per terras 
alonguadas: nõ per mudaçom de lugar: porque deus ẽ todo lugar he mas 
porque aos vinheiros ou que tijnhã a vinha arrendada leixou o aluidro 
liure ou per a soffrença que ouue sperando que se cõuertessem ou por a 
sua negligẽçia delles. porque segũdo diz Ambrosio. aquelle que em todo 
lugar he aos diligẽtes he presente: e aos negligẽtes he mais absente. E 
como se fosse cheguado ao tempo do fruyto. porque depois que reçeberõ 
a ley auiã de fazer fructos e boas obras e enuuiou os seus seruos .s. os 
primeiros prophetas aos primeiros lauradores .s. aos reis e sacerdotes 
principalmẽte. e disse a seus vasallos e sobdictos que reçebẽ as rẽdas e 
nouidades e fructos per sua preeguaçõ reduzẽdoos ao fruito das boas obras 
e os lauradores tomarõnos e tractarõnos muy mal e matarõnos. e outra 
vez mandou outros muyto mais que os outros primeiros multiplicando 
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e acreçentando os prophetas por corregerẽ o poboo. e fezerom lhe 
como aos outros e veyo o senhor a julguar e vinguar // aqueste feito 
quando per ordenaçom diuinal veyo sobre elles a hoste dos romanos. 
e aos maaos destroyo de maa guisa quando destroyo a çidade e o tẽplo 
e matou e catiuou o poboo. A herdade de Christo he a ygreja a qual os 
judeus engenhauã de derribar quando apaguãdo a sua fe se trabalhauã 
de mouer os gẽtios de justiça que era cõtehuda na ley. Estas cousas 
forõ por tal que assi como jngratos e maaos sejã destroydos maamẽte e 
por seus de meritos sejã dãpnados e lhes seja tirado o regno de deus .s. 
Christo e a sancta scriptura. ou o entẽdimẽto das santas scripturas e a fe 
e a ygreja e a vida eternal e aquesto perteẽçe ao doesto dos judeus. mas 
aquesto que se adiãte segue perteençe ao conuertimento dos gẽtios aa 
fe e a vinha da ygreja sera allugada a outros a rẽdadores porque Christo 
deu a sua ygreja a reger aos apostollos e a outros discipollos que lhe dẽ 
a renda ẽ seus tempos por que per a preeguaçõ delles creeo a multidõ 
dos gẽtios. Ou o regno dos çeeoos seja dada a outrẽ .s. aos gentios do 
oriente e do poẽte e do Abrego e do aguyã porque daquellas partes auiã 
de vijnr os quaaes fazẽ fructo de coraçõ creẽdo e boca cõfessãdoa e de 
obra seruindo. e fructo ou renda de corpo padeçẽdo. E encostarssehã 
cõ Abrahã Ysac Jacob ẽ o regno de deus e os judeus serã lançados nas 
treeuas mais de fora.

Misticamẽte se pode entender todo e expoõer da ygreja per esta 
guisa e porque o homẽ .s. Christo plãtou a vinha .s. a ygreja em seu 
sangue e formou a do seu costado em a qual som tãtas defferẽças e 
maneiras desueyradas de baçellos ou de vides quantas som as defferẽças 
e stados dos homẽs e çercou a de sebe .s. de doctrina do euãgelho ou de 
guarda de angeos e fũdou em ella laguar .s. cruz de Christo ou seu marteiro 
e paciẽçia. e hedificou torre .s. a madre de Christo ou a cõtemplaçõ dos 
cõfessores ou doctores ou a fe de que a ygreja se defende contra os 
jnmijgos. e a lugou a aos lauradores .s. aos prellados per cujos ministerios 
e seruiços desuayrados se rege e gouuerna. e foy se como ençima dicto 
he e enuiou os seruos .s. os boos a reprehẽder os maaos e alguũs ferirõ 
ou matarõ segũdo se pareçe de muytos. Depois desto he ẽuiado o filho 
Christo visiuelmẽte vijndo do padre quando demoue alguẽ / a bẽ. mas 
alguũs som jngratos que nom soomẽte empuyxam de si o seu demouimẽto 
e jnstincto. mas ajnda obrã mal per a qual cousa elles o matã quanto em 
elles he dos quaaes diz o apostollo que outra vez cruçificam o filho de 
deos e assi som lançados e perdidos da justiça de deus. e a vinha he 
alugada a outros quando em seu lugar som postos outros boos. Podesse 
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ajnda per aquesta vinha entender a alma raçional a qual he allugada ao 
homẽ per deus. por que per a aquesto he enfundida em o corpo por que 
cõ elle faça fructo e renda de beẽs ou de boõas obras. e que aja muytos 
mereçimẽtos os quaaes boõs feitos que homẽ faz som como vides ou 
baçellos. e em qualquer boa obra do homẽ ora seja boa cuydaçõ. ou boa 
obra. ou boa falla. naçe e creeçẽ çinco azeos ou çinco baagos de huuas 
das quaaes ficam quatro ao homẽ.  e o quinto he deuido a deus. os quaaes 
azeos som allegria do coraçõ remissom da culpa e esquyuamẽto da morte 
eternal e per calçamento da gloria. O quinto azeo que he a gloria ou 
louuor de deus. aqueste nõ deuemos dar a nos mas a deus. Podesse ajnda 
entẽder e expoõer da religiõ o fundamẽto e plantaçom da qual que he em 
tres votos he o chãtar da vinha de deus. e a sebe he a regra e as 
cõstituçoões. e o lagar he a liçõ e o1 studo das scripturas. a torre he a 
preeguaçõ. e o arendamẽto dos lauradores he a perfecçã dos prellados. 
Bemauẽturados som aquelles que adubã e nõ som negligẽtes. e que 
acreçẽtam e nõ mingoã. cõseruã e nom destruẽ. Cada huũ ajnda do poboo 
he a villa e elle meesmo he o laurador porque cada huũ de nos laura e 
aduba si meesmo. Onde Jeronimo diz alugada he a nos a villa com tal 
cõdiçõ que demos ao senhor fructo e rendas a seus tempos. e saybamos 
em cada huũ tempo que deuemos fallar e obrar (Os prinçipes dos 
saçerdotes e os scripuaães e phariseus conheçendo que por elles auia 
dicto aquelle conto quiserom no prender.) como mentiroso e matallo mas 
fazendo mais cõta do humano temor que auendo reuerençia em si 
meesmos por a diuijndade que em elle era. (e auẽdo temor das companhas 
que o auiam por propheta nom o poseram) em obra. Mas aquelle e as [L 
ij] // cõpanhas agora o honrrauã e adorauam como propheta depois 
braadãdo diziam cõtra elle crucificao crucificao. porque a gẽte cõçelhyl 
molle he e nõ sta firme em a voõtade que propoõe. Onde Crisostomo diz 
que todo maao homẽ quanto a sua voõtade lãça as maãos em deus. e 
mata o aquelle que nõ reçea de mouer deus a sanha. e aquelle que trilha 
os seus mãdamẽtos e aquelle que despreza o seu nome e que o renega e 
que murmura cõtra deus e aquelle que cõ o geesto toruado paramẽtes 
contra o çeeo e aquelle que com sanha leuanta suas maãos cõtra elle 
ousadamente. Peruẽtura tal como este nom lançaria em elle maão se 
podesse e nõ o mataria. Paramẽtes aa obstinaçõ dos bispos que erã os 
mayores em o mal porque ajnda que ouuessem a doctrina de Christo nõ 
forõ contentes mas ante forõ mais sanhudos por ello e demouidos ao 
matarẽ. Muytos som agora taaes que se assanhã quando os a reprehendem. 

1  No original: os.
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porque poucos som aquelles que querẽ ouuir a verdade e aquelle que he 
seu castigo e correiçõ. mas ajnda aquelles perseguẽ que os a reprehendẽ 
por sua saluaçõ. Consijra outrosi com os principes e os mayores leixauam 
de fazer mal por o poboo. empero deuera seer per o cõtrairo. Este poboo 
foy tal como a asna de Ballaão a qual o corregeo ou castigou de seu error. 
e esto meesmo se faz cada dias na ygreja que alguũs por temor dos boõs 
christaãos ou boos fiees que som muytos hã vergonha e medo de cõtra 
dizer a vnidade da fe e da paz ecclesiastica e soomẽte guardam e mãteẽna 
chamando per nome ou boca jrmaãos aquelles cuja fe ou creença estes 
nom amã. E ajnda que por themor dos homẽs lhes foy cõpridoiro retardar 
a morte de Christo ateesque viesse a hora. mas empero nũca por amor 
diuinal se quiserõ de teer que o nõ fezessem como poderõ. e nõ curando 
da preeguaçom de Christo por cobijça das cousas temporaaes fezerõ 
assũada e juramẽto cõtra Christo que o matassem por reçeo de nom 
perderẽ a çidade e o tẽplo em o qual tẽplo tirauam e guaãçauã o dinheiro 
da gẽte sob esguardo e teençom do seruiço de deus. Onde matarom o 
filho por auerẽ a herdade e por posuyrẽ paçifficamẽte  o templo e a çidade 
porque por aazo delle nõ viessem os romaãos / e lhes tirassem o lugar e 
a gente e jurdiçõ. Empero o cõtrairo lhes acõteçeo por que por vinguãça 
da morte de Christo perderõ o lugar e a gente. Onde Crisostomo diz. 
Algũas vezes de tehudo foy Christo e passaua per antre elles que o nom 
viã. e assi de teue elle e perlongou a sua cobijça delles ajnda que lhes 
pesaua. e aquestes nem se emendauã nẽ aviã  vergonha tãto forõ cheos 
de amor e desejo de senhorear e de auer as cousas terreaaes e a vaã gloria 
do mũdo. Nõ ha hy cousa que tãto ẽpuyxe o homẽ ha hir cõtra a sua 
cabeça propria e cayr em queedas. e nom ha hy cousa que assi faça o 
homẽ ẽ perder as cousas vijndoiras como seer afficado a estas 
temporalidades. E nõ ha hy cousa que tãto faça auer o homẽ o proueito 
e o huso destes beẽs temporaaes como amar e honrrar mais os spirituaães. 
Buscaae diz primeiramẽte o regno de deus. e todas estas outras cousas 
vos serã acreçentadas. Nẽ sejas muyto afficado por as cousas tuas mas 
leixa o carrego a deus. Se tu teueres cuydado teenloas como homẽ. mas 
se o deus teuer e proueer teeloa como deus. Nõ tenhas tu aficado cuydado 
leixãdo as cousas spirituaaes que som mayores. por que se o assi fezeres 
elle nõ teera cuydado grande de te proueer. E porque pois elle te proueya 
de todas cousas leixa lhe tu a elle o carrego de todas ellas. Se tu tractares 
aquellas temporalidades leixando as cousas spirituaaes nom fara deus 
dellas para ti grande prouisom por tal pois que tu tenhas aquestas bem 
aparelhadas e sejas fora do cujdado todo apegua te bem aas spirituaaes 
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e leixa as mũdanaaes. e assi aueras a terra1 cõ os çeeos e seras quinhoeiro 
nos beẽs por vijnr. Estas cousas Crisostomo. Estas cousas sobre dictas 
per Crisostomo2 principalmente perteeçẽ aos monjes da vida dos quaaes 
elle falla quando conta aquesto. E faz comparaçõ da vida dos monjes aos 
que viuem no segre dizendo que a vida dos mõges que pareçe grãde e 
maa de guardar. e outrosi a uida dos cruçifferos de muyto mais doçe e 
dellectosa que aquesta outra dos leigos que pareçe molle e branda. e tanto 
he o meyo de hũa aa outra quinta defferẽça ha do porto ao pego do mar 
que cada dia he mouido cõ vento e tormenta. Começa tu logo nos começos 
das // cõuersaçoões suas e acharas folguãça porque os mõjes fogirõ do 
mercado e feiras e çidades e dos arroydos que em ellas som. e scolhẽdo 
a viuẽda que he nos mõtes: a qual nõ tẽ de veer cousa cõ estas presentes 
e ja pensam alli as cousas que som de deus em silẽçio e assessego grãde. 
e cõ todo aquesto som a deus ajũtados. A obra que estes fazẽ he aquella 
de Adã ante do pecado quando era vestido daquella gloria. cõ liure 
presença era ajũtado a deus e moraua ẽ aquelle regno que era cheo de 
mujta pureza. Em que sõ aquestes pyor despostos que aquelle quando 
ante da desobediẽcia foy posto no paraiso para o laurar e nom auia 
cuydado alguũ do mũdo. Mais nẽ fallaua deus aaqueste se nõ cõ sua pura 
cõsciẽcia. e aquesto meesmo fazẽ os mõjes. E ajnda aquestes que teẽ 
mayor presença de deus e mais liure tãto quanto per graça hã mayor 
doaçõ per deus. Aquestes som lumieiras de todas terras do mũdo que se 
leuantã dos leitos claros e ledos. e fazẽ huũ choro cõ pura cõsciẽçia e 
cõsoãtes como se huũ fosse a boca de todos que cãta hymnos a deus e 
louuãdoo e dã lhe graças por todas cousas e por os seus proprios 
beneficios e por todollos outros. E porẽ se pareçe que deuemos de leixar 
Adam: e pregũtemos que differẽça ha deste choro ao dos anjeos. A qual 
he que estes em terra cantã gloria em os çeeos a deus e na terra paz aos 
homẽs de booa voõtade de sy depois que hã dictos aquelles cãticos poõe 
os giolhos em terra. e a deus que louuarõ cõ os hymnos roguã e fazẽ 
petiçoões nõ demãdãdo cousas algũas temporaaes porque nõ teẽ cuydado 
alguũ delles mas suplicã que stem em liure presença ante aquella seeda 
spãtosa quando vier julgar os viuos e os mortos o vnigenito filho de deus. 
e que nẽhuũ ouça aquella voz spãtosa a qual he nõ vos conheço. e pedẽ 
que cõ pura consciẽçia e cõ muytos encaminhamẽtos façã fim desta 
trabalhosa vida. e que cõ bonãça naueguẽ aqueste peego grãde de passar 
de si alleuãta se em pee. e acabadas aquellas sanctas e cõtinuadas orações 

1  No original: eterra.
2  No original: çrisostomo.
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vay se cada huũ a sua obra a qual he grãde jornal e grãde proueito 
aaquelles que som pobres e daqui ajũtã aquello que podẽ. e por grãde se 
teẽ alli aquelle que arebata o cuydado ou trabalho de algũa obra vil e 
desprezada. Nõ ally: aquesto he meu e aquesto teu. mas fora dalli he 
lãçada esta pallaura a qual he aazo e causa de dez mill batalhas. Em a 
mora/da delles nõ tẽ huũ pyor corregida a çella que o outro. e os anjeos 
desçendẽ a elles. e o senhor dos anjeos. E a mesa que tẽ he limpa de 
auareza e chea de philosophia. Nõ som açerca delles reguatos de sãgue: 
nẽ talhos de carnes nẽ vapor das viãdas cozidas que ẽcha o cheiro ou 
chegue aos narizes como nõ deue nẽ ha hi grãde fumo nẽ correr e saltar 
e toruações nẽ arroydos nẽ braados que façã nojo mas pã e agoa. e esta 
de pura fonte e pam de justos trabalhos. E se pervẽtura quiserẽ comer 
algũa cousa mais prezada esta viãda sera dos gomos e stremidades das 
aruores. Este he o viço que se faz e mayor delectaçõ e sabor tem que ha 
nas mesas dos reys. Esta mesa angelical he e tirada de toda toruaçõ e as 
suas seedas e strado he o feno soomente. assy como Christo quando fez 
o gẽtar no hermo. e muytos hy ha que nõ fazẽ aqui cuberta mas por 
telhado tem o çeeo e a lũa por lume de cãdea nõ auẽdo mester azeite nẽ 
candieiro. De dia o sol alumia dalto muy bẽ. aaquesta mesa veẽ os anjeos 
deçima allegrandose e filhãdo prazer. Sabẽdo pois nos aquestas cousas 
e tirãdo de nos a auareza de todo. começemos cõ todo nosso studo e 
cuydado de auer o regno deçima e roubemollo porque logremos os beẽs 
que som por vijnr. Estas cousas Crisostomo.

Oraçom.

Senhor deus padre e senhor de muyta famillia a todo poderoso que 
a vinha da ygreja alugaste aos prellados da ygreja que adubassem ou 
laurassem arrancãdo os viçios assi como spinhas e ẽxertãdo as virtudes 
assi como boas semẽtes. e que em si e em seus subditos fezessem fructus 
de boas obras. outorgua por tua piedade a todos e aos prellados e subditos 
que te façã fructo e paguẽ a rẽda do coraçõ e da boca e da obra. e que 
as avõdãças ou somas dos fructos sejã prasentes aa tua majestade e em 
fim do trabalho daquesta vida presente cõ os teus escolhidos que bẽ e 
fielmente trabalharõ folguem em teu regno por tua merçee1. Amen.

1  No original: merçec.
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Dos cõuidados aas vodas. e daquelle que nõ tijnha vistidura
de festa ou de voda. Capitollo .xxxiiij.

E porque os mayores dos judeos entendendo que de si erã dictos 
aquelles cõtos queriã prẽder o senhor e matallo. e nõ [L iij] // embarguãdo 
que elle soubesse que esta era a sua voõtade empero nõ leixou de doestar 
os cruees. e nõ foy vẽçido per temor que porẽ leixasse de reprehẽder os 
pecadores. Aqui tees argumẽto que se a tua preeguaçõ nõ fezer fructo 
que nõ leyxes porẽ de preeguar e reprehẽder. mayormẽte se tu tees 
sperãça que ajnda se corregerõ aquelles a que preeguas. E por quanto 
elle demostrara que o regno seria tirado aos judeus e que seria dado a 
gẽte quẽ fara fructo. por tãto poõe agora o cõto dos cõuidados aas vodas 
do rey que fez a seu filho. dos quaaes alguũs nõ curarõ de vijr e alguũs 
tomarõ os mesegeiros e doestarõ nos e matarõ. e dos outros boõs e maaos 
que forõ chamados e entrarõ aas vodas. Aqueste cõto trouue elle por 
amostrar a muyta sofrẽça e paciẽçia acerca dos judeus: os quaaes sobre 
todos hõrrou. E primeiramẽte os chamou aas vodas de seu filho ao qual 
sposou nossa carne e a ygreja. e por demostrar como os judeus auiã de 
seer engeitados e os gẽtios escolhidos1 e chamados. Porque ergo os judeus 
chamados nõ quiserõ vijr cõ razõ forõ emgeitados elles e metidos outros 
em seu lugar. e encherõ se as mesas de cõuidados. porque a ffe catholica 
spãdeo se e estẽdeo se per todo o mũdo (Semelhauel2 o regno dos çeeos 
a huũ homẽ rey) .s. aquello que se faz em a ygreja millitãte açerca de 
Christo de semelhauel aquello que pode fazer huũ rey nas vodas de seu 
seruo. Aqueste homẽ rey he deus padre o qual he chamado rey porque 
regna per gloria em o çeeo. em o mũdo per graça. em inferno per justiça. 
Chama se homẽ por a cõformidade e semelhãça que he antre deos e 
homẽ. (O qual fez vodas a seu filho) de tres maneiras. As primeiras fez 
ẽ o vẽtre da virgẽ em o ajũtamẽto da natura diuina e humana das quaaes 
diz Grego. que o tãbo foy o vẽtre original. As segũdas fez em o mũdo 
em o ajũtamẽto de Christo a ygreja das quaaes o apostolo falla que 
aqueste he grãde sacramẽto ẽ Christo e a ygreja. E as terçeyras faz cõ o 
amigo fiel das quaaes o propheta Osee diz. eu te sposarei cõ migo em a 
ffe. Outras sõ as vodas çellestriaaes ẽ que serã postas mujtas yguarias 
segũdo Agusti. s. vida e saude e virtude e avõdança e gloria e honrra e 
paz e todos beẽs (e emuiou os seus seruos) primeyros .s. os prophetas (a 

1  No original: escoldidos.
2  No original: Semeluauel.
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chamar os cõuidados) per as scripturas da ley em a qual foy prometida a 
encarnaçõ de Christo. Estes chamados / forõ .s. os judeus (que viessem 
aas vodas) s. aa ffe da encarnaçõ de Christo prometida nos patriarchas. 
e afigurada na ley e per os prophetas preeguada. As prophecias declarã 
melhor e mais descubertamẽte de Christo aquello que em a ley era mais 
scuro ou ẽcuberto. E amoestauã elles o poboo dos judeus a sperarẽ a 
vijnda de Christo. e que per fe e obras se fossem a elle (e nõ quiserõ vijnr) 
nẽ creer as scripturas que os cõuidauã: nẽ obedeçer aos seruos prophetas 
que os chamauã a auer prazer nas vodas reaaes. (outra vez ẽuiou em pos 
estes outros seruos) .s. Johã baptista e os apostolos dizẽdo assi (dizee 
vos aos cõuidados) s. aos judeus1 chamados des o tẽpo de Abrahã. (Ex 
que eu aparelhei o meu gẽtar) .s. cõpli o segredo da minha ẽcarnaçõ2 
e os sacramẽtos da ygreja e a doctrina christaã cõ que aja mãtijmẽto e 
refecçõ a alma (e os meus touros) .s. os padres do velho testamẽto que 
sob o jugo da ley trabalhauã e escornauam os jmijgos cõ seus cornos (e 
os meus capoões) s. os padres do nouo testamẽto que cõ caridade erã 
engrossados e tijnhã fouçinhas e pẽnas alleuãtadas e erõ alleuãtados na 
võtade pera as cousas de çima (mortos som) porque os sãctos morrẽ por 
saluaçõ do poboo (e todallas cousas som prestes) por que todo aquello que 
cõpre a saluaçõ ja he cõprido nas scripturas ou todas cousas que perteeçẽ 
ao misterio e segredo da nossa redẽpçõ ou a ẽtrada do regno dos çeeos 
que era çarrada ja he aberta (Vijnde aas vodas) creẽdo amãdo e obrãdo 
(mas aquelles nõ curarõ) porque os judeus desprezarõ a preeguaçõ de 
Christo e dos apostollos. por que nõ temerõ o senhor. Aquelle que teme 
deus nõ menospreza cousa (e forõ se: huũ aa sua villa ou quintaã ẽ outro 
a seus negoçios) do mũdo cõ desejo de auer dinheyro. Onde Crisosto. 
O mezquinho do mũdo e mezquinhos aquelles que o seguẽ sempre os 
feitos mũdanaaes lãçarõ3 o homẽ fora da vida (Os outros tomarõ os seus 
seruos e deshonrrados matarõ nos) porque Johã bauptista foy per elles 
encarçerrado e morto. e Steuã. e Santjago e outros discipollos: e tãbẽ 
muytos no testamento velho. e aquello ajnda que he mais graue que alguũs 
que som chamados nõ soomẽte nõ prezã a graça: mas ajnda perseguẽ 
(e elrey como ouuio aquesto foy jrado) porque cõ razõ4 forõ punidos 
per estas cousas (e fo//rõ enuiados as hostes) dos prinçipes romaãos .s. 
Tito e Vespasiã os quaaes per ordenaçõ diuinal vierõ cõtra Jherosalẽ aos 

1  No original: jndeus.
2  No original: ẽcaruaçõ.
3  No original: laçarõ.
4  No original: eazõ.
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.xlij. ãnos de pois da paixõ de Christo (e destruyo aquelles homeçidas) 
os quaaes por vinguança do sangue de Christo e de seus discipollos forõ 
degolhados e presos per aquella hoste (e queimou a çidade) de Jherusalem 
e o tẽplo. (Entõ disse aos seruos) .s. aos apostollos e discipollos per 
reuelaçõ diuinal (as vodas aparelhadas som) .s. os misterios e segredos 
de Christo cõplidos som e todo o sacramẽto da encarnaçõ: e da despẽsaçõ 
humanal ja todo he per obra cõplido. assi como a naçẽça e a paixõ e a 
preeguaçõ e a semelhãtes cousas (mas aquelles que cõuidados erã) per 
a ley e prophetas e apostolos .s. os judeus (nõ forõ) por a sua descreẽça 
(dignos. yde vos pois aas sahidas dos caminhos) .s. aos gẽtios que ãdauã 
fora dos caminhos e as gẽtes derramadas (e quaaesquer) que achardes) 
quer sejã homẽs ou molheres e de qualquer stado ou dignidade nõ 
scolhẽdo nẽ stremãdo mais hũa pessoa que outra (e chamade os aas vodas) 
.s. aa ffe da ẽcarnaçõ porque nõ deue seer ẽpuixado ou engeitado alguũ 
que queira reçeber a ffe de Christo (E sahirõ os seruos e apanharom todos 
maaos e boos.) porque na ygreja militãte mesturados som maaos cõ boos 
(e encherõ as vodas daquelles que stauã asseentados) porque segũdo 
dicto he a ffe catholica he derramada per todo o mũdo. Ou encherõse 
quanto ao cõto que auiã de seer e quanto ao mereçimẽto. e quanto ao 
que deus ãte tijnha ordenado. a qual cousa sera ẽ fijm do mũdo quando 
for cheo o cõto dos scolhidos (e entrou el rey) .s. deus a julguar toda 
a trijndade julguara .s. dara a cada huũ segũdo seus mereçimẽtos (para 
veer os que stauã asseẽtados) .s. assesseguados na ffe sperãdo a vida dos 
fiees stremãdo os mereçimẽtos e demeritos de cada huũ delles. Os fiees 
perteeçem no juyzo seer ca o fiel julguado he ja. e a sua entrada he de 
duas maneiras .s. geeralmẽte no dia do juyzo. e specialmẽte na morte 
de cada huũ.

E nota que assentar se aa mesa de Christo he participar e comunicar 
dos sacramẽtos da ygreja e teer a ffe de Christo e as suas graças e 
benefiçios (e vio ally huũ homẽ) .s. todo o ajũtamẽto dos maaos: os 
quaaes em / mallicia acõpanhã em huũ. (e nõ era vestido de vestiduras 
de voda) .s. tijnha a ffe de Christo e nõ as obras que se cõplẽ na ley e no 
euãgelho e fazẽ vestidura de nouo ao homẽ. Aqueste homẽ que ha ffe sem 
obras he aquelle que veẽ a ygreja e traz boca e dẽtes pera comer e nõ traz 
outra cousa honrosa nẽ que bẽ pareça .s. nõ traz alguũs boos costumes. 
Ou aquelle nõ vestido de vestiduras de voda he aquelle que teẽ ffe sem 
caridade. Chamase a caridade vestidura que cobre a multidõ dos pecados 
porque tira o frio das tẽptações. e porque correge e affeita cõ joyas de 
virtudes. e porque esqueenta os desejos porque sem ella nõ prazẽ a deus 
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nossas obras. E segũdo diz Agust. aquesta faz defferẽça antre os filhos 
do regno e da perdiçõ. E chama se de voda porque os casamẽtos se fazẽ 
por cobrar e cõfirmar e acreçẽtar a amizade. Em o casamẽto pois do filho 
de deus que fez cõ a natureza humana foy reformada a amizade antre nos 
e deus e firmada por sempre e acreçẽtada. Onde Grego. Dereitamẽte diz 
a caridade he chamada vestidura de voda: por que aquesta trouue ẽ sy 
o nosso fazedor quãdo veyo aas vodas e ajũtamẽto da ygreja consigo. 
Aquelle pois que per caridade veyo aos homẽs este demostrou que a 
caridade era vestidura de voda. E he de saber que assi como ẽ dous paaos 
de teear .s. nõ horgã de çima e no outro de baixo he teçida a vestidura ou 
pano della. assi a caridade he auida ẽ dous preçeptos .s. ẽ amor de deus e 
em amor do prouximo. Duas cousas he neçessario pois de auer qualquer 
que quiser trazer vestidura de voda .s. dous preçeptos de caridade. a hũa 
das quaaes nõ deue leixar a outra .s. que nẽ por a cõpaixõ dos prouximos 
nẽ leixe a cõtẽplaçõ de deus nẽ por se apeguar mais do que deue a 
cõtẽplaçõ de deus nõ leixe a cõpaixõ do prouximo. E he ajnda de saber 
que o amor do prouximo se departe ẽ duas partes e ẽ dous preçeptos: ẽ 
como diga huũ sabedor todas cousas que tu ordenares e desejares que te 
nõ sejã feitas: guarda te de as fazeres a outrẽ e a verdade meesma per si 
preegua. Todas cousas que vos quiserdes que vos façã os homẽs aquellas 
meesmas lhes fazee. A caridade verdadeira he quando o amigo he amado 
ẽ deus e he amado o jmijgo per deus. Grãdes e altas cousas som aquellas 
e muy graues de fazer a mujtos. mas empero aquesta he a vestidu[L iiij]//
ra de voda. e qualquer que sta asseseguado ou asseentado aa mesa da 
ffe e nõ teẽ aquesta seja sollicito e aja temor que quando entrar o rey nõ 
seja elle lançado fora. Estas cousas Grego. (e disselhe) porque a cada 
huũ homẽ no juyzo particular quando morre pregũta o juyz de todos de 
que guisa husou na fe christaã mas em fijm do mũdo falla elle a todo o 
linhagẽ humanal dizẽdo. (amigo) per participaçõ da ffe. mas nõ per obra 
o que deuia. Amigo per obriguaçõ: nõ per paguamento: amigo per nome 
e nõ per obra. Chamase pois o pecador amigo por a vijnda da ffe. aquela 
he hũa noticia e huũ dõ de deus como quer que nõ auõde aa saluaçõ. 
He ajnda chamado amigo per natureza. porque he feyto aa ymagẽ de 
deus: ou porque foy cõuidado (como entraste aqui?) antre a cõgregaçõ 
dos fiees reçebẽdo os sacramẽtos da ygreja e confessando a sua ffe (nõ 
auẽdo vestidura de voda) .s. obras sem as quaaes a ffe he morta. Ou nõ 
teẽdo vestidura de voda s. caridade. porque sem tal vestidura nõ deue 
alguẽ cheguar se aa comunhõ dos fiees. porque razoada cousa he que os 
conuidados sejã semelhãtes na vestidura ao noyuo ou sposo que vestio 
vestidura de caridade.
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E nota que muytos dos que stã nas vodas de Christo som vestidos 
de burel de auareza. e alguũs som de purpura de soberba. e alguũs douro 
de vaã gloria. e alguũs de pelles de ouelhas de justiça fingida. e alguũs 
de armas de sanha e alguũs teẽ vestidura çuja de pecado de luxuria. e 
alguũs spedaçada de rõpedura de ẽueja. e alguũs mal apostada per 
negligẽcia de açidia. e alguũs muyto molle por esguardo de cõprazerẽ. 
Outros a teẽ muyto faldrada e larga per destroyçõ de gula dos quaaes 
todos diz em Sophonias. Eu visitarey todos aquelles que som vestidos 
de vestiduras stranhas. (e aquelle callou se) por reçeo de nõ seer acusado. 
e por a vergonha da maldade. e por nõ teer scusa e auer empacho. porque 
nõ sabia que respõder. porque a deus nõ pode alguẽ respõder. Mas vẽçido 
da propria cõsciẽcia (foy feyto mudo) per aquesto que aqueste se fez 
mudo e nõ fallou se mostrou que ẽ aquelle postumeyro exame toda 
maneira de scusa çessara (Em tõ disse o rey aos ministros) .s. aos angeos 
enxecutores da justiça diuinal ou aquestes sõ os spiritus malignos que 
som ordenados pera punir os dãpnados (atadas as maãos e os pees) / s. 
tirãdo o poderio de bẽ obrar e de tornar a saluaçõ e recuperar graça. ou 
os pees som o poder e faculdade do liure aluidro. e as maãos sõ a potencia 
da obra. e cada hũa cousa destas he leguada em os dãpnados (e meteyo 
e lãçaaeyo nas scoridades mais defora) .s. mais afastadas da visom de 
deus porque outrosi sõ fora de todo o dia e claridade e fora de todo çerco 
da misericordia de deos. Ou scoridades de fora .s. corporaaes e quanto 
ao lugar fora posto1. porque elle em quanto viueo ouue aqui treeuas de 
dẽtro na voõtade. As treeuas da ignorãcia leuã o homẽ aas treeuas da 
culpa. e aquestas leuã as treeuas da pena. Onde segũdo Grego. as treeuas 
de dentro chamamos as treeuas das voontades. e as treeuas de fora sõ 
chamadas por aquella noite e scoridõ eternal de dãpnaçõ que para sempre 
ha de durar. Aquelles que agora som leuados no viçio per seu grado serã 
leuados no tormẽto cõtra sua voõtade e a pena leuara alli aquelles que 
legou aqui a culpa de maneira que nõ possa fazer boas obras. e aquello 
que passara alli aquelle que aqui nõ curou de viuer bẽ dizeo assi como 
se segue (alli sera choro) dos olhos os quaaes per cobijças desordenadas 
aqui andã parãdomẽtes em vaydades do mũdo (e apertamẽto de dentes) 
os quaaes aqui se allegrauã e desenfadauã ẽ mẽtir. por tal que cada huũs 
mẽbros sejã subjectos a tormẽtos segũdo no mũdo erã subjeictos a vicios. 
Ou choro e apertamento de dẽtes .s. door de voõtade e do corpo. aas 
quaaes cousas som reduzidas todas as penas do inferno. O choro naçe 
de tristeza. e o apertamẽto de dẽtes naçe de cousas desuayradas e cõtrairas 

1  No original: postos.
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.s. do ardor do fogo e do frio do inferno. Onde dize se em Job que das 
augoas das neues passara a muj grãde queẽtura. E em o choro e 
apertamento de dẽtes he cousa que demostra voõtade queyxosa por quãto 
tarde cada huũ fez peendença. e porque tarde começou de gemer. e porque 
tarde ouue pesar de si meesmo. e porque por tã pequena cousa como he 
a maldade onde he cometido pecado. E porque no cõuite das vodas nõ 
se paramẽtes ao começo mas aa fim por tãto leyxãdo aquelle em que se 
entẽde o corpo de todos malles pronũçiasse e declarasse a sentẽça geeral. 
e a cõclusõ da historia ou1 conto .s. (muytos som chamados) aa ffe 
catholica. (e poucos som os escolhidos) aa gloria ẽ // cõparaçõ daquelles 
que sõ chamados a ffe porque antre muytos que ouuerõ e tomarom a fe 
poucos som os scolhydos que tenhã a fe formada. E tam bẽ os homẽs 
todos som chamados aa fe mas poucos som os scolhidos por que pouco 
som os fiees ẽ respecto dos jnfiees. E tal he aquello que se diz que foy 
lançado huũ das vodas per o qual se entende toda ha vniuersidade dos 
maaos que ham fe sem obras de caridade. por que segundo Agustinho. 
aquelle homẽ que foy lãçado fora nõ significa huũ homẽ. mas muytos 
porque aquelle huũ he o corpo dos maaos. Onde em outro lugar se diz 
que largo he o caminho que leua aa vida e poucos sõ os que o achã. e 
aquesto nos deuia muyto de spantar e mouer aa humildade porque nõ he 
çerto se somos da quelle pequeno cõto dos scolhidos. E he de notar que 
aquesta paullaura .s. assy he choro e apertamẽto de dentes sete vezes se 
lee no euãgelho. E aquesto he prinçipalmẽte contra sete viçios e 
singularmẽte dos prellados segundo que em cada huũ he dada a causa. 
A primeira he por que entrou elle mal e per dinheiro e nõ per deus e per 
cobijça e nõ per caridade. onde se diz como entraste aqui sem vestidura 
de voda. Itẽ seguesse ally auera choro e apertamẽto de dentes. A segũda 
he que viuerã mal e nom como pastores mas como roubadores e nõ2 
como bispos mas como epicurios. onde ençima no cõto da rede lançada 
ao mar se diz e aos maaos lãçarõ fora e seguesse. E ally e sera choro e 
apertamento de dẽtes. E a terçeira causa he por que scandalizarom os 
outros assy como a pedra que subitamẽte topa no pee ou o pee em ella 
que o fere e faz em bicar. Onde se diz ençima e apanharã do seu regno 
todollos scandallos. E seguesse. Ally auera choro e apertamẽto de dẽtes. 
A quarta por que ensinando e regẽdo forõ sem prouecto. Onde embaixo 
diz. O seruo sem proueito lançaaeo nas treuas mais defora e seguesse. 
ally sera choro e apertamẽto de dẽtes. A quinta porque fezerõ o pressom 

1  No original: on.
2  No original: no.
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per pallaura e per auareza de obra segũdo se diz adiãte. Se disser o seruo 
maao meu senhor tardara e nõ vijnra tam aginha etc. Poera a sua parte 
com os ypocritas e seguesse. Ally sera choro e apertamento de dentes. 
A sexta porque grandes cousas presumirã de si meesmos creendo e cõ/
fiando e guabãdo se ajnda de mayores. onde em çima se diz per ventura 
nom comemos e beuemos nos açerca de ti etc. e seguese. Ally sera choro 
e apertamẽto de dẽtes. E a septima porque nom fezerom peendença. O 
alleuantamẽto da soberba he cõtrairo a humildade da penitẽçia onde 
ençima do filho do çẽturio se diz que os filhos do regno seram lãçados 
nas treeuas mais de fora e segue se. Ally sera choro e apertamẽto de 
dentes. Aquestas vodas pois de Christo e da ygreja amemos pois de 
voõtade e aos prazeres çellestriaaes da questas nos a jũtemos pois que 
somos chamados e entremos a ellas. e ante do dia da quelle postumeiro 
apertamẽto de alma e carne lauemos as magoas da quello que fezemos 
e cuydamos. Se alguẽ em o tẽpo do juyzo for achado sob nome de 
christaão e nõ teuer obras de Christo ouuira o rey que lhe dira. Amigo 
como entraste aqui nõ teẽdo vestidura de voda? como se lhe dissesse 
porque foste tu feito christaão pois que as tuas obras nõ som de christaão? 
Nẽhuũ pois presume de si por seer chamado atee seer seguro da fim que 
auera porque todos deus chama per a voõtade anteçedẽte e primeira 
segũdo a qual elle quer que todos homẽs sejam saluos. empero poucos 
som os scolhidos porque poucos percalçã a bem auẽturança em respectos 
da quelles que som dãpnados. Alguũs som chamados que soomẽte nõ 
começã de hir ao chamado. e alguũs hy ha que nõ perseuerã em aquello 
que começarõ de bẽ. Nõ se mostra seer christaão se nõ aquelle que segue 
a doctrina de Christo e que arremeda ou seu exẽplo. Aquelles que mal 
viuẽ e som chamados christaãos injuria fazem a Christo. Onde Agu. diz. 
Nõ toma alguẽ o nome sẽ causa. Para seer chamado çapateiro neçessario 
he que faça calçado ou çapatos. e se for chamado ferreiro ou artesaão de 
outra qualquer arte ella lhe da o nome. E per aquestes exẽplos conheçemos 
que nõ ha hy nome sẽ obra e que todo nome se nomea do seu feito. 
Aquelle pois tem o nome de Christo em vaão que nõ a remeda Christo. 
que te aproueita seeres chamado aquello que nõ es. e husurpares o nome 
alheo? Mas se tu as dellecto e prazer em seeres christaão faze aquellas 
cousas que som de christaandade: e com razom aue nome de christaão. 
Tu pois como es christaão chamado as obras de Christo som obras de 
justiça e de bondade de jntegridade de paçiençia e ca//stidade de vergonha 
e de piedade de humildade e de jnnoçẽcia. e tu como filhas e as per teu 
nome pois que de tãtas cousas como lhe perteẽçe tã poucas tees. Aquelle 
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he christaão que o he per obra. e nõ per nome soomẽte. e aquelle que 
segue o caminho de Christo e o arremeda ẽ todas obras assi como he 
scripto. Aquelle que diz que he christaão deue andar assi como elle ãdou. 
Christaão he aquelle que de dia e de nocte serue a Christo e aquelle que 
nõ çessa de maginar e pẽssar ẽ seus mandamẽtos. e aquelle que he pobre 
ao mũdo porque seja rico quanto a deus e aquelle que faz por seer auido 
ante os homẽs por seer deshonrado. por tal que açerca de deus e dos 
anjeos seja auido por glorioso e hõrrado. E aquelle que nõ teẽ cousa 
fingida nẽ emcuberta ẽ seu coraçõ1 e cuja alma he simpliz e sem magoa. 
e cuja cõsciẽçia he pura e fiel. e cuja voõtade toda he ẽ deus. e cuja 
sperança toda he em Christo. e que deseja mais as cousas celestriaaes 
que as terreaaes e menospreza as cousas humanaaes porque possa auer 
as diuinaaes. Estas cousas Agustinho. Onde Leo papa diz que em vaão 
sõ chamados christaãos se nõ som aremedadores de Christo o qual por 
tãto se chamou caminho ou carreira por que a vida do meestre e a sua 
cõuersaçõ fosse forma aos discipollos e que o seruo escolhesse aquella 
humildade a qual seguio o senhor. Onde e Cipria. diz. Nõ he alguẽ 
chamado christaão dereitamente saluo aquelle que ẽ costumes he 
semelhauel a Christo. Onde Ansselmo diz que antre os jnfiees som cõtados 
aquelles que nõ cõprirõ o que prometerõ. Qualquer pois que nõ segue a 
Christo nõ soomẽte mereçe de perder o nome de christaão. mas ajnda 
pode seer chamado ante christo. Onde Agustinho diz. Qualquer que nega 
Christo per obras ante christo he. e mais mẽtiroso he que ante christo. 
aquelle que per boca conheçe Christo. e per obra o negua. e por tãto he 
mẽtiroso porque hũa cousa diz e outra faz. Qual he o que nõ cree que 
Jhesu seja Christo? Aquele que nõ viue segũdo Christo mãda. ante christo 
he. Muytos dizẽ que creẽ ou dizẽ o credo mas a fe sem obras morta he 
e nõ salua alguũ. E diz mais. Todos neguã que Christo veyo ẽ carne .s. 
aquelles que quebrãtam a caridade. Nõ teẽ algũ aquesta caridade .s. que 
ponha a sua alma por seus amigos. Aquelle pois quebrãta a caridade 
ajnda que diga o que lhe prouer da lingoa que per a sua maa vida negua 
que Jhesu veyo ẽ carne e aqueste onde quer que / for e entrar he ante 
christo. Estas cousas Agustinho. Em aquesto principalmẽte nos outros 
christaãos scãdalizamos os gẽtios e enfiees .s. porque nõ auemos caridade 
nẽ virtuosa vida. Onde e Crisostomo diz que nõ he outra cousa a que 
scandaliza os gẽtios se nõ que antre nos nõ ha amor. Quando a maldade 
for multiplicada e acreçẽtada a refeeçera o amor. Nõ ha hy cousa que 
tanto faça a vida clara como o amor. Nẽ ha hy cousa que tanto cõuerta 

1  No original: çoraçõ.
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os gentios como a virtude do coraçõ e da booa voõtade e nõ ha hy cousa 
que assi scandallize como a malliçia. Quãdo o jnfiel ou gẽtio vir husar 
da auareza e de roubo aa quelle que manda e preegua o cõtrairo e vee 
aquelles que mãdã amar seus jnmijgos que elles se seruẽ e husã dos seus 
poboos como de bestas feras diz aquellas cousas que elles dizem que 
som escarneo. Quando elles veẽ auer medo da morte como creerõ as 
pallauras e sermoões que fallã de nõ curar da morte e da jnmortallidade 
e quando vir que amamos o senhorio e somos jnclinados a outras paixoões 
entõ sta elle mais firme ẽ suas doctrinas e teẽçoões nõ pẽssando que he 
aquello cousa que valha nada. Nos somos pois causa e aazo de elles starẽ 
em seu error. porque a sseita e doctrina que teẽ açerca de si ja a ouuerõ 
leixada mas sõ muyto marauilhados da nossa e por aazo da vida que 
fazemos elles sõ detheudos e nõ se cõuertẽ porque per pallauras ligeira 
cousa he de dizer. e muytos açerca delles fezerõ mas requerẽ que 
mostremos o que dizemos per obras dizẽdo mostra me a tua fe per as 
tuas obras. E como descobrimos as nossas crueldades somos chamados 
destruidores dos beẽs dos proximos .s. nos que fazemos perder todo o 
mũdo por a qual razom nos apaguaremos todas aquestas cousas e de nos 
sera tomada vinguança por ellas nom soomente por os malles que fazemos 
mas pero aquelles por que o nome de deos he blasfemado. Atee quando 
pois somos enuoltos e leguados em aquestes dinheiros e em aqueste 
dellecto e em aquestas paixoões? Cessemos pois das outras cousas e 
tomemos toda virtude por tal que husemos e logremos os beẽs que ham 
de vijnr. Estas cousas Crisostomo.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo rey da gloria que per teus messegeiros .s. 
per santa scri//ptura e per jnfirmidades e perijgos de viuer e mudaçom 
da ventura e per voontade graçiosa e do teu moto proprio nos chamaste 
aas tuas vodas outorganos a caridade que he vestidura de voda de guisa 
que nõ stemos mudos cõ empacho: e leixemos de fallar jamais o louuor 
de deus e cõfessar nosso pecado por tal que nõ sejamos apartados da 
refecçõ e mãtijmẽto de spiritual allegria .s. de paz e seguridade e da nos 
vestidura de voda de piedade e de boõs feitos por tal que atados de pees 
e de maãos nom sejamos lãçados nas treeuas. Amen.
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Da questom da pagua do trebuto e da molher que ouue
sete maridos. Capitollo .xxxv.

(Entom) depois das sobredictas cousas: e aquella meesma terça 
feira. (forõ se os phariseus aos herodianos e teuerõ conselho.) porque de 
fallarẽ todos jũtos podessẽ melhor entender como podessem enganar 
Jhesu e que pois nom podiã reprehẽder da obra. (que o accusassẽ e 
cõprehẽdessem em pallaura) porque mais aginha se reprehende o homẽ 
em pallaura que nas obras. (E enuiarõ discipollos da sua seyta cõ os 
heredianos) .s. os seruidores de Herodes. o qual por parte do ẽperador 
Çesar staua ally por presidẽte e gouernador dos que regiã a justiça por 
tal que os discipollos o cõprehẽdessem. e aquelles ministros ou algozes 
o prehẽdessem pera o atormẽtar em o corpo. Segũdo Crisostomo aquesto 
fezerõ porque se peruẽtura os phariseus que erã conheçidos de Christo 
e que elle auia por sospectos a elle por si meesmos vyeram pera o 
cõprehẽder e accusar ẽ o que dissesse nõ o poderõ fazer. porque elle se 
auisara ẽ suas pallauras: e por tãto enuiauã messegeiros que nõ fossẽ 
conheçidos porque ligeiramẽte o enguanassẽ. E ajnda que per ventura 
elles fossẽ vençidos ou conheçidos que nõ ouuessẽ vergonha de seer 
achados ẽ mẽtira. e por tãto enuiarom aquestes cõ os algozes de Herodes 
porque o reprehẽdessẽ de qual quer cousa que dissesse (E çertarõ no.) 
como abelhas tragẽdo o mel na boca e na traseira o agulhã. E 
louuaminheyramẽte guabauã em elle verdade de tres maneiras dizẽdo. 
(meestre sa/bemos que verdadeiro es) quanto aa vida que fazes e nõ es 
ypocrita. Ex aqui a verdade da vida. (e ẽsinas verdadeiramẽte o caminho 
de deos) ex aqui a verdade da doctrina. (e nõ tees cuydado ou themor 
nẽ.) fazes por fauor cousa algũa. (esto he que nõ curas de pessoa qualquer 
que seja.) a qual cousa declara adeãte e dizẽ que tu nõ tees mẽtes 
geeralmẽte aas pessoas de huũs mais que outros mas a todos 
jndistinctamẽte grandes e pequenos dizes verdade. Ex aqui a verdade de 
justiça. Mas per o cõtrairo fazẽ mujtos agora os quaaes accusã 
pubricamẽte os pobres e os metẽ em vergonha. mas os ricos que fazẽ 
outros mayores eros sollamẽte nõ lhe acenã da olho. Segũdo Crisostomo 
antre os pecados dos saçerdotes o mayor he que parãmẽtes aas pessoas 
e nõ aas causas e feitos e porẽ meosprezãdo os pobres promouẽ aos 
benefiçios os maaos e os ricos e emxalçãnos. Onde outro si diz aqueste 
meesmo Crisostomo que o chamauã nõ mestre verdadeiro porque 
afaaguãdoo e hõrrãdoo que lhes descobrisse o segredo do seu coraçõ 
como se os quisesse auer pera seerẽ seus discipollos. Aqueste he o 
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primeiro fingimẽto dos ypocritas .s. louuã aquelles que querẽ destroyr 
por tal que dellectaçom do louuor jnclinẽ pouco e pouco os coraçoões 
dos homẽs aa simprizidade de se cõfessarẽ e descobrirẽ benignamẽte o 
que teẽ na voõtade. Estas cousas Crisostomo. Estes sõ semelhauees 
aaquelles homẽs que louuã algũus quando stã presentes e per detras 
prophaçã e dizẽ mal. E quã cheo he o mũdo da questes homẽs pestilẽçiaaes 
e peçonhentos dos quaaes guarde deus os que sõ seus. Onde segundo 
Agustinho duas geeraçoões ou maneiras sõ de perseguidores .s. da quelles 
que doestã e afaaguã. e mais persegue a lĩgua do louuaminheiro que a 
maão do jnmijgo mortal. E pregũtãdo cõ pallauras doçes dizẽ adiãte. 
(dize nos pois que te pareçe?) porque çertos somos que1 nõ leixaras de 
dizer a verdade por a magestade e emperio de Çesar. (he liçito de se2 dar 
a peita a Çesar ou nom?) Aquesta questõ feita ante elles malliçiosamẽte 
lhe preposerõ porque se dissesse que nõ era liçito que fosse logo preso 
como cõtrairo ao emperador e se dissesse que era liçito que caya ẽ maão 
do poboo como aquelle que era contrairo aa // sua liberdade e a hõrra 
diuinal. E assi todo seu artifiçio era perijgoso de cada parte. Diziã algũs 
que os romaãos pellejauã e deffẽssauã a reepublica e a tijnhã ẽ assessego 
e que porem deuiã auer o tributo mas per o cõtrairo affirmauã e diziã os 
phariseus .s. que aquelles que seruiã ao muy alto deus como quer que 
paguassem dizimas que nõ deuiã paguar tributo a alguũ homẽ mas a fõte 
da sabedoria respõdeo ẽ maneira que reseruou a deus seus dereytos e a 
Çesar os seus e escapou dos emguanos da quelles dizendo lhes (Para que 
me tẽptaaes ypocritas) Segũdo Crisostomo diz que elle respondeo nõ 
brãdamẽte segundo forõ as pallauras delles. mas asperamẽte. segũdo 
suas tẽptaçoões dãdo a nos ensinãça que asperamẽte respondamos aos 
que nos louuaminharẽ ou guabarẽ. E segũdo aqueste meesmo doctor os 
phariseus3 lhe fallauã brãdamẽte pera o accusarẽ e cõdempnarẽ mas 
Jhesu avergonhaua os e reprehẽdia os por os saluar porque mais proueito 
faz ao homẽ o senhor deus ajnda que seja jrado mais que outro homẽ 
que lhe seja fauorauel e graçioso. E deze se adiãte. (mostray me a moeda 
do tributo ou da peita) .s. o dinheiro que se da do tributo cada huũ anno. 
e era de prata e chamaua se dinheiro que quer dizer em latĩ dez porque 
vallya dez daquelles dinheiros que se husauam e tijnha a ymagẽ de Çesar 
e o seu nome. Propriamẽte a moeda se chama aquelle cunhamẽto e 
aquellas leteras e dinheiro he aquelle pedaço de metal em que se scriuẽ 

1  No original: qne.
2  No original: se de.
3  No original: pbariseus.



569Ludolfo de Saxónia

e trazẽdo lhe elles o dinheiro do cẽsual. (Disse lhes. De quẽ he esta tal 
ymagem?) quanto aa fegura (e cuja he aquesta sobre scripçõ?) quanto 
aa scriptura. Nõ pregũtou por nõ o saber mais porque respõdesse e 
cõcordasse com suas pallauras. quis o senhor veer a materia sobre que 
se fundaua a questõ por nos emformar calladamẽte que nõ nos apressemos 
em dar sentẽça mas que jnteiramẽte1 e perfeita emqueiramos e saybamos 
a verdade ante que demos a determinaçõ (e diziãlhe de Çesar) Entõ 
daquestas premissas e cousas ante dictas tragendo a determinaçom da 
questom. (disse lhes. Daae pois as cousas que sõ de Çesar. a Çesar) .s. 
o tributo e o dinheiro per a qual conheçees que lhe sooes subjectos. Onde 
segũdo Crisosto. aquellas cousas soomẽte mandou Christo / ou disse que 
dessẽ a Çesar que nõ som contra a piedade. porque se algũa cousa hy ha 
tal nõ he aquello tal tributo de Çesar mas do diaboo (E as cousas que 
som deos a deos.) segũdo Jeronimo as dizimas e primiçias e offertas e 
hostias ou sacrifiçio assi como elle pagou os tributos por si e por Pedro 
e deu a deus seu padre aquello que seu he fazẽdo a sua voõtade. Ou 
deuemos paguar e entregar ao mundo as suas honrras nõ curãdo dellas 
e os seus viços e dellectos auorreçendoos e as suas riquezas desprezãdoas 
e a deus deuemos dar as dizimas e premiçias e offertas. Segũdo Ambrosio 
assi como o emperador quer que a moeda tenha sua ymagẽ e seja 
cunhadado seu cunho assi quer deus que a alma seja alumiada do lume 
da sua cara e aquella ama e daquella se paga. Assi como o dinheiro he 
cunhado do cunho do seu rei assi mesmo he asinada a alma ou o homẽ 
a ymagẽ e semelhãça de deus a qual se rõpe e brita quando peca. E diz 
mais que pois que hũa he a jmagẽ de deus e outra he do mũdo se nõ 
queres seer obrigado a Çesar leixa as cousas que som do mũdo. Se nõ 
queres deuer cousa ao rey terreal leixa todas cousas do mũdo e sigue a 
Christo. E bẽ dereitamẽte disse que primeiro dessẽ a Çesar as cousas 
suas por que nõ pode alguẽ seer discipollo do senhor saluo se a renũçiar 
primeiramẽte ao mũdo mas todo o renũçiamos de pallauras mas nõ de 
voõtade porque quando reçebemos os sacramentos entõ renũçiamos as 
cousas do mũdo. O quã graues e maas cousas sõ fazer a deus promessas 
e nõ lhas paguar. Major cõtracto e obriguaçõ he o da fe que do dinheiro. 
Pagua o que prometeste em quãto es em aqueste corpo e ante que venha 
o requeredor que te meta no carçer. Onde Jeronimo diz assi. Vos que 
teendes a moeda de Çesar forçando vossas voõtades tornaae a Çesar a 
sua ymagem e daae vos meesmos a deus per voõtade vossa. Assignado 
he sobre nos o lume ou a ymagẽ da tua2 casa senhor e nõ do rostro de 

1  No original: jnteiaramẽte.
2  No original: tna.
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Çesar. Estas cousas Jeronimo. leixãdo pois as cousas que do mũdo som 
demos o corpo e a alma. e entẽdimento e voõtade e razõ e todas cousas 
que som em nos que delle reçebemos e nõ digo que lhas demos mas que 
lhas paguemos e tornemos como deuida. porque nõ sejamos yguaes aas 
bestas mas que husemos se//gũdo razõ em todas cousas. porque segundo 
Yllario. cousa digna e justa he que aaquelle nos demos todos inteiros a 
que conhoçemos seer obriguados em a naçẽça e em a cresçẽça. Nõ he 
cõueniẽte nẽ he cõtraira hũa cousa a outra .s. que o homẽ em as cousas 
tẽporaaes seja subjecto a outro homẽ e que nas cousas spirituaaes seja 
subjecto a deus e nõ a outrẽ. Cadahũa destas cousas se comporta e nõ he 
cõtraira hũa a outra. mas aquelle he bẽauẽturado que he fora daquella 
menor seruidõ das tẽporalidades. e que he subjecto a deus soo. por que 
aqueste tal he muyto liure e mais jsento e real que os reys e nõ ha temor 
da tyrãnya das riquezas nẽ da sanha e soberba do senhor.

Mysticamẽte nos auemos de dar a deus tributo de tres guisas ou 
cõto a qual elle demanda .s. do coraçõ perfeito amor. e da boca feruẽte 
e continuadamẽte ou ameudada doaçõ de graças e do corpo mortificaçõ 
volũtaria dos viçios. Em aquestas cousas ja dictas outrosi misticamẽte se 
nota e entẽdẽ tres cousas. Primeyramẽte se demanda que o dinheiro seja 
demostrado e visto. a segũda se faz pregũta cuja he a sobscripçõ daquelle 
dinheiro que alli foy tragido. e a terçeira seguese a difijmço e determinaçõ 
a quẽ deue seer dado. Em o dinheyro som aquestas cousas metal e peso 
e cunho cõ a ymagẽ. Ou metal ou materia he o bem obrar ou fazer mal 
o peso he a dereita entẽçõ ou torta. a ymagẽ se entẽde per a voõtade de 
dentro: e a sobscripçõ quanto ao feito de fora. A ymagẽ do demo he a 
culpa. e a ymagẽ de deus he a graça: e a sobscripçõ he a cõuersaçõ de 
fora a qual he ou humildosa segũdo a de Christo ou soberbosa segũdo o 
diaboo. A mostra deste dinheiro se faz na morte. O quã temerosa pregũta 
mostraae me a moeda do çenso ou do tributo .s. mostraaeme o homẽ 
de dentro que steue aadefora cuberto no saco da carne que o cobria e 
asoõbraua o qual foy lõgo tẽpo sperado aa peẽdença. Bẽauẽturado1 he 
aquelle que ẽ tõ pode dizer cortaste o meu saco e cobriste me ou açercaste2 
me darredor de allegria. Mas em o juyzo se fara pregũta por a ymagẽ. 
O quã spãtosa pregũta e nõ sera pregũta mas doesto dos maaos .s. de 
quẽ he aquesta ymagẽ e aqueste sobrescripto. Cada huũ traz a ymagẽ de 
cujas obras faz: ou de deus ou do diaboo. e a determinaçõ e diffinitiua 
se / dara quãdo forem paguos os mereçimẽtos s. daae a Çesar as cousas 
de Çesar. e a deus aquellas que suas som. por aquestes hirã ao tormẽto: e 

1  No original: Bẽauẽturadada.
2  No original: açerçaste.
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aquelles ao prazer (E aquelles que forõ ẽuiados per os phariseos) ouujndo 
a muy sabedor ou auisada reposta forõ marauilhados porque cõ arteiriçe 
nẽ asseitamẽto nom o poderõ vẽçer (e leixarõno) como vençidos (e forõ 
se) Onde Jeronimo diz que aquelles que deuerã de creer por veerẽ e 
entẽderẽ tã grãde sabedoria ficarõ spãtados. porque sua sageza e arteiriçe 
nõ achara lugar de o spreitar e reprehẽder. E assi leixãdoo tornarõ se 
leuãdo cõ sigo sua infieldade e mingoa de creẽça. e aquelle millagre que 
virõ (de sy como se partirõ os phariseos vyerõ a elle os saduçeos) porque 
pois o nõ podiã vẽçer por razõ que o vẽçessem por ameude vijrẽ a elle 
a fazer lhe muytas pregũtas e lhe toruassem o entẽder cõ enfadamẽto e 
assi o vẽçessem. Tres seytas auia antre os judeus que erã ja apartados 
da sua ley ou vida delles .s. os phariseus que erã stremados dos outros 
quanto ao trajo. e quanto aas ordenações e statutos: os quaaes auiã por 
melhores as suas regras e doctrinas que as de Moyses. e chamauã lhe 
a segũda a ley. e por tãto erã dictos phariseus porque esta dicçõ phares 
quer dizer departimento. Outros erã saduçeos: os quaaes erã apartados 
dos outros quanto aa doctrina. porque neguauã a resurecçõ e diziã que 
a alma era mortal e que morria cõ o corpo e nõ creiã que auia hi anjeo 
nẽ sprito mas auiã por boõs os liuros de Moyses. Outros erã chamados 
esenos ou oseos os quaaes nõ viuiã como os outros judeus. porque 
pouco menos vida faziã que mõjes e nõ casauã nẽ auiã ajũtamẽto cõ as 
molheres e todas cousas tijnhã em comuũ. Das primeiras duas seitas se 
faz aqui mençõ (os saduçeus cheguarõ se a Jhesu e proposerõ lhe huũa 
fabula que antre si fingirõ .s. da molher que ouuera sete maridos) em 
aqueste mũdo (de qual delles seria na resurrecçõ) por a qual pregũta 
queriã mostrar que nõ auia hi resurreiçõ. Pẽsauã elles que se hy ouuesse 
resurrecçõ que ẽ tõ se auiã de çelebrar e fazer vodas assi como agora. 
E porque pareçe cousa ĩcõueniẽte que seja dada em huũ tempo a sete 
hũa soo. por que nũca foy outorguado nẽ licito que hũa molher ouuesse 
jũtamẽte sete maridos mas bẽ foy outor//guado que huũ homẽ ouuesse 
muytas molheres. E aquesto diziã elles porque o parto e geeraçõ nõ 
saberiã de quẽ era. Ou a dariã determinadamẽte a huũ daquelles maridos. 
e per aquella razõ que deuia seer molher de huũ por aquella deuia de seer 
doutro. e assi entẽderõ cõcludir que a resurrecçõ era nẽhũa. E soluẽdo 
lhes o senhor a questom desfezelhes o senhor sua opiniõ e demostrou 
o seu erros dizẽdo (Erraaes ẽ aquesto) .s. porque negaaes a resurrecçõ 
e nõ sabees as scripturas que affirmã auer hy resurrecçõ e demostrã e 
ensinã a maneira per que he. Onde pareçe que outrosi nõ sabiã elles aa 
virtude de deus a qual pode resuscitar os corpos e aviuẽtallos depois da 
morte. por que poderoso foy de fazer todas cousas de nada. Errauã pois 
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aquestes porque cõtradiziã aas scripturas e mingoauã a virtude de deus 
(erraaes ajnda ẽ cuydar que alli hã de seer feitas vodas em a resurreiçõ) 
geeral (nẽ casarã nẽ serẽ casados) .s. os homẽs (nẽ tomarã molheres) nẽ 
ellas maridos. Nõ auera hy cõuersaçõ nẽ viuẽda carnal mas spiritual. e 
aquesto he o que se segue (serã asi como os anjeos de deus ẽ o çeeo) nõ 
em natureza mas em propriedade da spiritualidade .s. que nõ poderã ja 
seer corrõpidos nẽ geerados. porque çessando a causa çessa o effecto 
ou a sua obra. As vodas sõ ordenadas por causa de se geerarẽ filhos que 
sejã a seruiço de deus atee que seja cõplido o cõto dos predestinados o 
qual sera cõplido na resurreiçõ. e porẽ ja emtõ seremos como ãjeos sẽ 
çugidade de corrupçõ e sempre afficados em contẽplaçõ. E aquesto deue 
mouer os coraçoões aa deuoçõ .s. a cõsijraçõ daquella bẽauenturada vida 
a qual daqui a pouco speramos. segũdo Beda.

Misticamẽte per sete maridos se entẽde toda a vniuersidade dos 
maaos. a molher dos quaaes he a cõuersaçõ mũdanal os quaaes morrẽ 
sem filhos. porque toda esta vida que he sete dias som maninhos e sem 
fructo de booas obras os quaaes arebatados per a morte mezquinha em 
fim de todo passa a vida mũdana em que husarõ assi como molher que nõ 
pario nem fez fruto. Pode aĩda per nome daquesta molher seer entẽdida 
a ygreja a qual he sposada ao mũdo quando he cometida ao prelado. e 
o cõto de sete maridos que nõ geerarõ filhos da ygreja se entẽde per a 
vniuersidade de todos maaos prellados e clerigos. Aquelles nõ geerã 
filhos que nõ / curã de fazer proueito na ygreja de deus e por tãto mata 
os o demo.

E aquesta molher fallãdo moralmẽte pode seer dicta a alma 
peccador que he casada cõ todos sete vicios capitaaes. e a rresurrecçõ 
he quando esta alma he aleuãtada da morte da culpa aa resurreçõ da vida 
da graça a qual he arra e penhor ou signal da gloria. e por tãto quando 
aquesta resurrecçõ for formada per proposito de nõ tornar a recayr e 
cõfirmada per profissom de algũa relligiõ e promesa e for mantehuda 
e guardada emtõ ha semelhãça de vida angelical. Per castidade se faz 
ygual aa pureza dos anjeos. Os anjeos outrosi nõ teẽ cousa algũa em 
aqueste mũdo e cõtinuadamẽte obedeçẽ a deus. e assi fazẽ os boõs 
relligiosos. Os maaos pois sõ fallidos e mingoados os quaaes nõ leyxarõ 
soomẽte das suas obras algũa cousa que seja digna. e ajnda som pyores 
aquelles que leyxarõ de si memoria de maas obras. Depois que o senhor 
respõdeo aa sua pregũta e cõfundeo o seu error logo adyãte poõe a 
verdade da resurreiçõ confirmãdo per auctoridade da scriptura. E para 
prouar a resurrecçõ dos corpos trouue hũa autoridade tirada do Exodo. 
e primeiramẽte proua como as almas sõ duradoiras pera sempre o que 
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elles neguauã a qual prouada per cõseguinte proua a resurrecçõ dos 
corpos os quaaes cõ as almas fezerõ os beẽs ou os males. Dizesse no 
Exodo (Eu som deos de Abrahã e deos de Ysaac e deos de Jacob) quando 
aquestas cousas deus dizia ja aquestes eram mortos. (e deos nõ he deos 
dos mortos) que de todo som mortos (mas he deos dos que viuẽ) em 
algũa guisa e dos que som. E a razõ he tal. Deos nõ se chama senhor das 
cousas que som nichil. porque esta relaçõ que he da criatura ao criador 
he real e nõ se pode fundar em nada: ou em aquello que nõ he: e pois 
que elle se chama deus de Abrahã e de Ysaac e de Jacob os quaaes som 
mortos. Ergo pareçe que ajnda elles som onde quer que he. ca nõ diz 
elle eu foy mas eu som. assi como se aquelles fossem presentes agora. E 
pois nõ sõ quanto ao corpo. ergo quãto a alma som. E assy segue se que 
a alma nom morre com o corpo mas he eterna e duradoira pera sempre. 
E per aquesto proua auer hy resurreiçõ dos corpos segũdo a verdade 
daquello que he justiça e dereito. e porque pois elle diz que he deus de 
Abrahã e // dos outros que seruirõ em corpos justa cousa que assy sejã 
gualardoados cõ os corpos em que mereçerõ: e que geeralmẽte as almas 
e os corpos jũtamẽte reçebã os beẽs ou males que mereçerõ. Pois que 
o home foy aquelle que mereçeo ou demereçeo pareçe que a alma e o 
corpo forõ. porque estas duas partes fazem e som chamadas homẽ. e 
porẽ no tẽpo vijndoiro em ambas aquestas sera gualardoado ou punido 
jũtamẽte. e aquesto nõ se podia fazer se nõ fosse aquesto .s. a resurreiçõ 
dos coros. Hũa cousa proua o senhor expressamente .s. que as almas 
sempre viuẽ e que nõ morẽ cõ os corpos. e per cõseguĩte daquesto proua 
elle a outra cousa .s. a resurreiçõ dos corpos. Itẽ por appetito natural e 
inclinaçõ que as almas teẽ aos corpos seus por que natural he aas almas 
desejarẽ seus corpos pera seerẽ glorificados cõ aquelles cõ que mereçerõ. 
e por tanto porque seu desejo nõ seja em vaão e priuado neçessario he 
que lhe sejã entregues e tornados seus corpos: porque nõ pode a alma 
seer bẽ auenturada perfeitamẽte nẽ folguada saluo seer ajũtada em huũ 
corpo: ao qual ajũtamento ella teẽ hũa natural inclinaçõ e assy os corpos 
resurgirõ. Onde Jeronimo. Quãdo disse deus de Abrahã de Ysaac e de 
Jacob nomeãdo tres vezes deus declarou a trijndade. e emquanto disse 
que nõ era deus dos mortos soomẽte tornãdo a nomear hũa vez deus 
significou que auia hũa substãcia (e ouuindo as cõpanhas marauilharõ se 
da sua doctrina) Onde Remigio diz que nõ se marauilhauã os saduçeus: 
mas as outras gẽtes. Aquesto meesmo se faz em a ygreja quãdo per 
diuinal inspiraçõ som vençidos os aduersairos da ygreja entõ se allegra 
a companha dos fiees.
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Oraçom.

Senhor Jhesu Christo ensina me a entẽder as astuçias e maliçias dos 
enganadores e guarda me delles. e faze me que eu sayba sempre guardar a 
verdade da vida e doctrina e da justiça. outorgua me que eu seja assinado 
da tua ymagẽ e nõ da do jmijgo: porque leixãdo aquellas cousas que som 
do mundo e apeguando me soomente a ti te pague aquello que per tua 
graça de ti reçebi seruindo te lealmente com ellas. Outorga me ajnda que 
eu possa fugir aa cõuersaçõ da carne e do mũdo a qual he maninha. e que 
possa seguir a cõuersaçom / spiritual e çelestrial: porque seẽdo renouado 
per allegria da resurreiçõ mereça em os çeeos cõ os angeos auer e lograr 
a jnmortalidade e a tua visom. Amen.

Do primeiro e grande mandamẽto da ley e do segundo1 
semelhante a elle. Capitollo .xxxvj.

(Os phariseus ouuindo que com a reposta.) os saduçeos se partirõ 
e que nõ tijnham mais que dizer cõtra a sua reposta (e auẽdo dello 
prazer ajũtarõ se) todos a elle cometẽdoo per outra  maneira (e vierõ em 
gram multidom) porque o spantassem mais. Onde Crisosto. diz que se 
assumarõ por tal que a multidõ vençessem aquelle que per razõ vençer 
nõ podiã. estes se mostrarõ seer nuus da verdade: os quaaes se armã e 
aiũtando se mujtos: porque doutra guisa nõ ham ousança. Estas cousas 
Criso. (E partidos os saduceos vierom os phariseus) para o tẽptarẽ e cõ 
passos trigosos para o anojarẽ e toruarẽ. Ajnda que estes fossem cõtrairos 
aos saduçeos na opiniõ da ĩmortalidade da alma e da resurreyçõ dos 
mortos. empero cõcordauã a perseguirẽ Jhesu Christo. Onde Jero. diz 
delles que fezerõ cõcordia pera esto assy como Herodes cõ Pillatos na 
morte de Christo (e huũ delles que era scripuã e doctor da ley chegou 
se e temptando) de tomar a Jhesu cõ pallaura. disse (mestre qual he o 
mãdado major em a ley) Preegũtou o por o tẽptar e nõ por desejo que 
teuesse por saber. Onde Crisosto. diz que chama mestre aaquelle de que 
nõ queria seer discipollo. e pregũtaua per o mãdado grãde aquelle que nõ 
guardaua soomẽte o pequeno. aquelle deue preguntar por a mayor justiça 
que cõprio ja a menor. Estas cousas Criso. Daquesto preguntou porque ẽtõ 
sobre aquesto auia hy opiniões. alguũs diziã que os sacrificios e offertas 
praziã a deus mais que as obras da caridade. e outros diziã o cõtrairo o 
que he mais verdade. (E disselhe Jhesu. Amaras o senhor teu) segũdo 

1  No original: segnndo.
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diz Criso. nõ temeras mas amaras. O temor he dos seruos e o amor dos 
filhos. nẽ disse que o conheçessem: mas que o amassem. Conheçer diz 
he cousa propria aa natureza humanal: mas amar propriamẽte perteẽçe 
ao coraçõ1 religioso e dereito. amaras diz o senhor  // deos teu (de todo 
teu coraçõ) .s. de todo teu entendimẽto e sem temor nẽ spãto de maneira 
que em confessares a diuijndade nõ aja lugar erro alguũ (E em toda 
tua alma) s. em toda tua voõtade sem cõtradiçõ e sem cõtrariedade .s. 
que nõ tenhas cousa algũa cõtraira. (E em toda tua voõtade) .s. de toda 
memoria sem esqueeçimẽto nõ te nẽbrãdo doutra cousa que primeiro nõ 
sejas nẽbrado de deus (E de toda tua virtude ou força) .s. que todas tuas 
forças o seruã e se despendã em elle. Onde Agustinho diz. He mãdado a 
ti que ames deus de todo teu coraçõ por tal que todas tuas meditaçoões e 
toda tu[a] alma toda tua vida e toda tua voõtade e todo teu entendimẽto 
ponhas em aquelle de que ouueste todas aquestas cousas que lhe das ou 
que lhe tornas. Nõ leixou pois parte algũa de nossa vida que deua star 
de vagar e ocçiosa nẽ deue cõsentir que se logre e aproueite de outra 
cousa. Mas que quer que lhe viera a voõtade damar que seja a rebatado 
e leuado ally onde se ajũta todo o cursso do amor. Entõ he homẽ mais 
boo quanto toda sua vida se vay ao bẽ que se nõ pode mudar. Onde 
Crisostomo. Que cousa he amaras deus de todo todo teu coraçõ se nõ que 
o teu coraçõ nõ seja jnclinado ao amor doutra cousa senõ soo de deus. 
Que cousa he em toda tua alma amar deus? s. teu coraçõ muy firme na 
fe. Aquelle que cree que todo bẽ he açerca de deus e que nẽhũa cousa 
he fora delle aquesta ama deus de toda alma. Que cousa he amar deus 
de toda voõtade? se nõ que todos seus sentidos que perteeçẽ aa voõtade 
sejã em deus occupados. Aquelle cujo entendimẽto serue a deus e que 
a voõtade de todas partes teẽ jnclinada em elle. este he o que ama deus 
de toda voõtade. Estas cousas Crisostomo. Segũdo Bernardo. amar de 
todo coraçõ he .s. sagesmẽte de maneira que nõ sejamos enganados per 
os enguallamẽtos dos demonios. e de toda alma .s. doçemẽte em guisa 
que nos nõ emguanemos nas dellectações da carne. E de toda voõtade .s. 
fortemẽte cõtra todas as pressas do mũdo que nos nõ apremã2 ou abaixem. 
estas tres cousas principalmẽte sõ aquellas que nos tornã e tirã do amor de 
deus .s. o diaboo e a carne e o mũdo. E diz adiãte. (que este he o mayor 
e primeiro mãdamẽto) Mayor per dignidade porque he de amar / aquelle 
que he primeiro .s. deus e he primeiro por que he preçepto que preçede 
porque primeiro deue seer amado deos que o prouximo. E em verdade 
aqueste he o mais nobre de todo. Porque em aqueste som cõpridos todos 

1  No original: coroçõ.
2  No original: premã a.
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mãdamentos. Este mandamento outrosi de amar deus he grãde porque 
a lley natural o mãda e he mayor porque a ley o manda duas vezes e o 
ripite ajnda outra vez .s. a ley de Moyses dada per deus e ordenada per 
os anjeos. E he muy grãde mandamẽto porque a ley do euãgelho dada 
per o filho de deus o confirma e he o primeiro na teẽçom da quelle que 
mãda. Em qualquer cousa que seja a fijm he na teẽçom primeiro que 
todas as cousas que som por aazo da fim. Onde o apostollo diz que a fijm 
do preçepto he a caridade. He pero tal fijm que nõ determina nẽ pooe 
cabo ou fijm aaquelle por o qual todo preçepto he ordenado. E ẽ outro 
lugar diz que o comprimẽto da ley he o amor. E o psalmista diz. De todo 
acabamẽto eu vym a fijm largo he muyto o teu mandado. Ou he primeiro 
pera neeçessidade que requere de seer guardado. E pera este mandamẽto 
perfectamẽte pode seer comprido se requerẽ quatro cousas. A primeira 
he nẽbrãça dos benefiçios de deus porque todas cousas que teemos de 
fora de nos ou seja corpo e a alma todas reçebemos de deus. e porẽ he 
forçado que de todas cousas que auemos ou seruamos e que o amemos 
de feito coraçom e obra. Muyto jngrato seria aquelle que cuydasse no 
benefiçio que lhe alguẽ fezesse e que o nõ amasse. A segũda cousa he a 
cõssijraçõ de exçellẽçia diuinal. Deus he mayor que nossos coraçoões e 
porẽ ajnda que de todo coraçõ e com todas forças o seruamos ajnda nõ 
somos soffiçientes nẽ satisfazemos. Onde no Ecclesiastico glorificaae o 
senhor quanto poderdes porque ajnda elle mais mereçe ca mayor he que 
todo louuor. A terçeira he a renũçiaçõ dos beẽs do mũdo e temporaaes. 
Grande jnjuria faz a deus aquelle que ygualla a elle algũa cousa o que 
se faz quando as cousas temporaaes e corruptiuees som amadas cõ elle 
de mestura e elle nõ quer que nos amemos outra cousa saluo elle porque 
elle soo sem parçeiro quer possuir o nosso coraçõ. Onde diz Agustinho. 
Senhor menos te ama aquelle que contigo algũa outra cousa ama. E 
Jeronimo diz que muyto a//uarẽto he aquelle a que deus nom abasta. A 
quarta cousa guardar se de todo dos pecados por que nom pode amar 
deus alguẽ que ste em pecado mortal e por tanto se diz que nõ pode alguẽ 
seruir dos senhores. Onde se em pecado stas nõ amas a deus. Nõ ama 
deus a soberboso nẽ o amador de vaã gloria. e aquelle que mais faz por 
o louuor vaão que he poo e nada que por deus nẽ o viçoso e dellectoso 
que por huũ dellecto que dura per huũ momẽto desampara deus nẽ o 
auarento que por dinheiro ou por nada o perde. De si disse adiãte. (O 
segũdo semelhante he aa queste.) nom ygoal mas semelhauel por que 
he de feito semelhãte .s. de amar ou de cousa semelhauel a deos .s. do 
homẽ que he feito a semelhança de deus .s. (amaras o teu prouximo 
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como a ti meesmo) .s. para a quello pera que amas a ty .s. pera ser justo 
e para auer graça e gloria como para ti desejas. Onde aquesta1 pallaura 
assi como nom quer de notar ou dizer ygualleza de graao2 por que 
primeiro e mais deuo eu de amar a my que os outros em casos yguaaes. 
mas denota e demostra semelhãça e ygualleza do bem desejado ou do 
bem desejar .s. que quissesse que o proximo fose em graça e em amor 
de deus. a qual cousa elle para si deseja. E aqueste mãdamẽto se diz o 
segũdo nõ por razõ doutra ordẽ se nõ quanto he aa materia que he deus 
e o prouximo. Huũ soo he preçepto de amar. Ou pervẽtura he chamado 
mãdamẽto segũdo porque o primeiro que amar deus he causa do amor 
do prouximo. E por tanto diz o apostollo aquelle que ama o prouximo 
cõprio a ley por que a causa se entende no causado per ella e nõ per o 
contrairo. E o amor do prouximo he conheçimento do amor que ha a 
deos e ajnda he criamento delle. Onde Gregorio. diz que per o amor de 
deus se geera o amor do prouximo. E per o amor do prouximo se cria o 
amor de deus. Estas cousas Grego.

Nota que o amor que falsso he se mostra per aquestes signaaes .s. 
se torua o amor de deus. e se algũa cousa se faz per o amor do prouximo 
que he contra o amor de deus e se leixa passar em aquelle que nõ ama 
algũa cousa nõ boa mais que em aquelle que nõ ama tanto e se lhe praz 
em elle cousa que lhe despraz em outro e se nõ lhe praz nẽ soporta em 
paciençia que o amigo ame outrẽ tanto como el/le ou mais. Outrosi o 
amor de si meesmo deue proçeder e seer primeiro que o amor do 
prouximo. Onde Agustinho diz assi. Primeiramente vee se sabes amar a 
ty meesmo. e entom te encomendo que ames  prouximo: como ty meesmo. 
mas se ajnda nom soubeste amar a ti meesmo temo me que desames o 
proximo assi como a ti. E diz mais que todo homẽ deue seer auido por 
prouximo porque a neguẽ deuemos fazer mal. Aquelle que ama os homẽs 
deue os de amar ou por que som justos ou porque o sejã. e por esto deue 
amar si meesmo ou por quanto he justo o pera que o seja. e desta guisa 
ama elle o prouximo como si meesmo sem perijgoo alguũ. Estas cousas 
Agustinho. Onde a maneira ou mesura de amar ou prouximo se cõsijra 
per quatro maneiras. Primeiramẽte segũdo a causa final s. que seja amado 
o prouximo por deus. a segunda maneira porque se ama ou deue amar o 
proximo he segũdo a causa material .s. que ama o bem em elle e nõ o 
mal. a terçeira segũdo a causa formal .s. que seja amado per ordenãça 
de vida .s. aa quẽ de deus. e aalẽ ou mais que os beẽs temporaaes. a quarta 

1  No original: aque/questa.
2  No original: graão.
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segũdo a causa effiçiẽte e mouẽte .s. por que he homẽ e nõ por que he 
padre soomẽte ou filho ou domestico ou amigo. E per aquestas maneiras 
deue ho homẽ amar si meesmo. E nota segũdo Agustinho que primeiramẽte 
he amado deus e segũdariamẽte se deue amar a alma propria. Terçeiramẽte 
a alma do prouximo. (e traz que em aquestes dous mãdamẽtos de amar 
toda a ley sta pẽdurada.) ou atada. (e os prophetas.) porque todollos dez 
mãdamẽtos e as amoestaçoões e ameaças em aquesto se acabã e aquesto 
he o que todas ellas querẽ e entẽdem .s. que aja hy caridade. porẽ todollos 
outros mãdados e scriptos da ley e dos prophetas nõ som saluo hũa 
splanaçã da questes dous mãdamẽtos porque todos som ordenados por 
aquestes dous. Itẽ todollos preçeptos aaquestes se refferẽ. O primeiro 
preçepto .s. do amor de deus cõprehende e acaba todollos mãdados da 
segũda tauoa. porque em o amor de deus se cõtẽ os outros sete 
mandamentos do amor do prouximo os quaaes erã scriptos na segũda 
tauoa porque aquelle que deus ama menospreza os ydollos e nõ toma o 
nome de deus em vaão. e guarda e santiffica o dia do domin[M]//go. E 
aquelle que ama o prouximo hõrra seu padre e madre e nõ mata nẽ furta 
nẽ comete adulterio nẽ diz testimunho falso nẽ cobijça a molher do seu 
prouximo nẽ cousa sua. porque segũdo Crisosto. assi como o odio faz 
naçer todo mal assi o amor faz naçer todo bẽ. Em tres cousas claramẽte 
se conheçe o amor de deus .s. que todas cuydaçoões e toda razõ humanal 
per que entẽdemos e desçernymos. ou sternamos o bẽ do mal se refeirã 
a deus e se occupẽ e as cousas de deus e que nõ fique cousa ẽ o homẽ 
que nõ seja subjecta ao amor de deus. Itẽ duas cousas som de guardar 
açerca do amor do prouximo .s. que seja criado e conseruado por bẽ 
feitoria e que nõ reçeba dampno ou perda per algũa malliçia. Hũa destas 
cousas he affirmatiua da qual diz Matheu quaaes quer cousas .s. liçitas 
ou perteeçẽtes que queres .s. cõ voõtade e razõ aguisada e de terminada 
antre o que he deuido e o que o nõ he que vos perdoẽ ou quitẽ de coraçõ 
e de boca e de obra os homẽs em quanto som rezoaauees e nõ animalyas 
brutas que nõ husã de razom. e nos aquello em semelhauel caso per 
voõtade e desejo inteiro fazee aos outros. E segũdo aquesta regra o amor 
do prouximo causa e faz e mãda que todos mouimẽtos de todas virtudes 
de dẽtro e de fora sejã a querer bẽ ao prouximo. Outra cousa he negatiua 
da qual diz Thobias aquello que razoadamẽte auorreçeres de te seer feito 
per voõtade nẽ per pallaura ou obra guardate que nõ faças a outrẽ per 
voontade nẽ obra nẽ per boca. e segũdo aquesta regra o amor carisa e 
faz que todos de viçios som sofreados açerca do prouximo mandandoos 
e sobjuguãdoos. Empero todos estes mãdamẽtos som huũ na raiz ou no 
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tronco da caridade porque todallas cousas deuemos fazer ẽ amor de deus 
e do prouximo. O a caridade regra da ordẽ dos scolhydos e ley vniuersal 
que todos legas virtude de virtudes ca nõ dos canones ley das leis. 
cõstituyçõ nõ do poboo mas plaçito do prinçipe mãdado do rey dos reis 
a qual nõ sollamẽte elle fez e stabelleçeo mandãdo mas pubricou a e 
jnssinãdoa persoalmẽte e comprio a guardãdoa. Ex aqui a ley do senhor 
que cõuerte as almas madre e nasçẽça das leis diuinaaes meestra e senhora 
da quellas que sõ humanaaes rezoadas e justas jnmigua e cõtraira das 
maas. a guar/da da qual se começa ẽ aquesta vida fazendo graças a deus 
cõtinuadamẽte assi atees a morte e a caba se em a outra vida. E porque 
segũdo diz Crisostomo os judeus pẽssando que Christo era homẽ puro 
tẽptauãno ca se creerã que era filho de deus nõ o tẽptarã. e porẽ querendo 
lhe Christo mostrar que era deus fez lhe tal pregũta por quanto elle viera 
por padeçer corregeo a falsa opiniõ dos judeos os quaaes Christo filho 
de Dauid. não auiã por seu senhor. E segũdo diz Jeronimo claramẽte lhes 
fallou de si meesmo por que nõ teuesseẽ scusa. e stãdo ajuntados os 
phariseus que o vierõ tẽptar preguntou lhes Jhesu como se lhes dissesse? 
Atees ora eu satisfiz. e respõdi como cõpria aas vossas questoões tempo 
he agora que vos me respõdaaes a algũa pregũta. Pregũtou lhes ergo por 
aquelle que criã que auia de vijnr pois que nõ queriã creer aquello que 
era presẽte e cujo filho deuia de seer dizẽdo (que vos pareçe de Christo?) 
s. do messias prometido na ley a qual vos creedes que ha de vijr (cujo 
filho he?) Em duas maneiras errauã os judeus açerca de Christo. 
Primeiramẽte açerca da pessoa porque elles nõ criã que aquelle era Christo 
naçido da virgem mas ajnda sperauã por elle. Itẽ errauã açerca de sua 
natureza por que nõ criã outrosi seer deus aquelle que sperauam mas 
auia de seer puro homẽ. Da queste segũdo error os pregũta cujo filho he. 
(E disserom lhe filho de Dauid) segũdo aquelle do psalmista do fructo 
do teu vẽtre poerey eu sobre a tua seeda (e disse lhes) arguindo em cõtra. 
(como pois se) Christo he puro homẽ segũdo vos creedes. (Dauid fallando 
em ho spiritu sancto.) e prophetizo. (e chama o senhor seu) a qual cousa 
nõ cõvynria se elle fosse seu filho dizendo elle. (disse o senhor ao meu 
senhor) .s. o padre ao filho e elles exposerõ lhes assi .s. disse o senhor 
criador do çeeo e da terra ao meu senhor .s. ao messias. Mas que aqueste 
messias nõ seja puro homẽ prouasse per tres razoões per esta meesma 
pallaura primeiramẽte por quanto Dauid o chamou senhor. e aquesto se 
proua assi. Nẽ huũ chama seu senhor a seu filho o qual traz a natureza 
delle. E pois Dauid jnspirado per o spiritu sancto chama a Christo messias 
seu senhor. Ergo nõ soomente tem a natureza sua mas ha outra mais alta 
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segũdo a qual se diz seu senhor .s. a natura diuinal porque nõ he homẽ 
segũdo e sen//hor de outro homẽ segũdo hũa meesma natureza ergo outra 
natureza he aquella segũdo he filho e aquesta he humanal. e outra segũdo 
a qual he senhor e aquesta he diuinal. Segũdariamẽte se proua esto assi. 
Quãdo Dauid aquesto disse ajnda o messias nõ era homẽ como pois era 
seu senhor de Dauid aquelle que ajnda nõ era. e aquelle que nõ foe ante 
mas depois. ergo cõuẽ e he neçessario asignar outra natureza segundo a 
qual este ante era que elle. Terçeiramẽte se proua aquesto per o que se 
segue .s. (aseẽtate aa minha deestra.) Impossiuel cousa he que o homẽ 
puro seja aa deestra de deus. ergo diga Dauid assi (disse o senhor) .s. deos 
padre (ao meu senhor) .s. a Christo seu filho. o dizer do qual he geeral 
filho ygual a ssi meesmo. ergo meu senhor nõ segũdo aquello que he feito 
homẽ. mas segũdo que he filho eternal de deus padre (asseentate) ou sey 
husãdo do assessego da gloria (aas minhas deestras) .s. em ygualeza a mj 
em quanto deus ou em quanto homẽ logrãdo os mayores beẽs do regno. 
porque em quãto he tal mayor he que os anjeos em a gloria (se ergo Dauid 
o chama senhor) segundo verdade (como he elle seu filho) soomẽte ẽ 
como o filho per natureza seja subjecto ao padre e mayormẽte segũdo 
custume dos antijgos padres. mas sõ os padres senhores dos filhos e mais 
se nomeã por senhores delles que os filhos dos padres. E o filho deue seer 
subjecto ao padre e nõ asenhorear como se dissesse. pois que segũdo 
natureza humanal elle he filho de Dauid. e per cõseguinte menor que elle 
neçessario he de poer em elle outra natureza para que seja seu senhor 
mayor que elle. aquesto he a natureza diuinal ergo em Christo som duas 
naturezas diuinal e humanal. Nõ errauã pois nẽ os reprehẽdia porque o 
chamauã filho de Dauid mas porque creiã que era puro homẽ e nõ filho de 
deus (e nõ podia alguẽ dizer cousa) cõtra o argumẽto porque nõ podiã 
neguar a scritura (nẽ foy ousado alguẽ des aquelle dia de o pregũtar) porque 
chaamẽte erã vençidos per testimunhos de Dauid e per razõ. Onde Jeroni. 
diz que o tomarõ abertamente a parçeira e entreguarõno aa justiça dos 
romaãos donde entẽdemos que as postemas e venino da ẽveja podẽ seer 
vẽçidas. por alguũ tempo mas cara causa he de fazer que çessem de todo.

Oraçõ

Senhor deus sanctificador meu mandaste a my per a tua ley que de 
todo co/raçõ e de toda alma e de voõtade1: e de todas minhas forças te ame 
mas ajnda aquesto nom posto saluo se me tu fezeres e outorguares cujo 
he todo boo dado. e todo dom perfeito da nos aquello que mãdas e mãda 

1  No original: vooõtade.
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aquello que te prouuer. Outorgua outrosi que eu ame o prouximo como 
mi meesmo: porque reçeba aqui graça e no outro mũdo gloria jũtamente. 
da me ajnda boo Jhesu que eu te crea de coraçõ que es Christo ẽviado 
deus e homẽ. e per boca te cõfesse e per obra te affirme. e que seẽdo 
agora a ti sobjeito de meu grado que me allegre depois cõ tigo. Amẽ.

De como os scriuaães e phariseos ou preeguadores deuẽ seer
ouuidos em sua doctrina: mas nõ deuẽ seer seguidos

em sua vida. Capitulo .xxxvij.

Seẽdo vẽçidos e callãdo se os scriuaães e phariseus os quaaes 
enganosamẽte pregũtauã o senhor. por o tẽptarẽ por tal que o poboo e 
outros que erã ydoneus por ser ensinados nõ steuessem de balde sem 
mãtijmẽto de doctrina (fallou) em aquella meesma terça feira (o senhor 
aas cõpanhas) s. aos simplezes e ĩperfeitos (e os discipollos) mais 
ensinados e perfeitos. Onde Crisosto. diz que depois que o senhor per 
sua reposta deribou os sacerdotes e demostrou a sua cõdiçõ seer 
encorregiuel. assi como os clerigos que mal fazẽ que nõ se querẽ emẽdar. 
mas os leigos que pecã ligeyramẽte se emendã. Em tõ tornou a fallar aa 
gẽte do poboo. Sẽ fructo e proueito he a pallaura em que alguũ he assy 
doestado que outro nõ se emẽda ou tome ensinãça. Fallou lhes pois que 
ouuessem a doctrina dos scriuaães e phariseus mas que nõ seguissem a 
sua vida. E que nõ embarguãdo que bẽ nõ viuessem que lhes fossem 
subjectos e obediẽtes por a dignidade e nome do sacerdoçio que tinhã 
nõ cõsijrãdo suas obras mas sua doctrina. cõtãdo muytos pecados delles 
e amoestando aquelles outros que se guardassem de semelhãtes. Onde 
diz (Sobre cadeira de Moyses) s. actoridade de ensinar e de julguar (se 
asseẽterõ) nõ deuidamẽte (os escriuaaães e phariseus) A cadeira dos 
doctores he ou aos doctores perteẽçe de a teerẽ. e por tãto se diz que 
seem sobre a cadeira de Moyses porque ensinã aquello que ensinou 
Moyses. Onde Crisosto. diz que muytos sõ sacerdotes: e poucos 
saçerdotes: muytos em nome e poucos em obras. Veede pois [M ij] // como 
vos asseẽtaaes sobre ella. porque a cadeira nõ faz o sacerdote. mas o 
sacerdote faz a cadeira. nõ santifica o lugar o homẽ nẽ he todo sacerdote 
sancto mas todo sancto he sacerdote. Viuẽdo tu bẽ e bẽ preeguãdo ensinas 
o poboo como aja de viuer. mas bẽ ensinãdo e mal viuẽdo das enformaçõ 
a deus como te ajas de cõdẽpnar. E segũdo diz este meesmo Crisostomo. 
porque alguẽ nõ digua que por tãto he maao e negligẽte porque teẽ maao 
ensinador. portãto desfaz aquesta occasiõ ẽ quanto diz (todas cousas) 
que perteeçẽ aa cadeira (que vos disserẽ) por vosso proueito (guardaae 
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as) no coraçõ (e fazeas) per obras .s. a doctrina e ensinãça que vos derẽ: 
nõ empero qualquer mas aquellas soomẽte que perteeçẽ a cadeira e 
doctrina de Moyses. e aquellas que nõ descordã da verdadeira fe: nẽ som 
cõtrairas aos mãdados de deus nẽ empeeçẽ aos boos custumes. Onde 
Crisosto. diz que todas aquellas cousas que emẽdã os custumes e fazẽ 
melhor a maneyra de viuer. e que cõcordã cõ as leys do nouo testamẽto. 
estas taaes sõ so jugo da ley. Estas cousas Crisosto. Dõde se mostra que 
os prellados e preeguadores ajnda que sejã maaos se boas cousas dizẽ e 
ensinã que deue seer dada honrra e reuerẽcia a elles. saluo aaquellas 
cousas que manifesta mẽte som cõtra deus. e em quanto sõ soportados 
em o seu officio a qual cousa se mostra per exẽplo de Dauid. o qual 
honrraua Sahul ajnda que soubesse que era maao e engeytado de deus. 
E per aquesto se tolhe aos que os ouuirẽ a escusa de nõ fazer bẽ. porque 
obedeçẽdo aos maaos doctores e prellados a deus he feyta hõrra em elles 
cuja pessoa representã elles. ca nõ fallã elles cousas suas mas de deus e 
da sua parte. (mas segũdo as suas obras) maas as quaaes elles fazẽ (nõ 
os queyraaes seguir) porque nõ em os males os deuemos seguir mas 
solamẽte em os beẽs. Onde Criso. diz que se bẽ viuerẽ seu he o guaanho. 
Tomaae pois aquello que vosso he e nõ queyraes em querer aquello que 
he alheo. Estas cousas Crisost. (porque dizẽ e nõ fazẽ) cõtra as quaaes 
diz Agust. Bẽ ensinar e malviuer nõ he outra cousa senõ cõdẽpnar se cõ 
sua lingoa. De taaes como aquestes que dizẽ e nõ fazẽ pode seer dicto 
aquello de Genesi. a voz he de Jacob e as maãos de Esahu. Onde Crisosto. 
diz que digno he de muj grãde acusaçõ aquelle que teẽ actoridade de 
ensinar e vay cõtra a ley. Primeiramẽte por/que comete maldade e caae 
na coyma de enganador ou bulrã. aquelle que deue castiguar os outros 
de si porque pecãdo elle he digno de mayor pena por a honrra mayor que 
reçebe. Terçeira mẽte porque mais corrõpe e mayor dãpno faz aquelle 
que sta e stado e graao de preguador quando caae ẽ pecado (atã ou em 
feixã as carreguas) .s. das suas cõstituções e da ley de guisa que he como 
feixe tã pesado que nõ podẽ cõ elle. Onde seguese (pesados) quanto aa 
voõtade (e em soportauees) quanto aa obra (e pooẽ nos aas costas dos 
homẽs) e nõ em seus ombros per cõstrãgimẽto de guardarẽ os preçeptos. 
porque aalẽ dos preçeptos stabelleçerõ muytas cousas per suas 
cõstituçoões as quaaes erã pesadas e emsoportauees aos sobditos (e cõ 
seu dedo) .s. cõ seu ligeiro mouimẽto ou tocamẽto nõ as querem mouer 
nẽ as tãger. Ex aqui como a sua reprehẽsom he agrauada e auida por 
pyor. Nõ disse que nõ podiã mas que nõ queriã. nẽ diz cõ obra inteira e 
cõ toda a maão: mas cõ huũ pequeno dedo e tãgimẽto. nẽ disse que os 
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nõ queriã leuar: mas tã sollamẽte mouer nẽ tãger. porque pouca força e 
trabalho nõ querriã auer por fazer taaes cousas e nõ queriã cõprir as 
cousas que menores erã daquellas que ellas mãdauã aos outros fazer. 
Onde Crisost. diz que segũdo esta cõsequẽçia taaes sõ os sacerdotes que 
mandã ao poboo que huse e obre da justiça e elles nõ guardã tão sol hũa 
pena .s. per obras mas soomẽte o mẽte per pallauras e assi nẽ sõ justos 
nẽ soomẽte o pareçẽ. Taaes sõ aquelles que pooẽ grãde pẽendẽça aaquelles 
que se veẽ a cõfessar. e assi quando per este reçeo fogẽ da pena de aqueste 
mũdo he desprezada a pena do juyzo que ha de vijr. Se tu poseres aas 
costas do moço feyxe tã grãde que elle nõ o possa leuar neçessario sera 
de deribar o feixe ou de se derear cõ elle. e assi ao homẽ a que poseres 
grãde carrego de peẽdẽça sera forçado ou de nõ a reçeber ou de nõ curar 
della: ou se ha reçeber e nõ poder soportar escãdelizar se ha e por aquello 
caira mais ẽ pecado e ajnda que erremos ẽ pooer pequena peẽdẽça per 
vẽtura nõ daremos melhor cõto e razõ por a misericordia que por a 
crueldade. Onde o senhor he largo nõ deue o despẽseiro seer escaso. Se 
deus he benigno porque he cruel o sacerdote? Queres semelhar sancto 
açerca da tua vida e da tua pessoa sey cruel e açerca dos outros sey 
benigno: ouçã te os homẽs que mãdas // pouco e vejã que fazes grãdes 
feitos. Tal he o sacerdote que perdoa a ssy meesmo e demãda que paguẽ 
os outros como o maao sacador ou lãçador da peita da çidade e que scusa 
assi e ẽcarrega os outros que nõ teẽ per onde paguar. Poẽdo pois pequenas 
peẽdẽças melhor he ẽuiar as almas ao purgatorio que ao jnferno. Empero 
deuemos a cada huũ notificar aquellas cousas ou penas a que segũdo os 
canones he obriguado. E porẽ segũdo diz Jeroni. aquesto se diz jeeralmẽte 
cõtra os meestres e preeguadores que mãdã fazer grãdes cousas e nõ fazẽ 
as pequenas. Qualquer pois que deseja seer proueitoso aas almas dos 
proximos stude primeiramẽte de auer ẽ si todo aquello que ha de ensinar 
que façã os outros e de outra maneira pouco aproueitara. mostra se pois 
das cousas sobre dictas que aquelles que o stado da ygreja regẽ em jeeral 
ou algũa parte delle em speçial e ẽcarreguã aos sobdictos cõ grãdes 
statutos sẽ grãde euidẽte causa husã mal do poderio que teẽ segundo 
faziã os fariseus e os scripuaães. E tãto som as sentẽças e statutos dos 
prellados e tãtos sõ os mãdados sẽ piedade. e os madeiros vedados que 
aadur pode alguẽ passar per a soõbra delles que nõ cayra ẽ pecado e em 
ofensa. Onde diz Agustin. fallãdo da religiõ e stado dos christaãos que 
a nossa religiõ da christandade a qual nosso senhor Jhesu Christo quis 
que fosse ẽ muy poucos sacramẽtos por seer liure e nõ encarregada aprime 
e carreguã algũus de tãtas seruidores e encarregos que melhor era de 
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soportar a cõdiçõ e vida dos judeus que som subdictos aas ordenaçoões 
e statutos nõ humanaaes mas diuinaaes. De si segũdo Crisostomo depois 
que o senhor reprehẽdera os scripuaães e phariseus de crueldade e de 
negligẽçia per o cõseguinte os reprehende da vaã gloria a qual os fez 
alonguar e partir de deus e por a qual nõ podẽ creer a Christo. Onde diz. 
(Todas suas obras fazẽ cõ teẽçom) e aaquella fijm (que sejã vistos per 
os homẽs) e que assi ajã a gloria ãtre os homẽs por seerẽ justos ẽ booas 
obras e cousas. Por louuor e gloria de deus nõ he mal mas cousa meritoria 
mas por os homẽs cousa pessima he. Nõ pode creer a Christo que preega 
ou louuor çellestrial aquelle que busca a gloria e louuor terreal. e a preza 
mais que as cousas çellestriaaes. E ajnda erã desejadores do louuor 
humanal por seerẽ em reuerẽçia e hõrra do poboo. e por tãto nõ soomẽte 
nõ reçebẽ algũa / merçee mas ajnda hã pena aquelles que quando bẽ fazẽ 
mal. Onde Crisosto. diz que assi como o vermẽ naçe do paao e elle o 
rooe e guasta. e a traça naçe do vestido e comeo. assi o diaboo spreita e 
busca aazo que pois nõ pode forçar o homẽ a mal que do bẽ que faz naça 
o mal da vaã gloria. e que aquello que era bẽ se torne em mal por a uaã 
gloria. Por tãto segundo diz Jeronimo qualquer que faz algũa cousa por 
que seja visto dos homẽs scripuã he e phariseu. De si aquello que o senhor 
dissera geeralmẽte .s. que fazem as suas obras por seerẽ vistos agora per 
cõseguinte o de parte per partes dizẽdo (alarguã os phillaterios e fazẽ 
grãdes aabaas) e querem andar cõ as stollas. Açerca da questo segũdo 
diz Jeroni. he de saber que quando o senhor deu os mãdamẽtos per 
Moyses e ẽ fijm lhe disse. atallos as em tua maão. e serã sempre ante 
teus olhos. E o entẽdimẽto da questo he tal os meus preçeptos sejã a ti 
em obra e sempre na voõtade1 assy como na tua maão de maneira que 
os cõpras e que sejã ante teus olhos. E que pẽsses ẽ elles de dia e de 
nocte. porque spiritualmẽte a maão se deue entẽder per a obra. e os olhos 
per o pẽssamẽto de cada dia. mas os phariseus entẽdẽdo e enterpretãdo 
aquesto mal scriuiã em purgaminhos e papees os dez mãdamẽtos de 
Moyses .s. as dez pallauras da ley ou dos dez preçeptos e pregauãnos e 
doblauã e atauãnos ẽ a frõte fazẽdo delles como coroa aa cabeça porque 
sẽpre andassem ante os olhos. e tã bẽ os atauã darredor do braaço seestro 
porque sempre os ouuessẽ na maão e faziã aquestes purgaminhos lõgos. 
e scripuẽdo os mãdamẽtos ẽ letra grossa. e aquesto todo faziã em signal 
da religiõ. e que auiã nẽbrãça da ley e que guardauã os mãdamẽtos. E 
aquestas cartas erã chamadas phillaterias. e tomarõ este nome de philaxe 
que quer dizer guardar e thora que quer dizer ley. porque em ellos erã 

1  No original: voõtadade.
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conthehudas a guarda da ley. Mãdara outrosi Moyses que todos ẽ quatro 
quartos dos mãtos ou tabardos ẽ baixo açerca dos pees fezessem perfijs 
de jaçinto .s. de sirgo ou de fitra fina por se conheçer per ally o poboo 
de Jsrael e stremando da outros poboos ẽ o auito de fora e que assi como 
erã stremados da relligiõ que assi trouuessẽ perfijs de fita ou de sirgo os 
quaaes esso meesmo se fiã cõ fios de retros. por tal que veẽdo elles 
aquellas ouuessem nẽbrãça dos mãdados cellestriaaes e que nom 
cuydassem cousas vaãs e [M iij] // sẽ proueito. As faldras pois que sõ os 
mãdamẽtos de deus. e as fitas do jaçinto ou da seda sõ os pẽsamẽtos os 
quaaes se forẽ ajũtados aos mãdados tirã os olhos de toda vaydade e 
encaminhã de toda voõtade a pessoa aas cousas çellestriaaes. mas os 
meestres soberbos querẽdo auer a louuor dos homẽs e percalçar riqueza 
e fama  faziã ẽ seus mãtos mayores faldras e atauã em ellas spinhas muyto 
agudas por tal que andãdo ou stando os picassem. e que seẽdo assy 
mouidos se nẽbrassẽ dos mãdamẽtos e benefiçios de deus. e que por 
aqueste pũgimẽto fossẽ tirados aos offiçios e seruiçios de deus nõ 
entẽdẽdo elles que aquestes mãdamẽtos auiã de seer trazidos no coraçõ 
e nõ no corpo porque se de outra maneira fosse os almarios e as arcas tã 
bẽ teẽ liuros ẽ si: e nõ hã porẽ notiçia de deus: mas aquesto faziã elles 
porque queriã seer vistos por os homẽs. e que per os auerẽ auerẽ por 
sanctos os honrrassẽ. e cobijçauã de auer guaanho e queriam cõ as stollas 
e vestiduras andar e nas praças vestidos de melhores roupas que os outros 
porque pareçessẽ mais hõrrados. e que os teuessem ẽ mayor cõta. a qual 
cousa se reprehende no rico que era vestido de seda e purpura. As stollas 
de que husam os scripuaães erã camisas lõguas de panho de linho porque 
pareçessẽ mais sanctos. E chamauã se stollas de stolõ que quer dizer 
lõgo porque erã tão longuas que cheguauã aos pees. Aquestas stollas 
sobre pellizyas fazẽ agora ajnda muytos fingimẽtos e ypocrisias e 
enguanauã muytos desauisados. (Amauam outrosi de se assentar primeyro 
nas cabeçeiras dos cõuites.) e aquesto por duas razoões .s. por razõ da 
gulla porque ally se serue primeiro e se poõe as melhores yguarias. E 
por razõ da soberba .s. porque sejam ẽ lugar mais hõrrado e pareçer os 
mayores senhores. (Amã as primeiras e principaaes cathedras nas 
sinagoguas e nos ajũtamẽtos das gẽtes.) Onde vijnha a ouuir a pallaura 
de deus. (E as primeiras saudaçoões no mercado) .s. que os saluassẽ e 
lhes fallassem primeiro alta voz cõ as cabeças jnclinadas (e queriã seer 
chamados rabijs) .s. meestres. Segũdo diz Criso. queriã seer chamados 
per pallaura mas nõ queriã seer per obra nẽ teer offiçio de enssinar. E he 
de notar que de tres maneiras se ajũtam os homẽs ou pera tractar as 
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cousas carnaaes assi como nas çeeas. ou spirituaaes / assi como nas 
sinagogas. ou temporaaes assy como no mercado. e em cada huũ da 
questes lugares queriã teer1 sinhorio e auer hõrra em praça.

E nota segundo Beda que o senhor nõ reprehẽde aqui aquelles 
a que estas cousas perteeçẽ segũdo seu offiçio e stado. mas aquelles 
que jndiuidamẽte amã e cobijçã vestidos que lhes nõ perteeçẽ nõ 
reprehendẽdo o graao e stado mas tornãdo o doesto aa voõtade e nõ aa 
obra. Sẽ porque se humilda e pousa ẽ lugar baixo aquelle que no coraçõ 
se teẽ por mayor e se ẽxalça. Onde nõ deffẽde Christo que os meestres nõ 
se asseentẽ primeiros e que a sabedoria nõ ste sobre a cadeyra de Moyses 
nẽ as sahudaçoões no mercado nẽ auerẽ nome de meestres ou de padres. 
mas defende o desejo e vaã gloria e que nõ cobijçe alguẽ estas cousas 
nẽ se glorie ẽ ellas. E segũdo diz Beda ay de aquelles meezquinhos aqui 
se passarõ os viçyos dos phariseos que no breue spaço de sua vida ẽ que 
deuia de chorar nõ ouuerõ medo de trabalhar e andar ẽ demãda por seerẽ 
os primeiros e mayores. E he de saber segundo aqueste meesmo que per 
duas razoões he mãdado que nos guardemos e avysemos da quelles que 
sõ cobiçosos de vaã gloria. A hũa he porque nõ sejamos enguanados per 
o fingimẽto e a outra porque auẽdo delles ẽueja nõ sejamos ẽfarmados 
ẽ vaão2. alegrandonos de seer louuados assi como elles ẽ booas obras 
que fingẽ. De si tira os discipullos da questa soberba e cobijça dizẽdo. 
(Mas vos nõ queiraaes nẽ) desejes (seer chamados rabijs nẽ vos chamees) 
nẽ cobijçes seer chamados meestres por desejo3 de vaã gloria. (E nõ 
queiraaes chamar padre sobre a terra por) guabo. Nõ deffende Christo 
que o meestre nõ aja hõrra nẽ nome de meestre nẽ que nõ seja chamado 
padre. mas deffende que nõ tome alguẽ per si nẽ chame a outrẽ nome 
que nõ deua auer nẽ o de a outrẽ. (Huũ he o meestre e o padre que nos 
çeeos he.) ajnda que na terra possa seer chamado padre ou meestre aquelle 
que o geerou e aquelle que o jnsinou ou aquelle que he de grãde ydade. 
empero soo deus he actor de natureza e padre e meestre prinçipal do qual 
auemos aquello que sabemos e somos. Onde Cris. Vos nõ queiraaes seer 
chamados rabijs porque nõ tẽptees e presumaaes de auer para vos aquello 
que a deus he deuido. Nõ queiraaes a outrẽ chamar raby porque nom dees 
aos homẽs a hõrra e louuor que de deus he. Huũ he o meestre // de todos 
que naturalmẽte insina a todos. e nõ que yraaes chamar padre sobre a 
terra por que nõ sooes filhos terreaaes. Des aquelle tẽpo cõfesaste que 

1  No original: tecr.
2  No original: vaao.
3  No original: deseja.
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atees o padre cellestrial des quando chamaste padre aaquelle que sta no 
çeeo dizẽdo padre noso que es no çeeo. E porque cõfessaste que tinhas 
por padre a deus nos çeeos chamãdoo a si: torpe he que outra vez tornes a 
dizer que tees padre na terra. E diz mais. Nõ chamees padre sobre a terra 
nõ porque nõ hõrrees aquelles que vos geerarõ. mas porque tenhas por 
mayor aquelle que te fez e te screueo antre os seus filhos. Estas cousas 
Crisost. (todos vos sooes jrmaãos) porque sooes filhos de deus per criaçõ 
e adopçõ de graça chamados a hũa herãça .s. ao regno dos çeeos segũdo 
diz Jeroni. Todollos christaãos sõ chamados jrmaãos spiritualmẽte e 
todollos homẽs sõ nados geeralmẽte de hũ padre. E nõ soomẽte o senhor 
defende de cobijçar os senhorios e hõrras mas ajnda demoue a fazer o 
cõtrayro aaquelle que esto ouuir. e por trazer os discipollos a amar a 
humildade querẽdo lhes mostrar della. Diz adiãte (aquelle que he mayor 
de vos outros) ou per mereçimẽto de simplicidade1 ou per dignidade do 
officio (sera assi como vosso ministro ou seruidor) e que seja primeiro 
que os outros ẽ seruir e nõ ẽsoberbeçẽdo. e que seja prestes aos officios 
humildosos segũdo cõuier a seu strado2. Onde o papa se chama seruo 
dos seruos de deus (Aquelle que se enxalçar) em o presente per soberba 
e oufana (sera abayxado) no outro mũdo mũdo per desçẽdimẽto e pena. 
(e aquelle que se humildar) no presente (sera enxalçado) na gloria que 
ha de vijr marauilhosamẽte.

E he de notar que por os tres graaos de humildade se poõe tres 
vezes aquesta pallaura no euãgelho .s. ẽçima onde amoesta e requere que 
os cõuidados se assentẽ no mais bayxo lugar. e outra vez quando falla 
do publicano e phariseu que orauã no tẽplo. e a terçeira vez ẽ aqueste 
lugar. Tres maneiras sõ de humildade .s. de coraçõ e de obras e de boca. 
a qual humildade tres cousas a criã e guardã. A primeira a husança de 
amehude ser acustumado a seer subjecto. a qual nõ ouue Lucifer. A segũda 
he a cõsijraçõ da propria fraqueza a qual nõ ouue Adã. E a terçeyra he 
a benignidade do coraçõ a qual nõ ouue ou nõ auera o antechristo. etc.

Oraçom.

Senhor Jesu Christo piadoso tira de mi o defecto de bẽ obrar. porque 
mereça / nõ soomẽte insinar e dizer. mas ajnda fazer e cõprir per obras. 
tira de mi crueldade e aspereza de maneira que nõ mãdãdo cousas grandes 
aos outros. e per my nõ fazẽdo tã soomẽte as pequenas pareça que releuo 

1  No original: scĩdade.
2  Certamente stado.
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e scuso a my do ẽcarrego e que ẽcarrego os outros. Lãça fora de my a 
vaã gloria e a aparẽçia. e que eu nõ faça minhas obras1 porque as veiã os 
homẽs: nẽ que yra eu auer em ellas louuor dos homẽs. afasta outrosi de 
my voõtade ou desejo e cobijça de louuor. e que eu nõ ame os primeiros 
logares e as primeiras sahudaçoões ou nome de meestre porque humildãdo 
me em aqueste mundo mereça seer per ty ẽxalçado ẽ o outro. Amẽ.

Daquelles que mereçẽ. e a quẽ he deuyda a cõfusom
eternal. Capitulo .xxxviij.

Apres daquesto o senhor que da beençoões aaquelles que obedeçẽ 
aa ley e os preceptos do euãgelho ameaça os scriuaães e phariseus cõ ho 
ay ou2 cõ a cõfusom eternal porque nõ erã obediẽtes. e propoẽ aquesta 
pallaura (ve) que quer dizer cõfusõ3 ou maldiçõ. Esta diçõ ve em a sancta 
scriptura quer dizer dãpnaçõ eternal e pena ĩfernal. mas aquesta pallaura 
heu significa o desterro. e a preeguaçõ deste mũdo. Assy como na ley 
velha sõ postas beẽções aaquelles que guardã a ley e maldiçoões aos que 
a quebrãtã assi no euãgelho sõ postas as bẽauẽturãças em respecto dos 
justos segũdo se diz no sermõ do senhor em o mõte. e aqui per o cõtrayro 
sõ postas maldiçoões cõtra os ypocritas que falsa mẽte mostrã auer ẽ si 
justiça. E poõe oito cousas ẽ que se mostra a ypocrisia sua e fingimẽto 
e que se ajã de guardar e a auisar dellas. Em a primeira reprehẽde os da 
soberba e auareza porque çarrauã o regno dos çeeos ãte os homẽs. e elles 
nõ ẽtrauã nẽ leyxauã ẽtrar os outros que queriã. Onde diz (a vos sta 
aparelhada scriuaães4 que pẽsaaes seer sabedores) na ley (e a vos 
phariseus) que dizees que sooes mayores ẽ sanctidade (ypocritas) que 
fingijs aquello que nõ sooes (que çarraaes o regno dos çeeos ãte os homẽs) 
s. per vossas maas exposiçoões escõdees a verdade das scripturas ou que 
cõ maao exẽplo scãdalizaaes os outros (e vos nõ entraaes) porque nõ 
querees creer nẽ ẽtẽder (nẽ querees leixar ẽtrar aquelles que hã voõtade) 
Per duas guisas he tornada a entrada de alguẽ na casa. Hũa he se lhe tirã 
a chaue. e a outra quan[M ijij]//do lhe fazẽ alguũ embargo ou toruaçam. 
Spiritualmẽte segũdo Crisostomo o regno dos çeeos som as scripturas 
sãctas por que ẽ elles emxertado o regno de deus. Aquelle pois çarra o 
regno a outrẽ que teẽ cõ sigo a chaue e nõ quer abrir .s. que teẽ a sciẽçia 

1  No original: abras.
2  No original: ayou.
3  No original: cofusõ.
4  No original: scrinaães.
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e nõ quer nẽ cura de ensinar. e aquelle lhe poõe toruaçõ que por maao 
exemplo embarga os outros que nõ entrẽ nem ajam voõtade de entrar 
ajnda. Pois que os scripuaães e phariseos per as scripturas conheçessem 
a vijnda de Christo e a soubessem. empero consijrauã que se a sua vijnda 
fosse sabida o custume dos sacrifiçios e das offertas çessaria e assi elles 
seriã priuados das offertas dos sacrifiçios. e porẽ per maa exposiçõ. e 
per reuerssada jnterpretaçõ em presença do poboo çarrauã a porta da ley 
e dos prophetas os quaaes muy claramẽte fallarõ da vijnda de Christo 
porque tirassẽ os homẽs da fe de Christo. E per maaos exẽplos outrosi 
e maaos feitos tolhyã os simprezes que nõ ouuessẽ fe e assi scãdalizãdo 
os çarrauã o regno dos çeeos ante seos olhos da quelles. Em a segũda 
reprehẽdiã os da gula e da abstinẽçia porque so semelhãça do seruiço de 
deus e da religiõ faziã longuas oraçoões em pallauras mas pequenas na 
voõtade e deuoçõ e na sentẽça. e orauã porque pareçessem mais santos. 
e porque ouuessem mayores doões comiã os beẽs dos pobres .s. as casas 
das viuuas que tijnhã a elles affecçõ: e desejo de piedade gastãdo e 
despẽdendo seus beẽs so speçia de santidade falsa. porque cõ sua 
demostraçõ que faziã aa defora nõ entẽdiã em outra cousa se nõ por auerẽ 
e priarem algũa cousa do poboo que tijnhã subjecto e principalmẽte das 
viuuas as quaaes de ligeiro sõ enganadas porque nõ teẽ maridos que as 
cõselhẽ. e som liures pera darẽ o que quiserẽ e pera seerẽ liberaaes a 
qual liberdade lhes requere a voõtade e por aquesto he o feito delles mais 
graue porque enchiã os vẽtres dos beẽs das viuuas e nõ dos ricos as 
fazẽdas das quaaes deuerã ante de ajudar e encomẽdar ou encaminhar. 
Onde Criso. diz que ẽ aquesto que Christo doesta os saçerdotes dos 
iudeus. ẽ aquello amoesta os saçerdotes dos christaãos que nõ ajã mayor 
cõuersaçõ cõ as viuuas que cõ as outras. porque ajnda que a teençõ nõ 
seja maa a sospecçõ nõ he booa. De si a maneira per que se fazia aquesta 
rapina he mais graue. por que segũdo diz Criso. aquelle que mal faz 
digno he de auer pena. mas aquelle que / da religiõ toma aazo de malliçia 
he obriguado a outra mayor pena. Onde seguesse. (E por aquesto) s. nõ 
soomẽte por a rapina mas por o vosso fingimẽto (mayor juyzo reçeberes) 
e mayor cõdẽpnaçõ. Onde Criso. diz que primeiro porque sooes maaos 
e a segũda porque filhaaes auareza per fingimẽto de sanctidade e pintaylla 
de collor de religiõ. e assi daaes ao diaboo as armas de deus e fazes que 
seja a maldade amada cuydãdo que he bõdade aquello que veẽ. Onde 
segũdo Beda nõ diz soomẽte que reçeberã dãpnaçã. mas disse mayor por 
mostrar que aquelles que orã porque os vejã os homẽs. nõ soomẽte mereçẽ 
dãpnaçõ: mas ajnda aquelles mereçẽ mayor que fazẽ a oraçõ mais lõgua 
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como que sõ mais deuotos e mais religiosos os quaaes nõ soomẽte querẽ 
auer louuor dos homẽs. mas ajnda o fazẽ por auer mais dinheiro cõ mayor 
dãpnaçõ sua. E a oraçõ1 destes he feita em pecado de guisa que nõ possã 
roguar por os outros: mas ajnda nõ aproueita a elles meesmos pera 
saluaçom mas ãte por aquellas oraçoões serã mais dãpnados. Onde 
Ysydoro diz que de duas maneiras sõ dãpnados os ypocritas ou por 
maldade scõdida ou por amostrãça fingida que descobrẽ e som cõdẽpnados 
porque som maos. e porque demostrã aquello que nõ som. Onde segũdo 
Gregorio a bondade fingida nõ he bõdade mas maldade dobrada. e porẽ 
deue seer punida cõ mayor pena. E ẽ outro lugar os reprehende do vaão 
trabalho e da malliçia. porque (muytos delles çercarõ o mar.) e a terra e 
as çidades e villas andãdo per o mũdo. (porque de huũ gẽtio fezessẽ 
judeu.) enduzẽdoo e trazendo aa judaria nõ por obra de misericordia. e 
por o saluarẽ mas ou por vaã gloria e per fazerẽ nojo e dãpno aa fe e 
seruiço da religiõ christaã ou por a auareza porque fossẽ ajũtados mais 
judeus ẽ a sinagoga. e que dessem mais offertas de sacrifiçios. Prosselitos 
em latĩ som dictos aquelles que leixado o erro da gentillidade tornãsse 
ou cõuertẽ se a seerẽ judeos. e porque destes sõ muy raros por tanto falla 
de huũ no singullar em que se mostra o trabalho vaão porque muytos por 
auer huũ soo andarõ e çercarom o mar e a terra. (mas huũ de mil) .s. 
Christo andou per as çidades e villas. e seguirõ muytas cõpanhas. E 
mostrase ajnda a sua muy grãde malliçia porque aquelle porque tãto 
trabalhauã pera o tirarẽ pera si (faziã que // fossẽ pyor que elles em dobro 
e filho de perdiçõ.) e da pena jnfernal porque ante em quanto era gẽtio 
erraua simplizmẽte e era filho e obriguado aa pena e perdiçõ hũa vez. 
mas depois veẽdo os viçyos delles e seendo corrupto per os maaos 
custumes que vija a elles. e por a maa vida delles tornaua se aa gẽtillidade 
e assi era enguanador e apostata da ley que auia prometida guardar e 
pecca nos custumes e na fe e lealdade he digno de mayor pena. porque 
melhor lhe fora nõ auer conheçida a carreira de deus que de pois que 
ouue della conheçimẽto tornar se atras. E semelhauelmẽte fazẽ aquelles 
que trabalhã muyto por trazerẽ alguũ aa religiõ. e depois que he trazido 
per maaos exẽplos o fazẽ apostar. e som pyores na postumeira do que 
erã na primeira. Porque segũdo aqui diz Gregorio nõ guardamos cõ tã 
grãde studo e cujdado as cousas que ja teemos como as que buscamos ẽ 
quanto as nõ auemos. Em o quarto reprehende os da sandiçe e engano 
porque por enduzerẽ o poboo que dessẽ e offereçessẽ diziã que as cousas 
que erã dadas para o tẽplo e erã melhores e mais meritorias que todas 

1  No original: o coraçõ.
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outras. e ensinauã aquelles que mais sanctas erã as cousas que erã 
offereçidas ao altar que outras obras de piedade. (dizẽdo que se alguẽ 
jura per o tẽplo ou altar que nõ he nada) .s. que nõ he obriguado per tal 
juramẽto. e que ajnda que o nõ cõpla que nõ he fe perjuro nẽ prouado 
por mẽtiroso. (mas se jura ẽ o outro do tẽplo) s. no dinheiro aos saçerdotes 
erã offereçidos no tẽplo ou que lhe era dado ẽ offerta ou joya ou em 
hostia e sacrifiçios deue o cõplir e he obriguado e auido por vẽçido por 
sentẽça. e o que o jurou deueyo paguar e aquesto tijnha ẽ custume de 
repetir a mehude. A ordenaçõ e ley daquestes era tal .s. que o juramento 
feito per as criaturas nõ obriguaua se nõ se fosse feito per ho ouro e joyas 
do tẽplo e do altar. Em a qual cousa nõ parauã mẽtes ao themor de deus 
mas aa sua cobijça. Onde enganauã o poboo e diziã que o ouro e joyas 
erã mais sanctas que o tẽplo nẽ o altar. por tal que os homẽs fossẽ mais 
prõptos pera offereçerẽ joyas. Mas errauã porque mayor cousa he aquella 
que sãtifficaua aquella que he sãtifficada ergo mayor he o tẽplo que o 
ouro. e mayor he o altar que a joya porque o tẽplo e o altar ẽ algũa maneira 
sãtifficã as cousas offereçidas ẽ elles porque erã cõsagrados a deus. Onde 
chama os guiadores çegos porque stauã / no erro. e faziã errar os outros 
e aqueste erro prinçipalmẽte proçedia de cobijça. Itẽ vẽçeos per outra 
razõ porque no juramẽto que se faz per o tẽplo e altar se cõtẽ o juramẽto 
feito per o outro seu e per as doas do altar. Aquelle que jura no altar dõde 
proçede a santifficaçõ das cousas que lhe som offereçidas. Jura outrosi 
ẽ as cousas cõtehudas ẽ elle e porẽ o juramẽto feito per o tẽplo ou altar 
mais he obliguado que aquelle que se faz per os dooẽs do tẽplo. Porque 
outrosi os judeus auiã de custume de jurar per o çeeo por tãto per o 
reprehẽdimẽto diz. (e aquelle que jura per o çeeo jura per o troõ de deus.) 
nom scapam pois segũdo penssam do perijgoo de per jurar por nõ jurarem 
per deus e jurarem per a sua seeda .s. per o çeeo. Aquelle que jura per a 
criatura encubertamente jura per o criador que he senhor da criatura e 
por tãto o juramẽto feito per as criaturas se liçito he obriga. Ajnda muytos 
christaãos neiçeos trabalhã ẽ aqueste viçio e ẽ semelhauel error que pẽsã 
que mayor juramẽto he per os euãgelhos que per deus. empero que toda 
a sanctidade do euãgelho de deus venha. Em a quĩta reprehẽde a 
negligẽçia e priguiça que tijnhã açerca das causas grãdes e prouectosas 
aa saluaçõ das almas auẽdo grãde cuydado açerca das cousas pequenas 
e temporaaes porque dizimauã todas verças e as cousas de muy pouca 
vallya. mas ẽ os juyzos guardauã ou leixauã passar a justiça. e leixauã 
de fazer misericordia aos pobres e de auerẽ fiuza ẽ deus. as quaaes cousas 
sõ grãdes a fe traz em si deuida ordẽ do homẽ a deus e ho juyzo traz ordẽ 
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do homẽ ao proximo ẽ aquellas cousas que sõ diuidas de se fazerẽ. e a 
misericordia traz ẽ as cousas que sõ de dõ ou de graça. Em aquestas tres 
cousas sobredictas sõ entẽdidas aquellas todas que sõ neçessarias aa 
saluaçõ. Aquello que diz (dizimaaes.) pode se entẽder de duas maneiras 
hũa he ẽ respecto de si meesmo porque aĩda que os seruidores do poboo 
reçebessẽ as dizimas do poboo. empero aquelles assi daquello que reçebiã 
como do que auiã do seu trabalho1 paguauã a dizima ao saçerdote major. 
e por mostrãça de simplicidade2 lhe pagauã as dizimas das cousas 
meuhudas e outrosi o faziã por razõ da cobijça por tal que por seu exẽplo 
atraessẽ o poboo a paguar a elles bẽ as dizimas de todas3 cousas atees 
das pequenas. Em outra guisa se pode entender .s. que dizimauam 
respecto dos outros dos quaaes enduziam a pagar as dizimas streita//
mẽte requerendo lhas de todas cousas atees das mais pequenas. e porque 
nõ creesse algũ que das pequenas cousas nõ auiã de seer paguadas dizimas 
diz adiãte que as mais prinçipaaes cousas se deuẽ fazer .s. juyzo e 
misericordia aquellas cousas que sõ de fe assi como mais neçessarias. e 
aquellas outras menores .s. o dizimar das cousas myudas nõ o leixar per 
que sõ boas ajnda que sejã menores. Porque preçepto he de se darẽ 
dizimas assi das cousas grãdes como das pequenas. E todollos mãdamẽtos 
da ley ora sejã grãdes ou pequenos deuẽ seer cõpridos. de si reprehẽde 
aquestes seus fingimentos porque erã guiadores e auiã de reger o poboo 
çegos que reuoluiã o entẽdimẽto das scripturas que acoauã e alimpauã 
o moxã .s. que escoldrinhauã as cousas pequenas cõ grãde diligençia. e 
o camello ẽgollyã .s. as cousas mayores talhauã e entõ reputãdoas por 
nada passauã per ellas. Cullex em latĩ quer dizer ẽ linguajẽ tãto como 
mosca pequena que teẽ huũ aguylhã porque na boca teẽ hũa trõba a 
maneira de aguylhã e cõ aquella pũge a carne e çugua o sangue per a 
qual animalia ou mosquito se entẽde o menor quebrãto da ley. O camello 
he hũa animalia grãde e fea per o qual se entẽde o mayor mal o trayçõ 
cõtra a ley. Onde Crisostomo diz que todos scripuaães e phariseus a que 
Christo fallaua hũus erã saçerdotes. e outra gẽte popullar. nõ he sem razõ 
que em aqueste lugar façamos duas ordenaçoões ou duas ensinãças e que 
hũa perteença aos do poboo que dã as dizimas e outra aos saçerdotes que 
as reçebẽ. E por tãto aquesta pallaura he duuidosa ẽ quanto diz. (cõfusõ 
seja a vos que dizimaaes.) Porque se assi da quelle que da as dizimas 
como aquelle que as reçebe dereitamẽte se diz que dizima. Os scripuaães 

1  No original: tralbalho.
2  No original: scĩdade.
3  No original: todos.
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e phariseus dauã as dizimas das cousas mihudas e das verças. porque 
quando aquesto vissem os homẽs dissessẽ. Veedes como aquestes paguã 
as dizimas de todas suas cousas que nõ leixam algũas atee das verças 
que som de pouca vallia e como guardã todos mãdamẽtos ẽ sua viuẽda 
que nõ leixã soomẽte aquelles que sõ muy pequenos: a qual cousa era 
verdade porque dauã as dizimas das cousas menores por demostrarẽ e 
assoelharẽ sua religiõ mas nos juyzos erã injustos ẽ os jrmaãos sem 
misericordia. e ẽ deus sempre emcreeos. e sẽ fe coãdo o mosquito e ẽ 
gullindo o camello porque dos pequenos pecados se / guardauã. e os 
grãdes cometiã ledamẽte. E agora venhamos aos saçerdotes os quaaes 
asi erã cheeos de auareza que se alguũ do poboo nõ desse dizima de algũa 
cousa por pequena que fosse assi o reprehendiã como se fezesse alguũ 
grãde crime. mas se alguẽ peccaua cõtra o poboo ou contra deus ou fazia 
dãpno a outrẽ nõ curaua alguẽ de o reprehẽder. Do seu guaanho e proueito 
temporal aviã grãde cuydado. mas do louuor de deus e da saluaçõ dos 
homẽs nõ auiam cuydado alguũ. E assi se faz agora que todos sõ muyto 
solliçitos por sua hõrra. mas per louuor de deus nõ ha hy alguẽ que tenha 
sentido. E nas suas prebendas parã bẽ mẽtes. mas açerca1 do seruiço da 
ygreja nõ tee cura algũa. Se o poboo nõ pagua as dizimas todos murmurã. 
e ajnda que vejã o poboo pecar nõ murmura alguẽ cõtra elle. Estes som 
os que ensinauã per seu exẽplo a coar o moxã e engullyr o camello .s. 
que se guardẽ de cajr no pecado menor e que cometã os mayores. Estas 
cousas Crisostomo. O quanto ajnda regna a çugidade dos scripuaães e 
phariseos. e ende mal caẽ os mayores assy ecclesiasticos como sagraaes 
muyto ha lugar aquesto os quaaes solliçitamẽte curã da pagua das dizimas 
e das cousas semelhãtes que lhes som diuidas. e curã muy pouco dos 
subdictos ajnda que se enuorilhẽ ẽ os mayores pecados. Sotilmẽte 
escoldrinhã os menores e os mayores callã. e fazẽ nas cousas pequenas 
grãde diligẽçia e ẽ as grandes pequena ou nẽhũa assi como se achã algũus 
de seus clerigos ou mõjes escãdellizar outrẽ em os trajos e cerimonias 
de fora reprehẽdẽnos asperamente. e se he soberbo ou enuejoso ou 
semeador de discordia ou mal dizẽte ou toruador de paz callã se e nõ lhe 
dizẽ nada. Mais punido he alguẽ por nõ cõprir algũa cõstituyçõ a 
moestaçõ. e por nõ guardar as decretaaes e cõstituçoões dos homẽs que 
por nõ guardarẽ os euãgelhos e mãdamẽtos de Christo. Da cura das almas 
nõ teẽ cuydado e fazẽ os feitos de fora. nẽ hã cuydado do proueito das 
almas mas de acreçẽtar as riquezas. Andam per o mũdo descorrẽdo de 
hũa parte aa outra e nom guardam a manada que lhes he encomẽdada. 

1  No original: açerra.
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Guarde aaquelle que guarda Jsrael1. Em a sexta reprehende os de 
fingimẽto e da mentira porque mais curauam de alimpar as çugidades de 
fora que as // de dentro. e mais as dos corpos e vasos que dos custumes 
e viçios. Os phariseus quando auiã de sobir ao tẽplo por mostrãça de 
limpeza primeiramẽte lauauã as alfayas de casa e os sayos e as cousas 
semelhãtes. e curauã pouco da lĩpeza de dẽtro e assi defora mostrauã aos 
homẽs sanctidade em o abito e vestido ẽ a pallaura e phillaterios ou 
scriptura da ley que tragiã cõ sigo ẽ rool lõgo e em as faldras e oraçoões 
lõguas. e em todas outras cousas semelhãtes. mas de dẽtro da cõsciẽcia 
erã cheos de roubo per desejo de cobijça e çugidade de vicios. porque 
aquello que comiã e bebiã tomauã e robauã aos outros. e por aquesto seu 
comer e beber2 tinha çugidade de pecados. Em aquesto errauã elles muyto 
e a sua çugidade era grãde. porque mais he curar da limpeza de dẽtro 
que da defora: porque a defora nõ he prazẽte a deus se nõ a de dẽtro. 
Taaes sõ agora outrosi mujtos que sõ como sterco cuberto de neue e 
brãcos aadefora e de dẽtro cheos de maldade. Onde se alguẽ reuoluesse 
o de dẽtro por defora mujto fedor e podridõ acharia. Onde ẽ o Ezechiel 
se diz. Segũdo o homẽ caua a parede e veras cousa de auorreçer. Limpo 
deue seer aadedẽtro o callez e a scudella. e esto entẽde elle methaforicamẽte 
por as entredanhas da voõtade sob a qual lĩpeza pẽde a lĩpeza e voõtade 
de fora e por tanto se segue (porque seja feito aquello que de fora he 
limpo) .s. que seja verdadeira amostrãça de sanctidade e nõ maliçia de 
fingimẽto. Onde Origenes diz que aquesta pallaura nos ensigna que nos 
que triguemos de seer justos e nõ de o pareçermos. Aquelle que studa 
por pareçer justo alimpa as cousas de fora e teẽ cuydado das cousas que 
pareçẽ mas nõ cura da cõsciẽçia do coraçõ. mas aquelle que studa de 
alimpar as cousas de dẽtro per cõseguĩte faz limpas as cousas de fora. E 
he de notar ẽ esta pallaura ve. que quer dizer cõfusõ e pena he posta tres 
vezes guisas he reprehẽdida em elles. Primeiramẽte ẽ as cousas que deuẽ 
ensinar. e aquesto vay no vee quarto. A segũda ẽ aquelles que hã de 
reprehẽder ou scolher por boos e aquesto vay no ve quinto. A terçeira 
nas cousas que hã de fazer assi como aqui no ve sexto. Septimamente 
demostra Christo aquesto meesmo per exẽplo dos sepulcros que assy 
como elles sõ brãcos e aqua fellados aade fora cõ caal ou jesso e fremosos 
cõ marmores e pintados / cõ ouro e cõ collores e de dẽtro cheos de ossos 
de mortos. e por tãto som auorreçidos e cõ çugidade e fedor desprazẽtes 
a deus. Onde chamasse sepulcro: quasi semy pulcro. que quer dizer meyo 

1  No original: jsrahe.
2  No original: beher.
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fremoso. e assi meesmo aquelles phariseos mostrauã lĩpeza e justiça no 
vestido e na humildade das pallauras de fora. e eram branqueados 
aadeçima por o fingimẽto da bõdade. e de dẽtro erã cheos de ypocrisia 
.s. de amor de louuor vaão quanto aa tẽçõ do fingimẽto e por a maldade 
e odio que auiã. e quanto aa fecçõ da malliçia de fora teẽ a cõuersaçõ 
honesta por encubrir lhe a malleza scõdida estes sõ entẽdidos per Bel 
que de fora era da rame e de dẽtro de barro. Onde Criso. diz que cõ razõ 
os corpos dos justos som dictos tẽplos porque no corpo do justo a alma 
he senhora e raynha. e ella rege assi como deus no tẽplo. Ou çertamẽte 
porque deus meesmo he aquelle que regna e mora no corpo dos justos. 
Os corpos dos pecadores sõ chamados sepulchros de mortos porque a 
alma morta he ẽ o corpo do pecador nẽ deue seer cõtada ou auida por 
viua aquella que nõ faz cousa algũa viua nẽ spiritual em o corpo ou 
porque a morte mora nos corpos dos pecadores. Assi pois como o sepulcro 
quando sta çarrado aadefora he fremoso. e se aberto he: he auoreçiuel. 
assy meesmo aquelles que fazem os beẽs fingidos em quanto nõ som 
conheçidos sõ louuados mas como forẽ conheçidos sõ achados 
auorreçidos. Dize ypocrita se he bẽ de seeres maao porque nõ queeres 
pareçer aquello que queres seer e se he bẽ seer boõ porque nõ queres 
seer aquello que queres pareçer? porque aquello que he feyo de pareçer 
mais feyo he de seer. e aquello que he fremoso de pareçer mais fremoso 
he de o seer ergo eu sey aquello que pareçees ou pareçe aquelle que es. 
porque o mal descuberto nõ he reprehẽdido per os que o sabẽ porque o 
contã por doẽça ou sandiçe. Estas cousas Crisosto. Onde Bernardo diz. 
Qual me daras dos filhos de Adã que aquello que he queria nõ digo seer 
soomẽte mas pareçer e seer justo? Em o octauo reprehende os que som 
filhos de matadores de homẽs porque por seerem auidos por justos e por 
o poboo os auer por boos: e os louuar hedifficauam os sepulcros e 
memorias dos prophetas que por cobijça forom mortos: e ornamentauam 
manifestamente aquelles que seus padres ou mayores matarõ dizendo 
que se elles forom em o tẽpo que fo//rõ seus padres que nõ forõ seus 
cõpanheiros no sangue dos prophetas .s. que os nõ desamarõ nẽ os matarõ 
nẽ fezerõ as cousas que seus padres fezerõ. em a qual cousa se demostrã 
e cõfessã seer filhos daquelles que matarõ os prophetas. As trahiçoões e 
maldades dos padres do estauã per pallaura per semelhãça de sanctidade. 
e elles ẽ perseguindo os sanctos assi como Christo e os seus faziã aquellas 
meesmas trahições. E assi per obra se mostrã por seus filhos nõ soomẽte 
quanto aa natureza mas quanto aos custumes. Nõ reprehẽdia Christo 
aquelles por o edificio dos sepulchros mas reprehẽde a sua teẽçõ. porque 
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nõ por hõrra daquelles que forõ mortos: nẽ por amor de piedade e verdade 
fezerõ aquesto mas por amor do louuor vaão o qual buscauã em aqueste 
mũdo. Onde Crisosto. diz que aquelles que hedificarom as ygrejas dos 
martires e os ornamẽtã pareçe que fazẽ booas obras se pero guardã a 
justiça de deus. e se os pobres manteẽ e hã prazer de seus beẽs e se nõ 
tomã o alheo per força sey çerto que estes taaes fazẽ e edificã ao louuor 
de deus. mas se alguẽ nõ teuer teẽçõ nẽ respecto ao louuor e gloria de 
deus em fazer edificios. mas por edificar aquellas obras humanaaes edificã 
os altares dos marteres. e onde os pobres a que he feita violẽcia se querellã 
delles cõtra elles meesmos. Nõ praz aos martires quando daquelles 
dinheyros sõ hõrrados por os quaaes os pobres chorã. Que justiça he 
aquesta garneçer e dar joyas aos mortos e roubar os viuos tirar do sangue 
dos mezquinhos e offereçer a deus? e aquello nõ he offereçer a deus. 
mas querer fazer deus cõpanheiro da sua violẽcia e força por tal que 
reçebendo de boamẽte aquello que lhe assi he offereçido cõsenta no 
pecado. Queres tu edificar a casa de deus da aos pobres fiees de que possã 
viuer? e assy edificaste casa razoauel de deus. Em os edificios morã os 
homẽs e nos homẽs sanctos mora deus. Quaaes pois som aquelles que 
sbulhã os homẽs e fazẽ edificios aos martires e fazẽ moradas aos homẽs 
e fazẽ ou dãpnã e toruã as moradas de deus? Que justiça he hõrrar os 
sanctos e menosprezar a sanctidade? O primeiro graao da sanctidade he 
amar a sanctidade. de si amar1 os sanctos porque nõ forom os sanctos 
primeiro que a sanctidade mas ella foy ãte que elles? sẽ porque pois hõrra 
os justos aquelle que despreza a justiça. Nõ podẽ os sanctos seer amijgos 
daquelle de que deus he imijgo. Diziã elles açerca de sy. Se fezermos bẽ 
aos pobres / quẽ ho veera? e se o algũs virẽ nõ serã mujtos e se mujtos 
forẽ veellohã ẽ quanto fezermos. passa o tempo e cõ o tempo passa a 
memoria do boo feito melhor he pois fazer edifiçios os quaaes sejã vistos 
per todos nõ soomẽte os que agora sõ mas per os que depois forẽ. o homẽ 
sem saber que te aproueita depois da morte aquesta memoria se aly onde 
stas es atormẽtado e onde nõ stas es louuado? Estas cousas Crisosto. De 
si proua que filhos de homeçidas sõ e mostra que elles nõ soomẽte sõ de 
geeraçõ de bibaras quanto aa malicia seguindo os males: e a maldade de 
seus padres mas que ajnda sõ piores que elles. e que aquesto que diziã 
era cousa fingida .s. que elles nõ forõ quinhoeiros ou cõpanheiros em 
suas obras se forom em aquelle tempo. Onde diz (e vos enchee) .s. 
ẽcherees (a medida dos vossos padres) Segũdo Jeronimo e Crisosto. nõ 
que lhe Christo mãdasse por aquesto que assi o fezessẽ mas denũciaua 

1  No original: omar.
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aquello que elles auiã de fazer. e elles desejauã de encher a medida de 
seus padres. e ja ha cõprirõ e encherõ porque aquello que a elles falleçeo 
estes o acabarõ. e nõ soomẽte a ẽcherõ mas ajnda sobejarõ muyto mais 
porque aquelles matarõ homẽs. e aquestes matarõ o filho de deus. aquelles 
matarõ os seruos e aquestes o senhor. Desi depois que mostra em os 
phariseus auer muyta culpa. ensina e mostra a pena que hã de auer dizẽdo 
(Serpẽtes) que teẽdes venino de ẽueja (geeraçõ de bibaras) porque 
trouuerõ o venino da mallicia de seus padres (como fugires da pena?) 
do juyzo. Como se dissesse per nẽhũa maneira porque erã obstinados e 
endureçidos ẽ mallicia: nõ soomente mereçerõ aquesta pena nõ por a 
morte de Christo mas ajnda por amor de seus discipollos e apostolos. e 
por aquesto se segue (por tãto) .s. porque dizees nõ seriamos seus 
cõpanheiros em matar por eu demostrar a vossa mẽtira. (ex que eu ẽuio 
ou ẽuiarey) pera vos ensinar e tornar pera my (prophetas e sabedores e 
scriuaães) .s. apostolos que erã cheos de spiritu prophetico. e que ensinauã 
os coraçoões da sabedoria diuinal. assi como scriuaães ensinados lãçauã 
fora dos seus thesouros cousas nouas e velhas (e daquelles matarees e 
crucificarees e açoutarees em as sinagogas e perseguillos ees de çidade 
em çidade) a qual cousa elles fezerom. E ho que aquelles nõ fezerã por 
que nõ ho vyram. estes cõprindo o desejo delles o poserõ em o//bra. De 
si por mostrar que nõ1 scaparã da pena por aquesto fazerẽ pooe lhe themor 
destas cousas dizẽdo. (porque venha sobre vos.) esta diçõ porque se pooe 
cõsecutiuemente por quanto he razoada e justa cousa de se seguir. (sobre 
vos e sobre vossa geeraçõ) e de todollos maaos semelhauees a vos. (todo 
sangue justo) .s. toda vinguãça por o sangue derramado dos justos (des 
o sangue de Abel justo.) do qual se cõta que reçebeo deus os sacrifiçios. 
e lhe prouue delles (atees o sangue de Zacharias filho de Barachias) .s. 
de Jojade saçerdote o qual por seer justo foy chamado Barachias que he 
jnterpretado beẽzẽte deus. (o qual mataste) .s. vossa geeraçõ semelhauel 
a vos o matou (ãtre o tẽplo e o altar.) dos holocaustos stauã fora do tẽplo 
.s. no adro do tẽplo. E aĩda que per aquesta geeraçõ fossẽ mortos muytos 
ãte e de pois. empero ante nomea estes que outros porque ẽ huũ destes 
.s. ẽ Abel se entẽdã os leigos e ẽ o outro .s. em Zacharias que foj dado 
ao offiçio do altar e morto no adro do tẽplo se entẽdã os ecclesiasticos e 
assi per aquestes dous todollos sanctos martires da ordẽ e stado dos 
clerigos e dos leigos sõ entẽdidos (Em verdade vos digo vijnrã todas 
aquestas cousas) .s. todas aquestas trahiçoões e penas dellas sobre dictas 
(aaquesta geeraçõ) vossa e de todollos maaos e como quer que nõ sejã 

1  No original: uõ.
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todos em huũ tempo empero todos sõ ẽ huũ corpo do diaboo. De si torna 
a rezoar spiritualmẽte cõtra a çidade metropollitana de Jherusalem e 
chama aos moradores e nõ os hediffiçios da çidade ensinãdo aquelles 
que o ouuissẽ dizẽdo. (Jherusalẽ Jherusalẽ poendo.) o cõtinẽte por o 
cõtehudo .s. a çidade por os que erã em ella e fallãdo ao poboo em nome 
da çidade metropollitana. Aqueste dobrar da questa pallaura duas vezes 
dicta Jherusalem he pallaura de homẽ que ha doõ e que a chamaua 
mezquinha porque muyto a amaua. Ou dobrou por a reprehẽder mais 
afficadamẽte. e por mayor doesto della ou porque affligiã os sanctos e 
os atormentauã de duas maneiras .s. no corpo e no spiritu (que matas os 
prophetas) e que outrosi as de matar o senhor delles. (e apedras aquelles 
que a ti veẽ) .s. que veẽ a ti por teu proueito e porque te ẽformẽ e por 
doestar teus pecados sõ enuiados. Onde Crisosto. Como seras saã ou 
como seras curada pois nõ leixas a ti vijnr phi/sico alguũ. eu nõ perdoey 
aos meus sanctos porque perdoasse a ti pecador. eu menosprezey a vida 
da quelles por nõ veer a tua morte. Todollos phisicos do spiritu falleçerõ 
e morerõ ẽ ty e tu nõ es curada. Se eu da tua morte ouuera prazer nũca 
eu mãdara a ti prophetas. Se te eu quisera perder nũca viera a ti. Que te 
farei eu se tu nõ queres viuer? Estas cousas Crisostomo (Quãtas vezes 
quis eu) que nõ quero a morte do pecador e que quero saluar todollos 
homẽs nõ soomẽte quis eu esto hũa vez mas muytas primeiro per a ley 
da natureza. e a segunda per a ley da scriptura. e a terçeira per a ley da 
graça. Itẽ da manhaã .s. da meniniçe. e ẽ a terça da pueriçia e ẽ a sexta 
da mãçebia. e na hora da noa da velhyçe e na vespera de muy cãssada 
ydade. (ajuntar sob) a guarda de huũ deus e seruiço delle per fe e caridade 
(os teus filhos) .s. os judeus per preeguaçoões dos prophetas e per 
millagres e ajũtar te a my e aos meus. Muytos sõ os deramados mas 
poucos sam aquelles que acheguẽ a bem. Derrama o diaboo. e derrama 
o mundo derama aa fecçõ carnal derramã os perseguidores deramã os 
tẽptadores mas o senhor quer ajũtar e apanhar aa vnidade da fe e ẽ hũa 
caridade e pera hũa çidade de çima. E segue se. (assi como a gallinha 
ajũta os seus pintaãos de sob as aas suas) Põe exẽplo da gallinha por 
demostrar a afecçõ que auia ao seu poboo porque antre as outras aues. 
pareçe auer mayor desejo de criar: e guardar os pollos tã grãde affecçõ 
ha aos filhos que por a jnfirmidade delles ella he ẽferma e choca e 
deffẽdeos cobrĩdo cõ as aas pelleja cõtra o minhoto. E assi a sabedoria 
de deus he feita enferma per assũpçõ da carne e nos guarda e deffẽde do 
diaboo. e nos cria e gouerna cõ sua graça. (e nõ quiseste.) mas nõ curaste 
e cõtra diseste. O quantas vezes amoesta deus ora cõ afaagos ora cõ 
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doestos ora assi e ora assi e pouco paramos mẽtes e por tãto muyto 
deuemos temer a pena que se segue. E ẽ fijm por a mujta culpa ameaça 
os cõ mujtas penas. primeiramẽte cõ a pena tẽporal a qual elles mais 
temiã e auiã reçeo della s. de seer souertida a çidade e desẽparado o tẽplo 
dizẽdo. (ex que vos ficara desẽparada) de deus (a vossa casa) .s. o tẽplo 
e a çidade (deserta) porque per os romaãos foy destroyda. Onde 
Crisostomo. Desemparada // diz elle he dos sanctos desẽparada da 
sanctidade e da fe e da verdade e da graça e do spiritu. e outrosi 
desamparada de deus meesmo e de todos beẽs que de deus sõ. Onde 
Origenes diz que sempre Christo ameaça aquelles que nõ quiserõ seer 
ajũtados ou apanhados so as suas aas. E ex que vos ficara a vossa casa 
desemparada s. a alma e o corpo. De si ameaça os cõ a pena eternal. a 
qual he cariçimẽto da sua vista se se nõ areprehẽderẽ de suas maldades 
dizendo. (eu vos digo nõ me veeres des agora) .s. des o tempo da paixõ 
minha (atees que diguaaes beẽto he aquelle que veẽ ẽ nome do senhor.) 
atees que contra vossas voontades me cõfessees seer Christo filho beento 
enuiado do padre e peeguado per os prophetas. a qual cousa sera na 
vijnda que fezer em claridade ao juyzo. Onde diz Zacharias. Veerã a quẽ 
cruçifficarõ. Certamẽte de pois da sua paixõ foy elle visto de seus 
discipollos e amigos nõ dos judeus. Ou nõ me verees .s. nõ verees a façe 
da minha diuijndade atees que digaaes .s. atees que conheçaaes per fe 
que eu som filho de deus. Beẽto he aquelle que veẽ em nome do senhor 
.s. beẽto he aqueste que veyo ao mũdo per encarnaçõ seẽdo enuiado do 
padre. em a qual cousa se da a entẽder que se cõuerterã os que ficarẽ 
ante da vijnda a juyzo. entõ os judeus que na fijm do mũdo hã de creer 
ẽ Jhesu Christo louuallohã e cõfessallohã. (E dictas aquestas cousas sayo 
se o senhor Jhesu do tẽplo cõ os discipollos) e partio se dos judeus. Onde 
Origenes diz que cada huũ ẽ como seja tẽplo de deus per o spiritu sancto 
seu que mora em elle. E elle meesmo se faz causa de seer desamparado 
e que Christo se saya delle.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que os que obedeçẽ aa tua ley. E aos teus 
mãdamẽtos das beẽçoões e aos desobediẽtes maldiçoões outorguame 
da tua largueza sẽpre obedeçer aos teus mãdamẽtos e guarda me ẽ todo 
das ypocrisias e outorgua me outrosi que eu cõsenta e cõcorde sem nojo 
ou ẽpacho aos teus amoestamẽtos1 e beneplaçitos2 e que me correga e 

1  No original: amoestomẽtos.
2  No original: beneblaçitos.
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emẽde sem negligẽçia. porque finalmẽte na vijnda da tua claridade ao 
juyzo quando as de vijnr e cõprir e para acabar de todo nosso remijmẽto 
.s. a nos dar perfeita liberdade do corpo e da alma eu te veja claramente 
com prazer vijnr com os teus scolhidos e te beença sem fim. Amen. /

Dos signaaes da vinda e do acabamento do mũdo.
Capitollo .xxxix.

Em como o senhor Jhesu aquella terça feira fosse sayndo do tẽplo 
demostrãdo per aquella sayda aquello que dissera .s. que a casa dos 
judeus auia de seer leixada e deserta e a çidade e o tẽplo marauilhãdo se 
os discipollos de o tẽplo de tãta fermosura e fortalleza auer de seer 
destroydo e desfeito mostrando lhe algũas obras do tẽplo nõ porque nũca 
as ouuesse vistas e as nõ soubesse mas como hediffiçios marauilhosos. 
por tal que por a nobreza e magnificẽçia dos hedefiçios feitos a seruiço 
de deus se mouesse a auer misericordia e tẽperasse a pena cõ que aa 
meaçara. e pareçeo lhes que nẽ poderia seer filhado nẽ derribado. Nõ 
parauãmẽtes aa sanctidade do tẽplo. mas aos hediffiçios como erã 
prezados e fortes assi como agora muytos parã mais mẽtes ao corregimẽto 
corporal da ygreja que ao seruiço diuino que se faz ẽ ella. Onde Bernardo 
diz que os altares luzẽ cõ pedras preçiosas mas dos seruidores de deus 
nõ ha hy elecçõ nẽ escolhẽ mais os boos que os maaos mas o cõtrairo 
foy na primitiua ygreja porque major força se fazia no corregimẽto 
spiritual que no material. Onde Agustinho diz que em outro tempo as 
pedras da ygreja erã vijs ou refeçes. e os homẽs preçiosos. mas agora 
per o cõtrairo. O ornamẽto da ygreja nõ sta nos hediffiçios nẽ rendas. 
mas ẽ humildadde e ẽ reçeber os [o]spedes e em piedade (E respondẽdo 
Jhesu disse que nõ soomẽte aquestes hediffiçios1 serã destruydos mas 
ajnda ẽ elles nõ ficara pedra sobre pedra) que nõ seja destruyda e desfeita2 
por muy ricos fremosos e fortes que sejã vistos e aquesto foy feyto per 
os romaãos quarẽta annos de pois da paixõ de Jhesu Christo e esto sera 
dos grandes e custosos paaços que nõ ficara pedra sobre pedra em elles. 
Segũdo Beda per deus foy procurado e ordenado que descuberta a graça 
euangelical per o mũdo fosse tirado o templo cõ suas cirimonias por tal 
que alguũ que fosse ajnda paruoo e fraco na fe se vysse aquellas 
cirimonias em seu stado nõ escorreguasse e se tornasse aa judaria e as 
cousas que eram escolhidas per deos ẽ a pureza da fe. Tirasse pois a 

1  No original: he/hediffiçios.
2  No original: de desfeita.
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soombra: e a verdade fica com a victoria de pois que a ffe foy declarada 
per o mun//do. Todollos mandamẽtos pois e ordenaçoões que forõ postos 
por os judeos: assi forõ destroydos que elles meesmos nõ fazẽ cõpridamẽte 
alguũs delles. e talhada a cabeça pugnã pellejã huũs cõ os outros sobre 
ello. Onde Crisostomo diz. que aquelle Jherusalẽ que foy em figura tragia 
semelhança e representaua a Jherusalẽ spiritual que he a ygreja. porque 
se aquelle templo nõ fora destroydo nõ podera tã aginha seer deffesa a 
guarda daquella ley ou çirimonias. e por tanto foy destroydo porque ajnda 
que os judeos quisessem guardar inteiramẽte aquelles custumes nõ 
podessem. mas que ou na pascoa ou sacrificios ou outras festas 
falleçessem e forã mingoadas aquellas cousas que erã corporaaes e em 
fegura por tal que se alleuãtassem as spirituaaes e os mysterios 
verdadeiros. Estas cousas Crisosto. (E foy se o senhor cõ seus disçipollos) 
aquelle dia (a mõte Oliuete stãdo alli asseentado) cõtra o tẽplo em o lugar 
onde de pois foy fundada a ygreja (fezerõ lhe elles pregũta) por o tẽpo 
ẽ que auia de seer destroydo Jherusalẽ e o tẽplo e (por o signal da sua 
vijnda e do acabamẽto do mũdo) que se auia de seguir depois da da çidade 
e do tẽplo. (E respondeo e disselhes) os signaaes das dictas cousas e 
ẽformou os das cousas que neçessarias e proueitosas erã açerca de cada 
huũa destas obras. nẽ dizia absolutamẽte que a elles nõ cõpria de o saber. 
Dos signaaes ensinou mas do tẽpo nõ entẽdeo que cõpria. porque a duuida 
do tẽpo faz auer temor. e assi faz que ste prestes o homẽ e aparelhado 
mas nõ saber os signaaes nẽ os conheçer esto se pode trazer em error. E 
nõ ẽbarguãdo que muytos daquestes signaaes possam jũtamẽte seer 
referidos aa destroyçõ da çidade e do tẽplo. e aa vijnda de Christo e aa 
fim do mũdo. Segũdo Crisosto. O senhor nõ determinou apartadamẽte 
quaaes signaaes destes perteeçe a hũa cousa. e aa outra porque pareçe 
que cada huũ delles perteeçe a cada hũa das cousas. Mas pois que nos 
sabemos a destroyçõ do tẽplo e da çidade seer cõprido. porẽ refeiramos 
todos os signaaes aas cousas que som ajnda por vijnr e esto por nosso 
auisamẽto. por que todos se podẽ entẽder da vijnda de Christo e do 
acabamẽto do mũdo. e per os apostollos se podem entender todallas 
pessoas / dos fiees christaãos. porque elle disse esto aos discipollos: nõ 
como que elles ouuessem de durar sempre em aquesta vida atees a fim 
do mũdo mas em suas pessoas disse aquesto a todos os que auiã de vijnr 
e creer depois delles como se fossem huũ corpo cõ elles. Mas ante que 
respõdia Christo aas pregũtas feitas per elles cõfirmou ou fortificou as 
suas voõtades porque nõ fossem enguanados. Onde Crisosto. diz que nẽ 
da destruyçõ de Jherusalẽ nẽ da sua segũda vjnda lhes respõdeo logo. 
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mas fallou lhes dos malles a que logo deuia de seer cõtra dicto. Auisou 
pois o senhor os fiees que nõ sejã enganados e afastados da verdade da 
ffe dizẽdo. (Muytos falsos christaãos e muytos falsos prophetas) .s. que 
se fingirom e mostrarõ seer prophetas (vijnrã) tomãdo pera si o nome de 
Christo per presumpçõ (e dirã que elles som Christo e ẽguanarã1 muytos) 
per falsa doctrina e per falso emcaminhamẽto e per marauilhosos 
signaaes. Segũdo diz Athanasio em qualquer heresia que seja o diaboo 
afegurado diz eu som Christo. e açerca de my he a verdade e muytos 
pareçe que dizẽ aquesto per obra os quaaes fazẽ guardar streitamẽte seus 
statutos mais que os preçeptos de deus querẽdo que mais obedeçessẽ a 
elles que a deus. mas nõ vijnra Christo se nõ se primeiro nõ vierẽ os 
signaaes que elle disse os quaaes por tãto nollos deuulgou o senhor por 
nos refazer e afastar do amor do mũdo. e porque nos ponha temor e 
porque sempre nos ache prestes e vigiãtes porque menos ferem as seetas 
ou dardos que som vistos ante que venhã. e poõe o senhor primeiramẽte 
em geeral os primeiros signaaes .s. as batalhas que som dos jmijgos 
strãgeiros. e as traiçoões quanto aos domesticos jmijgos ou cõtrairos de 
si em speçial poõe a multidõ delles trazẽdo sete males que se seguẽ da 
jmizade dos poboos porque (alleuãtar se a gẽte cõtra a gente) per discordia 
dos principes (e regno cõtra regno2) s. aluoroço de lugares. porque 
(tremor da terra) em afeiçoões ou apeguamẽtos de infirmidades porque 
(pestillẽçias) e mingoa de mãtijmẽto porque (fame) espãto das 
impressoões e toruoões do çeeo porque (spantos do çeeo) e nouidade de 
acõteçimẽtos mundanaaes porque grãdes (signaaes serã) Per aquestes 
sete males que aqui som tãgidos: se podẽ entẽder sete malles que oje a 
ygreja de // deos padeçe: dos quaaes o primeiro he a discordia das ygrejas. 
e o segundo cõtradicçõ dos herejes. o terçeiro as toruaçoões dos 
secullares. o quarto o exẽplo dos maaos. o quinto a mingoa dos 
jnsinadores. o sexto os coriscos ou as prenũciaçoões das sentẽças de 
sobreuẽta e sem cõsijraçõ. O septimo a marauilha ou a stranheza das 
ordenaçoões e constituções eclesiasticas. Muytos malles pois preçederõ 
por tal de se cõprir aquello que diz. pellejara por elle e vinguallo ha o 
mũdo. e a redõdeza das terras cõtra os sem siso. por tal que aquelles que 
forõ sem vergonha empugnar cõtra o fazedor de todos cousas que emtõ 
per dereito juyzo de deus sejã cõbatidos de todos. E aquelles que pecarõ 
em todas cousas sejã feridos de todos. Neçessario e cõueniẽte he que 
todas aquestas cousas sejã primeiro feitas. assi por serẽ primeiros 

1  No original: eguanarã.
2  No original: reguo.
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ordenadas per deus como por a mallicia dos homẽs o requerẽ assi. e por 
o bem que deus daquesto tyra e sente .s. per aprouaçõ e proueyto dos 
boõs. e destroyçõ e perdiçõ dos maaos porque todas aquestas cousas som 
começos e preeguaçoões dos malles que vijrõ (Mas nõ sera ajnda logo 
a fim nẽ o acabamento) dellas. porque estes signaaes som afastados e nõ 
cheguados. ou porque estes signaaes som temporaaes. mas o acabamẽto 
das doores sera duradoyro pera sempre. A grãdeza dos malles he signal 
e demostraçõ geeral dos malles preçedẽtes: e he figura dos malles 
seguintes. que sem cõparaçõ ham de seer mayores muyto que os passados. 
porque segundo diz Gregorio. per os malles que ameude veẽ agora se 
mostrã os malles perpetuos que se seguem porque possam denũçiar o 
mal que sem fim ha de vijr.

Spiritualmẽte segũdo Ambrosio1 ha hy outras batalhas entẽdidas 
per aquestes signaaes as quaaes sente o homẽ christaão .s. batalhas de 
cobijças desuayradas. e scaramuças de cuydados: e ajnda mais graues 
som os imijgos domesticos que os stranhos. E segundo Crisostomo 
.spiritualmẽte na ygreja serã pestilençias de viçios carnaaes. e fame da 
pallaura de deus. e tremor de terra de tribullações porque a ygreja sera 
mujto tẽptada na fim. De si seguese por cujos mereçimẽtos acõteçerõ 
estas cousas todas. por que ãte destas cousas todas sobredictas serã 
(perseguiçoões) de sanctos em que (lançarã as maãos) ca/da huũs pera 
os prender (e serã dados a tribullações e aa morte. e ajnda dos cheguados 
e amigos e serã auorreçidos a todollos homẽs) .s. a todos aquelles que 
curã das cousas humanaaes. O amigo de deus he imijgo do mundo (e 
serã em tal) odio e auorreçimẽto (por o nome de Christo) e por affirmarẽ 
a verdade. a qual cousa sera apraziuel e gloriosa aos sanctos. porque 
bẽauẽturada he a jnjuria quãdo he por causa de deus: os quaaes pero 
depois das cousas duras que som dictas da aflicçõ da morte som 
cõfortados cõ o prazer da resurrecçõ (porque outrosi o cabello mais 
pequeno da sua cabeça nõ cayra) e porẽ muyto menos pereçerõ todallas 
outras cousas mayores. E aquesto acreçẽtou por decrarar a verdade da 
resurrecçõ2 que he por vijnr. porque todo aquello que ajuda e perteeçe 
ou a substancia ou a fremosura do corpo todo cobrara na resurreiçom. 
Segũdo o entẽdimẽto spiritual. dize se o cabello da cabeça nõ pereçera. 
porque tã sol huũ pequeno pẽsamẽto da voõtade booa nõ ficara sem 
gualardõ. Onde Beda diz. Nom soomẽte os nossos ossos fortes .s. os 
nossos feytos rijos nem os nossos dictos serã gualardoados. mas ajnda 

1  No original: amhorio.
2  No original: resur/surrecçõ.
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os cabellos .s. as muytas pequenas meditaçoões booas que saaẽ do coraçõ: 
assy como os cabellos do çerebro açerca do justo juyz auerã digno 
gualardoamento. Onde o propheta diz. As relliquias das cuydaçoões te 
forõ dia de festa. E tambem as maas cuydaçoões nõ ficarõ sem pena. E 
porque graues cousas som aquellas que auerã de padeçer em suas 
perseguiçoões. porẽ per cõseguinte por quẽ as possa soportar sõ 
confortados em as sobredictas cousas. Em as quaaes muyto neçessario 
he a paciẽcia (porque em paçiẽcia possuyrã ou guardaram as suas almas) 
A guarda de todas virtudes a paciẽcia he em a qual possuymos as almas 
cõ razõ para auer de soportar e padeçer. Aquelle que nõ he paciẽte nõ 
possue a sua alma. Onde Beda diz. que nos somos de tal guisa feitos 
marauilhosamẽte que a razõ possua a alma: e a alma aja de possuyr o 
corpo. E o dereito que teẽ a alma na possissom do corpo he embarguado 
se primeiro a alma nõ he possuyda per a razõ. Mostrou pois o senhor 
que a guarda da condiçõ nossa he a paciẽcia por // que em ella nos ensinou 
que nos nos possuiramos. Estas cousas Beda. Grãde pois he a virtude da 
paciencia sem a qual a alma se perde. e per a qual se gaanha e possue. 
Aquelle que pacientemẽte soporta a tẽptaçõ reçebera coroa. mas aquelle 
que perde a paciẽcia perde a coroa. Onde Gregorio louuãdoa e 
encomendandoa. Eu penso que a paciẽcia he mayor que os millagres e 
os signaaes. E Sallomõ diz que melhor he a paciẽcia que o homẽ forte e 
melhor he aquelle que se asenhora do teu coraçõ que aquelle que cõbate 
e filha çidades. Onde Seneca diz. que causa pera desejar he soportar os 
tormẽtos em paciẽcia: porque aquesto he parte de fortalleza. nõ he para 
desejar o soportar dos tormentos: mas he virtude soportallos fortemente. 
Quãdo alguẽ padeçe fortemẽte tormentos. entom husade todas as virtudes 
porque esta he hũa que sta logo mais prestes e pareçe mais e onde quer 
que he a paciẽcia ally he toda outra cõpanha das virtudes. qualquer cousa 
que se faz honestamẽte a virtude soo he aquella que obra cõ tanto que 
venha per sentença ou juyzo de cõselho. Estas cousas Seneca. Porẽ segũdo 
diz Crisostomo as jnjurias dos homeẽs nõ fazẽ alguũ dãpno. mas ante 
fazẽ gaanho de paciencia. Mas pois que ouuidos tantos malles poderõ se 
tornar os sanctos temẽdo que nom teerã entõ que respondã poendo lhes 
em çima daquello consollaçoões que lhes dara em as cousas ajnda que 
lhes avenhã da rebato e que nõ as nõ cuyde boca e sabedoria e materia 
de fallar e responder aas quaaes nõ podera contra dizer nẽ resistir alguẽ. 
porque aquellas palauras nõ procederõ de seu engenho e arte: mas de 
graça de spiritu sancto (Entõ serã scandalizados muytos) .s. partir se hã 
da ffe e cayrã em errores cõ temor ou grandeza dos tormentos ou per os 
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doões e joyas dos enganadores. (e porque crescera a maldade) em os 
falsos christaãos. (por tanto arefeeçera e minguara a caridade) .s. o 
verdadeiro amor acerca de deus e do proximo. (em muytos.) Arefeeçera 
digo do fogo do amor de deus como quer que se nõ perca de todo. Da 
abondança da maldade nasçe a tibeza ou enfriamẽto da caridade por aazo 
da tribulaçõ. a qual caridade pareçia que se esqueentaua ante que viesse 
aquella tribullaçõ e quando sta/ua em assessego. E segũdo diz Ãbrosio 
entõ stara  justo no deserto e o maao em o regno. Ou em aquelles meesmos 
em que cresce a maldade em elles se arefeenta a caridade. porque segũdo 
diz Remigio. quanto mais he reçebida a maldade tanto se apega mais em 
seu coraçõ o ardor da caridade (Aquelle que perseuerar) em a ffe de 
verdade e em amor de bondade (atees a fijm) e termo presente quando 
quer que se começe e torne a começar (aqueste sera saluo) porque nõ he 
virtude começar mas star firme atees a postumeira. e nõ he coroa ao homẽ 
começar de sofrer mas o perseuerar. Daquesta materia das perseguições 
tees mais largamente emçima de pos a enuiada dos apostollos. Mas 
aquestas susodictas forõ entõ feitas per maneira desacustumada. e muyto 
mais trigosamente daquello de que sooẽ de aconteçer de guisa que serã 
auydos por signaaes. (E preeguar se ha aqueste auãgelho do regno em 
todo o mũdo.) E a preeguaçõ do nouo testamẽto he dicto euangelho per 
razõ da sua perfeiçõ e bõdade .s. porque he bẽ honesto1 e porque he bẽ 
allegre e bem proueitoso. E chamase euãgelho do regno por razõ da sua 
dignidade. e finalmẽte porque leua ao regno: a qual cousa nõ fazia a ley. 
Ou se chama euangelho do regno: porque faz os reis e he causar aazo de 
o serẽ: Ou se chama material euangelho do regno. porque tracta e falla 
do regno2 (e aqueste testimunho a todas as gentes) .s. porque seja feito 
o testimunho de Christo em toda gente ou em testimunho a todas gentes 
.s. em accusaçõ aaquelles que nõ creerõ. E aquelles que nõ creerõ 
testimunharõ contra elles: porque nom creerõ e cõdẽpnallos ham. e entõ 
vijnra o acabamento quando cheguar ao cabo da redondeza das terras. a 
pallaura da piedade de guisa que se nõ possa alguũ scusar. Segundo 
Agustinho a preeguaçõ do euangelho per todo o mũdo ajnda que fosse 
cõplida quãto a todallas partes do mundo. onde em toda a terra sayo o 
soõ delles .s. dos apostollos e dos preeguadores do euãgelho: mas nõ em 
todos os homẽs de toda a terra saluo se aquelle todo se entẽde por a mayor 
ou mais geeral parte. e per recontamento de outros que o diguã e aquello 
que ajnda nõ fora cõprido em todos spera se que o seja ajnda. Onde 

1  No original: houesto.
2  No original: reguo.
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Jeronimo [N] // diz que signal he da vijnda do senhor que o euãgelho he 
preeguado em todo o mundo por tal que nõ se posa scusar alguẽ de saber 
aquello que ou agora ja he cõprido ou o sera muyto aginha. Nẽ pensso 
que fique gente algũa que nom aja noticia do nome de Christo. e ajnda 
que nõ tenha quẽ lho preegue empero nõ pode seer que per as naçoões 
suas vizinhas nõ aja oppiniõ da ffe. Estas cousas Jeronimo. Dos dictos 
signaaes falla assi Crisostomo. Aquesta cousa çerto he de todo duuidosa1 
e nõ sabemos se aquestas cousas todas se hã de acabar em nosso tẽpo ou 
se vijnra aquelle dia temeroso. e se nos sera amostrada aquella spãtosa 
cadeyra ca muytos signaaes som ja cõpridos de todo. e o euangelho ja 
ressoou per todo o mũdo e ja forõ batalhas e tremores da terra e fames 
segũdo dicto he nõ ha muyto as quaaes cousas todas consijrando nos 
aparelhemos e façamos prestes aaquella perfeiçõ em que auemos de partir 
daqui porque ajnda que nõ seja acerca o dia daquelle ajũtamẽto e manada 
de fijm geeral. empero a fijm de cada huũ de nos perto he e cheguado. e 
ora seja alguẽ em ydade de velho ou de mãçebo em qual quer dellas 
cheguado sta aa morte. Estas cousas Crisostomo. A causa e raiz de todos 
males no mũdo he a soberba e a presumpçõ. O poboo se alleuanta contra 
el rey e a clerizia cõtra o bispo e os monjes cõtra o abade. e os filhos 
cõtra seus padres e madres os mãçebos cõtra os velhos ensoberueçẽdo 
fazẽdo desuairadas cousas. O mal pois da soberba que destroio a corte 
cellestrial dos anjeos esta destroyra aqueste mũdo reuoluẽdoo 
desordenadamente. Onde Pedro Damiano allegrãdose e louuando a fogida 
do mũdo screue assi a huũ que se apartara grandes graças deues fazer a 
deus que te scolheo e tirou do mũdo em aqueste tẽpo que aadur se salua 
alguẽ. Ja agora anda o arado em vaão por a praya da area. e ja pareçe 
seer cõprido aquele dito do propheta nõ ha hy verdade nõ ha hy 
misericordia nõ ha hy sabedoria de deus em a terra. O maldizer e a mentira 
e o homicido e furto e adulterio crescerõ e se aleuãtarom em ondas. e 
aquello que diz .s. toda cabeça he doẽte e o todo coraçõ choroso des a 
sola do pee atee a cabeça nõ ha em elle saude. Nõ outorgue ou cõsenta 
de auer para sy em aqueste tẽpo re/gimẽto de ygreja aquelle que deseja 
de teer a carreira direita da pureza e da innoçẽcia: porque acerca todos 
trigosamẽte como cauallos brauos andã per os cãpos das suas voontades 
sem freos. As claustras sõ vasias e o euãgelho he çarrado per as bocas 
ecclesiasticas andã corrẽdo os direitos dos mercados e audiẽcias. Poucos 
sõ os que cuydã aquello que fallã as scripturas sanctas mas todos studã 
em saber as leis e direitos. E çertas tã grãde pressa veẽ aas ygrejas que 

1  No original: dunidosa.
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semelha aaz de gẽte de Babilonia e teẽ çercada de toda parte a çidade de 
Jherusalem cõ seus çidadãos. Agora nõ he sabida a pena que o auãgelho 
spãtosamẽte braada e porẽ para a vara trazẽ paao ou traue: e para a 
palmatoria maça e pera a pallaura ferro. e pera o caniuete ou bulhõ spada. 
e hã vergonha se nõ fazẽ mayor ĩjuria da que reçeberõ. nẽ se hã por 
cõtẽtes de seerẽ vẽçedores fazẽdo tal por tal. mas desejã de seer 
medonhos. e cobijçã de auer nomeadas e louuor de vẽçimẽto e vinguãça 
stranha e desta guisa. Se alguũ se queyxa alguũ pouco e outro se asanha 
e moue grãde1 yra. E que outra cousa entendemos nos antre estes malles 
e perigoos tãtos se nõ que o ãtechristo vijndoiro se aparelha ja ao caminho 
per que venha poẽdo peeguadas de sua maldade porque segundo diz o 
apostolo. ja elle obra o mysterio da maldade. Estas cousas Pedro.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo juyz de todos que has de vijnr da me fortelleza 
em a verdade da ffe que nõ seja ẽganado per os fingidos e falsos homẽs 
nõ me aguache ou encoste em as tribullações mas que na cõfissom do 
teu nome. e enfirmãdo a verdade possa firmemẽte perseuerar e por ello 
soportar ledamente os odios e aduersidades dos homẽs. outorgua me 
virtude de paciẽcia. e porque a avõdosa maldade nõ arefeeça ẽ my o 
ardor da caridade. mas que atee a fim da vida presente perseuere em a 
ffe da verdade e amor da bõdade de guisa que por tua me[r]çee eu seja 
feito saluo senhor deus da minha saude. Amẽ.

Da vinda e perseguyçom de antechristo. Capitollo .xl.

Apres das batalhas e das outras cousas que ençima som dictas 
seguese a vinda do antechristo. porque assi como a paz veyo ante 
de Christo: assi discordia // vijnra ante do ante christo. E segũdo diz 
Crisostomo assi como ante do fogo veẽ o fumo e ante da victoria pelleja. 
assi ante da gloria de Christo veẽ a tẽptaçõ do ante christo. Onde adiãte 
diz. (quãdo virdes) cõ os olhos corporaes ẽ vossos socçessores (o nojo 
da destroyçõ que he dicta e prophetizada per Daniel propheta) que disse 
sera no tẽplo auorreçimẽto da destroyçõ (que sera no sãto lugar) .s. no 
tẽplo de deus. (aquelle que lee entenda a entõ.) seer cõprida a fijm entõ 
se cheguara. porque alli meesmo se diz que atees a fijm e acabamẽto 
durara esta destruyçõ. Esto se cõprio quando Helio Adriano fez pooer a 

1  No original: grãdẽ.
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sua ymagẽ ally onde steuera a arca do testamẽto. e aquesto foy signal da 
destroyçõ e desollaçõ da çidade e do tẽplo. e aquesto meesmo se pode 
ajnda entẽder do auorreçiuel ãte christo: o qual he chamado auorreçimẽto 
ou abhominaçõ por razõ da soberua por que se referta: e aparelha cõ 
deus. em quanto veẽ cõtra elle e toma lhe sua hõrra. E he dicta destroyçõ 
porque entõ auera hy grãde de sollaçõ e descõforto dos scolhydos quando 
o seruiço de deus for minguado e destroydo ou quando por elle for feito 
que seja destroydo. Entõ segũdo diz o apostollo discoberto sera ho homẽ 
do pecado. e filho da perdiçõ o qual he aduersayro e se alleuãta cõtra 
qualquer que se nomea de deus ou cõtra aquelle que he adorado por 
deus. em tãto que se asseẽtara no tẽplo de deus por se mostrar e dar a 
veer que he deus. Em o lugar da sanctifficaçõ stara porque ally onde o 
senhor era adorado e rogado per as petiçoões dos sanctos. ally meesmo 
seja reçebido per os jnfies. e se mostre assi seer hõrrado e louuado como 
deus. A semelhãça ou geesto do qual ja agora veẽ ante delle. porque ja 
obra o misterio da maldade ẽ seus mẽbros.

Moralmẽte o maao prellado he ydollo de destroyçõ e de 
desconssolaçõ. Onde no Zacharias se diz. Oo pastor e ydollo que 
desemparas a manada. E chamasse abominaçõ ou auorreçimẽto ẽ respecto 
de deus. porque auorreçido he a deus por a maldade do coraçom. e por 
a crueldade da obra. e por jndignidade da offerẽda que faz e assi todo 
he auorreçido. E dizesse mais adiãte de desollaçõ por o resayo e dãpno 
em respecto do prouximo porque destrua elle ou desolla o poboo. ou per 
negligẽçia do offiçio ou per corrupçõ do maao exẽ/plo ou por afastar e 
tolher ajuda temporal. mas sta no lugar sancto por mostrar ou por signal 
ẽ respecto do offiçio que ha. porque aqueste he figura do ante christo em 
o qual stara o tẽplo de deus. e porẽ ja muytos sõ os ante christos. Entõ 
aquelle que lee entẽda .s. a destroyçom da ygreja e dãpnaçõ do prellado e o 
perijgoo do poboo. Onde Beda diz que açerca dos entẽdimẽtos spirituaaes 
quando virmos o auorreçimẽto da desollaçõ star onde nõ deue .s. quando 
virmos regnar as heresias e os perijgoos e aquelles que sõ cõsagrados aos 
misterios çellestriaaes virmos obrar maldades e fallar mẽtiras entẽdermos 
que os homẽs ẽ sãgoẽtados de pecados e enganosos os quaaes o senhor 
auorreçera que toruã a paz dos fiees. esto he quaaesquer de vos nos que 
stamos em verdadeira fe e na cõfissom e nomeaçõ della nõ sejamos 
subjugados e postos ẽ obras terreaaes e baixas. mas entõ nos deuemos tãto 
mais sobir ẽ alteza das virtudes quanto veemos que muytos mais seguẽ e 
andã per os caminhos largos e desuiados viçios. Estas cousas Beda. Onde 
per cõseguinte amoesta que entõ quando vier ante christo. (fugã os que 
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som ẽ Judea) porque os judeus o reçeberã primeiro: e ally sera mayor 
perseguiçõ por a presẽça corporal do ante christo que sera ally fugirã 
digo. (pera os mõtes.) e pera lugares apartados e desertos onde se possã 
escõder. Onde Yllario diz que amoesta aqui o euãgelho desemparar Judea 
e fogir aos mõtes porque cõ a mestura da quelle poboo que ha de creer 
ao ãte christo nõ lhes seja feita algũa força ou embargo. (E aquelles que 
stã no telhado) .s. ẽ a alteza da perfecçõ (nõ deçam a filhar algũa cousa 
de sua casa) per cobijça das cousas do mũdo por as quaaes caẽ muytos 
muytas vezes atees os que sõ perfeitos caaẽ e som derribados da alteza 
da perfecçõ no tempo da perseguiçõ. Estas cousas Yllario. (E aquelles 
que no campo som) e trabalhã por fructo de boas obras quanto he aos 
actiuos. (nõ tornẽ tomar seu vestido) .s. nõ tornẽ aas occupaçoões segre 
que tragẽ cõ sigo ẽuorrelhados pecados os quaaes sõ entẽdidos per o 
vestido e saya. Quãto aa letera quer dar a entẽder que por afficamẽto das 
tribullaçoões e dos males presentes. e por sperãça do juyzo e por temor 
dos malles vijndoiros nõ auera alguẽ vagar de entender em os negoçios 
temporaaes [N ij] // mas he melhor que salue a sua vida que as cousas que 
possue. e que cuide como hira em presença do juyz. Segũdo Agusti. em 
as tribullaçoões se deue o homẽ guardar que nõ seja vẽçido que da vida 
spiritual nõ desçenda aa vida carnal ou que aquelle que nas primeiras 
cousas e começo foy boõ e depois alarguãdo se melhorou ẽ as cousas 
diãteyras nõ falleça e torne aas primeiras. E bẽ disse que nõ deuia tornar 
atras per mingoa de perseuerar em bẽ. e por que aquesto mais aginha 
façaaes. (seede nẽbrados da molher de Loth) a qual porque paroumentes 
atras perdeo a joya ou dõ de sua natureza fogindo ella de Sathanas e da 
çidade de Sodoma per destẽperãça paroumẽtes atras e foy morta feita e 
tornada em statua de sal. Segũdo Agust. esta molher de Loth significa 
aquelles que na tribullaçõ parãmẽtes atras e se tirã da esperãça da promesa 
diuinal. e por tãto foy feita statua de sal: porque per exẽplo amoestãdo os 
homẽs que nõ façã semelhauees1 cousas e insinẽ os seus coraçoões que 
nõ se façã sandeus. Pregũta Agusti. por que foy esta molher punida por 
pararmentes aos sodomitas e nõ foy punido Abrahã? Respõde que Abrahã 
parou mẽtes aa sentẽça de deus louuãdoa. e aquesta molher paroumẽtes 
deleitãdose em pecados delles. E porque os homẽs na perseguyçõ nõ 
oolhẽmẽtes atras neguãdo a ffe e desemparãdo a boa vida spiritual por 
saluarẽ a vida do corpo enduze os per cõseguinte a ello dizẽdo (qualquer 
que) asi (quiser a sua alma) s. a sua vida corporal (fazer salua) por temor 
da morte ẽfraqueçẽdo na tribullaçõ do antechristo .s. neguãdo Christo e 

1  No original: semelhanees.
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leixãdo os beẽs e tornãdo aos malles de tras (perdellaa) encorrendo em 
dãpnaçõ perpetua. (e qualquer que) steuer forte em a cõfissom1 da fe 
e em a tribulaçõ (e perder a sua alma) .s. a sua vida corporal guãçallaa 
teẽdoa em cõta de ouelha pera a morte. e scolhendo ante morrer que viuer 
e aviuẽtalha e fazella ha da vida eternal digna. a qual por ello mereçera e 
reçebera em galardõ pera sempre (Ay das prenhes e daquelles que criã em 
aquelle dia) porque quanto aa letera as prenhes nõ podẽ bẽ fogir porque 
sõ agrauadas do peso. nẽ as que criã por que sõ ocupadas outrosi açerca 
do cuydado e pẽso dos meninos.

Misticamẽte aquellas som prenhes que cõçeberõ algũa criãça ou 
criaçõ de maao proposito. e aquellas que criã sõ aquelles que so/portã e 
criã o parto da maa obra. e assi na cõçepçõ se nota o peccado que he no 
coraçõ e no parto se entẽde aquelle que he posto ẽ  obra. Ou aquellas sõ 
prinhes que os boõs propositos que cõçeberõ nõ cõprirõ. E as que criã 
sõ aquellas que cõ esperãça de mais lõgua vida perlonguã os pecados 
atees a morte. Ou segũdo Agus. os prinhes sõ os auarẽtos que cobijçã o 
alheo e teẽ sperãça de auerẽ assi como a molher prinha sta em sperãça 
de auer filho ou filha. e os que criã sõ aquelles que possuẽ aquello que 
cobijçarõ. e se trabalhã de o criar e acreçẽtar detẽdoo e guardãdoo e assi 
as almas cobiçosas dos beẽs tẽporaaes prinhes sõ em percalçar e sõ amas 
ou criã em quanto possuẽ.

E nota segũdo Agus. que a caridade he de quatro maneiras .s. hũa 
que começa a qual naçe. e outra que melhora a qual se cria. e a terçeira 
perfeita a qual he rija e forte. e outra mais perfeita que deseja morrer. 
Ay pois das prinhes que cõçeberõ o nẽ e nõ obrarõ. e ay das que começã 
de o criar e nõ o acabarõ. E cõfusom aaquestes que assi som prinhes e 
criã por que aginha serã escãdalizados. ẽ a perseguiçõ do ãte christo ou 
por o amor que os açẽde e enflama como nõ deue: ou por temor que os 
abaixa. ou per ambas aquestas cousas. De si amoestanos a orarmos que 
nossa fugida nõ seja em sabado ou em no jnuerno .s. que nõ seja em a 
frieldade dos pecados. ou na ouçiosidade e vagar das boas obras. cada 
hũa cousa destas ẽbargua muyto o homẽ de fogir ao ante christo mas 
ante o faz a elle seer mais cheguado. assi como por o cõtrairo partindo 
se o homẽ de mal e fazẽdo bẽ cheguase a deus. Ou que nõ queyremos 
entom fugir dos nossos pecados e fazer peẽdença quando ja nõ cõuẽ 
de andarmos nẽ podemos ja bẽ obrar. Andar muyto longe no sabado nõ 
cõuẽ. e o jnuerno2 outrosi faz enpacho ao andar (Sera pois outrosi grãde 

1  No original: cõfifissom.
2  No original: juuerno.
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e tribullaçõ qual ante nõ foy des o começo do mũdo atee agora: nẽ se fara 
jamais tal tribullaçõ) Em tõ todas as perseguiçoões se ajũtarã e mostrarã 
ẽ sembra .s. as tribullaçoões dos infiees dos herejes dos tyrãnos e dos 
falsos jrmaãos ou amigos. Aquestes sõ os quatro vẽtos ou as quatro bestas 
que pellejã no mar. Emtõ serã feitos aos christaãos fiees mujtos e muy 
graues tormẽtos e em aquelles regnos e comarcas serã mais atormẽtados 
os christaãos onde o senhor foy cruçificado. E segũdo diz Aymõ sobre 
o Apocalipse aquella // tribullaçõ nõ atormẽtara per partes o mundo 
.s. nõ vijnra ẽ hũa parte e em huũ tẽpo. e outro em outra mas jũtamẽte 
examinara todo o mũdo. Entõ serã soltos os demonios que agora stam 
leguados e nõ podẽ fazer quanto mal queriã. E assi como o ãte christo 
sera mais cruel que todos perseguidores assi entõ os sanctos serã mais 
fortes que todollos martires. (E se nõ fossem abreuiados aquelles dias) .s. 
ordenados per deus que fossem poucos quando obrar o ante christo. (nõ 
se saluaria toda carne) do justo .s. nõ se saluaria todo homẽ por que se1 
assi nõ fosse o tẽpo breue poucos ou nemhuũs soportariã as pressuras e 
poucos se poderiã saluar cõ paciẽçia porque a fraqueza humanal nõ pode 
muyto tempo soportar a tribulaçõ. (serã abreuiados) nõ per medida mas 
per cõto que os dias abreuiados nõ se deuẽ entẽder por pequenos mas per 
cõto poucos. Onde dias se tomã por tempo segũdo se diz no Daniel durara 
per tempo e tempos e per a metade do tempo .s. per tres ãnos e meyo em 
os quaaes regnara o ante christo. Tanto tempo regnara quanto Christo 
preegou. e diz mais em o Daniel dias mil e duzentos e nouẽta .s. tres ãnos 
e meyo. E no Apocallipse he dicto que lhe he dado poderio de fazer .xlij. 
meses .s. tres annos e meyo. Que sperãça pois he aos scolhidos se nom a 
graça de deus que da paciençia aos bos e tira aginha o poderio aos maaos? 
Quãto aquesta pressa e aquesta tribullaçõ for mayor que todallas outras 
que preçederõ tãto sera mais tẽperado per breueza do tempo (porque se2 
saluẽ os scolhydos) Onde diz Rabano que tal tribullaçõ sera entõ darredor 
da yra do senhor como apartados todos como per ceruo ou joeyra e 
stremadas as palhas fique soomẽte o graão para se ajũtar nos celleiros do 
senhor. (Entom) .s. no tempo do ante christo e bo tempo da quella pressa. 
(se alguũ a vos) meus seguidores (disser Ex aqui) em aquesta terra: ou 
regno: ou naçõ: ou secta: ou em a aquesta pessoa (he Christo. ou ally) 
.s. em aquella outra (nõ o queraaes creer nem queiraaes) hir per o pee 
do entẽdimẽto creẽdo a sua doctrina nẽ a ssiguaaes per o pee da voõtade 
a remedãdo a sua vida porque muytos discipollos do ante christo vijnrã 

1  No original: que a se.
2  No original: sa.
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em guanar o poboo dizendo que elle seja verdadeiro Christo prometido 
na ley e nas propheçias (Alleuantar se ham os falsos christaãos) .s. / que 
se nomearõ falsamẽte christaãos mas verdadeiramẽte serã ante christos 
.s. falsos christaãos que peruerterã a doctrina de Christo dizẽdo mẽtira e 
poẽdoa a Christo. (E falsos prophetas) que peruerterã a doctrina da ley 
e dos prophetas ou que husarõ mal das reuellaçoões diuinaaes. e estes 
serã o ante christo e seus discipollos os quaaes sõ seus nẽbros (e daram 
signaaes.) que significarã cousa grãde algũa. (e prodigios.) que quer 
dizer marauilhas de que os homẽs se marauilharã. E chamase prodigio 
tomãdo o nome de prodigio que quer dizer ẽ latim cõ o dedo porque os 
mostrã cõ elle. Ou os signaaes sõ das cousas presentes. e os prodigios 
som aquelles que mostrã algũas marauilhas que som por vijnr. porque 
per virtude ou propriedade dos demonios. muytos millagres se fazẽ 
ou podem fazer quãdo1 deus outorgua (em tãto que atees os ellectos e 
scolhidos seriã tragidos em error se se fazer podesse.) que a ordenaçõ 
de deus fosse auuda mudada. Nõ serõ pero enganados por que nom se 
podẽ perder aquelles que deus tẽ ja ordenados para a saluaçõ. Onde 
Gregorio diz que por que o coraçõ dos scolhydos he abatido cõ aballada 
e duuidosa cuydaçõ. e per a sua firmeza nõ he mouida por tãto em hũa 
sentẽça o senhor cõprehendeo todo. E segũdo diz Agustinho Sathanas 
obrara per o ante christo marauilhosamẽte em toda sua virtude mas cõ 
mẽtira. Onde Gregorio diz. Pẽsemos que tẽptaçõ sera aquella da voõtade 
humanal quando o martir piadoso poõe seu corpo a tormentos empero o 
que atormenta faz millagres ante seus olhos. E Crisostomo diz que assi 
como na vijnda de Christo os prophetas ãte delle e os apostollos cõ elle 
ẽ o spiritu sancto faziã virtudes assi meesmo na vijnda do ante christo os 
falsos christaãos2 ante elle e cõ elle farã virtudes em o spiritu maligno. E 
diz adiãte. (vos pois vedes.) que vos disse primeiro todo por que seẽdo 
auisados vigies pois que sooes amoestados. Como se dissesse por tãto he 
aqueste auisamẽto dagora porque vos guardees por entõ e que prouejaaes 
os perijgoos que se seguẽ por que primeiro sooes amoestados e porque 
menos vos empeeçã as sectas que teẽdes antevistas. Onde Crisosto. Por 
tãto diz Christo que primeiro o disse elle a nos porque tire o aazo de 
vos nõ o soberdes. E porque a cõtestaçõ preçedente faça proueer a pena 
seguinte a misericordia quis dar mã[N iij]//damẽtos ante que viesse o 
perijgo. Nõ quer que se perca alguẽ. aquelle que demostra a todos que 
ha de vijr perdiçõ. Estas cousas Crisosto. Nõ he pois de creer a alguẽ da 

1  No original: qnãdo.
2  No original: christaaos.
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sua pessoa que elle he Christo: nẽ he de creer quando sera o dia do juyzo 
nẽ se deue dar ffe aquelles que contã e determinã çerto tẽpo quando o 
senhor ha de vijnr. porque aquesto nõ pode seer sabido per alguẽ. Onde 
pregũtado o senhor da vinda do regno de deus. Respõdeo (Nõ vẽ o regno 
de deos e o dia do juyzo cõ guardamẽto de tẽpo) certo (nẽ por os anjeos 
nẽ por os homẽs pode seer guardado quãdo1 vijnra) per a vinda do regno 
de deus pode seer entẽdida a vinda ao juyzo por que vijnra como rey a 
julgar. e porque entõçe descobrira o regno de deus e çessara todo o outro 
regno. E diz mais. (Ex aqui o regno de deos) em vos he quando todas 
vossas forças e mouimẽtos obedeçẽ em vos a gouernaçõ de deus: mas 
o cõtrairo he quãdo reuelã como se dissesse. Nõ cures de saber quando 
vijnra o regno de deus. e leixaae a questom do regno da gloria: porque 
a sua vinda nõ pode seer sabida. mas buscaae e demandaae por o regno 
da graça que pode star dẽtro em vos. e fazee vos prestes de dẽtro em 
vos per ffe que obre cõ amor por dentro em vos he o regno dos çeeos. 
porque ẽ nos cõ a graça de deus he de auermos e filharmos o regno de 
deus saluo se nõ quisermos nos.

Onde nota que de tres maneiras he o regno de deus. A primeira he 
açerca de nos ou em o qual nos somos que he o regno da ygreja millitãte. 
O segũdo he de dẽtro em nos .s. o regno da graça per o qual regna deus 
em nossas almas. O terçeyro he o regno da gloria em o qual deus regna 
cõ os sanctos em gloria. Ou Christo chama a ssi meesmo regno de deus 
que regna em os coraçoões dos fiees. Onde Beda diz que aquelle que 
algũa hora ha de vijr a julgar a todos regna ja agora nos coraçoões dos 
fiees. Onde e Anselmo diz que verdadeiramẽte he justo este teem deus 
que mora em elle. Huũ tẽplo de deus he feito o qual sooes vos segũdo 
diz o apostolo. Cõ grãde dilligẽcia pois he de cõsijrar cõ quanta razõ e 
reuerẽcia deuemos mouer os nossos sentidos e mẽbros corporaaes dos 
quaaes ha deuijndade he senhora. Demos pois segũdo visto he a tã grãde 
morador todo senhorio e ĩperio de nosso coraçõ: e que nõ aja em nos 
cousa que lhe nõ cõtradigua. mas todos nossos pẽsamẽtos e mouimẽtos 
de voõ/tade. e todas nossas pallauras e obras tenham mẽtes a quando 
elle açenar que obeedeçã aa sua voontade. e que se encaminhe aa gloria 
da sua dereitura. Assy seremos nos verdadeiramẽte regno de deus e 
elle stara em nos. e estãdo nos em elle bẽ viueremos. vos sooes diz o 
apostollo o corpo de Christo e membros de mẽbros. Guarda pois o corpo 
em aquella dignidade que cõpre. Os teus olhos som de Christo nõ te cõuẽ 
pois lançar os olhos a veer algũas vaydades. e a tua boca boca de Christo 

1  No original: qnãdo.
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he. nõ te cõuẽ pois a boca de Christo nõ digo abrir pera maldizer ou pera 
mẽtir mas pera fallar pallauras ouçiosas. a qual deues teer aparelhada 
pera fallar louuores de deus e proueito do prouximo. e assy entẽde tu 
todollos outros mẽbros que sõ ẽcomẽdados e postos em tua guarda. Estas 
cousas Ãselmo. de si poõe adiãte (Se vos disserẽ pois que Christo sta 
no deserto) s. como homẽ religioso que sta em o deserto como aquelles 
que vos queyrã enguanar so semelhãça de sanctidade. (Nõ queyraaes 
sayr) do vosso lugar e do vosso proueito pera o verdes ou seguirdes 
aremedãdoo per o bẽ (e se vos disserẽ. ex que elle sta em as cauernas) 
ou em lugares scõdidos sob specia de auer conhoçimẽto e reuellaçõ das 
puridades de deus encobrindo a sua malicia e querẽdo vos enganar nõ 
os queyraaes creer. Ou segũdo Jeronimo. Se alguẽ vos prometer e disser 
que sta em o deserto dos gẽtios e que sta na doctrina dos philosophos. ou 
em as scõdredalhas e lugares apartados e scusos ajũtamentos. os quaaes 
prometẽ reuellar os segredos de deus nõ os queyraaes creer. porque na 
segũda vijnda nõ andara deus per os desertos nẽ em as couas e mõtanhas: 
ou alguũ lugar ou cãto da terra. nẽ se amorara em alguũs scoridoões. 
mas vijndo do çeeo manifesta mẽte clara pareçera a todos onde quer que 
stẽ. porque ajnda que a vijnda de Christo a encarnar fosse escõdida pero 
sua vijnda ao juyzo sera declarada e manifesta que se nõ podera scõder 
a alguẽ. porque segũdo diz Agustinho scondidamẽte conuijnha de vijr 
porque fosse julgado e vira descubertamẽte pera julgar. e a esto traz a 
semelhãça de lãpado (Assi como o lampado saae do oriente) aa vista clara 
de todos. e nõ soomẽte pareçe em hũa parte e da splẽdor mas em todas 
nõ ha mester pregoeiros que apregoẽ e façã saber. (E huũ mo//mẽto e 
stãte de tẽpo per todo o mũdo pareçe assi a vijnda do filho da virgẽ) ao 
juyzo geeral sera manifesta e clara e splãdeçẽte nõ mais alli que aqui. 
mas jũtamẽte ẽ todo lugar apareçera por o splandor e rayos da gloria. 
Sãdia cousa pois he buscar ẽ pequeno lugar ou scõdido aquelle que he 
lume de todo o mũdo. Onde Ambrosio diz. que Christo splãdeçe assi e 
lãça os rayos de seu lume per todo o mũdo como lãpado que sclareçe. e 
por tãto nẽ anda nos desertos: nẽ se ẽcobre em alguũs lugares scõdidos. 
porque eu ẽcho o çeeo e a terra diz o senhor. Splandeçe de tal guisa que em 
aquella nocte da resurrecçõ nos podemos veer a gloria. Segũdo Crisosto. 
assi como o lãpado ou corisco segũdo a claridade do seu splãdor nõ se 
vee cõpridamẽte. assi quando vier Christo por a grãdeza da sua gloria 
nõ o poderã cõpridamẽte veer. E assi como ẽformou os discipollos da 
maneira per que auia de pareçer porque disse que vijria como lãpado. 
assy meesmo per cõseguinte os ẽsina agora do lugar onde ha de seer. 
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Onde seguese (onde quer que for o corpo ajũtar se hã as aguyas) .s. onde 
quer que for Christo ẽ forma humana em a qual julgara stãdo pero em sua 
forma gloriosa alli acudirã as aguyas .s. os sanctos que sayrã e reçeberã 
Christo quando vier ao juyzo: aos quaaes sanctos he renouada e tornada 
a mãçebia como de Agueya. Christo he chamado corpo por demostrar 
que tẽ verdadeira carne e semelhãça quanto aa vista: porque em aquella 
forma o vera todo olho. Os escolhidos som chamados aguias porque serã 
ẽnouados na resurrecçõ. e por a sutilleza da vista em que cõ os olhos 
quedos veerã o sol da justiça. Como se dissesse segũdo Crisosto. Quãdo 
no corpo glorioso vier o filho da virgẽ nõ cõpre cuydar que elle stara 
nos cãtos. porque tãta sera a multidom dos sanctos que o seguirã que 
cada huũ veera e conheçera que elle he Christo senhor e cabeça de toda 
ygreja. e que elle he sobre todo senhorio e sobre toda cousa nomeada e 
famosa em aqueste mũdo e no outro. Per as aguias demostra a multidõ 
dos anjeos e sanctos. Por tãto os sanctos som asemelhados aas aguias. 
porque assi como os filhos das aguias som prouados pera poderẽ oolhar 
dereitamẽte o sol e se o fazẽ sõ auidos por legitimos. e se nõ podẽ sõ 
auidos por adulterinos. assi meesmo o filho ou filhos de deus sõ prouados 
se teẽ mẽtes aa justiça de deus. e se poderã de todo coraçõ reçeber as pa/
llauras da justiça e dereitura entẽdesse que sõ legitimos. e se nõ emtõ sõ 
auidos por filhos do diaboo. Estas cousas Crisost. Porque pois a vijnda 
de Christo sera assi publicada e manifesta asi quanto ao lugar como 
quanto a maneira por tãto nõ ha mester pregoeiros nẽ messegeiros atees 
que vos digã ex aqui ou alli sta Christo e porẽ nõ quejraaes creer aos 
que vos esto disserẽ.

Oraçõ

Senhor Jhesu Christo piadoso outorgua me que vistas as abomina-
çoões ou auorreçimẽtos do mũdo e as crueldades e tribullaçoões eu possa 
fugir aas altezas e aos mõtes das virtudes. e que cõuersando em as tuas 
cousas cellestriaaes nem desçenda eu da spiritual alteza aos desejos 
carnaaes. e aas obras da cõuersaçõ antigua e mũdanal nẽ me corcoue 
cõ elles nẽ stẽdẽdo me a outra mayores e milhores obras me torne atras 
aas menores temporaes de que ja era partido e desuestido. outorguame 
outrosy que nõ busque defora andãdo o regno da graça que pode star 
dẽtro em nos creẽdo me eu per alguũs enganadores e que chegue ao 
regno da gloria. Amen.



616 Vita Christi – II

Dos remedios cõtra as tẽptaçoões do postumeiro tẽpo. e
do exercicio da voõtade em deos. Capitollo .xlj.

Por que segũdo que he dicto ante da vijnda do senhor vijrã mujtos 
falsos christaãos e falsos prophetas e enganarõ muytos que pareçiã ante 
desto perfeitos por tãto aqui se poõe alguũs remedios contra algũas 
tẽptaçoões spirituaaes de que ẽ o tempo dagora ha avõdãça por prouar e 
alimpar os scolhidos. as quaaes tẽptaçoões sõ semeadas per o diaboo ẽ 
os coraçoões de muytos e aparelhã o lugar ao ante christo. Em duas 
maneiras veẽ as antedictas tẽptaçoões. Primeiramẽte per sugestõ e 
requerimẽto do demo que engana o homẽ em o regimẽto que deue auer 
açerca de deus em aquello que he de deus. Segũdariamẽte per a maa 
doctrina e modo de viuer doutros que ja vierõ e fezerõ per semelhãte 
guisa cayndo em aquellas tẽptaçoões. por a qual cõpre mostrar primeiro 
que regimẽto deues auer a deus e aquello que de deus he. e de si como 
te deues auer açerca dos outros quanto aa doctrina e modo seu de viuer. 
O primeiro remedio cõtra as tẽptaçoões daqueste tẽpo spirituaaes as 
quaaes procura o diaboo nos coraçoões daquelles que se querẽ dar a deus 
per [N iiij] // oraçõ e cõtẽplaçõ ou per outras obras de perfecçõ he aqueste 
que nõ desejes visoões ou reuellaçoões ou sentimẽtos que som sobre a 
natura e sobe as forças e curso daquelles que amã deus e o temẽ per muy 
verdadeiro amor: porque aqueste desejo nõ pode seer sem rayz e 
fundamẽto de soberba e presũpçõ ou sem teẽçõ algũa vaã e oufana açerca 
dos segredos de deus ou sẽ fraqueza e mingoa de ffe: por as quaaes 
cousas a justiça de deus desampara a alma que teẽ tal desejo e tal como 
aqueste veẽ aas vezes em tẽptaçõ e escarneo do diaboo. Per aquesta 
maneyra semea o diaboo a mayor parte das tẽptaçoões spirituaes daqueste 
tẽpo e areigua as nos coraçoões daquelles que som messegeiros do ante 
christo como poderas veer ẽ as cousas seguintes. Onde deues saber que 
as verdadeiras reuellaçoões e sintimẽtos spirituaaes dos segredos de deus 
nõ veẽ per o dicto desejo nẽ per alguũ esforço ou studo que a alma aja 
em sy mas soomente veẽ per a voõtade de deus. a qual poõe na alma que 
sta em grãde humildade e em grãde temor e reuerẽçia de deus. Itẽ sabe 
que de enxerçitarse o homẽ em grãde humildade e temor e reuerẽcia de 
deus por tal que ajas as reuellaçoões e sentimẽtos sobredictos. esto he 
auerẽ em rayz e o fundamẽto e a final entẽçõ que auia ante do dicto 
desejo. e por aquesto meesmo veẽ o homẽ a seer desemparado como per 
o sobredicto desejo. O segũdo remedio he que em a tua oraçõ ou cõtẽplaçõ 
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nõ reçebas em tua alma cõsollaçõ grãde nẽ pequena se te pareçe que se 
fundada em presumpçõ e stimaçõ de soberba de ty meesmo e te traz em 
cobijça de teu louuor proprio e de tua hõrra e gloria deste mũdo e ajnda 
do outro. porque a alma que se sente ẽ tal cõsolaçõ vẽ em muytos errores 
e malles. e deus per seu justo juizo outorgua ou leixa ao diaboo poder 
de acreçẽtar e afficar a dicta cõsollaçõ e empetra ou apegua cõ ella em 
a alma muj falsos e perigosos sentimẽtos. e outras semelhãças as quaaes 
a alma hũtada e esquẽtada na dicta consollaçõ cree e pẽsa que som 
verdadeiras reuellações. O quantas pessoas per aquesta maneira som 
enganadas. e por tãto cauida te que em tua oraçõ ou cõtẽplaçõ nõ reçebas 
algũas cõsollaçoões saluo aquella que veẽ per noticia e per conheçimẽto 
da grãde alteza de deus. e auẽdo lhe muy grãde reuerẽcia cõ grãde desejo 
de sua hõrra ou de guisa que a dicta cõsollaçõ seja fundada de todo em 
aquestas cou/sas ou semelhauees. E aquello que he dito da cõsollaçom 
entende tu tam bem do feruor e ardor da perfeiçom os quaaes podem 
seer em aquella meesma guisa. O terçeyro remedio he que todo sentimento 
por alto que seja e toda visom per muy secreta que te pareça e qualquer 
que seja que ella traz teu coraçom em opiniom e cõtra alguũ artijgo da 
ffe ou contra boõs custumes. e mayormẽte cõtra humildade ou honestidade 
fuge della e auorreçe a. porque sem duuida ella he do demo. E se aquello 
que quer e requere a visom he prazẽte a deus. e es çerto que vem da parte 
de deus nom te queyras firmar em a dicta visom. O quarto remedio he 
que por alta vida ou grãde deuaçom: ou por o claro entendimẽto ou por 
algũa outra sufficiencia que vees em algũas perssoas nõ siguas seos 
conselhos depois que sentes e conheçes claramente que seus cõselhos 
nom som segũdo deus e verdadeyra descripçõ segũdo a vida mostrada e 
insinada per Jhesu Christo e per a vida dos sanctos e per a sancta scriptura 
notificada em os dictos dos sanctos. Nem temas que por nom curares dos 
conselhos de taaes pessoas peques per soberba e presumpçom soomẽte 
que o faças por zello e amor da verdade. O quinto remedio he que squiues 
e fuguas da familliaridade de companha das pessoas que taaes teẽçoões 
semeã e derramã e aquellas pessoas que as consentem e louuam nom 
queyraaes ouuir nem veer os seus modos. porque mostrar te ham grande 
signal da perfeiçom em muytas pallauras e cousas per as quaaes se os 
quiseres julgar e reçeber ou seguir como homẽs de deus vijras em perigoos 
e queedas de errores e de custumes maaos que teẽ elles. Depois daquesto 
vee os remedios que deues teer e cõsijrar açerca de algũas pessoas que 
per sua vida e doctrina semeã as dictas temptaçoões. O primeyro remedio 
he que nom faças grande conta das visoões e sentimẽtos ou arrebatamẽtos 
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seus delles. mas ante se te acarretã e emduzẽ a algũa cousa que seja cõtra 
a ffe ou cõtra os boos custumes ou contra as vidas e dictos dos sanctos 
saãmente entendidos. auorreçe os e as suas visoões ou visitaçoões e 
sentimentos aue por sandeos. E os seus arebatamentos da os a rayba. 
empero se fallam segundo a ffe e segũdo a scrip//tura e sanctos. e segundo 
boõs custumes nõ os desprezes. porque per ventura menosprezaras 
aquello que de deos he. Nõ ajas pero fiuza de todo em elles. porque 
ameude mayormente nas temptaçoões se requere e scõde a falsidade so 
semelhança de verdade. e a mallicia so semelhança de bõdade. por tal 
que o diaboo possa melhor e mais ameude derramar o error e pecado 
mortal. e porem semelha que mais prazente he a deos leixares as visoões 
e os sentimentos e arrebatamẽtos que segũdo dicto he teẽ semelhãça de 
verdade e bõdade que passem por aquello que vallẽ saluo se acõteçerẽ 
a algũas pessoas por razom da sua santidade e humildade prouada e çerta 
e manifesta dos quaaes fosses çerto que nõ poderiã seer ẽganados per 
jllusioões e semelhas ou per engenho do diaboo entõ ajnda que piadosa 
cousa seja cõsentir aas visioões e sentimẽtos de taaes pessoas empero 
mais seguro he que nõ de todo lhes crea per razõ verdadeira mas soomẽte 
porque cõcorda cõ a fe catholica e cõ a sancta scriptura e boos custumes 
e cõ a uida e pallaura dos sanctos e cõ a razã que se fũda e faz por as 
dictas cousas. O segundo remedio he que nõ queiras reçeber algũa 
exposiçõ de sancta scriptura ou dos dictos dos sanctos saluo se cõcordar 
cõ a uida de Jhesu Christo e dos sanctos. a qual cousa pero entẽde tu 
daquelles dictos e feitos que nõ som prepostos pera os seguirmos. e nõ 
da quelles que som dictos por millagres e por priuillegios e perrogatiuas 
singulares da quelles. e aquesto se diz cõtra algũus messegeiros e 
discipollos de ante christo que encobrẽ e deffendem seus errores e 
maneiras perijgosas de viuer declarãdo a sancta scriptura segũdo sua 
affeyçõ trazẽdo por exẽplo algũas singularidades e exçessos que alguũs 
sanctos fezerõ. O terçeiro remedio he que se per reuelaçõ ou sentimẽto 
ou per outra maneira o teu coraçõ se moua a fazer algũa cousa. e 
majormente se for grande e notauel e nõ acustumada a ty e nõ has çertidõ 
se plaz a deus ante cõ razõ duuidas detem te de fazeres aquella obra atees 
que pares bem mentes a todas as circũstançias e mayormente a as finaaes 
atees que conheças que assi aplaz a deus. E nõ que o tu julgues para tua 
opiniõ mas se podes per testimunho1 çerto da scriptura ou per exemplo 
dos sanctos padres tal que seja de seguir. E / bẽ diz que seja de seguir. 
porque segũdo Gregorio alguũs sanctos fezerõ algũas obras ẽ as quaaes 

1  No original: testimunha.
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nõ os deuemos de seguir ajnda que a elles fosse bẽ de as fazerẽ mas 
deuemos lhas prezar e auer lhe reuerẽçia. e se nõ podes per ti vijnr em 
conheçimẽto se praz dello a deus ou nõ pyde cõselho a pessoas prouadas 
em vida e doctrina e cõselho que seja de toda verdade. O quarto remedio 
he que se tu es quite daquestas temptaçoões e nunca as ajas auidas ou 
que sejas fora dellas ajnda que as ouuesses quanto quer tempo que fosse. 
e encaminha o coraçom e entẽdimẽto teu a deus reconheçendo 
humildosamẽte graça que te he feita. e que tu em aquesto muytas vezes 
faz e guarda te que aquesto que assi per pura graça e bõdade de deus tees 
nõ o ponhas ou contes aa tua virtude ou sabedoria ou mereçimento ou a 
teus custumes nem que aquello foy assi feito per ventura e a conteçimento. 
porque segũdo dizem os sanctos aquesta he a principal cousa porque 
deus tolle ao homẽ o benefiçio da sua graça. e leixao seer sojecto e que 
lhe venham temptaçoões e semelhãças enganosas do diaboo. O quinto 
remedio he que stando teu coraçom em temptaçõ spiritual per a qual tu 
stas em duuida nõ começes algũa cousa per tua voõtade propria. e 
mayormẽte se he cousa notauel e assignada e que nom ajas husada fazer. 
mas refreando e de teendo tua voontade e teu coraçom sperãdo 
humildosamẽte com temor e reuerençia de deus atees que deus clarifique 
o teu coraçõ. porque se stando tu em a dicta duuida começasses per tua 
voontade soomente em algũa cousa assignada que nõ ouuesses 
acustumado a fazer ante nom poderias sahir a boo fijm. O sexto he que 
por as tẽptaçoões ãte dictas ajnda que as ajas nom leixes o bem que ja 
começaste quando nom eras em aquellas1 temptaçoões. e prinçipalmente 
nom deues de leixar de orar e de te confessar ou fazer obra de humildade 
ajnda que nom aches em elles consollaçõ. Onde scripto he. Per a manhaã 
.s. no tẽpo da bemauẽturãça da graça entom semea tu a boa obra e aa 
tarde .s. no tempo da aduersidade e tẽptaçõ nõ çesse a tua maão .s. nõ 
queda ajnda de bẽ fazer. O septimo he que todas as ymaginaçoões e 
errores que te fazẽ vjnr em duui//da dalgũa verdade lãçes fora do teu 
coraçõ e de tua memoria cõ grande cuydado e afficamẽto e forçando te 
soomẽte de mudar e tornar teu coraçõ e entẽdimento ẽ a pureza e verdade 
das rayzes da nossa fe em a vida dos sanctos: e na verdade das sanctas 
scripturas das quaaes se te a ellas lançares humildosamẽte e cõ descripçõ 
podes tirar lume e entendimẽto claro para conheçeres çertamẽte aquesto 
em que primeiro duuidauas. E aqueste modo deue homẽ teer em as 
tẽptaçoões spirituaaes que nõ som dos prinçipaaes artijgos da fe mas 
dalgũas verdades cheguadas a esta fe. O octauo remedio he que stando 

1  No original: aquelles.
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tu em as dictas tẽptaçoões tenhas firme e çerta sperãça que dellas te 
tragera deus alguũ bem e clarifica teu coraçõ. e cree firmemẽte que te 
deus que leixa vijnr em taaes tẽptaçoões1 por exerciçio da tua virtude e 
força. e porque te humildes. empero de tal maneira seja auida a sperança 
sobre dicta que nõ aja em ella negligençia e que faças tu teu poder de 
lançares fora de ti as dictas tẽptaçoões. e outrosi de tal maneira se aja a 
creença sobre dicta que nõ aja dentro em ella soberba mas que stes em 
duuida cuydãdo que aquellas tẽptaçoões te veem per tua culpa. O nono 
remedio he que se teẽs as dictas tẽptaçoões muyto secretas e muyto 
scõdidas e nõ as tenhas emcubertas mas reuela as a teu sabedor e discreto 
cõfessor. e a algũas singulares pessoas mas nõ a muytas e a taes de que 
possas sentir que por razom da experençia das tẽptaçoões que ouuerom 
ou por razõ de lume de sabedoria e santidade te podẽ dar cõselho e ajuda 
e cõsollaçõ. e este remedio louuã muytos santos. porque conta se nas 
vidas dos sanctos padres que huũs mõjes que erã altos por a grãde boõa 
vida que faziã menosprezauã ou nõ cuydauã de auer cõselho e a uida dos 
sanctos padres em suas tẽptaçoões. e vijnhã depois a maa fijm e aconteçeo 
a algũus outros que perdiã as temptaçoões por a sua humildade e simpleza 
que cayam em demandar cõsselho e ajuda sobre suas tẽptaçoões. O 
deçimo remedio he que se tu as: as dictas tẽptaçoões que alleuãtes o teu 
coração. e entendimento a deus demandando ou pedindo humildosamente 
aquello que for mais louuor seu e mais saluaçom da tua alma em o feito 
da tẽptaçõ e sometendo a tua voõtade aa voõtade de deus. e que ajnda 
se a / elle praz que assi perseueres e stes em aquella temptaçõ que assi 
meesmo praza a ti della por nõ anojares deus. O vndeçimo remedio he 
que se per outro caminho nõ possas scapar das dictas tẽtaçoões que as 
deues esqueeçer. e per hũa negligẽçia e por nõ curar dellas fogir dellas 
e assi as leixar passar cõsijrãdo que nom som temptaçoões encaminhadas 
per o diaboo mas que som paixoões e fraquezas e guerras ao stado desta 
vida presente. e porque em çima desto he e em o que se segue muytas 
vezes amoesta o senhor que vigiemos e nos apparelhemos aa vijnda çerta 
inçerta sua. porẽ por que cõtinuadamẽte subas aas obras das virtudes ou 
ao menos que desejes de sobir som aqui postas algũas razoões per que 
podes sẽtir a preguiça e o apouquẽtamento do bem que começaste. E per 
as quaaes podes spertar e mouer teu coraçõ a outras mayores perfecçoões 
de virtude da quellas que começaste. A primeira razom he que se 
parasmentes como deus he digno de amar e honrrar segũdo sua bondade 
e sabedoria e segũdo as outras perfecçoões suas que ha sem cõto e sem 

1  No original: tẽptaçooes.
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termo veeras que aquesto que cuydaste fazer por muyto e grande louuor 
e seruiço de deus que te pareçesse segũdo a voõtade de deus he muy 
pouco e açerca dampnada em respecto da quello de que deus he digno. 
E esta razom se poõe primeiro porque em todas nossas obras deuemos 
teer cõssijraçõ ao louuor e honrra e amor de deus. porque assi meesmo 
he digno de amar e honrrar per toda criatura. A segũda razõ he que se 
pararesmẽtes quantos menosprezos e doestos. e quantas mingoas e 
lazerias e quantas doores e paixoões soportou o filho de deus por o teu 
amor por tal que ames deus e hõres conheçeras que pouco he o que fezeste 
por amar e honrrar deus para o que deueras fazer. Esta razõ he mais alta 
e mais perfeita que algũa das seguintes. e por tanto se poõe em o segũdo 
lugar. A terçeira razõ he que se cuydares a jnnoçençia e perfecçõ que 
deues auer segũdo o mandado de deus per o qual deues seer quite de 
todo pecado e guardado de toda culpa e em cõprimento de toda virtude 
assi como he de amar deus de todo teu coraçom e de toda tua voontade 
de todas tuas forças veras claramente quã alonguado es de jnnoçençia e 
perfecçom. E a quarta razom he que se cuydares a multidom e largueza 
dos // benefiçios de deus e das graças corporaaes e spirituaaes que fez e 
faz jeeralmẽte a ti e aos outros ou aaquelles que singularmẽte som dados 
a ti sẽtiras que aquesto que fazes por deus he nẽhũa cousa em cõparaçõ 
e recõpenssamẽto dos dictos benefiçios e graças de deus. e mayormẽte 
se pararesmẽtes aa liberalidade e bondade delle. A quinta razõ he que se 
tu cuyddas a alteza e nobreza do guallardoamento e merçee da gloria 
que teẽ prometida e aparelhada aaquelles que fazẽ as obras das virtudes 
aa hõra de deus. a qual gloria tãto sera dada mayor quanto as obras sẽ 
mais virtuosas e mayores conheçeras entõ que teu mereçimẽto he nẽhũ 
ẽ cõparaçõ de tãta gloria. e desejaras fazer obras mais virtuosas e mayores. 
e conheçeras entõ que teu mereçimẽto he nẽhũ em cõparaçõ de tanta 
gloria. e desejaras fazer obras mais virtuosas das que ante fezeste.1 A 
sexta razõ he que se cõsijrares a fremosura e graça que as virtudes teẽ 
em si e a nobreza que a alma reçebe dellas. e outro si cõsijrares a villeza 
e torpeza dos viçios e pecados e o anichillamẽto que a alma reçebe per 
elles. esforçarte as se fores sabedor a percalçar mais as virtudes e fogir 
mais dos viçios e pecados do que nũca fezeste. A septima razõ he que se 
cõsijrares a alteza e perfecçõ da vida dos sanctos padres ou as suas muytas 
e perfeitas virtudes conheçeras perfecçõ e fraqueza da tua vida e das tuas 
obras. A octaua razõ he que se cõsijrares as muytas e grãdes offenssas2 

1  Existem repetições e incongruências na passagem que vai de «A quinta» até 
«ante fezeste».

2  No original: affenssas.
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que fezeste cõtra deus conheçeras que todas obras que fazes por boas 
que sejã nõ som cousa a satisfazer per via de justiça a as injurias e nojos 
que a deus tees feito. E a nona razõ he que se tu especulares aduersidade 
e perijgoo das tẽptaçoões da carne e do mũdo e do diaboo esforçar te as 
a tomar mayor firmeza e alteza ẽ toda virtude de que ja mais tomaste 
porque possas star ẽ mayor segurãça cõtra as dictas tẽptaçoões. A deçima 
razom he porque se cuydas o juyzo streito e final de deus. e cõ que 
aparelho de booas obras e cõ que satisfaçõ das offẽssas de deus es tehudo 
de vijnr ao dicto juyzo veeras que pouco he o que fezeste per boas obras 
nẽ peẽdẽça segundo aquello que deuer fazerias. A vndeçima razõ he que 
se cuydas a breueza da tua vida e a neeçessidade da tua morte duuidosa 
depois da qual nõ tẽras spaço de fazer obras meritorias ou peẽdença. 
conheçeras que cõ mayor femẽça e cuydado de/uias fazer. A duodeçima 
razõ que se cõssijrares como se começaste bẽ de viuer em qualquer stado 
que seja nõ auẽdo desejo nẽ teẽçõ de sobir em outra mais alta e melhor 
vida que nõ pode aquesto seer sem fũdamẽto de presumpçõ e soberba 
em aquello que começaste e nõ pode seer sẽ trager de dẽtro ẽ si grãde 
esfriamẽto e negligẽçia. E pois que aquestes dous malles som ençarrados 
nõ pode seer sem grãde perijgo de vijnr ẽ muytos viçios spirituaaes e nõ 
he duuida que por seeres quite dos dictos malles e sem perijgo por muyto 
alta vida que começasses tu te esforçaras de sobir a outra mais alta e 
melhor e mais perfeita. A terçiadeçima he que se tu cuydas1 os profũdos 
juyzos de deus feitos sobre alguũs que lõguamẽte perseuerarã ẽ grande 
santidade e perfecçõ e da guisa que os deus desamparaua por algũus 
scõdidos viçios seus os quaaes nõ criã que auiã sem duuida quanto quer 
alta vida que ajas começada cada dia alleuãtaras tuas affecçoões e 
entẽçoões leixando todo viçio mais do que ante fezeres cheguando te aa 
jnteira e perfeita santidade auẽdo reçeo de nõ seer per vẽtura em ti alguũ 
viçio scõdido porque sejas mereçedor de seeres desãparado de deus. E 
.xiiij. he que se cõssijrares e reconheçeres as penas jnfernaaes dos dãpnos 
que stã aparelhados a todollos pecadores creyo que leue te sera toda 
peẽdẽça e toda humildade e todo vituperio de pobreza que em aquesta 
vida por deus possas sofrer por scapares das penas sobredictas. esforçarte 
as cõtinuadamẽte por teer mais alta e mais perfeita vida temẽdo o perijgoo 
de vijnr aa quellas penas. As sobredictas .xiiij. razoões som tãgidas 
breuemẽte mais que declaradas por tal que aprehẽdas tu de poucas cousas 
cuydar as muytas que cada hũa destas razoões seja a ti materia de cõsijrar 
mais largamẽte. Empero saybas que se aprouectar cõ as dictas razoões 
quiseres deuellas formar nõ soomẽte per teu entẽdimẽto mas ajnda he 

1  No original: cnydas.
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neçessario que a perfecçõ moua a tua voõtade aaquello que encaminhã 
e dictã aquellas razoões.

E nota que a cõclusõ de cada hũa destas razoões deue seer em duas 
cousas. Primeiramente em auer sentimento da jnperfecçom e nichillaçõ 
de si em desejo e esforçar se de vijnr em mais alta e perfeita vida assi 
que nom seja o sentimẽto da jmperfecçom sem desejo de trabalhar por 
mais alta e perfeita vida: nem mayor // perfeiçõ a melhor vida sem auer 
sentimẽto da propria imperfeiçõ e anichillaçõ.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo humildoso e mãso de coraçõ funda tu o 
meu sentido e proposito em verdadeira humildade. e lança de mi todo 
mouimento de presumpçõ e soberba de maneira que nũca deseje visoões 
ou reuellaçoões. nẽ seja enganado per algũas temptaçoões spirituaaes que 
me possam trazer em alguũs errores. Faze me senhor piadoso cada dia 
sobir aas obras de virtudes e sempre melhorar em beẽs e cõtinuadamẽte 
acreçẽtar e desejar mais alta vida. porque vigiãdo eu assi e cõuersando 
solliçitamẽte me possa fazer prestes aa tua inçerta vijnda. Amen.

De como deuemos orar sperãdo a vinda do senhor: e depois dos 
errores e signaaes da sua vinda e do acabamẽto do mũdo.

Capitulo .xlij.

Apres que o senhor fez mẽçõ das miserias e dos perigoos. per 
cõseguinte poõe o remedio pera elles o qual he a oraçõ pensosa e cotidiana 
ameude feita onde no liuro1 Paralipomenõ se diz. Quãdo nõ sabemos 
aquello que deuemos fazer esto soo nos fica s. que alleuãtemos os olhos 
nossos a ty. porque o senhor fallara da sua vinda segũda a qual vijra 
sopitamẽte. o tẽpo do qual nõ sabemos em çerto por tãto elle quer que 
sejamos pẽsosos e aparelhados. porque aquelle dia nõ nos ache 
desaperçebidos. E antre as outras cousas que nos fazem star prestes pera 
ledos e seguros sperarmos a vinda do senhor. assi he a boa subtilleza e 
arte e cõtinuaçõ da oraçõ porque cõ ella supliquemos e demouamos a 
misericordia do justo juyz. A outra cousa he a humildade do que soplica 
e ora por tal que per a humildade inclinemos o juyz e tẽperemos o rigor 
seu. porque a elle prouue sempre da oraçõ do humildoso. Onde no 
Eclesiastico. A oraçõ daquelle que se humilda penetra os çeeos ou as 

1  No original: linro.
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nuueẽs. E atees que se chegue nõ auera cõsollaçõ nẽ se partira atees que 
o muy alto paremẽtes. A oraçõ dos soberbos nõ mereçe seer ouuida. 
Aquelle que ora ou faz oraçõ a deus cõfessa seu proprio fallimẽto. a qual 
cousa he cõtra a soberba por a qual ante quer encobrir seu fallimento ou 
mingoa que confessalla. Ensina pois o senhor que cõuẽ cada dia e sempre 
orar e nõ çessar da oraçom porque muyto val a oraçõ do justo cõtinuada. 
Mas qual he / aquelle que pode sempre orar? Ergo esto he de entender 
das oras eclesiasticas que se rezã cada dia segundo custume e 
stabelleçimento da ygreja .s. que sempre oremos nos tẽpos e oras diuidas. 
e assi aqueste sempre nõ quer dizer cõtinuadamente e que nũca al faça. 
Porque neçessario he que se rõpa e entreponha ao menos quando he de 
dormir. e no tẽpo das outras neçessidades do corpo. mas quer dizer que 
seja feita cõ instançia a oraçõ nos deuidos tẽpos e cõuinhauees. Ou 
certamente qualquer cousa que faz o justo segũdo deus he cõtado por 
oraçom porque sempre faz oraçõ aquelle que sempre bẽ faz ou que 
perseuera em bẽ e nõ leyxa de orar se nõ quando leyxa de seer justo. Ora 
elle nõ soomẽte per a lingoa mas ora o seu coraçõ e a cuydaçõ e desejo 
e orã os seus sentidos e maãos e olhos e obras e toda booa obra. e se 
aquestas cousas çessarẽ de orar toda oraçõ da lingoa sera sem proueito. 
E per aquesta maneira podemos sempre orar e sem çessar. e nũca 
leyxarmos de orar. Onde Agust. diz que aquelle que louua deus per lingoa 
nõ o pode sempre fazer. mas aquelle que o louua per custumes pode o 
sempre louuar. Muyto val açerca de deus a oraçom cõ lagrimas. porque 
aquesta ama deus mais e ouue mais aginha. Onde o angeo a Tobias disse. 
Quãdo oraua cõ lagrimas eu apresentey a tua oraçõ ao senhor. E per 
Ysayas disse o senhor a Zechias. Eu ouuy a tua oraçõ e vy as tuas 
lagrimas. porque segũdo diz Jeronimo. a oraçõ amãsa deus e as lagrimas 
o cõstrãgẽ. Aquesta hũta e aquella pũge. Onde e Bernardo. O humildosa 
lagrima teu he o poderio e tua he a gloria do regno. Tu soo es aquella 
que sem reçeo entras ante a façe do juyz. e qualquer cousa que pedires 
empetraras. Tu fazes callar ao acusador. e algũas vezes tyras a sentẽça 
da boca do juyz e vẽçes aquelle que nõ pode ser vẽçido e atas o todo 
poderoso. E pera prouar a efficacia ou afficamẽto e força da oraçõ 
cõtinuada propos o cõto da perseuerãça na oraçõ e de como he ouuida 
tragẽdo o exẽplo de (huũ juyz que nõ auia medo de anojar deos e nõ auia 
vergonha dos homẽs nẽ fazia cõta de os scãdalizar e de hũa viuua que 
lhe demãdaua vingãça de seu aduersairo e pedia lhe justiça delle. A qual 
justiça finalmẽte lhe fez aquelle juyz por o afficamẽto do requerimẽto 
della. e por se liurar do nojo della que fazia a elle em o re//querer 
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afficadamẽte) e assi nõ lhe deu vinguãça por amor da justiça mas por se 
guardar do seu afficamento dõde se mostra que agora ha hy outros pyores 
que por temor de deus nẽ vergonha dos homẽs nẽ ajnda por afficado e 
requerimẽto querẽ fazer dereito e justiça. Aqueste conto propos o senhor 
por mostrar quanto deuẽ seer çertos que serã ouuidos em sua oraçõ 
aquelles que perseueradamẽte roguã a deus que he fonte de misericordia 
e justiça pois que açerca do juyz1 malliçioso valleo tãto a perseuerança 
do rogo. e assi muyto mais fortemente que he boo e justo ouuira os rogos 
e fara vinguãça aos seus scolhidos que steuerẽ em pressa e braadarẽ a 
elle de dia e de nocte .s. que orarẽ afficadamẽte por seerẽ liures. e por a 
declaraçõ da justiça diuinal. He de cõsijrar empero que os sanctos viuẽdo 
na terra nõ pedẽ vinguãça de seus aduersayros per pena do jnferno mas 
que sejã mudados a seer justos segũdo aquillo que se diz nos Prouerbios 
reuolue tu os maaos e ja nõ serã taaes. Ou a vinguãça que demãda he 
que perdido o poderio que agora teẽ leixẽ de perseguir os justos ou porque 
aos boos perteẽçe desejar os beẽs spirituaaes e eternaaes pera seus 
perseguidores e per aquesta maneira orar por elles. E por quanto as penas 
temporaaes sõ hũa meezinha e aprouectã pera emẽdar a vida e para 
declarar a justiça diuinal e da la a conheçer por tãto bẽ perteẽçe aos 
sanctos pedir a deus aquesta vingãça dos seus perseguidores nõ por 
mouimẽto de sanha mas por zello de justiça. e assi nõ he cõtrairo da 
quello que diz orade por os que vos perseguirã etc. De si depois da oraçõ 
acreçẽtou o2 senhor hũa pregũta da fe dizẽdo. (Empero quãdo vier o filho 
do homẽ.) .s. Christo ao juyzo (pẽssaaes que achara fe sobre a terra.) 
como se dissesse pouca achara auẽdo respecto aa fe formada per caridade. 
Depois da oraçõ pregũtou da fe. porque se a fe se perde a oraçõ çessa. 
Como chamarã aquelle em que nõ creerõ. Ergo porque oremos creamos 
por tal que aquesta fe per que oramos nõ peça. Aquesta pregũta que fez 
o senhor se pervẽtura ẽ sua vijnda achara fe nõ a faz por que elle duuide 
ca ele he o que todo sabe. mas pregũta o assi por reprehẽder e doestar a 
multidom dos jnfiees. porque quando vier achara muytos ẽganados per 
o ante christo. e que cayrã da fe em respecto dos quaaes achara poucos 
que stẽ na cõfissõ da verdadeira fe. Entõ segũdo Beda tanta sera a rareza 
e / pouquidade dos scolhidos que assi por clamor dos emfiees como por 
a reffeẽtamẽto e vaguar dos outros que serã de leixados e preguiçosos 
em bẽ que o mũdo stara açerca de se perder. porque cresçera a maldade 
e minguara a caridade de muytos. E porque avisou e guarneçeo o senhor 

1  No original: jnyz.
2  No original: a.
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os fiees cõtra a vijnda do ante christo e dos falsos prophetas e ajnda aalẽ 
desto amoestou nos que sempre orassemos ẽ aquelles tã grãdes malles 
sperãdo atees que elle viesse. Onde he de saber que como a vijnda do 
senhor saluador seja de tres maneiras .s. ẽ carne e ẽ a voõtade e ao juyzo. 
e os primeiros auẽtos dous sõ de amor e o terçeiro de temor e o terçeiro 
çellebramos e hõrramos ou guardamos por o primeiro e o primeiro por 
o segũdo. empero da vijnda que sera ao juyzo se faz mẽçõ ẽ aqueste 
tempo bo ofiçio da ygreja. por tal que auẽdo nos medo nos aparelhamos 
pera hõrra a festa que ha de seer do natal do senhor quando veyo ẽ carne. 
Da vijnda ẽ carne fazemos festa ou mẽçom do offiçio assi como que 
sejamos mereçedores per tal festa de conçeber na voõtade o verbo eterno 
em como a dicta cõçepçõ mẽtal seja dos mayores doões e mayor de todos 
os doões que ẽ aquesta vida segũdo a ley comuũa sõ dados a alma deuota 
per graça. Onde diz Agustinho que mais bẽ auenturada foy Maria 
cõçebẽdo Christo na voõtade que ẽ carne. e diz elle meesmo que o temor 
proçede de fazer prestes o lugar. e que elle traz cõ sigo a caridade assi 
como a seda traz cõ sigo o fijo por tãto a ygreja ẽ fazẽdo auẽto do senhor 
ẽ a carne fazer outrosi o auẽto ou avijmẽto na voõtade os quaaes sõ 
avijmẽtos de amor. e tã bẽ faz mẽçõ ẽ seu offiçio do avijmẽto seu ao 
juyzo por tal que por o temor seja auido e trazido. e que por aquesto nos 
mouamos a aparelhar amorosamẽte a nossa morada por tal que cõçebido 
o verbo eterno mẽtalmẽte ẽ nos diguamos cõ o propheta. Do teu temor 
senhor cõçebemos o spiritu da saluaçõ. Cõsollaua os o senhor pois da 
vijnda seer çedo. porque logo .s. pouco tempo depois a tribulaçõ do ãte 
christo e dos falssos prophetas que durara per tres ãnos e meyo e outrosi 
depois do ante christo pareçerã signaaes manifestos do juyzo seer açerca. 
Por que depois de aquella tribullaçom ante que pareçam aquestes signaaes 
sera huũ tempo breue .s. de quarenta dias ou açerca para refrigerio dos 
boos. e para reprehendimẽto e pe//endẽça dos maaos em o qual tempo 
poderam fazer peendẽça aquelles que forõ enganados per o ante christo. 
E he de saber que cheguando se o juyzo final ẽ toda criatura se mostrara 
toruaçõ. e todas criaturas podem seer reduzidas a quatro geeraçoões ou 
speçias desuayradas .s. a natura celestrial e ellemẽtal e raçional e 
entellectual. Primeiramẽte pois se poõe a toruaçõ que sera em a natura 
çellestrial s. (em o sol e em a lũa e em as strellas) em as quaaes se 
demostrarõ algũas cousas assignadas e contrairas aa sua natureza. E por 
tãto se chamã signaaes porque ẽ elles auera cousas que assignarã e 
mostrarã que o dia do juyzo he açerca. (O sol e a lũa escureçerã e as 
strellas cayrã do çeeo.) nõ do lugar onde sõ situadas. porque naturalmẽte 
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jmpossiuel he de se fazer. porque a terra nõ avoõdaria a a grandeza dellas 
e porque os corpos çellestriaaes sejã duradoyros e ajã de ficar emteiros 
em sua natureza. mas por o muyto splandor que seja no aar pareçera que 
caae: e perdẽ seu lume nõ que o percam de feito porque lhes he natural. 
mas porque som vẽçidas per outro major lume. Esto que se diz que caaẽ 
he per cõparaçõ e respecto do mayor lume que veẽ. porque em a gloriosa 
vijnda de Christo apareçẽdo a gloria da verdadeira luz todos os lumes 
do mũdo som comparados a treuas e soõbras assi como estrellas nõ 
pareçem depois que o sol naçe. e o lume da candea nõ alumya no dia. 
Onde Beda diz que as strellas no dia do juyzo pareçerã scuras nõ por lhe 
mingoar a sua claridade acustumada: mas por a claridade mayor que 
vijnra de çyma do verdadeiro lume. e esto perteẽçe ao muy alto juiz 
quando vier em a sua majestade e do padre e dos sanctos anjeos. como 
quer que nõ ha hy cousa que contra digua a se poder entender 
verdadeiramẽte que o sol e a lũa e todas outras strellas por alguũ tẽpo 
perderã por entõ a sua claridade assy como çerto he que foj feito no 
tempo da paixõ do senhor porque seendo entõ a lũa chea scõdeo se de 
fundo da terra. Mas acabado o dia do juyzo sclareçẽdo a gloria da vida 
vijndoira quando for o çeeo nouo e a terra noua: entõ se fara aquello que 
diz o propheta Ysayas .s. que sera a luz da lũa assy como a luz do sol e 
o sol alumyara mais sete vezes do que agora alumya. Estas / cousas Beda.

Misticamente a ygreja he spaçosa e fremosa como lume e scolhida 
como o sol. esta he aquella que alumya a nocte do mũdo e nõ pareçera 
aos maaos. e dara lugar aos perseguidores e cayrã muytos que pareçiã 
auer claridade de graça. e algũus fiees que erã muy firmes serã toruados.

Moralmẽte per o sol se entẽde o stado dos perfeitos aos quaaes 
perteẽçe alumiar os outros a maneira de sol. Per a lũa se entende o stado1 

dos que melhorã aos quaaes perteẽçẽ afficarse aos exerçicios virtuosos 
de fora os quaaes som açerca da mudaçõ dos actos ou factos humanaaes 
aa semelhãça da lũa. a qual antre as planetas teẽ speçial jnfluẽçia sobre 
a mudaçom da questas cousas da baixo. Per as strellas se entẽde o stado 
dos que começã aos quaaes perteẽçe chorar os pecados passados e 
guardar se dos que ham de vijnr porque as strellas lançãdo seus rayzos 
purificã o aar que nõ he puro e per sua virtude se tolhẽ ao mũdo de baixo 
as pestillẽçias e corrõpimẽtos. Em cada huũ destes stados pera o verbo 
eterno seer cõçebido na voontade deuẽ ante de cõcorrer çertos signaaes. 
Em o sol leemos que avẽ ou aueyo signal de star quando e nõ se mouer. 
em que veyo signal de tornar atraz e de se fazer scuro. E no sol quãto aos 

1  No original: stodo.
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perfeitos. Primeiramẽte deue seer signal de staçõ e aquesto per firmar a 
voõta[de] de deos: segũdo aquello do psalmo. Lança o teu cuydado em o 
senhor. O segundo he o signal de tornar atras per algũas vezes contemplar 
e outras vezes obrar ou hũas oras seer cõtẽplatiuo e outras actiuo que he 
tãto como tornar atras segũdo aquello de Ezechiel que diz. As animalias 
hyam e tornauam. As animalias .s. os seguidores da perfecçõ ãgelical 
vaão aa vida contẽplatiua e porque nõ podẽ lõguamẽte aturar tornã aa vida 
actiua. O terçeiro he o signal de scureçer per desfazimẽto e mĩguamẽto 
de seu proprio louuor nõ se teẽdo nẽ stimãdo ẽ si meesmos por cousa 
algũa. e assi se scurẽtou ao apostolo dizẽdo. Eu sõ o mais pequeno dos 
apostolos. E segue se mais. per graça de deus sõ aquello que sõ. Em a lũa 
quanto aos que melhorã deue pareçer signal de se mudar ẽ sangue auẽdo 
cõtinuada memoria da paixõ de Christo. Onde aquesto diz Christo nas 
lemẽtaçoões recordate da minha pobreza ou do meu fel e azedo. E deue 
o homẽ respõder aquello que se allj // meesmo segue. Eu serey nẽbrado 
na minha memoria e desfazer se ha a minha alma em my. Em as strellas 
quanto aos que começã deuẽ seer signaaes de cayrẽ e de seerẽ desprezados 
per humildoso reconheçimẽto de muytos fallimẽtos e minguas do qual 
caso se pode expoer aquello dos prouerbios. Sete vezes no dia caae o 
justo. e alleuãtar se ha per graça de deus justifficado ẽ todo tempo e a 
qual cousa se da a entẽder per o conto de sete ẽ que deue cayr per seu 
proprio conheçimẽto. e entõ sempre se alleuantara depois da queeda per 
alleuantamẽto da merçee de deus. Quantas vezes gemer alguẽ por seus 
falliçimẽtos tantas acreçẽtara1 a graça de benignidade de deus. De se 
fazerẽ aquestes signaaes em cada huũ stado nõ he de nos mas de sobre 
abõdança da bõdade diuinal e porẽ o sabedor na oraçã sua diz. Amerçeate 
de nos deus de todos e mostra nos a luz da tua misericordia. E seguesse. 
Em noua signaaes e muda as marauilhas. Em o segũdo lugar se poõe2 a 
toruaçõ na criatura dos ellemẽtos em aquello que diz. (em terras avera 
apartamẽto das gẽtes por a cõfusom do soõ do mar e das ondas.) porque 
da jmprissom dos corpos cellestriaaes se mouerõ os ellemẽtos e a terra 
se aballara e mouera. e no aar se geerara escoridõ e toruoões do vento e 
lãpados e tẽpestades desuayradas e no mar outrosi e nas ondas se geerarã 
spiritus de tormẽtos e de dẽtro e de fora reuoluerã o mar e as ondas e as 
farã alleuantar e bater. e do quebramẽto dellas se geera soõ muy grãde e 
spãtoso e por o grãde mouimento que farã as augoas de hũa parte aa outra 
sẽ ordẽ pareçera e sentir se ha huũ soõ de confusom. E ençima desto auera 

1  No original: açreçẽtara.
2  No original: pooe.
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hy asçẽdimento do fogo que vijnra corrẽdo ante a façe do juyz de maneira 
que o mar e todallas cousas se secarõ e seram guastadas de todo dizẽdo 
Pedro. Os ellemẽtos se soltaram e desapeguarã. e a terra e todas obras 
que em ella som serã queymadas per as quaaes cousas todos os coraçoões 
dos homeẽs seram quebrãtados. e assi como spantados querendo fogir se 
podessem. e nõ podendo veer huũs os outros por as treeuas medonhas 
corrẽdo huũs a hũa parte e outros pera a outra toparã e ẽpuxãdo se huũs 
aos outros. apertar se hã de guisa que sera feita pressura ou apertamen/to 
das gẽtes. e cayra huũ sobre o outro de encõtro e ajũtamẽto delles ẽ que 
auerã temor de seerẽ seruidos das augoas e agastados ou cõsumidos per 
o fogo e tẽpestade. E segũdo aquesto propriamente he chamada pressura 
das gentes porque quer dizer prime e aperta a sura .s. a mesura e a cousa 
razoada. He a prinçipal cousa da questa pressura he o soõ1 e arruydo do 
mar e das ondas porque sera brauo mais do que he acustumado e a praya 
do mar sera acõbatida muy fortemẽte da tẽpestade. Em o terçeiro lugar 
se scriue a toruaçõ na criatura raçional .s. ẽ o homẽ em quanto se segue. 
(e se quãdo se os homẽs) emfraqueçẽdo da força e virtude corporal. e 
da quaẽtura natural em aquelles dias serã os homẽs secos como stopas 
fracos e amarelhos. e assi como sandeus e fora de si e desfalleçerã em si 
meesmos de maneira que huũ nom fallara cõ o outro nõ o ouuira ajnda 
que falle ou nõ entendera porque nõ teera cuydado em ello (por o amor 
dos malles que serã presentes) e por a sperãça dos malles que sõ por vijnr 
os quaaes temor e reçeo ou sperãça. (vijrã de pois em todo o mũdo) Como 
se dissesse nom auera hy naçõ nẽ prouinçia que escape destas angustias 
das quaaes diz assi Ysayas que seram da rebato e aginha. e sera o mũdo 
visitado per o senhor das hostes ẽ toruõ e aballamẽto da terra e cõ grãde 
voz de toruã e de tẽpestade e de chama de fogo que o destruyra. E assy 
sera cõprido aquello que diz Dauid do maao. Busquey o e nõ foy achado 
a lugar seu. como se dissesse. Eu busquey lugar ao maao no mũdo e nõ 
lho achey. porque querẽdo começar de pareçer o juyz o çeeo cõ toruoões 
e coriscos ou lãpados ẽ puxalloa de si per toruaçõ. E o mar o lançara 
fora per tẽpestade. e a terra o saco dira de si per aballamẽto: e assy nõ 
achando lugar em todo o mũdo sera soterrado na chama do fogo do 
jnferno que o destroyra. Em o quarto lugar se cõtẽ a toruaçõ na criatura 
entellectual ẽ aquello que diz. (que as virtudes dos çeeos se mouerã.) per 
huũ mouimento marauilhoso veẽdo aconteçer cousas desacustumadas 
sem ordem de natureza ou aalem della. item mouer se ham per voontade 
de deos a fazer marauilhosas mudanças nos ellementos por poõer em 

1  No original: soo.
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medo aos homẽs e reçeo do juyz // que vem. Item mouer se hã a filhar 
vingança dos pecados. e a fazer que se guardẽ de os cometer. requerẽdo 
vingança e direito delles stremando os maaos dantre os boos e metendo 
os em chama de fogo. Item podesse dizer que se mouerã por grãde 
temor: porque veram que todo o mundo ha de seer julguado e o veerã 
julguar de feyto. e veerã seer julguado o Lucifer que foy o principe seu 
do mundo. Onde Crisostomo diz. que muyto com razom serã cõmouidos 
e quebrantados veendo seer feita tam grande mudaçom. e veendo seer 
punidos seus cõpanheiros. e veendo todo o mundo star em spãtoso 
juyzo. E em os angeos he huũ temor de reuerencia e de se marauilharẽ 
da magestade de deus que nom podẽ comprehẽder nem perfeitamẽte 
veer como em sy he quanto a deus e stam como aquelles que tremẽ ante 
elle. E de tal temor como aqueste que se diz em Job que as columpnas 
do ceeo começaram de tremer e auer spanto da sua vijnda. Que faram 
pois as aruores do deserto onde cõ temor se aballa o cedro do Libano do 
parayso? onde nom he marauilha dos homẽs que som da terra per sua 
natureza e sentido se secarem pois que os poderios angellicos que som 
de sy meesmo seguros som mouidos.

Moralmente per o nome dos ceeos se podem entender as almas 
sanctas em as quaaes deus teem por bem seer reçebido e morar per graças 
das quaaes he dito que a minha seeda o ceeo he. e a alma do justo seeda 
he de sabedoria. As virtudes deste ceeo som as forças da alma assy como 
em a vijnda do juyzo se mouerã as virtudes corporaaes dos ceeos assi 
meesmo se faz em a vijnda do verbo eterno em a voontade e todas as 
virtudes e os poderios da alma se mouerã aas obras altas e acreçentadas 
e a parte mais alta de razõ e mais baixa se mouerã do exercicio da bõa 
obra ao studo de oraçõ e cõtẽplaçõ. Ante do juyzo de deus vijnrã signaaes 
que demostrarã a sanha de deus que vijnra sobre os pecadores. e como sta 
prestes a vinguança que deus ha de nos. E assy como anojado o senhor 
a sua famillia he toruada e queixosa cõtra aquelles que o anojarõ. Assi 
a criatura de deus he toruada contra os pecadores. E segundo Beda assi 
como as aruo/res quando as derribã e empuyxã que caaẽ sooẽ cõ os 
scallos e arroydo demostrar signaaes ante que cayã. Assy cheguando 
se a fijm do mundo gemẽ os ellementos como se ouuessem medo. e 
todo criatura dara gemidos. E assi como o homẽ que he1 o menor mũdo 
segundo Crisostomo. quando morre padeçe algũas fantasias e muj grandes 
toruaçoões vem assi o mayor mũdo quando falleçer todo sera toruado. A 
maneira por que se acabara o mayor mũdo podemos entẽder per o menor.

1  No original: ho.
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Nota que aqui breuemẽte som tocados alguũs signaaes que vijnrã 
ante do dia do juyzo. Dizese na Hinstoria Scollastica que Jeronimo em 
os liuros que os judeos faziã cada huũ ãno achou quinze signaaes que se 
auiã de fazer em .xl. dias ante do dia do juizo. mas se aquelles quinze 
dias hã de seer cõtinuados ou nõ elle nõ o declarou e em aquesto he grãde 
duuida. E em o primeiro dia se alleuantara o mar quorẽta couados sobre 
a alteza dos montes stando em seu lugar como muro. E em o segũdo 
mynguara tãto pera baixo que grauemẽte o poderã veer tã fundo sera. E 
o terçeiro as muy grãdes bestas e peixes do mar e as balleas e os pescados 
semelhauees pareçerã sobre o mar e darã vozes ou arroydos que hiram 
ao ceeo. Em o quarto ardera o mar e todas as augoas. Em o quinto dia as 
aruores e heruas daram orualho de sangue. E ao sexto dia cayram todollos 
hedificios. E ao septimo dia se quebrantarã as pedras hũas cõ as outras. 
Em o oytauo sera feito geeral tremor da terra. E ao nono sera aplanada a 
terra. e ao decimo sayrã os homẽs das cauernas e aberturas ou furados e 
andarã como sandeos fora de si e nõ poderã fallar huũs cõ os outros. Ao 
vndecimo aleuantar se ham todollos ossos dos mortos e starã sobre suas 
sepulturas. Em o .xij. dia cayrã as strellas do ceeo esto quanto a alguũs 
segundo a nossa pareçer. Em o .xiij. morrerã os homẽs que forẽ viuos 
pera resurgirẽ cõ os mortos. Em .xiiij. ardera o ceeo e a terra .s. a façe do 
aar e da terra. E ao .xv. sera feyto a çeeo nouo e a terra noua e todollos 
homẽs resurgirõ. O coraçõ maao se nõ es blando ouuindo estas cousas e 
se te nõ demoues a peẽdença mais duro es que pedra. Aquestes spãtosos 
signaaes que preçe//dem demostrã que o juyzo que apres ha de vijnr1 he 
mais spãtoso. Onde Crisostomo diz. que spãtoso2 he aquelle juyzo e a 
pena nõ se pode quitar e o tormẽto tã grãde que se nõ pode soportar. Se 
tu nõ queres dar aqui vinguãça de ti demãda a ti meesmo as vinguãças. 
Ouue Paulo que diz que se nos nos meesmos julgassemos nõ seriamos 
julguados. Se aquesto fezeres aueras premio e percalçaras coroa. e per 
que maneyra demãdaremos vinguãça de nos meesmos dizeo elle .s. teme 
e chora amargosamente humilda te e doestate e aue nẽbrança de teus 
pecados segũdo a specia delles. aquelle que aquesto pẽsa mais molle sera 
que çera. Nẽ pẽses que aquestas cousas som pequenas mas ajuntaas todas 
e scriue as em tua voõtade como em liuro. e se as tu escreueres deus as 
apaguara. e assy se as tu escreueres deus as screuera e requerera vinguãça. 
Muyto melhor pois he que sejam scriptas per nos e que deus as desfaça 
e mate que per o cõtrairo esqueeçẽdo nos dellas que deus as ponha ante 

1  No original: vijur.
2  No original: spãtosa.
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nossos olhos aquelle dia. E porque aquesto se faça ameude pẽsemos e 
tornemos a cuydarẽ esto e achar nos hemos culpados e obriguados em 
muytas cousas. De que maneira pois diras que se podã saluar aquelles 
que se mudã e enformã em o cõtrairo destas cousas. Paremos pois mẽtes 
e cõsijremos e alimpemos de todo os pecados e viçios. e assi poderemos 
auer a innoçẽcia dos pecados e lograr os beẽs prometidos. Estas cousas 
Crisosto.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorguame seguir os signaes no sol e a lũa e 
nas strellas. esto he os exẽplos das boas obras em ti sol de justiça Christo 
e em a lũa .s. em a tua madre virgẽ. e nas strellas que som todos teus 
sanctos de maneira que seja feita na terra da minha carnalidade pressura 
de gẽtes .s. de mouimẽtos nõ circũçisos nẽ bẽ cuydados por a confusõ 
e enuorilho do soõ da cõfissom e da cõtriçõ que he amargura do mar 
e das ondas das afliçoões secando se e muschando em my as cobijças 
humanaaes. por temor da pena e sperãça da gloria que vijnra da rebato 
a todo o mũdo quãdo a cada huũ daras segũdo suas obras e as virtudes 
dos çeoos .s. os poderios da alma se mouam de virtude em virtude de 
guisa que seja achado prestes em a tua vijnda. Amen.

Da vijnda de Christo juyz. Capitulo .xliij. /

(Emtom) .s. depois das dictas cousas e signaaes tocadas per o 
senhor (apareçera) em hora nõ cuydada porque a hora do juyz nõ se sabe 
(o signal do filho do homẽ) s. o sinal da cruz em o çeeo .s. no aar o qual 
algũas vezes na sancta scriptura he chamado çeeo. por tal que assi como 
padeçeo em humildade. assi mostre na sua magestade quãdo vier o doesto 
ou deshonrra da cruz em que padeçeo e traga cõ sigo o fructo e proueito 
della. E nomease aqui o filho do homẽ e nõ de deus por mostrar que nõ 
julguara ẽ forma da diuindade mas em forma humana. Segũdo Crisostomo 
a cruz pareçera e demostrara seẽdo mais clara que o sol. por tal que nõ 
seja neçessaria a acusaçõ quando virem a cruz: mas que por si meesmo 
se mostre seer digno de cõdẽpnaçõ o pecado dos que forõ contra ella. 
assi como quãdo alguũ que foe ferido cõ pedra demostra a pedra cõ que 
lhe derõ chea de sangue ou o sayo ensangoẽtado. E segũdo Crisostomo. 
nõ1 sera aquella a cruz em que padeçeo o senhor. mas sera hũa cruz de 

1  No original: uõ.
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claridade: a qual sera mais splãdeçẽte que o sol. E per aqueste signal da 
cruz podẽ outrosi seer entẽdidos outros signaaes e tormẽtos da sua morte 
e paixõ. asi como os clauos e lança e coroa e os açoutes. as quaaes cousas 
serã tragidas ao juyzo assi como por pẽdoões e signaaes da victoria e 
vẽçimẽto. Onde Jeronimo diz que o entẽdamos aqui por o lenho da cruz: 
por tal que os judeus vejã aquelle em que cospirõ ou entendamos aquelle 
que foy assignado na cruz. ou entẽdamos esto por a bandeyra da ffe e 
daquelle que ouue a victoria e louuor ou triũpho. E segũdo Crisostomo. 
entrãdo alguũ rey em algũa çidade a oste sua vay an[te] elle e a sua 
bãdeira e pẽdoões demostrã que el rey entra. assi meesmo desçẽdẽdo o 
senhor dos çeeos preçedera a hoste dos anjeos e archangeos e tragerã o 
signal e bãdeira da cruz demostrãdo a entrada do rey çellestrial. E quando 
vier a bãdeira da victoria (carpirse hã todollos tribus da terra) e a cõsciẽcia 
os acusara. Onde Crisostomo diz que farã plãto os judeus e gẽtios e 
chorarã os christaãos que amarõ mais o mũdo que Christo. mas nõ faram 
assi os tribus do senhor1. mas estes sobirom ao cõselho em nome do 
senhor. E chorarã [O] // si meesmos e a culpa que cometerõ e a sua sandiçe 
que nõ emẽdarõ e a gloria que perderõ e chorarã a sua pena em que cayrõ 
e encorrerõ quando ouuirẽ dizer estas pallauras cõtra elles. Eu por o 
vosso sõ feito homẽ. e por o vosso fuy preso e scarneçido e ferido e 
crucificado. Onde he o proueyto e fructo de tantas e tam grandes jnjurias 
minhas. Ex aqui o preço do meu sangue o qual dey por remijmẽto de 
vossas almas. Onde he o seruiço vosso que me deuees por o preço do 
meu sãgue. Eu vos tiue e prezey sobre a minha gloria: e louuor em seendo 
deus mostrãdo me e apareçendo como homẽ que era feito e vos fezestes 
me mais vil que todas vossas cousas por que a mais ligeira cousa da terra 
amastes mais que a minha justiça e fe. Entõ se choraram todollos tribus 
da terra .s. todollos homẽs terreaaes e malliçiosos. porque nõ ha hy força 
de resistir cõtra elle nem lugar pera onde fugam dante a façe sua nẽ ha 
hy tẽpo de peendẽça mas dangustia e coyta e de todas as cousas nõ lhe 
fica al se nõ choro. E cõ razom se chorarã porque entõ nõ aproueitaram 
aos ricos os dinheiros para fazer esmolla nẽ os parẽtes roguarã por seus 
parentes maaos nẽ fallarã os anjeos entõ por os homẽs como ante faziã. 
porque a natureza do dia do juyzo nõ cõsente nẽ reçebe misericordia assi 
como o tempo da misericordia nõ reçebe em si juyzo dizendo o propheta. 
Misericordia e juyzo cantarey a ti senhor. Na primeira a misericordia. o 
juyzo em a segunda vijnda. Estas cousas Crisostomo. Onde diz Efrem. 
Se soubessemos jrmaãos aquello que se achegua e que nos sta aparelhado 

1  No original: seuhor.
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ja cada dia chorariamos de mãdando e soplicando a deus. Se toda criatura 
ha de tremer e as cõpanhas dos sanctos anjeos hã de seer spantados em 
sua1 vijnda que diremos nos entom se em aqueste pequeno tempo 
viuermos negligẽtemente elle nos demãdara cõto desta nossa negligẽçia 
e dira. Por vos encarney eu e cõuersey em as terras abertamẽte e fuy 
cuspido e ferido cõ palmadas crucificado e abeuerado de vinagre. abri a 
vos o parayso e apresentey vos o meu regno. e enuyei vos o spiritu sancto. 
Que mais vos avia eu de fazer que nõ fezesse e requerey de vos soomẽte 
voõtade humildosa. nẽ vos forçey por tal que a causa da vossa saluaçõ 
nõ fosse per causa de nee/çessidade e forçada. Dizee me vos outros 
pecadores que segũdo vossa natureza he forçado que padeçaaes tormẽtos 
e penas e que ajaaes de morrer que padeçestes por my vosso senhor que 
era jmpassiuel. e por vos padeçi. Estas cousas Efrem. Entõ veerom aos 
olhos do corpo assi os fiees como os jnfiees. ho filho do homẽ em specia 
humana. Onde Agustinho diz que a visom do filho da virgem se mostrara 
e pareçera a todos e aos maaos mas a visom do filho de deus nõ saluo 
aos limpos de coraçõ os quaaes veerã deus. E porque os maaos nom podẽ 
veer o filho de deus segũdo aquella forma per que he ygual ao padre. 
cõuem pois que o juyz dos viuos e dos mortos em presença do qual ham 
de seer julgados seja visto per os boos e per os maaos. e por tanto cousa 
cõpridoyra sera que o filho do homẽ reçebesse e ouuesse poder de julgar. 
Onde Beda diz que em aquella forma apareçera elle aos boõs em que 
pareçeo no monte: e aos maos em que padeçeo em a cruz. (e veelloham 
vijnr) ao juyzo (em as nuues do çeeo) assi como sobio em a nuue .s. em 
o aar que staua em çyma do lugar onde Christo staua. Onde Crisostomo. 
Porque nos Actos dos Apostollos se lee que a nuue ho arebatou dos seus 
olhos. e assy foy dicto dos anjeos que assi vijnria como o virõ sobir ao 
çeeo. E cõ razõ he de creer que nõ soomẽte em o corpo com que sobio 
mas ajnda em a nuuẽ ha de vijnr. Onde Origenes diz que assi quando 
como elle sobio ao çeeo a nuue o arebatou per hõrra do que sobia assi 
meesmo o tragera ao juyzo (e vijnra cõ grãde poderio) Onde Cirillo. O 
primeiro apareçimẽto que se seguio elle ou acõpanhou com jnfermidade 
e humildade de nossa carne mas a segũdo apareçimẽto persegue elle ou 
perseguira e çellebrara com a sua propria majestade e poderio. Onde 
Gregorio diz que em o poderio e majestade hã de veer aquelle quando 
era em humildade nõ quiserõ ouuir por que tanto sentam a sua virtude 
mais streitamẽte quãto menos agora enclinã o collo do seu coraçom aa 
sua paçiençia. Onde outrosi Crisostomo diz que se quando alguũ rey 

1  No original: sna.
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terreal mãda fazer alguũ proçesso ou emxecutar alguũ desembargo no 
poboo todos os julguadores e que teẽ jurdiçom se mouẽ e as ostes se 
spertã e toda // a çidade ferue quanto mais quando se alleuãtar a rey 
cellestrial a julgar os viuos e os mortos os poderios angelicaaes se 
cõmouerã e os ministros spantosos e medonhos preçederã o senhor que 
sera mais spantoso. Ante elle por tochas preçederã lampados viuos e por 
trõbas vijnrã ante elle toruoões que braadaram e farã a roydo auorreçido 
e spantoso. Qual he o rey tal sera seu ordenamento e aparelho. Estas 
cousas Crisostomo. O filho pois do homẽ em o juyzo apareçera assi em 
forma humana. porque digna cousa he que o filho meesmo de deus que 
em forma de homẽ foy injustamẽte julgado que em aquella meesma 
forma de homẽ em juyzo julge justamente. E na sua carne pareçerã os 
signaaes das chagas e feridas porque vejã os maaos ẽ aquelle que derõ 
pãquadas ou chagas. Onde Crisostomo diz que guardou elle as feridas 
em si e reteue as. por tal que no dia do juyzo aproueitem ao testimunho 
da paixõ cõtra os judeus e contra todos aquelles que negarõ que o filho 
de deus filhou corpo e foy crucificado em elle: e teẽ cõ os judeus. Entõ 
serã alguũs achados viuos quando o senhor vier a julgar. por tal que seja 
dicto que he juyz dos viuos e dos mortos. E segũdo Agustinho aquelles 
morrerã entõ e logo em huũ momento serã resuscitados porque he 
stabelleçido aos homẽs que ajam hũa vez de morrer. e segũdo diz o 
apostollo todos resurgiremos. E segũdo Agustinho diz que nõ resurgiram 
primeiro os boos que os maaos. E ante da resurreiçom comuũ. (enuiara 
os seus anjeos cõ trõba.) e com grande voz .s. tam aberta e alta voz que 
sera ouuida dos mortos onde quer que forẽ. Onde Remigio diz: que nõ 
he corporal esta trõba mas angelical voz a qual sera tanto grande que aa 
sua voz todollos mortos se alleuantarã do poo da terra. Ou a tromba he 
o poderio de resusçitar os mortos e a voz he Christo que chama os mortos 
ao juyzo. Onde Crisostomo diz que grande voz sera ha da trõba aa qual 
obedeçem todos os ellementos. e a qual talha e abre as pedras e abre os 
jnfernos. e passa as çarraduras das treeuas e brita as portas do arame e 
torçe os ferrolhos dos diamantes e rompe os atamẽtos da morte. E leua 
as almas do profũdo do abisso e ajunta as aos corpos. Estas cou/sas acaba 
mais aginha per obra do que passa hũa seeta per o aar segũdo que diz o 
apostollo s. e em a postumeira tromba tangera a trõba e os mortos se 
alleuantarã sem corrupçõ. Em aquella voz o poboo dos corpos dos mortos 
que ja era de ramado se ajũtara em nouos mẽbros. Em aquella voz todo 
o mar he reuolto de hũa parte aa outra. Estas cousas Crisostomo. (e os 
anjeos ajuntaram ao) juyzo (os scolhidos de todos os regnos) resoluidos 
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per podridõ como trigo limpo e a ventoeja na eyra de toda a terra e mũdo 
os quaaes speçialmente serã tragidos per ministerio dos anjeos. porque 
serã çidadaãos1 cõ elles de companha. E nõ soomente ajũtaram os 
scolhydos cujos corpos seram leues mas ajnda ajũtarã os maaos que teerã 
os corpos pesados. E porẽ assi como o anjeo leuou Abacuc assi os leuarã. 
E os scolhidos sayrã a reçeber o senhor e entom trallohã e allegrar se 
ham. e chegar se ham açerca por que estes no aar seram arrebatados para 
hirem a reçeber o senhor quando vier ao juyzo mas os maaos vijnrã 
muyto afastados segũdo diz Remigio. E segũdo Crisostomo diz primeiro 
resurgirã todos: e depois que forẽ resurgidos entõ os anjeos ajũtallos hã 
e depois que juntos forẽ as nuueẽs os arebatarã. E todas aquestas cousas 
se farã em huũ momento em o vale de Josaphat .s. no aar sera julgado 
todo homẽ dizẽdo o apostollo. Jũtamente seremos a rebatados com elles 
nas nuuees e leuados ao aar a reçeber Christo. Da queste diz assi 
Crisostomo. Ay de my da quelle dia spantoso por que cõplia de nos 
allegrarmos quando aquestas cousas ouuimos mas nos auemos nojo e 
somos tristes. cõ quaaes olhos veremos pois nos Christo. se ante daquesto 
nom seria alguẽ ousado de veer o padre mãsso jnfijndamente sentindo se 
por culpado de alguũ pecado que cometesse cõtra elle. Como pois 
doeeremos entõ ou como poderemos star ante elle. Certas seremos 
presentados ante a cadeyra de Christo. e ally sera feita dilligẽte jnquiriçom 
de todallas cousas. Estas cousas Crisostomo. Em todas temptaçoões mujto 
val trazer aa memoria nossa e dos outros. aquelle dia da resurrecçõ e 
juyzo. porque aqueste principalmẽte sooe de curar a alma. Onde 
Crisostomo. Se nos aua[O ij]//rẽtos quisermos seer ou sentirmos que a 
auareza regna ẽ nos ou se nos demouermos a roubar ou fazer algũa cousa 
que nõ deuamos tragamos logo aa memoria aquelle dia e screuamollo e 
de teer nos ha mais fortemẽte que todo freyo tal pẽssamento e nos refreara 
aquelle jmpetu e cõ batimẽto e digamos a nos meesmos. A resurrecçõ he 
agora. e o juyzo nos sta sperando o qual he spantoso. E se virmos alguũ 
alleuãtado e soberbo. e nos beẽs presentes jnchado sempre lhe digamos 
demostrãdo lhe e nẽbrando como todos os beẽs aqui ficã. E se virmos 
outro alguũ que sta cõ doo e tristeza esto meesmo lhe fallemos da quelle 
dia mostrando lhe como as tristezas todas mũdanaaes auerã fijm. E se 
virmos alguũ priguiçoso e dissoluto outro si cõtemos lhe aquesto meesmo 
dãdo a entender que neçessario he de paguar os dãpnos e perdas que fez 
a priguiça. Abastante he aquesta pallaura do dia do juyzo a curar a alma 
mais que todo meezinha ou que raybaruo .s. Ex aqui a resurrecçõ aas 

1  No original: çidadaaos.
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portas nõ lõge nẽ afastada. Ajnda alguũ pouco quanto quer que he veẽ 
mãssamẽte aquelle que ha de vijnr e nõ tardara. E he forçado que todos 
nos apresentemos e nos descubramos ante a cadeyra de Christo boos e 
maaos aquestes porque ante todos ajã vergonha. e aquelles .s. os boos 
porque ante todos pareçã gloriosos. Aqueste dia pois so scripuamos a nos 
ẽ cada huũ dos dias. Se aquestas cousas sempre reuolluermos na voontade 
nõ nos modera nẽ podera fazer dãpno ou cuydado que ajamos das cousas 
presentes. Aquestas cousas que veemos som duradoyras per alguũ tempo 
mas aquellas que nom veemos nõ som cosas temporaaes mas perpetuas 
cõtinuadamẽte. E aos outros e a nos fallemos dizẽdo resurreicçõ ha hy e 
juyzo e ally se paguã os malles que som feitos e nõ assanhemos deus mas 
ouçamos aquello que nos diz .s. temede aquelle que sobre vos tee poder 
de vos destroyr e meter na pena jnfernal. Esto Crisostomo.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que as de vijnr com grãde poderio e majestade 
a julgar trazẽdo os ãgeos o signal da gloria da cruz assi como madeira 
virtuosa tu assigna a minha alma cõ a jmpressõ desta sanctissima cruz. 
e per a sua virtude tu me apura e alimpa e per aquesta me aue assi todo 
para ti que os / aduersairos nõ possam em my auer cousa em maneira 
que vijndo tu ao juyzo eu seja achado assignado da questa chaga porque 
seendo a figurado a ti cruçifficado ẽ a pena mereça seer quinhoeiro na 
gloria de ty que resurgiste. Amen.

Da cõsolaçõ dos escolhidos e de como se achegua a graça
do remimẽto e da semelhãça da figuera. Capitulo .xliiij.

Apres da questas cousas ante dictas cõtra os maaos logo o senhor 
tornou a fallar ẽ cõsollaçõ dos boõs. porque ajnda que o dia do juyzo aos 
maos seja spãtoso aos boos empero deue de seer de muyta cõsollaçõ. 
porque entõ se mudã para gloria desejada. Onde amoesta os ou requereos 
dizẽdo. (aquestes signaaes) sobredictos. (começados a fazer) e apareçẽdo 
ja s. quando as chaguas do mundo som spessas e quando o spãto do juyzo 
se demostra seẽdo obradas as virtudes e quando os pecadores se desfarã cõ 
temor e reçeo dos malles que sperarã (vos) escolhidos (paraaementes.) per 
fe e cõ dilligẽçia consijraae abrindo os olhos da voõtade cõsijraae creẽdo 
e nõ duuidãdo cousa algũa (e alleuãtaae) per sperança. (vossas cabeças) 
.s. vossas voõtades e tẽptaçoões das cousas terreaaes aas çellestriaaes. 
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Alleuãtade digo auendo leda sperãça e allegraae vossos coraçoões vos 
que fostes ẽ tristeza porque depois das pressuras e spantos pera os maaos 
(achega se a vossa redempçõ) e saluaçom jnteira a qual speraaes porque 
quãdo se acaba o mũdo cuios amigos vos nõ sooes perto he a redẽpçõ 
que demãdastes e buscastes. e sera jnteiro liuramẽto de todos malles. 
Entõ seremos liures de todas seruidoões1 de pecados e do atamẽto e 
liança delles e do anojamẽto das paixoões e da tẽptaçõ dos demonios. e 
da perseguiçõ dos maaos homẽs e dos cuydados das cousas neçessarias 
a esta viuẽda e de todas semelhauees. Entõ seremos postos na liberdade 
dos filhos da gloria e dos filhos de deus. Mas ay de vos cobijçosos que 
desejaaes as primeiras seedas .s. as dignidades ou que cobijçaaes de 
perseuerar ẽ as dictas dignidades. porque nõ aueres vos entõ parte nẽ 
quinhã // em este sermõ nẽ aueres cõsollaçõ cõ os scolhidos. Quẽ podera 
emtõ dizer ou cuydar o prazer que sera aos boõs? e que tristeza aos maaos? 
Onde Gregorio diz que aquelles que deus amã teẽ mãdado que se allegrẽ 
da fim e acabamẽto do mũdo. porque emtõ achã aquelle logo que amã 
quando se acaba aquelle que elles nõ2 amarã. Nõ queyra deus que fiel 
alguũ que deseja veer deus aja de chorar por as perseguiçoões do mundo. 
Aquelle ergo que se nõ allegrar por a fim do mũdo se cheguar proua se 
que seu amigo he. e per conseguinte jmijgoo de deus. Aquelles perteẽçẽ 
de chorar por a destruyçõ do mũdo que plantarã a rayz do seu coraçõ ẽ 
seu amor. e que nõ busquem a vida que se adiãte segue. Esto Gregorio. 
Disse Christo estas cousas a seus discipollos nõ como aaquelles que auiã 
tãto de viuer em este mũdo atee que fosse seu acabamẽto: mas disse lho 
como aquelles que cõ nosco e cõ todollos outros fiees que serã atees a 
fim do mũdo e hã de creer em Christo som huũ corpo. Como quer que nõ 
sayba alguẽ aquelle dia empero nõ podera alguẽ duuidar que nõ3 ha de 
seer çedo depois que taaes e tã grãdes signaaes começarẽ de se fazer. e por 
exẽplo e proposito daqueste traz huũ conto e semelhãça que cõcorda cõ 
esto (da figueyra e de outras4 aruores. assy como do nasçimẽto de folhas 
frores e fructos) em a aruor (se conheçe que açerca he o estio) assi da 
queeda e quebrãtamẽto do mũdo a qual he fructo seu e dos signaaes 
sobredictos se conheçe que açerca he a vijnda do juyz e do regno de 
deus o qual sera stio aos justos que lhe vijra do inuerno passado. e aos 
pecadores sera jnuerno que proçedera apos ho stio. Segũdo Crisosto. 

1  No original: seruidores.
2  No original: no.
3  No original: no.
4  No original: outros.
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diz que poõe1 mais semelhãça da figueyra que de outra aruor. porque 
açerca mais tarde que todas aruores enuerdeçẽ. e assi mais de perto 
da nouas do stio ou por tãto poõe2 semelhãça na figueira porque a sua 
propriedade he que se maa he de todo he maa e se he boa he mujto boa 
assi o juyzo he aos maaos mujto maao e aos boos mujto boo ou porque a 
duçura dos figos demostra os prazeres viĩdoyros. Per aquesta semelhãça 
segundo Grego. se mostra que o mũdo deue seer menosprezado pois 
que o seu fructo he queeda ou ha de cayr. porque por aquesto cresçe 
pera cayr depois que for cresçido. e pera esto geera pera todo aquello 
que se geerar que cõ pestillẽcias e tormẽtos o guaste.

Moralmente o homẽ he em aquesto semelhauel aas aruores 
porque assi como / as aruores passado o jnuerno fructificam e no stio 
se colhe o fruito. e assi mesmo o homẽ depois da tribullaçõ ha o fructo 
que se guãça per soportar tribullaçoões e payxaoões. e aqueste fructo 
se colhe no styo da claridade eternal. E cõparado he o regno de deus ao 
styo. Primeiramẽte porque o stio he tẽpo claro assi como o regno dos 
çeeos. segũdariamẽte porque he tẽpo de fructo assi como sera no regno 
dos çeeos. terçeiramente porque he tẽpo ledo como o regno dos çeeos. 
quartamẽte porque he tẽpo assesseguado assy como no regno dos çeeos 
çessarã as nuueẽs das tribullaçoões. E cõfirmãdo as cousas antedictas pera 
afirmaçõ çertificada disse adiãte. (Em verdade vos digo que nõ passara 
aquesta geeraçõ) .s. nõ se acabara aquesta sexta geeraçõ de homẽs que 
em ella sõ mesturados maaos e boos .s. a geeraçõ dos homẽs. nẽ çessara 
em special aquesta geeraçõ dos judeos a qual nõ se acabara de todo. 
porque pode seer spargida e apouquẽtada mas nõ destroida de todo por 
a memoria do crucificado. Ou chama a geeraçõ dos christaãos a ygreja 
querẽdo cõsollar os discipollos. por que nõ cuydassẽ que ẽ aquelles tẽpos 
falleçeria a ffe (atees que todallas cousas) que sõ dictas açerca do senhor 
e da sua vijnda (sejã feitas e acabadas) Ou segũdo Crisosto. atees que 
seja cõprido todo misterio ou segredo do chamamẽto dos sanctos. Porque 
por mujto que os fiees christaãos sejã opressos no tempo do antechristo. 
empero alguũs starã sempre firmes atees a fim do mũdo. Onde fallãdo da 
vijnda daquelle dia do senhor diz assi Gregorio. Aquelle dia pois jrmaãos 
muyto amados ponde ãte os olhos e toda cousa que agora vos pareçe 
graue em cõparaçõ daquelle dia fazese leue. Aquelle dia cuydaae cõ toda 
vossa teẽçom e corregee a vida. mudaae os custumes: vẽçee os malles 
que tẽptã restituindo lhes. e os que sõ feitos punhy os cõ choros e tãto 

1  No original: pooe.
2  No original: pooe.
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verees mais seguramẽte a vijnda do senhor e do juyzo quando quer que 
seja quanto agora primeiro que venha o tememos e teemos scripto em o 
pẽsamẽto estas cousas Grego. E emadeo hũa protestaçõ. por affirmar as 
cousas sobreditas dizendo (o çeeo) .s. o çeeo ethereo ou do aar ou das 
strellas dõde as aues se nomeã. e as nuueẽs e o çeeo .s. aquestas cousas 
vaãs. E aquestes spaços neuoẽtos do aar vẽtoso (e a terra passarã) .s. 
mudar se ham da maneira que [O iij] // ora som quanto aa sua claridade e 
quanto aa ymagẽ que agora teẽ auẽdo outra quallidade mylhor. e priuada 
a forma ou affecçõ primeiro serã ennouados porque seja dicto çeeo nouo 
e a terra noua. Possa a figura da queste mundo mas quanto aa substãçia e 
essẽçia sempre duraram e nõ se mudarã. (mas as minhas pallauras) .s. o 
fundamẽto que ellas teẽ da verdade eternal .s. as sentẽças e entẽdimentos 
das pallauras (nõ passarã.) sẽ auer cõprimẽto da obra mas assi como 
se dizem assi meesmo se compriram sem algũa facta. Mais cõtra diz e 
repugna aa uerdade diuinal que as suas pallauras ouuessem de falleçer 
de seer verdadeiras que toda cousa criada seer anichillada ou tornada 
a nada. Agustinho destingue ou departe e faz tres çeeos. o primeiro do 
aar ẽ a qual as aues voã. e o segũdo he ethereo em que stã as strellas. 
e o terçeiro he o ẽpyrio ẽ o qual mora deus e os sanctos. O primeiro 
passara nõ quanto aa sustãçia e essẽcia mas segundo a calidade porque 
sera renouado e purgado per o fogo. O segundo outrosi passara porque 
çessara do mouimẽto que agora ha e teera a claridade que agora tẽ o sol. 
e ao sol sera dada outra claridade mayor. e a luũa outrosy. Cessara pois 
o mouimento do çeeo: e trasmudaçom dos ellemẽtos porque aquestas 
cousas som ordenadas por complir o cõto dos scolhidos. e porem auido 
do aquelle çessara.3

Moralmente açerca da questo. nota tu que por quanto aqueste mũdo 
passa quanto a toda cousa que se delle. e segũdo elle cobijça. Porque 
segũdo Johãne e o mũdo passa e toda sua cobijça. e da questo vem que 
todo aquelle que se apegua aaquestas cousas mũdanaaes sta em cõtinuado 
mouimẽto cõ o mũdo meesmo. primeiramẽte mouẽdo se de culpa em 
culpa. segũdariamẽte de culpa em pena. terçeiramẽte de pena em pena. 
Mas os boõs que fogẽ do mũdo e das culpas suas fazẽ tresmudaçoões que 
som de louuar. Primeiramẽte passam de culpa peẽdença. segũdariamẽte 
de peẽdença a sabedoria. terçeiramente da sabedoria aa vida eternal. 
Aquelle que faz aquestas tres passadas he verdadeiro judeu e aqueste 
faz a verdadeira pascoa e phasse que quer dizer passamẽto do senhor.

Moralmẽte ajnda nota que assi como passamẽto e mudamẽto do 

3  Frase confusa.
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çeo e da terra. corporal se poõe por declaraçam da vijnda de Christo ao 
juyzo assy / meesmo ho trespassamento do çeo e terra. spiritual he 
argumẽto1 da vijnda do verbo eterno em a voõtade. Onde he de saber 
que per o çeeo e terra que som as partes postumeiras do mũdo se podẽ 
entẽder a alma raçional e corpo que sõ dous stremos .s. natureza corporal 
e spiritual. Ergo vijndo o verbo eterno ẽ a voõtade o çeeo e a terra 
traspassarã .s. hirã aalẽ porque aalẽ e emçima do stado comuũ dos homẽs 
serã alleuantados e renouar se hã. Aquesto faz a sua vijnda. em nos .s. 
que se ẽ noua o homẽ tam bẽ segũdo a alma como segũdo o corpo. Onde 
o apostollo diz que desuistamos o velho homẽ cõ suas obras. e vystamos 
o homẽ nouo que he criado segũdo deus. Renouarse ha o homẽ segũdo 
a alma per reformaçõ e repairamẽto da ymagẽ desfeada ou desfeita. A 
alma per velhyçe veẽ a cayr em actos culpados. E pera a alma chegara 
esta renouaçõ e reformaçõ da sua ymagẽ faz tres passos. Primeiramẽte 
passa se do esqueeçimento da sua memoria a percalçar a presença do 
verbo eterno auendo cada dia nẽbrãça delle. Segũdariamente passa da 
scuridade do entendimẽto a cõtemplar a sabedoria per claro scoldrinhamẽto 
do entendimento. Terçeiramẽte passa do corpo da desaazado ou pesado 
a gostar auoõdãça de doçura de dẽtro por se apeguar ao ardẽte amor. 
Segũdo o corpo. outrosi o homẽ sera jnnouado per tres passos ou 
mudaçoões. O primeiro passara do dellecto das cousas carnaaes a vençer 
e sobjugar duuidamẽte a ssensualidade .s. que o corpo quanto ao appetito 
vidal e sensual seja sobjecto ao mãdado da razam e a senhoria della. O 
segũdo fara da mudança e nõ assessego das cousas do sentido e 
entẽdimento a affirmar e assessegar as forças do corpo e as cousas que 
se podẽ maginar que nõ andẽ vaguãdo. Terçeiramẽte se passara e mudara 
de sentir os nojos e fadiguas das paixoões a auer o coraçõ largo para 
soportar as aflicçoões. E quãdo pois assi passou o çeeo e a terra em nos 
muj çerto argumẽto he que o verbo eterno nõ passou por nos. mas 
amorosamẽte se jnclinou em nossa voõtade. E porque por se auisar de 
tãtos2 malles sobre dictos he neçessario que ste homẽ aparelhado como 
deue. por tãto poõe hũa amoestaçõ geeral dizẽdo. (Cauidaae vos) .s. 
guardaae vos cõ diligẽçia. (que vossos coraçoões nõ se//jam agrauados) 
e amergidos aos pecados. e que nõ possaaes alleuãtar as cabeças. (em 
muyto comer e beuer. e ẽ os cuydados daquesta vida.) O muyto comer 
bota o entẽdimẽto. e o muyto beuer atao. e o cuydado das cousas do 
mundo derramado e afaaguao. (E que nõ venha darrebato sobre vos 

1  No original: argnmẽto.
2  No original: tãtas.
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aquelle dia areuatado) s. o dia do juyzo e o dia da morte de sobreuẽta 
vos leue nõ sabẽdo vos delle parte. e que detenha pera sempre aquelle 
que hũa vez filhou. (e vijnra sobre todos aquelles que seẽ sobre a façe 
de toda a terra) .s. sobre todos aquelles que dellectosamẽte folguã e se 
paguã da questas catiuidades carnaaes e da terra. O peccador primeiramẽte 
he tomado no laço da culpa. e de si em fijm he tomado no laço da pena. 
Os sanctos passam sobre a terra como hospedes e pellegrijns mas os 
maaos asseẽtã se e folguã sobre a terra como çidadãos della e domesticos. 
Onde Theophillo diz que aquelle diz filhara os que stã asseẽtados ẽ a 
façe da terra como desauisados e sẽ saber. mas todos aquelles quantos 
quer que som auisados a fazer bẽ. e que nõ1 stã asseẽtados ouçiosos e 
de vagar em a terra mas que se alleuantã della dizẽdo a ssy meesmos 
alleuãtate e anda porque nõ tees aqui folguãça a taes como estes nõ he 
aquelle dia laço nẽ perijgoo mas dia de festa. Onde Beda diz assi. O 
sandia presũpçõ do coraçõ humanal que nõ leixa de fazer aquello de que 
lhe veẽ dãpno e choro s. muyto comer e beuer nẽ seca vida como quer 
que o juyz meesmo o deffenda. mas segũdo custume do maao seruo o 
mãdamẽto do rej eternal menospreza. nõ ẽbargãdo que o sayba. Certamẽte 
se alguũ phisyco nos mandasse dizẽdo guardaae vos que nõ coyma alguẽ 
de vos de çumo de tal herua que muyto seja ca se o fezer morrera de 
sobreuẽto. Cõ quanto studo ou femẽça. guardaria qualquer os mãdados 
do phisyco que o nõ gostasse. por tal que gostãdo a cousa defesa nõ 
pereçesse. E agora o saluador e o senhor das almas e corpos mãda e 
deffende a herua de muyto comer e beuer e dos cuydados afficados das 
cousas mũdanaaes. e diz que se cauydẽ delle como de gostar çumos 
mortaaes. e quantos de nos nõ soomẽte se fartã e ẽchẽ destas cousas mas 
se ferẽ e matã cõ ellas e creo que nõ por outra algũa cousa saluo porque 
a fe e creẽça que dã aos phisycos nõ a teẽ nẽ dã aos dictos de deus. Se 
cre/essem ẽ creẽdo aueriã temor e auẽdoo guardar se hyã do perijgoo 
que sta depẽdurado2. Onde e Criso. diz. Se te eu dissesse que te guardasses 
dos viçios e dellectos e que jejũees nõ o fazes porque o nõ crees. mas se 
o phisyco cõtra tua voõtade te mãdar que te abstenhas e guardes da questo 
ou veyo porque crees que saaras se o guardares. e muytas vezes da quelle 
que te mais paguaste he deffeso e vẽçes o desejo do vẽtre por o desejo 
da sahude muyto mais poderias tu jejũar se creesses3 que aquella bem 
auenturãça e allegria auias de auer. Estas cousas Crisosto. Mayor sandiçe 

1  No original: no.
2  No original: depedurado.
3  No original: çreesses.
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nom pode seer que nõ temer a morte da alma. porque segũdo este meesmo 
quanto a alma he mais nobre que o corpo tãto he mais de doer da perda 
das almas que dos corpos. De si amoesta todos dizẽdo. (vigiade ẽ todo 
tempo) nõ por vigillia do sentido e per nõ dormir porque nõ poderia esto 
alguẽ soportar. mas por vigilya do entẽdimẽto da qual nos Canticos se 
diz. Eu durmo e o meu coraçom vigia em todo tempo (orãdo) nõ que a 
oraçõ seja sempre cõtinuada mas a sua cõtinuaçõ se entende que nõ venha 
pecado mortal que embargue o efeito da oraçom. E por tãto se segue1. 
(que sejaaes auidos por dignos de fogir.) e vos cauidar saãmẽte e esquiuar 
ou escusar de todas estas cousas que hã de vijnr (e star cõ elle) em o 
juyzo (em presença do filho do homẽ que see pera julgar) .s. em presença 
de Christo que stara julgando em forma humana. porque entõ aquelles 
que forẽ achados sem pecado mortal serã saluos. Segundo diz a glosa 
aquesto he a sũma da bẽauenturãça .s. em presença do juyz star seguro. 
os maaos cayrõ ante elle de guisa que nõ resurgirã mais os quaaes ante 
queriam soportar qualquer pena que veerẽno. Onde Agustĩ. diz que 
aquesta he a fogida que se nõ deue fazer no jnuerno nẽ em o sabado. Ao 
jnuerno perteençe os cuydados da questa vida que som tristes como 
jnuerno e ao sabado perteeçe o muyto comer e beuer. a qual cousa cõ 
lediçe da carne e cõ luxuria ou sobegidõ amerge ou abaixa o coraçõ. E 
a caruao ou soterrao e o a runha o qual mal se entẽde so nome de sabado. 
porque em aquelle dia os judeos som auondados de mãjares porque sabẽ 
que o sabado he spiritual. E segundo aqueste meesmo Agustinho em 
todo tempo he compridoira a villia da voõtade ante da morte do corpo 
pera starmos em pre[O iiij]//sença do juyz. e aquesta he a nossa 
bemauẽturança. Onde e Beda diz que aquelle que deseja star ante o filho 
do homẽ. e seruillo de nocte e de dia. segũdo o que diz Johãne no 
Apocalipsse. e que nõ quer seer maldicto e lãçado da sua presença em 
fogo eternal nõ2 soo se deue cuydar e castigar das catiuidades do mundo. 
mas deue orar e vigiar. e aquesto nom em alguũs dias. mas deue o de 
fazer ẽ todo tẽpo. Açerca da qual cousa o psalmista diz. Beenzerei o 
senhor ẽ todo tempo. e sempre o seu louuor em minha boca e assi mereçera 
morar em a casa do senhor e lauuallo por sempre. Estas cousas Beda. E 
porque razõ nos amoestou que vigiemos e sejamos pẽssosos declara o 
logo ẽ quanto diz porque. (nõ sabees quãdo seja tẽpo) .s. do juyzo ou da 
morte. e porque auia dicto o senhor que a sua vijnda e regno seria açerca 
por nõ penssarẽ os discipollos que per os signaaes sobre dictos poderia 

1  No original: se sesegue.
2  No original: no.
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seer sabido o dia e a hora de terminadamẽte. por tãto em adeo (aquelle 
dia e hora quãdo vijnra ao juyzo nẽhuũ) .s. nõ ha homẽ alguũ em a ygreja 
nẽ alguũ outro (o sabe) determinadamẽte (nem os anjeos dos çeeos o sabẽ) 
porque nõ he das cousas que perteençe aa bẽ auẽturança. (nem o sabe o 
filho mas o padre soomẽte) segũdo muytos doctores aquesto se deue 
entẽder que o homẽ nẽ o anjeo nõ sabe para si nẽ para os outros o dia do 
juyzo mas o filho em o padre sabeo para si ajnda que o nõ sajba para os 
outros o dia do juyzo .s. ajnda que o nõ faça saber a outrẽ nẽguẽ e por 
tanto se diz que o padre soo o sabe por que elle faz ao filho que o sayba.

E nota aqui esta regra de fallar .s. tempta vos deus por saber .s. 
porque vos faça saber se amaaes deos. E ally onde diz que agora conheçi 
que eras temeroso de deus .s. agora fiz eu que tu conheçesses que temias 
deus. e assi como se diz ledo dia he aqueste porque faz os homẽs seer 
ledos. e o frio se diz que he priguiçoso porque faz os homẽs auer priguiça. 
E per aquesta maneira se diz que o filho nom sabe. porque aquelles a que 
he enuiado por meestre fazeos saber e nõ saber algũas cousas. Sabe elle 
em si e para si. e sabe para nos porque elle nos faz saber. Onde per aquesto 
que diz que nõ sabe senõ soo o padre nõ he tirado o filho porque do padre 
que he fonte de todo conheçimẽto nõ se tira o filho nẽ o spiritu sancto os 
quaaes morã em aquella meesma fonte. mas ante ally se ençar/ra porque 
huũ he a notiçia de todas tres pessoas. Assi pois o começo do mũdo foy 
de soo deus ante conheçido que fosse. porque o mũdo logo foy per elle 
feito assi meesmo a fijm do mũdo a soo deus he conheçido e reuellado ao 
homẽ Christo e discuberto ao qual perteẽçe julgar de todas cousas mas 
quer que a nos seja esto encuberto. porque segũdo Jeronimo nõ nos cõuẽ 
a nos nẽ cõpria aos apostollos saber o dia e a hora do juyzo porque nõ 
sejamos mais priguiçosos mas sempre nõ çertos que assi viuamos cada 
dia em temor e que sempre vigiemos seẽdo penssosos assi como se açerca 
e logo em outro dia ouuessemos de seer julguados. Os signaaes pero 
quando se achegara a vijnda do juyz aquestes podemos e deuemos saber 
mas o dia assignado sollamẽte nõ sabemos. Onde Crisostomo. Ex que por 
os signaaes da velhyçe conheçemos a fijm seer perto. mas o postumeiro 
dia nõ sabemos assi meesmo sabemos os signaaes do mũdo que passa. 
mas a sua fijm nõ sabemos. Assi como quando veemos alguũ homẽ velho 
sabemos que çedo auera de morer mas quando sera nõ o sabemos assy 
meesmo quando virmos o mũdo toruado auemos conheçimẽto que ha 
de cayr mas nõ sabemos o dia. Onde Agustinho diz que o fijm do mũdo 
he ẽ seys hydades .s. des a vijnda do senhor atees a fijm do mũdo. mas 
a velhyçe tem tãto tempo como todallas outras hydades. porque ẽ como 
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se ella começa aos sessenta ãnos a vida do homẽ possa seer atees .cxx. 
claro he que tã longa he ou pode seer a uelhyçe como todallas outras 
hydades primeiras. Em vaão pois nos trabalhamos de cõtar e de terminar 
os ãnos que ajnda som por vijnr aaqueste mũdo porque cõ dedo soo elle 
desfaz o poderio de todos os que querẽ cõtar em aqueste feito. e mande 
lhe que çessem e nõ curẽ dello aquelle que diz nõ he dado a vos saberdes 
os tẽpos ou momẽtos que o padre pos em seu poderio. Esto Agustinho. 
Nom he dado a nos conheçer nẽ saber os tempos e os momẽtos que o 
padre pos em seu poderio. esto he aallem da quello que he reuellado 
e mostrado per as scripturas. porque aquesto veẽ de presumpçõ mas 
saber aquello que he segundo as scripturas esta cousa he a que perteẽçe 
a nossa enssinança. Como quer que a alguẽ fosse reuellada a vijnda do 
ante christo nõ se segue que porẽ sayba do dia do juyzo porque nom 
sabe por çerto quanto // tẽpo ha de seer em meyo ãtre o antechristo e o 
juyzo porque ajnda que scrito seja que .xl. dias serã dados aos sanctos 
pera fazerẽ peẽdẽça nõ he sabido se logo apres daquelles .xl. dias ha de 
seer o juyzo. Cree se pero que em hũa nocte da resurrecçõ do senhor 
.s. em hũa noite de pascoa sera a resurrecçõ geeral. E por tãto segũdo 
Ysidro em a ygreja primitiua os christaãos vigiauã aquella noite toda 
como que sperassẽ o juyz. mas ẽ qual ãno aquesto aja de seer de çerto 
nõ o sabemos. Aquesto que se aqui expoõe quanto aa letera do dia do 
juyzo geeral pode se moralmẽte entẽder do juyzo particular que he o dia 
da morte de cada huũ homẽ. O dia da sua morte nõ o sabe outrẽ se nõ1 
sello deus reuellar. e porẽ deuemos de vigiar e teer cuydado afficado 
daqueste dia porque quejando quer que alguẽ sajr daqueste mũdo tal sera 
apresentado em o dia do juyzo.

Oraçom.

Senhor Jesu Christo veẽ a my em as nuueẽs da peẽdẽça e resolue 
ou desfaze o meu coraçõ ẽ chuyua de lagrimas lãça fora em teu poderio 
os demonios dos viçios e pecados e regna ẽ my per tua magestade. O 
redẽpçõ nossa fazeme pararmẽtes a ty cõ os olhos de dẽtro. e alleuãtar 
a cabeça de voõtade outorgua me que eu veja a figueira .s. que senta 
a douçura da tua caridade e que todas aruores das virtudes dẽ em my 
fructo de boas obras de maneira que seja perto de my o figo do regno 
dos çeeos. outorgua me que eu me cauide de todos viçios. e que vigie ẽ 
oraçõ cõtinuada. porque mereça fogir dos males que hã de vijr e possa 
seguro star ãte ty amẽ.

1  No original: no.
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Do dia do senhor que segũdo o exẽplo de Noe ou de Loth
desobreuẽta ou subitamẽte aa de vijr. e de como huũ

he reçebido e outro enjeytado. Capitulo .xlv.

Apres daquesto declara a duuida do dia do senhor trazẽdo o spanto 
do dilluuyo nõ sperãdo amoestando nos e requerẽdo que vigiemos 
e nos aparelhemos obrãdo bẽ: porque o dia do senhor nom nos ache 
desaperçebidos. Em aquesta cõparaçõ do tẽpo do juyzo e do dilluuio se 
mesturẽ ou ẽtẽdẽ dous juyzos geeraaes .s. que preçedeo .s. per o dilluuio 
da agua. e outro que ha de vijr per fogo em asçendimẽto ou queymamẽto 
geeral de todas cousas. Fazese pois a cõparaçom ou ygualança quanto 
a inçertidõ de cada hũa destas cousas quanto ao tẽpo nõ seer çerto ou 
/ determinado. e ajnda quãto aa mingoa da creẽça ẽ muytos dos homẽs 
carnaaes (assy como em os dias de Nohe fazẽdo elle a arca e preeguãdo 
o dilluuio vijndoiro erã os homẽs comedores e bebedores e faziã 
matrimonios) .s. erã dados a luxuria e a bebediçe e gula. e dauam se a 
viços em temor (e stauã seguros) e nõ querendo elles creer e seẽdo dados 
a vaydades (subitamẽte veyo o dilluuio e allagouos e matou todos afora 
Nohe e os que stauã cõ elle na arca. assi meesmo he açerca do dia do 
juyzo que stãdo os homẽs ocupados) em vaydades e em viços e seguros 
nõ auẽdo alguũ temor (a vijnda de Christo sera e vijnra subitamente. E 
quando nõ cuydarem) todos aquelles que arrebatar fora da archa .s. fora 
da ygreja. (perdellos ha) e condempnallos ha. Segũdo diz Beda. nõ sõ 
aqui dãpnados nẽ defesos os matrimonios nẽ os comeres pera mãtijmẽto. 
mas he reprehẽdido o destẽperado huso das cousas licitas. Nẽ se perderã 
em a agoa porque faziã aquestas cousas. mas porque dauãse a ellas 
todos em tãto que nõ curauã dos juyzos de deus. estas cousas Beda. A 
morte daquestes era sopitania nõ por que nõ fosse ante denũciada mas 
por que nõ era creida per alguẽ. Onde Maximo bispo. Nõ he ajnda que 
se callasse da voz fallaua per obra. Se se callaua per a lingoa braadaua 
em fazer a arca. porque obrãdo noua obra e nõ achãdo jamais per alguũ 
amoestaua e ensinaua a todos quẽ por os nouos perijgos que auiã de vijr 
se aparelhauã nouos tabernaculos. Fallaua pois elle per pallaura e dizia 
aquelle dicto do euãgelho do senhor se a my nõ creedes creede aas obras. 
Estas cousas disse Maximo. Assi meesmo fabricãdo o senhor a arca que he 
a ygreja fora da qual nõ ha hy saluaçõ. e em aquesto se preegua a vijnda 
do senhor ao juyzo a qual sera de rebato e subita. Mujtos que agora fazẽ 
peẽdẽça e que mostrã a outros exẽplo de a fazerẽ ajnda que se callẽ da 
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boca empero fallã cõ Nohe. mas os maaos dã se a vicio e nõ curã dello 
e ẽ no dia que nõ pẽsã vijra o dia do senhor e matallos ha. onde Beda.

Misticamẽte ẽ tõ edifica Nohe a arca quando o senhor faz a ygreja 
dos homẽs fiees assi como de lenhos falquejados e apraynados dãdo 
lhes ajuda. em a qual elle depois que he acabada entra quando em o dia 
do juyzo allumia morãdo pera sempre // ja em ella. Mas quando se faz 
a arca os maaos husam de luxuria e viçios. e quando he tẽpo de entrar 
emtõ morrẽ. porque aquelles que toruã e se alleuãtã cõtra os sanctos 
que em este mundo sõ em pelleja quando elles forẽ alli coroados emtõ 
reçebẽ dãpnaçõ. Estas cousas Beda. E assi muytos sõ que da sua morte 
nõ teẽ sentido. Onde Crisosto. diz. E nõ he marauilha de ouuirẽ que o 
mũdo se ha de perder e nõ o creerẽ. porque cada dia os homẽs ouuẽ 
ouuẽ que ham de morrer quando veẽ os outros morrer nõ cuydã que 
morrerã. Se creessem que auiã de morrer nõ faziã aquellas cousas per 
que mereçessem cõ razõ morrer. Pois que aquello que cada dia se vee e 
que se faz em os outros nõ creẽ que se fara em elles como creerõ que sera 
aquello que nũca foy feito. Esto Crisosto. Aquesto demostra elle ajnda per 
semelhãça do que feito he em os dias de Loth (Assi como emtõ se fez) .s. 
os maaos pereçerõ per fogo e enxofre (assi meesmo os maaos pereçerã 
ẽ o dia da vijnda do senhor. porque os maaos daquelle tempo comiã e 
bebiã) ex aqui o pecado do dileito (cõprauã e vẽdiam) ex o pecado da 
cobijça. (plãtauã e edificauã) ex aqui o pecado da grãde segurãça (stauã 
seguros e de assesego atees aquelle em que sayo Loth de Sodoma em 
que o senhor choueo fogo) cõtra o destẽperado ardor (enxofre) contra o 
fedor (do çeeo) s. do çeeo do aar (e matou todos aquelles e as çidades 
darredor) Onde Beda diz. que leyxãdo o senhor aquelle grãde pecado 
dos sodomitas soomẽte faz mençõ daquelles que podẽ seer leues ou 
nẽhuũs porque entẽdas cõ que pena serã punidos os pecados illicitos se 
aquelles que som licitos. e sem os quaaes aquesta vida nõ se pode fazer 
sõ mujto punidos per fogo e enxoffre. Estas cousas Beda (e assy sera 
quãdo o filho do homẽ se demostrar) o qual agora sta scõdido. Em sua 
vjnda (starã os homẽs em segurãça e nõ auerã temor alguũ do juyzo que 
ha de vijr) atees aquelle tẽpo em que Christo sera visto em a humanidade 
vijndo ao juyzo. e vijra quando os homẽs nõ teerã mẽtes por o perijgo. 
Segũdo Crisosto. aquesto todo disse mostrãdo como vijnra subitamẽte 
stãdo muytos em vicios de assessego e sẽ cuydado. Onde Beda diz que o 
senhor muy bẽ falla dizẽdo que se demostrara elle ẽ nos. por que aquelle 
que ẽ quanto nõ pareçe todas cousas vee. E emtõ pareçẽdo / julgara todas 
ellas e pareçera em aquelle tempo mais que em outro quando vijr que 
todos som esqueeçidos dos seus juyzos. e quando steuerẽ emuoltos e 
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dados a aqueste mũdo. porque ajnda que o termo e fim do mũdo ja fosse 
determinado que auia de vijr em tẽpo çerto. empero esfriãdo se açerca 
da fim do mũdo a caridade tã spessa sera a maldade da geeraçõ humanal 
que cõ dereito se deuerã acabar e destroyr cõ o mũdo em que mora. 
porque agora muyto veemos a cheguar a muyto comer e beber e cõprar 
e vender. e todas outras cousas do mũdo que bẽ se mostra que demouẽ 
a sanha do juyz mas ajnda o que nẽhuũ sabedor pode tã sol cuydar sem 
choro. e que auemos reçeo e speramos que as cousas vijndoyras sejã 
ajnda pyores. Aquello de hũa gẽte pecador .s. dos amorreus solamẽte he 
dicto que auia de seer destroyda: nẽ som ajnda cõpridos os pecados dos 
amorreus. esto se mostra que sem duuida de toda a massa dos maaos 
auera de seer dampnada se entẽde.

Misticamẽte segũdo Beda Loth que he ĩterpretado afastador ou 
guardãte se. este he o poboo dos scolhidos o qual em quanto mora em a 
gẽte e çidade de Sodoma .s. ãtre os maaos que sta alli como strãgeyro e 
se afasta das suas maldades. e sahindo Loth de Sodoma se perdeo. Porque 
segũdo Crisosto. em quanto os homẽs fiees forẽ durara este mũdo. e 
como os sanctos falleçerẽ o mũdo cayra e se perdera. assy como quando 
sahirõ os do Jsrahel do Egypto foy fora de si o Egypto e destroysse. De 
sy depois da inçertidõ do dia do juyzo demostra como he inçerta a saluaçõ 
dos que ham de seer julgados por tal que nõ presuma alguẽ de seu stado. 
nẽ se alleuãte porque de todos stados delles serã maaos e boõs. (Emtõ 
em aquella nocte) da tribullaçõ. por que o ante christo he a ora das 
scoridades. e emtõ em a noite da morte (dous serã no agro) .s. na lauojra 
e prellazia s. daquelles que som prellados e se asenhoreã da ygreja. e 
trabalhã em o seruiço da ygreja como ẽ o agro do senhor (huũ sera 
tomado) s. aa gloria como o prellado boo e prouectoso (e outro sera 
leixado) para auer pena .s. o maao prellado e sem proueito. (Item duas 
ha de mooer a hũa moo) s. ẽ huũ exerçiçio e cuydado da vida actiua a 
qual anda assy darredor com cuydados bem como anda a moo. e aquesta 
perteẽçe aos poboos e gẽtes que som chamados per nome de // femeas. 
porque assi como pessoas fraquas sõ encaminhadas e regidas per os 
mayores seus (e huũ sera tomado) pera a gloria .s. o justo. (e outro sera 
leixado) aa pena .s. o injusto. (jtẽ dous serã em o lecto) .s. em folguãça 
da cõtemplaçõ .s. aquelles que scolhẽ a folguãça e cõtemplaçõ e 
ouçiosidade. e nõ se occupã ẽ negoçios ecclesiasticos nẽ seculares. mas 
como fracos para trabalhar em algũa destas cousas dãdo se ocçiosidade 
e folguãça de star ẽ assessego. nõ se despoẽdo a fazer obras algũas per 
algũa maneira como fazendo no strado e roguãdo a deus huũ .s. o boo. 
(sera tomado) pera saluaçõ (e outro) .s. o maao (sera leixado) pera 
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dampnaçom. Em cada huũ pois da questes stados mostra que alguũs som 
boos e outros maaos porque segũdo Agustinho em toda cõdiçõ e stado 
som mesturadas as booas cousas com as maas. e aquelles que boos forẽ 
serã filhados aa vida eternal. Onde Christo he (porque onde he o corpo) 
.s. o senhor em corpo .s. Christo que he o homẽ corporal (e a prea ou 
caça das agujas) .s. das almas sanctas ally se ajũtaram as aguyas 
spirituaaes .s. os sanctos e scolhidos os quaaes seguindo a sua paixõ e 
humildade fartar se hã da sua carne. e cõtentar sea e mãçebia dos quaaes 
sera renouada e lhe sera tornada pera resurreiçom assi como se renoua 
a aguia mas os maaos serã leixados cõ o diaboo aa pena eternal. E porẽ 
segũdo se diz ẽ Ose a cõssollaçõ scondida he aos meus olhos porque elle 
partira ante os jrmaãos1. Em aquello que se diz do agro e da moo e do 
lecto que huũ sera tomado e outro leixado. nõ se entẽde de dous homẽs 
mas de duas maneiras de affecçoões nẽ pareçe que aja hy outros stados 
de homẽs ẽ a ygreja se nõ aquestes tres que teẽ duas differẽçias por huũ 
seer tomado e outro leixado. Onde Crisostomo diz que quando os justos 
sõ tomados e os pecadores sõ leixados huũ homẽ justo todos os justos 
sõ entẽdidos e em huũ pecador todos os pecadores. Veja agora cada huũ 
quando2 seja e como faça que deua seer filhado e nom leixado. Os boos 
soomẽte serã tomados e os maaos leixados. Aquestas tres ordeẽs quanto 
aos que se hã de saluar sõ entendidos per tres baroões3 os quaaes nomea 
o propheta Ezechiel que se ajã de saluar .s. Noe que significa o stado dos 
prellados per os quaaes a ygreja he regida assi como per aque/lles foy 
gouernada a arca ẽ a augoa a qual arca trazia a figura da ygreja. e Job 
per o qual se entẽde4 o stado dos actiuos o qual ouue molher e filhos e 
muy largas avoõdãças de cousas terreaaes. e teue o regimẽto e cuydado 
da sua casa. e Daniel barõ de desejos per o qual se entẽde o stado dos 
cõtẽplati[u]os o qual nõ ha cuydado das vodas e scolheo a vida de 
castidade. em o paaço e corte del rey foy dado abstinençia. Dos clerigos 
que tractam os negoçios e feitos do mũdo se pode duuidar sob qual stado 
da questes podẽ e deuẽ seer cõprehẽdidos. E porque segũdo ẽ çima dicto 
he o dia do senhor he duuidoso. e nẽhuũ sabe delle e segũdo ja visto he 
em cada huũ he duuida da saluaçõ. porẽ da questas premissas cõclude 
que nõ sejamos priguiçosos dormyndo nos pecados mas que sejamos 
solliçitos e vigiemos cõtra a ĩçertidõ da morte trabalhãdo nos em booas 

1  No original: jrmaaos.
2  No original: quiando.
3  No original: barooes.
4  No original: entẽdo.
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obras dizendo. (vigiade pois e sẽpre stade ẽ cuydado porque nõ sabees 
ẽ qual ora ou se na manhaa) da meniniçe. (ou na terça) da mãçebia (ou 
na sexta) da velhyçe. (ou na tarde.) do senio (vosso senhor ha de vijnr.) 
ao juyzo particular quando cada huũ morre ou ao juyzo geeral ẽ a 
resurreiçõ. (quãdo vijr subitamente ẽ tempo nom sp[er]ado e nos ache 
dormindo) desperçebidos. Onde ho Ecclesiastes diz que nõ sabe o homẽ 
a sua fijm. mas como o peixe he filhado no anzollo e como a aue no laço. 
assy o homẽ he tomado no maao tẽpo. Onde Agustĩ. diz que nõ ha hy 
cousa mais çerta que a morte. e nõ hy cousa mais jnçerta que a hora della. 
porque nõ sabemos como nẽ em que maneira e onde moremos porque a 
morte ẽ todo lugar nos spera1 por tãto deuemos seer aparelhados que 
quando ho corpo se tornar aa terra de que he formado o spiritu se vaa a 
deus que o enuiou. Onde Gregorio diz. Nom se spriguiçe alguẽ em o 
caminho daquesta vida porque nõ perca o seu lugar ẽ a gloria. porque 
ajnda que oje saybamos que podemos fazer bẽ nõ o sabemos se o 
poderemos fazer de manhaa. Onde Criso. diz que por aquella razã porque 
a cada huũ he scõdido o dia da morte por aquella meesma he scõdida a 
todos a vijnda do senhor .s. porque o homẽ faça bem sempre sperãdo. A 
morte e o dia do juyzo he scõdido porque nõ se salue hũa geeraçõ nẽ 
ydade soo que sayba parte quando sera mas todas aquellas ẽ que elle he 
sperado. estas cousas Cri. por quanto pois // o tẽpo do juyzo e da morte 
he no çerto: por tãto deuemos sempre seer prestes sperãdo e sempre star 
em pẽsamẽto continuado por que sejamos achados desaperçebidos na 
morte. Onde Bernardo diz cõtra aquelles que sõ negligẽtes a se fazer 
prestes. Mezquinho porque te nõ despoões ẽ toda hora? cuyda que tu ja 
es morto pois que as de morrer de neçessidade e cõsijra bẽ como se 
encolherã e desfarã os olhos na caaueyra e as veyas se romperã no corpo. 
e o coraçõ se cortara com door. Estas cousas Bernardo. Ajamos pois ẽ 
memoria que a vida he breue e o mũdo enganoso e a fim duuidosa e a 
partida spãtosa e a pena sem fim e o juyz temeroso. e aquestas cousas 
spãtẽ sempre e nos demouã a vigiar. Onde Basilio diz. Sẽpre ante teus 
olhos se reuolua o postumeiro dia: e quando te alleuãtares per a manhaa 
nõ ajas cõfiãça de cheguares aa nocte. e quando lãçares teus mẽbros no 
leito nõ tenhas fiuza de cheguares aa manhaã. e assi ligeiramẽte te poderas 
refrear de todos viçios e sempre teu coraçõ magine as promesas 
spirituaaes. por que ellas te proueẽ o caminho da virtude. Sey agora tal 
em tuas obras qual querias seer ao depois. Estas cousas Basilio. Sabẽdo 
pois aquestas cousas sperando sempre o dia do juyzo façamos agora de 

1  No original: sperao.
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nos justiça e juyzo adiãtãdonos ante a façe do senhor em cõfissom fazẽdo 
dignos fructos de peẽdẽça por tal que achemos deus benigno e fauorauel. 
Onde Bernardo diz. que se nos julgassemos nõ seriamos julguados. Boõ 
he o juyzo que me liura e me guarda ou scõde daquelle streito diuinal 
juyzo. De todo me temo de cayr em as maãos de deus viuo. Eu quero hir 
julgado ante elle e nõ que ajnda aja de seer julgado. Julgarey por aquesto 
os meus males e os beẽs. os males curarey emendar cõ boas obras. e 
desfazer cõ lagrimas e punillos cõ jejuũs e cõ todos outros trabalhos de 
sancta disciplina e ẽ os beẽs me conheçerey e auerey humildosa mẽte e 
açerca do mãdado do senhor julgar me ey por seruo sem proueito. e que 
nõ fiz se nõ aquello a que era obriguado. Escoldrinharey eu as minhas 
carreiras e os meus pẽsamẽtos porque aquelle que ha de buscar Jherusalẽ 
cõ cãdeas: nõ ache ẽ my algũa cousa pera scoldrinhar. ca nõ ha elle de 
julgar duas vezes por hũa cousa. Onde Crisostomo diz. Em os peccados 
proprios nõ ajamos vergonha dos homẽs: mas temamos deus como cõpre 
o qual agora vee as cousas que se fa/zẽ. E emtõ pugne aquelles que aqui 
nõ fazẽ peẽdẽça. Aquelle que agora aqui ha vergonha dos homẽs soomẽte 
e nõ ha vergonha de deus que o veẽ quando faz alguũ mal. nẽ quer fazer 
peẽdẽça e mudarse. ẽ aquelle dia sera exẽplificado presente todo o mũdo 
que o veera e todas as cousas starã em ymagẽ ãte nossos olhos por tal 
que cada huũ per sy seja cõdepnado. Se alguẽ pois nõ quer que sejã 
deuulguadas as cousas que fez em aquelle dia cure primeiro suas feridas. 
porque achegua se o tẽpo em que fara. cada huũ ẽmẽda1 dos dãpnos e 
culpas que ajnda nõ fez. Sejamos pois prestes. Estas cousas Criso.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorguame que eu me adiãte bẽ obrãdo 
e vigiãdo por a inçertidõ do dia da vinda tua e que nõ seja achado 
desaperçebido e tomado subitamẽte em aquelle dia em deleitos e 
vaydades. E outorgame emtõ ante os teus scolhidos por tua graça seer 
cõtado e cõ elles seer filhado  misericordiosamente aos teus prazeres de 
maneira que eu mereça cõ aquelles meesmos scolhidos teus dos quaaes 
per a ressurecçõ sera renouada a mãçebia como da aguya seer ajuntado 
ally onde tu em corpo glorioso stas. e seer abastado da tua visom e 
allegrãdo me louue a ty cada dia sem fim. Amen.

1  No original: ẽmeda.



652 Vita Christi – II

Da vigilia e guarda que faz o padre e senhor de mujta gẽte
que guarda sua casa cõtra o ladrom. Capitollo .xlvj.

De sy proua per exẽplo que deuemos vigiar ca mais he aquesto de 
fazer por as cousas spirituaaes que por as tẽporaaes. e pois que o senhor 
da famillia vigia na hora que sospeitasse que auia de vijr o ladrõ por as 
cousas temporaaes. Ergo nos em toda hora deuemos vigiar por as cousas 
spirituaaes: porque na morte sejamos achados prestes. Se o padre das 
cõpanhas he sollicito de guardar sua casa a muyto mais deuemos nos 
seer da vida eternal. a qual cousa seria se fossemos achados desaperçebidos 
na morte. Segũdo Crisosto. mete aqui em vergonha e cõfusõ os 
preguiçosos que nõ fazẽ tãta femẽça por a alma como os outros por o 
dinheiro os quaaes vigiã e sperã os ladrões que o nõ percã. Aquelles vigiã 
ao ladrõ e aquestes nõ vigiã seerẽ achados prestes. e expoõe se aquesta 
semelhãça segũdo Crisosto. em duas maneiras. Primeiramẽte chama 
ladrõ ao demo. e aa voõtade chama se casa em a qual se // a elle ẽtrar 
per negligẽcia do porteiro que he a razom rouba aquella casa das 
vestiduras da justiça e da prata e do ouro da innoçencia. A sua casa pois 
leixa alguẽ e cauar firar quando cõsente o requerimẽto e sosacamẽto do 
demonio. e he esbulhado das virtudes e mingoado nas forças. Segũdo 
aqueste caminho sõ notadas tres cousas do padre das cõpanhas .s. saber. 
vigiar. e nõ leixar cauar. Deue pois saber os aseytamẽtos do ladrõ e 
conheçer prudẽte mẽte. e vigiar per se guardar sagesmente s. contradizer 
que nõ seja cauada a casa cõ alferez do diaboo. o qual primeiramẽte fere 
cõ enduzimẽto. E segũdariamẽte cõ delectaçõ e terçeiramẽte cõ 
outorguamẽto. O primeiro .s. a aduzer se pode esquiuar. e o segũdo se 
pode priuar milhor. e o terçeyro ja mujto mais. em outra maneira expoẽdo 
chama ladrõ ao dia da morte. porque scõdido vẽ como ladrõ. e o corpo 
chama casa. e a boca porta e aos olhos e aas orelhas freestas. e o 
entẽdimẽto he que se o padre soubesse em qual hora auia de vijr o ladrõ 
.s. a morte que he chamada ladrõ cõ dereito ou per entrada de desauisada 
ou scõdida ou por scoldrinhar e reuolher todas cousas e seer sbulhado 
dellas vigiaria çertamente e nõ se leixaria morrer ẽ pecado. por que a 
morte dos pecadores he muj maa e nõ leyxaria so cauar e furar a sua 
alma .s. seer tirado per força fora do corpo mas farya que saysse a seu 
prazer e per sua voontade. Onde Crisosto. diz que por que as almas 
pecadores se deleitã em o corpo como em sua casa vijndo o angeo da 
morte cõ a sentẽça de deus: caua o corpo e forçosamẽte lhe arranca a 
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alma mas as almas justas que se nõ deleitã em os corpos. mas stã em 
elles como em desterro ou carçer vijndo a sentẽça nõ som cauadas cõtra 
seus tallẽtes mas allegrãdo se sõ chamadas. Onde e Gregorio diz que nõ 
sabẽdo o padre das cõpanhas o ladrõ socaua a casa porque em quanto o 
spiritu dorme na guarda de sy meesmo vẽ a morte do rebato e rõpe a 
morada da nossa carne e mata aquelle senhor da casa que achar dormindo. 
porque quando o spiritu nõ prouee os dãpnos trage o a morte desauisado 
ao tormẽto. Ao ladrõ cõtra diria se vigiasse. porque sayria a reçeber e a 
guardar o senhor quando viesse. a vijnda do qual arebata scõdidamẽte 
as almas. mas aqueste se perçeberia fazẽdo peendẽça. por tal que se a 
nõ fezesse que pereçesse. E mais diz que a postumei/ra hora portãto quis 
nosso senhor que nos fosse nõ conheçida. por tal que sempre possa seer 
duuidosa e sperada. porque em quanto nõ ha podemos proueer que nos 
façamos prestes pera ella sem quedar. Estas cousas Gregorio. De sy 
cõclude das cousas sobredictas e amoestanos que sejamos prestes porque 
se tãta diligẽcia he feita por guarda de cousa pequena muyto mais se 
deue fazer por a cousa grande que he a guarda da alma. Onde diz (e vos 
staae aparelhados) porẽ sẽ eyua do coraçõ e da boca e da obra (porque 
em a hora que nõ pẽssaaes) .s. quãdo nẽ he sperado (o filho do homẽ 
vijra) ao juyzo particular ẽ a morte e em juyzo geeral ẽ a fim do mũdo. 
Porẽ por que nõ sabemos o dia nẽ a hora que ha de seer scõdida a vijnda 
do senhor. vigiemos nõ huũ dia nẽ hũa hora mas sempre e todos os dias 
e horas como se sempre ouuesse de vijr. porque nõ sejamos achados em 
aquelle dia desaperçebidos. O quanto he bẽauẽturado aquelle que prouee 
aas cousas da postumaria. e que se guarda dos pecados e que nõ leyxa 
como se guarda dos pecados e que nõ leyxa como se nõ teuesse cuydado 
de sy. e aquelle que em todo tẽpo se faz prestes e ordena da sua morte. 
porque quando quer que a morte vier que o ache prestes e que elle a 
reçeba ledamẽte como aquelle que deseja a vinda do seu liurador. e speraa 
cobjçãdo cõ o apostolo soluesse e seer cõ Christo. De si geeralmẽte diz 
adiãte (aquello que eu digo a vos a todos) .s. aos que ora sõ e os que diãte 
forẽ assy aos regedores da ygreja como aos subditos (digo vigiade) auẽdo 
cuydado o qual cada huũ deue filhar como preçepto comuũ de todos e 
os postumeiros ouçã per os primeiros. Onde de mostra que nõ fallaua 
soomẽte aos discipollos: mas por todos os fiees que ora sõ e adiãte serã 
ajnda que aquelle dia nõ os aja de achar todos em aquesta vida. E pero 
em algũa maneyra a todos perteẽçe daquesta guisa .s. porque emtõ a cada 
huũ vinra o seu dia quando vier o dia em que se deue partir daqui que 
jãdo elle for pera julgado seer em aquelle dia tal sera apresẽtado no juyzo 



654 Vita Christi – II

.s. em a parte dos scolhidos ou dos dãpnados ou dãpnadoiros. e qual for 
achado em a morte quanto ao merito e demerito ou quanto aa graça e 
culpa e ẽ qualquer stado que cada hũ achar o dia postumeiro em aquelle 
cõprehendera o postumeiro dia do mundo. porque que jãdo alguẽ he 
achado e morre em aqueste dia da morte: tal sera apresentado e julguado 
em o dia do juyzo. Onde Agustinho diz. que nõ queria alguẽ // saber nẽ 
pregũte por o dia postumeiro quãdo sera sera mas assi vigiemos viuẽdo 
bẽ que o postumeiro dia nõ ache cada huũ de nos desauisados. e que jãdo 
sahir que cada huũ em seu postumeiro dia tal sera achado no postumeiro 
dia do mũdo. E por tãto deue vigiar de coraçõ todo christaão que o nõ 
ache desaperçebido a vinda do senhor. Desaperçebido achara aquelle dia 
aquelle que achar mal prestes o dia que sair desta vida. Onde formos 
achados alli seremos julguados. Estas cousas Agust. Que jãdo pois o 
senhor achar qualquer que seja aa morte tal julgara em aquelle dia. ca 
em a morte reconheçe seu juyzo qualquer christaão e veera a Christo em 
a morte e emtõ conheçera se he dos dãpnados ou dos scolhidos. Onde 
diz Lothario o qual deue pois auer nomẽ Jnnoçẽcio .iij. em o liuro que 
fez da miseria da condiçõ humanal. Vee diz assi o boo como o maao ante 
que a alma sahia do corpo a Christo star cruçificado e posto na cruz. o 
maao vee Christo por sua vergonha e cõfusom. por que veya que por sua 
culpa nõ foy saluo e remijdo per o sangue de Christo. Onde dos maaos 
se diz que verã aquelle que pungirõ. a qual cousa se entende que sera na 
vijnda de Christo do juyzo. e na vijnda do dia da morte. O boõ veer por 
se allegrar. Onde Christo diz de Johãne euãgelista. assi quero que ste 
atees que eu venha aa sua morte. Quatro vijndas de Christo ao homẽ se 
lee na scriptura .s. duas que som visiuees e as outras duas jnuisiuees. A 
primeira vijnda visiuel foy em a infirmidade do corpo .s. em a carne. a 
outra vinda sera em a magestade de deus ao juyzo. A primeira vinda 
jnuisiuel se faz em a voontade do justo per graça. e a segũda1 vinda 
inuisiuel he em a morte de cada huũ fiel. Onde chamase abito por que 
Christo vẽ a reçeber. Aquestas quatro vindas representa a ygreja em as 
quatro dominguas do auẽto. nõ soomẽte no cõto dos dias. mas por razõ 
dos officios. Estas cousas Lothario. Eya pois nossa vogada reuolue pera 
nos aquelles teus olhos misericordiosos e mostra nos a Jhesu beẽto fructo 
do teu vẽtre benigno depois daqueste desterro o mãsa o piadosa o doçe 
Maria. Depois ergo que o senhor nos amoestou em geeral que nõ 
cansassemos de auer cuydado em vigiar per cõseguinte mãda em special 
aos regedores e prinçipes que ajã o cuydado em sperar a sua vinda e que 

1  No original: segũdo.
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deuemos vigiar mostrando per exẽplo do seruo do padre de muytas cõ/
panhas o qual auia grãde cuydado de reger a casa que lhe fora encomẽdada 
nõ soomẽte em presença do senhor. mas nõ seẽdo elle hi porque quando 
viesse o senhor o agualardoasse. e se o achar fazẽdo per o cõtrairo que 
lhe de pena para sempre. Onde diz (quẽ pẽsas tu que he fiel? na voõtade 
e que serua o senhor por o de deus e de de pasçer aas ouelhas de Christo 
nõ por soldada e guaanho tẽporal mas por amor de Christo. e qual he 
seruo que seja humildoso na entençõ. e que queyra a hõrra e louuor do 
senhor e nõ cure do seu e que seja auisado ẽ cõprir o seu offiçio. e que 
se trabalhe scoldrinhar aquello pera que sõ aazados os subditos e os 
custumes que hã? (e que seja posto per o senhor) .s. que seja chamado 
per deus. e que elle nõ se metesse nẽ trabalhasse de o seer (sobre a sua 
cõpanha) pera a reger e gouernar (e que lhes de gouerno e mãtijmẽto) e 
nõ lho tolha por negligẽcia preguiça ou outro aazo e lho nõ vẽda por 
dinheiro simoniaticamente .s. per cobijça tẽporal ou louuor humanal que 
lhes de digo (em o tẽpo cõpridoiro) da neçessidade e tribulaçõ .s. a vida 
a oportunidade ou1 aazo nõ sem descriçõ (a medida do trigo) .s. o 
mãtijmẽto da alma e do corpo .s. da pallaura diuinal ou do exẽplo ou da 
ajuda temporal do trigo digo que he scolhido pera huso dos homẽs e 
medido segundo a qualidade dos ouuidores que o mester hã. Aquello 
que elle falla pregũtãdo nõ he por elle nõ saber: nẽ demostra aquesta 
pregũta que aja hi ĩpossibilidade de comprir a virtude mas demostra que 
he graue de fazer. e que se faz raramẽte. Raramẽte he achado tal seruo 
e maas som de achar todas aquestas cousas em huũ seruidor: mas nõ he 
cousa que nom possa seer. Onde Theophillo diz. Dos beẽs tẽporaaes ora 
seja alguẽ dispenseiro desauisado e fiel ou discreto e nõ leal os beẽs do 
senhor se perdem assi meesmo nas cousas diuinaaes mester ha lealdade 
e auisamẽto. Duas cousas pois som daqueste seruo tal .s. lealdade .s. que 
nõ furte cousa que do senhor seja tomãdoa pera si ou a despẽdẽdo 
vaãmẽte. e auisamẽto de despẽder as cousas que lhe sõ dadas em aquello 
que cõpre. Deue de gouernar a cõpanha do senhor e dar lhe de comer 
mais que assi e deue lhe dar mãjar de tres maneiras segũdo a mesura e 
geito de cada huũ e aquesto cõ tẽpo. porque a preeguaçõ nõ deue seer 
cõtinuada por que nõ auorreça nẽ deue seer mujto rara. porque os sob//
ditos nõ se desacustumẽ. Cada huũ pã sabe bẽ ao que a sabor de comer. 
e ao que sta abastado nõ sabe bẽ. Aos prellados pois perteẽçe vigiarẽ 
sobre seu poboo. e cada huũ fiel segũdo sua maneira. (bẽauẽturado he 
aquelle seruo o qual o senhor em a sua vijnda. e quãdo vier) aa sua morte 

1  No original: au.
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requerẽdo cõta de seu seruiço (o acha que fez assi) .s. ministra fielmẽte 
e sagesmẽte as cousas spirituaaes e corporaaes. Esto he que se exerçita 
em os actos da caridade. e que vigia sobre si e sobre aquelles que lhe 
som cometidos. porque per taaes cousas mereçe a bẽauẽturãça pera 
sempre. (porque sobre todos seus beẽs) .s. sobre todos prazeres do regno 
cellestrial e em a gloria de deus aalẽ da qual nõ ha hy melhor cousa (o 
poera) porque na bẽauẽturãça eternal percalçara o bẽ infijmdo o qual 
ençarrã em si todollos beẽs. A bẽauẽturãça he o stado de todos os boõs 
a qual he acabada em o ajũtamẽto de todos. Os beẽs agora sõ particulares. 
mas os beẽs celestriaaes sõ de todo acabados e cõpridos por que agora 
algũa cousa conheçemos e algũa amamos e entõ conheçeremos 
perfeitamẽte. (sera posto sobre todas cousas) nom pera elle posuyr todas 
soo mas cõ os outros e mais que os outros auer de posuyr os prazeres 
eternaaes assi por a sua vida como per a guarda que teue dos outros. 
porque segũdo Crisostomo. por os mereçimentos seus auera aquella coroa 
douro e por o encaminhamẽto que fez aos outros a ver a aureolla. A 
primeira coroa ou guallardõ porque viueo bẽ. e o segũdo porque enssinou 
os outros a bem viuer. Onde o apostollo diz. que aquelles que bẽ husã 
do senhorio e ajam dobrada honrra. e mayormẽte aquelles que trabalhã 
em castigar e em enssinar. Onde Agustinho diz. que açerca de deus nom 
ha cousa mais bẽ auẽturada que o offiçio do bispo e do saçerdote: e do 
diacono se husar da sua cauallaria assi como mãda o nosso emper[a]dor. 
Aqueste seruo de que elle aqui mãda he cada huũ christaão o qual he 
despẽsseiro do senhor. a qual cousa se pode entẽder de tres maneiras. 
Em hũa guisa de despensaçõ das cousas spirituaaes a qual cousa perteẽçe 
aos prellados. em a outra o regimento das cousas tẽporaaes a qual cousa 
perteençe aos prinçipes do mũdo e aos julguadores. e a terçeira ẽ husar 
bẽ das graças que lhe deus deu assi como / he alguũ em que a razõ gouerna 
e rege as forças menores e mais baixas duuidamẽte e que acaba sua vida 
virtuosa e aquesto a todos perteẽçe. Onde segũdo diz no Ecclesiastico a 
cada huũ mãdou deus de seu prouximo que lhe desse mantijmẽto .s. ajuda 
no tempo da neçessidade a a qual cada huũ dos sobredictos he obriguado. 
Onde Crisostomo diz que aquesta ajuda nõ he dicta soomẽte de dinheiro 
mas da pallaura e do esforço dos dinheiros e de toda cousa de que alguẽ 
teẽ em carrego de despender. E aqueste conto se tragera aos prinçipes 
seculares e cada huũ deue husar das cousas que lhe som cometidos a 
prouecto comuũ ora ajas tu sabedoria ora senhorio ou riquezas. e se algũa 
cousa qualquer outra nom a dampno dos outros nẽ a perda de si meesmo. 
De si segũdo aqueste meesmo Crisostomo nõ soomẽte da honrra de que 
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guallardoa os boõos. mas ajnda da pena cõ que ameaça os maaos ensina 
elle aquelle que lho ouuir em o que se segue. (mas se o seruo) .s. o maao 
homẽ nõ cuydando nẽ auẽdo sentido da vijnda do senhor aa morte ou ao 
juyzo e entẽdendo que viuera muyto (disse) .s. presumir de dizer (em 
seu coraçõ tarde vijnra o senhor meu) .s. nom vijnra tam çedo ao juyzo 
ou tarde vijnra a morte a qual cousa dizem aquelles que nõ cuydam della. 
(e começar) quanto mais se perseuera em os delectos e maaos feitos e 
cõtrairos aa caridade e for occupado (e ferir os outros) que deuia defender 
.s. cassandoos1 cõ injurias e exẽplos corrũpendo e fazẽdo pecar (e viuer 
assi) em segurãça peruersamẽte. (vijnra o senhor da quelle seruo) .s. em 
a morte onde he o juyzo particular ou em o stremo da alma onde sera o 
juyzo jeeral (em o dia que nõ spera) e em a hora que nõ sabe (Da quelle 
dia nem da quella hora nõ ha hy homẽ que sayba parte.) e assi da a 
entender claramẽte o demerito e a vida dos maaos prellados que som 
entendidos em aqueste seruo e em seis cousas que ham e som proprias 
a elles .s. assumpçõ e opressom dos menores guarguãtoyçe luxuria 
menosprezo e negligẽçia. (E partillo ha.) stremando a alma do corpo na 
morte (da cõpanha dos sãctos) em o exame. (e poera a sua parte.) dobrada 
s. o corpo e a alma ou parte .s. o seu quinhõ e // gualardõ (cõ os ypocritas) 
e falsos christaãos no cãpo e na moo e no leyto leixados. e ajnda cõ os 
infiees que nõ ouuerã em aqueste mũdo se apartãdo os dos bẽauẽturados 
e ajũtãdo os aos cõdẽpnados. E diz cõ os ypocritas mais que cõ os outros. 
porque a semelhança da pena respõda aa semelhãça da culpa. O ypocrita 
he huũ e pareçe outro. e assi aquelles que stam no campo e na moo e em 
a cama e que pareçiã boõs e fazer bem mas em a fim se demostra seer 
desuairada a vida delles quando som leixados e ajũtados os maaos. Ex 
aqui o gualardõ dos maaos seruidores .s. a dãpnaçõ eternal. Onde 
Crisostomo diz que o afastara da cõpanha dos christaãos. Porque nõ seja 
glorificado com os sanctos nẽ seja punido com aquelles que meyaamẽte 
pecarom mas ajũtara os ypocritas cõ os infiees. porque ajã a morte 
daquelles cujos custumes seguirõ. porque o sacerdote assy como a mayor 
gloria que toda outra gẽte se bẽ fezer nõ soomẽte por a sua justiça. mas 
por a justiça de todos. porque elle he causa da justiça delles. assi mesmo 
aquelle que pecar sobre todos he punido nõ soomente por o seu pecado 
mas por o pecado de todos. por elle seer a causa de todos pecarẽ. Estas 
cousas Crisostomo. De si da pena delles diz adiãte. (alli sera choro) de 
grãde queẽtura (e grãde apertamẽto de dentes) do forte frio. Onde Job 
diz. Maldicta he a sua parte na terra. e das augoas das neues passarã a 

1  No original: cassanndoos.
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muy grande queentura. Daquesta pena teẽs mais largamẽte emçima 
naquella meesma terça feira daquelle que nõ auia vestidura de voda. 
Paramẽtes aaquestas cousas seruo maao e cuyda de te emẽdares. porque 
agora he tẽpo da emenda e do trabalho. e depois sera tẽpo do gualardõ 
e merçee.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo outorgua me que eu nõ çesse de cuydar o 
dia do meu passamẽto e o dia do juyzo. e que me auise da postumaria: e 
que vigie pensosamẽte por as cousas spirituaaes e eternaaes cauidando 
me dos pecados e afficãdo me em boas obras nem perca o cuydado de 
my mesmo. mas que em todo tempo me aparelhe e desponha aa morte. 
Outorgua me senhor que em as obras de cada dia eu proueja e procure 
de minha fim e em toda minha vida eu seja tal em minha cõuersaçõ e na 
fim mereça seer liure e re/çeber ledamente a ty quando vieres e auer cõ 
tigo prazer sem fim. Amen.

Dos lombos apertados e das candeas açesas.
Capitollo .xlvij.

E por quãto o senhor de muytas maneiras amoestou e requereo 
pera vigiar per cõseguinte nomea e scriue algũas cousas que perteeçem 
aa vigillia .s. (que sejã os nossos lombos) assi da voõtade como na 
carne (apertados) cõ çinta de castidade (e candeas açesas em as maãos) 
.s. nas obras nossas. Os lombos da mẽte som a voõtade ou desejo. e o 
entendimẽto dos quaaes proçedẽ os pensamẽtos passados maaos e as 
cuydações e desejos malliçiosos e reuessados. Os lombos da carne som 
aquelles de que proçedẽ as cobijças carnaaes e as obras da luxuria. e cada 
huũs lombos som apertadoiros .s. refreadoiros das cuydaçoões illicitas e 
das obras nõ booas. A çinta dos primeiros he a meditaçõ amehude auida da 
ley de deus. a qual se faz per o studo da sancta scriptura. A çinta ou cordõ 
dos segũdos he a justiça a qual se faz per rigor da disciplina. E assi per a 
primeira daquestas cousas he apertado e aprimido o fluxo das cuydaçoões 
e desejos sem proueito da voõtade. e pera segũda he aprimido o fluxo e 
scorreguamẽto das cobijças carnaaes e das obras na carne. As candeas 
acçesas som as insinanças claras e lumiosas. e os boõs exẽplos que vem 
da1 caridade as quaaes deuẽ seer em nossas maãos para as cõprirmos per 

1  No original: do.
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obra. Cãdeas pois som dictas per amostrãça de boas obras e pallauras: 
e acçesas per fauor de caridade de dẽtro e lumiosas per splandor defora 
da sancta cõuersaçõ. Seja pois em vossas maãos .s. em boas obras. assi 
como Johã que era cãdea e que ardia e alumiaua. Onde Gregorio diz que 
emtõ apertamos os lombos e as çingemos quãdo refreamos a luxuria per 
cõtinẽçia ou per castidade. e cãdeas açesas ou lumiosas teemos ẽ nossas 
maãos quãdo per boas obras mostramos a nossos prouximos exẽplos 
de luz. E Fulgẽçio diz que mãdãdo o senhor que nossos mẽbros sejã 
apartados da çinta quer que fuguamos dos maaos desejos. e em aquello 
que mãda que nossas candeas sejã açesas amoestanos que amemos os 
beẽs e que os façamos. Primeiramẽte aperta os lõbos e em tõ acçẽde a 
can//dea: e pr[i]meira mẽte te parte de mal e emtõ faze bem. e primeiro 
çessa de fazer cousas reuersadas. e de si aprehẽde a fazeres bẽ porque 
segũdo diz Agustinho. nõ nos outorgua deos os seus beẽs se nõ tirãdo 
primeiro os nossos males: e em tõ creçẽ aquelles quanto mingua aquestes. 
nẽ se cõpriã aquelles se se aquestes nõ se acabarẽ. Itẽ amoestanos que 
assi como a fiees e auisados seruidores e pẽsosos nos auemos de guardar 
e vigiãdoa (aguardarmos o senhor quãdo tornar das vodas) em o çeeo 
feitas per cõtẽplaçõ dos anjeos .s. que speremos a sua vijnda aa nossa 
morte que he particullar juyzo: ou que speremos o geeral que sera em 
a resurecçõ cõ temor e amor assi como os padres antijgoos o sperauã 
quando auia de vijr. o qual nos bẽ speramos quando em sua vinda nos 
fazemos prestes para quando cheguar e tocar que logo abramos e stemos 
aparellados para o reçeber. Onde Grego. aas vodas vay o senhor ou se foy 
quando resurgindo da morte e sobindo ao çeeo seẽdo homẽ nouo ajuntou 
assy a multidõ dos anjeos. o qual emtõ se torna quando per o juyzo a 
nos he discoberto. e veẽ quando se chegua pera o juyzo e toca quando 
per as doores da doẽça nos amostra que o senhor sta aa porta e a morte 
he acerca ao qual nos abrimos aginha se o reçebemos amorosamẽte. Nõ 
quer abrir ao juyz que bate. aquelle que duuida de sahir do corpo e que 
teme ver aquelle juyz o qual se nẽbra que menosprezou mas aquelle 
que da sua sperãça e obra sta seguro logo abre aquelle que bate: porque 
ledo he da vinda do juyz. e como conheçer o tẽpo da morte seer açerca 
allegra se por a gloria e louuor do gualardõ. Estas cousas Grego. Tal 
como este pode dizer cõ o apostollo. Cobijço de seer passado e star cõ 
Christo. Aquelle que tal he mais bẽauẽturado he que todollos do mũdo 
e mais real que el rey. Onde Anselmo. Aquesta huũa cousa digo que val 
mais que todas as do mũdo e que viços e hõrras e riquezas .s. se por 
clareza da sentença e firmeza da ffe e çertidõ da sperãça nõ ajas temor 
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da morte. A qual cousa podera prouar aquelle que em alguũ tẽpo steue so 
aquesta sobjecçõ e veyo depois a scapar e sahir aos aares da liberdade da 
cõsçiẽcia. Aquestas som as tuas primicias saas da bẽauẽturãça vijndoyra 
.s. que vijndo a morte arrebatada a ffe vẽça o seu spãto e a sperãça o 
tẽpere. e a cõsciencia pura o lãçe de sy fora. Estas cousas / Anselmo. 
Mas aquesto soomente perteẽçe aos perfeitos. Pervẽtura pois e aos que 
nõ som perfeitos que desejã a vida e soportar a morte em paciẽcia serã 
dãpnados. Nõ queyra deus. muytos se ham de saluar em caridade nõ 
perfeita os quaaes fazẽ ou falquejã paaos e fazẽ feno e palha e ham medo 
de sahir do corpo por aquestas cousas que leuã cõ sigo: as quaaes se hã 
de queymar mas porque propoe deus a todas aquestas cousas tẽporaaes 
a que se apaguã sõ çertos da vida eternal mas daquestes ajnda que sejã 
de saluar nõ falla aqui: mas dos perfeitos que teẽ a vida em paciẽcia. 
De si poõe a grãdeza do gualardom porque aos que vigiarẽ promete a 
bẽauenturança. (Bẽauẽturados som aquelles seruos) em a bẽauẽturãça 
dagora da sperãça e na bẽauẽturãça vijndoyra da vista. (os quaaes quãdo 
vier o senhor) em a sua morte ou no stremo exame e postumeyro. (os 
achar vigiãtes) em o stado da graça. e nõ dormẽtes em o stado da culpa. 
Onde Grego. Vigia aquelle que tem os olhos da voõtade abertos pera 
veer o verdadeiro lume. e vigia aquelle que guarda per obra aquello que 
cree e vigia aquelle que empuyxa de sy as treeuas da negligẽcia e da 
priguiça. Estas cousas Gregorio. Mas vijndo o senhor ouçamos que he 
aquello que dara aos seruos que vigiã (ca atara as faldras) ou as apartara 
.s. aparelharse hã pera gualardoar (e fara assentar os) que vigiã s. em 
folguãça eternal os fara repousar pera comerẽ sobre sua mesa ẽ o seu 
regno (e quãdo passar) .s. quãdo se tornar do juyzo ao regno (seruilhos 
ha) porque da claridade da sua luz e da cõtẽplaçõ da sua diuindade fartara 
os fiees. Aquelle que no juyzo veremos na humanidade1 depois do juyzo 
o veremos em a diuijndade ministrar lhes o leyte de humanidade e vinho 
da diuijndade e mãna muj doçe o qual nõ veyo em coraçõ do homẽ (e 
fazelhos ha assentar) como cansados refrescãdoos (e seruillos ha) ante 
elles poẽdo manjares spirituaaes. Onde Dionisio diz que o assentar 
pensamos que he folguãça dos muytos trabalhos e auondosa doaçõ de 
todo beẽs. e aquesto he que Jhesu os faz encostar ou asseentar dãdo lhes 
bemauẽturãça perpetua e repartindo lhes a multidom dos beems.

Moralmẽte toca o senhor o coraçom do homẽ quando o cõuida e 
demoue a melhor pro[P]//posito ao qual abre logo per boõ cõsentimẽto 
e per desejo seguinte. e a tal seruo ministra o senhor graça no presente 

1  No original: hnmanidade.
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e a gloria ao depois. Deleitase o senhor de star cõ os homẽs e preguntã 
portãto onde achara morada açerca delles: e toca aas portas do coraçõ 
muytas vezes e per muytas guisas e per muytos tãgedores porque se per 
huũ nõ lhe abrirẽ que por o outro lhe abrã. Tãge per pallauras de doctores 
e per exẽplo dos boõs e per os beneficios que outorgua e per tormẽtos 
que ẽuia e açoutes e per prometimento de gualardoões: e per ameaças 
de tormẽtos e per padeçimentos seus e dos sanctos. Alguũs som que nom 
querẽ acudir ao senhor quando toca alguũs respondẽ humildosamẽte. 
empero fazẽ no dalli partir que se vaã alguũs lhe abrẽ mas nõ o leixã 
muyto star açerca de sy. alguũs ajnda que lhe abrã e o reçebã. empero 
se veẽ outros ospedes lançãno fora como pobre. ou porque a casa he 
pejada de alfayas e nõ teẽ alli onde ponha a cabeça. Alguũs reçebẽ o 
senhor e lãçã fora os outros ospedes. e ajnda aparelhã lhe a pousada 
delectosa. e que lhe nõ façã nojo alguũ. e aquestes percalçã mujtos beẽs 
por tal ospede. Os primeiros som aquelles que assi som duros que por 
nẽhũa preeguaçõ nẽ beneficio se podẽ amollẽtar seu coraçõ. os segũdos 
som aquelles que se conheçẽ por pecadores mas nõ querẽ ajnda leixar 
os pecados. os terçeiros som aquelles que em algũa cousa se ẽmẽdam e 
em outra nõ assi como os que nõ querẽ tornar aas vsuras mas as que 
reçeberam nõ as querẽ tornar. os quartos som aquelles que em alguũ tẽpo 
se cõpungem ou ẽmendã mas aginha tornã a cahir. assi como fazẽ aquelles 
que por os outros ospedes que veem deitã fora os ospedes. fora pobre1. 
Os ospedes que sobre veẽ sõ as delectaçoões da carne do mũdo e 
semelhãtes. as desuayradas alfayas som as ocupaçoões superfluas que 
apertã e streitã a liberdade do coraçõ. e apaguã o spiritu sancto. mas 
segũdo se diz mas vergonha he de lançar o ospede fora que de nõ o 
areçeber. os quintos e postumeyros som aquelles que começã os beẽs e 
os acabã e açerca destes o senhor faz morada e ama os muyto. E a nocte 
pois daqueste mũdo sempre deuemos vigiar e teer auisamẽto e cuydado 
cõtra os jmijgoos e sperar o juyzo seendo todos perçebidos em qualquer 
ydade pera reçeber aquelle que ha de ministrar a luz perpe/tua. E porem 
se na primeira vigillia e ydade somos negligẽtes. nem por esto nõ deuemos 
leixar de fazer bem porque mostrãdo o senhor como elle he spaçoso de 
voontade. E como nos spera longamẽte diz adiãte (e se vier na segunda 
vigillia) em a morte ou em o juyzo (e os achar assi) .s. vigiando e 
perseuerando em bem (bẽauentur[a]dos som aquelles seruidores) agora 
per sperãça e depois per obra. Onde Gregorio diz que a primeira vigillia 
he o primeiro tẽpo de nossa vida .s. a pueriçia ou meniniçe. e a segunda 

1  No original: pohres.
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he adolesçencia ou mãçebia. e a terçeyra a velhiçe. Aquelle pois que nõ 
quis vigiar na primeira vigie si quer na segunda. e aquelle que na segũda 
nõ o fez nõ leyxe de o remediar em a terçeira de guisa que aquelle que 
nom curou de se cõuerter em a meniniçe ao menos no tempo da mançebia 
ou na velhiçe se arreprehẽda. Mas segũdo diz aqueste meesmo Gregorio. 
nom menospreze alguẽ o sentido daquesta longua aguarda ẽ que nos deus 
spera. porque tanto requere elle no juyzo mais streita justiça quanto elle 
per paciẽcia ante do juyzo deu mayor spaço. Onde Alchiuio diz que assaz 
alõguado da ffe he aquelle que pera fazer peẽdẽça spera o tẽpo da velhiçe 
de temer he que em quanto spera misericordia nõ caya ẽ o juyzo. Mas 
ay ca agora os homẽs despendẽ a frol da sua mãçebia em cousas vaãs. e 
as fezes da velhiçe aadur ajnda despendẽ em fazer peendença. Onde 
Seneca fallãdo dos semelhauees diz. Assi como daua silha aquello que 
saae primeyro he o mais limpo licor. e aquello que he de fundo he em 
volto assi he na nossa ydade aquello que melhor sta no começo e aquesto 
soportamos que seja cõ o outro1 ante despeso. e guardamos pera nos as 
fezes ou borra. Vigillias chama aqui per semelhança daquelles que vellam 
aqui de nocte. porque em aquesta nocte sempre deuemos vigiar e seer 
sollicitos da luz que ha de vijnr (porque nom sabemos quãdo vijnra o 
senhor) .s. (se per a manhaã) .s. na mançebia (ou quando canta o gallo) 
.s. na hydade do homem. (ou em a meetade da nocte ou aa tarde) .s. na 
velhiçe. E porque em cada huũ destes stados morrem alguũs. e a vijnda 
do senhor he inçerta. porẽ em qual quer stado e em todas hydades 
deuemos vigiar e star // aparelhados per justiça para reçeber morte. por 
tal que na morte reçebamos o senhor que vem per boa voõtade. E porque 
nom confie alguem da dignidade do stado e da clareza da sciencia se mal 
seruir. por tanto diz adiante (que o seruo) por que faça differença no 
jenero (que conheçe a voõtade do senhor) boõa a que obligua o homẽ a 
cõprilla. e nõ se faz prestes pera bem (nem faz a sua voõtade) acabandoa 
per obra. e ajnda ẽ aquella mais prinçipal obra e mais prazẽte ao senhor 
(sera ferido cõ chaguas muytas) porque pecou em muytas guisas e cousas. 
e porque menosprezou nõ fazendo aquello que sabia que de fazer era por 
que tal como este nõ pecca per ignorãcia mas per çerta sciẽcia e pecando 
açinte mais despreza deus e mais o asanha e viuo vay ao inferno. Ex que 
a sciençia agraua a culpa. Onde Gregorio diz que onde ha o dom da 
mayor sciẽcia alli aquelle que faz o cõtrairo he obriguado a mayor culpa. 
Onde Crisostomo diz. que mais leue culpa he non filhar da verdade que 
menosprezalla depois que a filha. Nõ som todas cousas julguadas em 

1  No original: oontro.
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todos per huũa maneira mas o mayor conheçimẽto he aazo de mayor 
pena. Onde o sacerdote fazẽdo aquello meesmo pecado cõ o poboo muyto 
mais graues penas padeçera (mas o seruo que nõ conheçe a voontade do 
senhor) mas podera a saber se nõ fora negligẽte e fez pecados (mereçe) 
feridas e pena (e sera ferido de poucas) e menos punido sera em casos 
jguaaes que aquelle que açinte peca e per çerta mallicia. porque peca por 
nõ saber a qual cousa faz mingoar o pecado saluo em aquelle em que o 
nom saber he desejado assi como quãdo alguẽ quer nõ saber aquello que 
he tehudo fazer ou aquello de que se deue guardar. e aquesto por que 
mais liuremente possa pecar. De grande çugidade pecado vem quando 
alguẽ quer nom saber aquello que o poderia tirar ou embargar de pecar. 
Muytos som que cuydãdo que menos feridos seram nõ sabendo o que 
ham de fazer arredam e reuoluẽ a orelha por nõ a ouuirẽ a pallaura e 
verdade de deus nem a entendam mas quãdo o elles podem saber se 
posessem femença por ello: nem seram julguados como nõ sabedores 
mas como desprezadores porque aquello se pode dizer que nõ conheçe 
o qual / queria aprehender mas nõ pode. E em a pesoa de taaes se diz em 
Job. Os quaaes disserõ a deus parte te de nos ca nõ queremos saber teus 
caminhos. Onde Beda. Muytos diz que entendẽ mal esta sentẽça e nõ 
querẽ saber o que ham de saber ou de fazer e pensam que menos feridos 
serã se nõ souberẽ o que deuem fazer. mas outra cousa he nõ saber e 
outra nõ querer saber. Nõ sabe aquelle que queria aprehender e nõ pode 
mas aquelle que por nom saber reuolue a orelha da voz da verdade aqueste 
nõ he dicto nõ sabedor mas menosprezador. Onde e Crisostomo diz. que 
nõ he esta ignorancia da verdade scusaçõ da pena aaquelles que 
ligeiramẽte o poderiã saber se quiserã. Porque a verdade e a saluaçõ e a 
vida deuem seer buscadas ante que ellas auerã de buscar aquellas que as 
conheçã. Onde Bernardo outrosi diz que muytas cousas que som pera 
saber nõ se sabem ou por nom auer cuydado ou por priguiça ou por 
vergonha de pregũtar e tal ignorançia nõ tem scusaçom. E diz mais que 
debalde se cõfortam cõ doẽça ou ignorãçia aquelles que por pecarẽ mais 
liuremente lhe praz nõ saber ou seer enfermos. Estas cousas Bernardo. 
Mas poucos se scusam per esta ignorãcia. porque segũdo diz Leo papa. 
Cada dia soando a pallaura de deus em nossas orelhas todo homo he 
vençido. e se proua cõtra elle que sabe aquello que he aprazente aa justiça 
diuinal. Onde e Beda diz. que nemhuũ por aquello que dicto he .s. que 
o seruo que nõ sabe a voõtade do senhor auera poucas feridas nõ presuma 
de o interpretar do remedio de elle buscar como nõ sayba. ca ajnda callãdo 
em outras cousas que se podem aaquesto dizer soomente por seer homẽ 
nom pode leixar por saber os malles de que se aja de guardar. nem os 
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beẽs de que deua desejar. Segũdo diz aqui a glosa. antre todas penas a 
mais leue he ha de aquelles que aalem do pecado original nom acreçẽtarõ 
outro. e apres daquesta a menor pena he daquelles que pecarõ per 
ignorãcia. e apres a pena daquelles que pecarõ por infirmidade ou 
fraqueza. e de sy ha daquelles que pecarõ per mallicia.

E nota ajnda que mais graue seja o pecado per çerta sciencia empero 
cousa mais perijgosa he per ignorancia. De si da razom das cousas ja ditas 
(porque de todo aquelle a que mais [P ij] // he outorguado e cometido) das 
graças (mais lhe sera demandado1) e requerido em aqueste tempo. porque 
nõ soomente assi mas aos outros he tehudo aproueytar. e outrosi mais lhe 
sera demandado cõta no dia do juyzo quando de todo auera de dar razom. 
Quanto o senhor mais doões e beẽs outorgua ao homẽ tanto asanha elle 
mais e menospreza o senhor quando peca. e porem mais sera punido. 
porque os poderosos poderosamẽte padeçerã e auerã tormẽtos. e aos 
mais fortes se dam mais fortes marteyros. E assi pois aquelle que mayor 
conheçimento ha mais ferido sera. e aquelle que menos conheçe sera mais 
pouco atormentado porque aaqueste he cometido mais e aaquelle menos. 
E aquesto se pode entẽder daquellas cousas que som dadas aos prellados 
que som para reger outros. ou geeralmente daquellas cousas que som 
dadas a cada huũ para regimẽto seu. e aquesto ora sejam elles beẽs de 
natureza ou de vẽtura ou da graça. Onde Beda diz que muyto he ajnda 
outorguado a algũas pessoas singullares aa quaaes se da conheçimẽto 
da voõtade de deos e podem de executar e cõplir o que conheçẽ e tãbem 
mujtas cousas som ẽcomendadas aaquelle a que he cometida a saluaçõ 
sua e a cura de gouernar o poboo e mãdado de deus. Aquelles pois que 
som dotados de mayor graça aueram mayor pena. Onde Crisostomo diz 
que quanto alguẽ reçebe mayor beneficio: tãto he mais obriguado a pena 
se for ingrato. e nõ melhorar cõ a mayor honrra. e porem os ricos som 
mais punidos que os pobres se maaos som pois que nem com a avondãça 
nõ forom obedientes. Estas cousas Crisostomo. E nõ soomente daremos 
razõ das cousas que reçebermos mas ajnda daquellas que poderamos 
reçeber se per nos nom se estoruaram. a qual cousa deue muyto spãtar 
os negligentes e priguiçosos.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que mãdaste çinger e apertar os lombos e 
teer cãdeas açesas. tu meesmo nos aperta os lombos de maneira que nõ 
se asenhoree em nos algũa maldade. E que nom nos inclinemos a alguũ 

1  No original: demandada do.
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peccado tu faze as nossas candeas arder. e ardendo tu as guardes em 
guisa que / nom arefeeça a nossa caridade. mas que sempre pera fazer a 
tua justiça seja ẽcaminhada nossa cuydaçõ falla e obra. fazeme senhor 
sperar a tua vijnda vigiando e pensando em ella afficadamente. por que 
ledamẽte reçeba e mereça por tua misericordia percalçar e cheguar aos 
prazeres eternaaes. Amen.

Das dez virgeẽs. Capitollo .xlviij.

Apres que o senhor ouue mostradas algũas cousas que vijnham 
ante do juyzo. e depois que amoestou e requereo pera vigiarmos. per 
cõseguinte demostra quejando sera o juyzo. E porque todos que ham de 
seer julgados se departẽ em tres partes asignados per tres stados .s. actiuos 
e cõtẽplatiuos e de prellados. por tãto poõe tres cõtos que perteeçẽ a estes 
tres stados. O primeiro de dez virgeẽs e perteẽçe specialmente aos 
cõtẽplatiuos. ca a virgijndade significa a vida cõtẽplatiua. porque a 
castidade alleuãta das cousas carnaaes. e assi dispoõe aa contẽplaçõ de 
verdade. O cõto de dez significa a vniuersidade de todos cõtẽplatiuos. 
porque atees dez cheguã e multiplicã os cõtos. ou se poõe cõto de dez 
por guarda dos mãdamẽtos da ley que tãtos som. nõ embarguãdo empero 
que toda a geeraçõ de homẽs se podem trager aaqueste cõto. E 
primeiramẽte açerca da vida dos cõtẽplatiuos e desi açerca da vida dos 
outros poõe o merito e demerito. e segũdariamẽte poõe o exame do juyzo. 
Deseia o senhor que quando vier nos ache aparelhados porque cõ elle 
entremos per a porta do çeeo. e que nõ nos lãçe fora por desauisamẽto 
de loucura e que se çarre a porta do sposo cellestrial. Onde cõpre nos de 
vigiar porque nõ sabemos quãdo o sposo vijnra. e porque seja cõplidoyro 
de vigiar ensinao. e aaquesto traz o cõto das dez virgeẽs dizendo. 
(Semelhauel he o regno dos çeeos) .s. aquesta ygreja militante e 
specialmẽte quanto ao stado dos cõtemplatiuos e tãbem quãto ao estado 
dos outros (a dez virgeẽs) castas (das quaaes çinco eram sandias) e seruiã 
a vaydade dos çinco sentidos e as suas obras que som boas quãto aa sua 
natureza e condiçõ nõ as ordinarõ ao fim que deuiã. mas sperarã por elles 
honrra e fauor dos homeẽs ou por auerẽ alguũ proueito e guaanho tẽ//
poral (E çinco sabedores) ou avisadas porque seruirõ aa verdade por as 
cousas eternaaes. e ordenarõ suas boas obras ao fijm deuido .s. a louuor 
de deus prinçipalmẽte e a melhoramẽto seu e hedifficaçom do proximo. 
Aaquestas dereitamente se diz que a ygreja he semelhauel porque a ella 
se ajũtam os boos e maaos deuotamẽte e ypocritamẽte seendo todos 
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mesturados os quaaes per a[s] çinco virgeẽs avisadas e per as çinco 
sandias demostrã os sentidos que som partidos em çinco per que se entẽde 
a cõtinẽçia dos dillectos e catiuidades da carne. Quaaesquer pois que por 
vaã gloria ou por auerẽ guaanço tẽporal fazem booas obras estes sandeus 
som ajnda que sesudos pareçam. e por tãto som dictos virgeẽs porque 
fazem booas obras e pareçe aos homẽs que som boos mas elles som 
virgeens em a obra. e na entẽçom som corruptos. porque os beẽs que 
fazem nom som castos e limpos da entençõ. E cõ razom som chamadas 
virgeẽs sandias porque as obras que da sua natureza som booas perdẽnas 
por myngoa da entẽçõ dereita. Grande sandiçe he cometer cousas graues 
e arduas e soportallas sem proueyto. Grande sandiçe he jejũar vigiar 
atormẽtar a carne orar e fazer cousas semelhauees: e nõ sperar outro 
guallardõ se nõ a vaã gloria. De taaes diz o senhor que reçeberom seu 
guallardõ. Mas aquelles que som avisados ou sabedores toda a sua entẽçõ 
referẽ a deus. e por suas obras reçebem guallardom de deus ao qual soo 
desejam prazer. Grande sabedoria e auisamento he por as pequenas cousas 
auer as grãdes. e por temporaaes por calçar as eternaaes. Em aquestas 
dez virgeẽs se de parte todo o mũdo e toda a multidõ dos fiees. porque 
segũdo diz Jeronimo a sancta ygreja cõta por sesudas as virgeẽs que 
obram bem por deus. e chama ou ha por sandias aquellas que trabalhã 
por a vaã gloria. Veja pois cada huũ que a boa obra faça cõ boa entẽçõ 
porque nõ he de louuar e fazer boa cousa mas fazella bẽ. Nom ha o homẽ 
mereçimẽto per os nomes ou verbos mas per os aduerbios .s. nõ auemos 
merito por seer bem aquello que fazemos mas por o nosso fazermos por 
bẽ e com boa entençõ. (E todas tomando suas lãpadas) ou vellas .s. as 
suas obras booas de sua naçom / (sayrõ a reçeber o sposo e ha sposa.) 
Pera aquesto se deue ordenar o exerçiçio da nossa vida .s. que homẽ 
possa seguramẽte e como compri sahir a reçeber Christo quando vier ao 
juyzo (mas as çinco sandias tomarõ as lãpadas) .s. as suas obras (e nõ 
tomarõ ollio cõ sigo) .s. nõ ouuerõ prazer spiritual o qual naçe das booas 
obras feitas por deus e aquesto por mĩgoa da dereita ẽtençõ. Segundo diz 
Agustĩ. aquelle que nõ se allegra de dẽtro porque faz a deus prazer este 
nõ ha olleo cõ sigo. (mas as avisadas) tomarõ olleo cõ sigo ẽ suas vazilhas) 
.s. de dẽtro na cõsciẽçia (cõ as lãpadas) .s. cõ boas obras. Esto he segũdo 
diz Agustinho que poserõ allegria em seu coraçõ e cõsciẽçia porque por 
entençõ dereita ham aquelle prazer em o senhor de suas boas obras. E 
chamasse aqueste prazer olleo porque cria e gouerna o fogo da caridade 
de se alguẽ dellectar e auer prazer em a obra mais fortemẽte e melhor a 
faz. e per cõseguinte melhor se despõe em a parelha para lhe seer lãçada 
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mayor caridade. Todas as virgeẽs assi as sãdias como sesudas tomarom 
olleo. mas as sesudas o tomarõ em suas almotollyas e as lampadas cõ 
ellas. Mas as sandias tomarõ nas lãpadas e nõ nas vasilhas. e assi as 
vasilhas leuauã vazias. assi meesmo em a ygreja alguũs reçebẽ olleo em 
as lãpadas porque pareçã boos aos homẽs. e de dentro som vazios de 
bondade e maaos (e tardãça fazẽdo o sposo) .s. Christo per longuando o 
juyzo atees que seja cõprido o conto dos scolhidos (adormeçerõ.) quanto 
aa fraqueza corporal. (e dormirõ.) quanto perteençe ao sompno da morte 
ou adormeçerõ per negligẽçia e priguiça. Onde Crisostomo diz. Por a 
tardança do acabamento do mundo nom soomente os pecadores: mas os 
justos se tornarom negligẽtes e se tornaram e mudaram aos dellectos 
carnaaes. porque seja cõprido aquello do psalmo .s. salua me senhor. 
porque desfaleçeo o santo por que mingoadas som as verdades dos filhos 
dos homẽs. E bẽ he assemelhada a morte ao sompno porque da morte aa 
vida sera resurreiçõ de si põe o juyzo da examinaçõ que sera açerca das 
sobredictas obras dos cõtemplatiuos1 e dos e dos outros em aquello que 
diz (em a meetade da nocte.) subi[P iij]//tamẽte nõ sabendo alguẽ nẽ 
sperando porque o dia do senhor assi como ladrõ de nocte vijnra. porque 
o tempo do juyzo nos he scondido por tanto nos he amosttrado per a 
meetade da nocte porque aquellas cousas que som feitas aa meetade da 
nocte som scondidas aos homẽs (arroido foy feito) dos anjeos que tangiam 
as trombas para spertarem os mortos e os chamarẽ ao juyzo. e tã grande 
clamor e a roydo ca nom sera a alma tanto alta nem tam baixa na 
profundeza do jnferno nẽ corpo na sepultura que nom ouça aqueste clamor 
e que nom começe de tremer. Quãto2 aa letra segũdo algũus ẽ a meetade 
da nocte sera feito o juyzo. em o qual tẽpo o anjeo destroyo o Egipto e 
o senhor roubou e esbu[l]hou o jnferno. e ẽ aquella hora meesma liura 
os scolhidos seus da queste mũdo. Mas segũdo outros de dia se diz que 
se fara o juyzo por que aquella nocte assy como dia sera alumiada. (Entõ 
se alleuantarã todas aquellas virgeems) as sandias e as sesudas porque 
todos .s. maaos e boos resurgirã porque a pareçam em o juyzo (e 
aparelharam as suas lãpadas) e corregeram as cõtas das suas obras que 
auiã de dar cuydado e temptãdo antre si aquellas obras porque sperauam 
auer guallardom. Aqueste corregimento de lampadas nõ he outra cousa 
se nom recorrer se aa sua voontade pensando da justiça e dereitura das 
suas obras e da bondade das circũstançias e cuydar do conto que ha de 
dar dellas e aquesto jeeral cousa he aas loucas e aas sandias. mas nas 

1  No original: cõtemplatinos.
2  No original: Ouãto.
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sandias a fiuza he vaã mas as sesudas teẽ a verdadeira fiuza e cõfiança. 
Para as lãpadas verdadeiramẽte seerẽ corregidas requerem se tres cousas 
.s. que o vidro seja claro per a qual se entende a limpeza quanto a ssi. e 
as lãpadas sejam cheas de olleo em que se entende a misericordia quanto 
ao proximo. e que o lume seja asçendido em que se entende a fe cõ amor 
que ham a deus. as quaaes cousas todas sõ em as sesudas e falleçẽ em 
as loucas (mas as sandias) ẽganadas per sua loucura (dizem aas auisadas. 
Daae nos do vosso olleo) como se disessẽ. A vossa justiça he abastãte 
pera glorificar a vos escusar a nos escusaae nos pois ou daae testimunho 
de nossas obras que vistes pois sooes castas e leaaes (porque as nossas 
alãpadas se apaguã) .s. as nos/sas que nos pareçiã que alumiauã. e que 
aos homẽs pareçiã claras. em a vijnda do juyz se apaguam e scureçẽ aa 
dedẽtro porque lhes falleçe o ollyo da verdadeira gloria e da entẽçõ 
dereita. porque segũdo Agustinho os feitos daquelles que se fundã em 
auer louuor alheo e dos homẽs tirãdo aquelle louuor falleçẽ. (respõdẽdo 
os1 sabedores disserõ. porque peruẽtura nõ auõde a vos e a nos) esta 
petiçõ he em vaão e a reposta negatiua demostra que entõ nõ se poderia 
alguẽ socorrer e pedir ajuda a outro por justo que seja. nẽ auera hy alguẽ 
por justo que seja que o possa ajudar mas aadur lhe abasta a elle soo sua 
justiça. Onde Agustinho diz que cada huũ razõ por si nẽ sera ajudado 
alguũ per testimunho de outro açerca de deus. E esto aadur pode abastar 
a cada huũ .s. a sua cõsciẽçia de testimunho por elle. Onde Jeronimo diz 
que nom diziam as virgeẽs sesudas aquesto com auareza mas cõ temor 
porque por as suas obras reçebera cada huũ gallardõ nẽ poderã no dia do 
juyzo as virtudes de huũs releuar os viçios dos outros (Hyde vos pois 
ante aos que vẽdẽ e cõpraae pera vos) como se lhes dissessẽ segũdo 
Agustinho fazẽdo mẽçõ do pecado que fezerõ. Vejamos agora que vos 
aproueitarã aquelles que vos soyrã de vẽder os louuores e guabos de 
maneira que vos nõ buscassees louuores açerca de deus. Doesto he 
aquesto de loucura passada em quanto aquellas obras que erã bõas per 
linhagẽ ou per sua natureza derõ por fauor do louuor humanal porque os 
vẽdedores som os louuaminheiros e gabadores como se lhe dissessẽ. 
Cõsijraae que vos valleo viuerdes castamente por tal fauor (e em quãto 
forã cõprallo) aqui falla per figura ou entẽdimẽto tropico .s. que se ajnda 
viuessem. e o achassem ajnda hiriã a cõprallo em a qual cousa se entende 
que ajnda fica o desejo e abito da vaydade passado .s. segũdo Agustinho 
em quãto se jnclinauã aas cousas e louuores de fora. e buscauã aquello 
em que soyã auer prazer (veyo o sposo.) s. aquelle que julga .s. Christo 

1  No original: as.
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pera guallardoar os boos (e aquellas que prestes stauã.) per caridade 
formada .s. as virgeẽs sesudas aas quaaes segũdo Agustinho a cõsciençia 
daua boo testimunho. (e entrarõ com elle aas vodas) .s. aa gloria do regno 
dos çeeos. e as loucas lançadas fora e leixadas aa pena. // (foy çarrada a 
porta) .s. a entrada ao regno dos çeeos. A qual entrada nom pode auer 
alguẽ depois do jujzo. e aquesta entrada teẽ tres portas .s. porta da 
misericordia pera perdoar a qual agora a todos que a demãdam se abre. 
Ergo lãçados fora os maaos e metidos de dẽtro os boõs e acabadas as 
obras çarra se a porta. Segũdo Agustinho diz nõ hã lugar os rogos e 
mereçimẽtos depois do juyzo. Onde e Crisosto. diz que assi he spãtoso 
aquelle juyzo que aquelles que som jnnoçẽtes e sẽ culpa nõ confiã e ajnda 
nõ som seguros tã grande temor auerã todos. e ajnda os sanctos que nõ 
auera alguẽ sperança de seer achado justo. mas ajnda teme de seer auido 
por culpado. Como pois roguarom emtom os sanctos por os pecadores 
pois que se temẽ dessi? porque como o tempo1 da misericordia nom 
reçebe juyzo. assi meesmo o tempo do juyzo nõ reçebe misericordia. e 
ajnda a misericordia nõ ha lugar nẽ val o rogo. Onde outrosi Gregorio 
diz. E se soubesses em o paadar do coraçom que spanto faz aquesta 
pallaura .s. veyo o sposo. e que doçura e sabor teẽ aquella .s. entrarã com 
elle aas vodas e que amargura teẽ aquella pallaura e çarrada he a porta? 
Entõ he çarrada aaquelles que chorã a porta que agora cada dia he aberta 
aos que fazẽ peendẽça. porque nũca entõ acharã perdõ. Aquelle que agora 
perde o tẽpo aazado pera o auer allj nõ pode mereçer que aja aquello que 
pede aquelle que aqui nõ quis ouuir o que lhe elle mãdou. Estas cousas 
Gregorio. (Em fijm) per muyto tardinheira e jnfructuosa peẽdẽça (veem 
as outras virgeẽs dizendo. senhor abre nos) Por aquesto que o chamã 
senhor se entẽde que creerõ em Christo. Onde Gregorio. Stremada cõfissõ 
diz he chamar e braadar por o senhor e chamallo duas vezes signal he 
de femas que aproueita chamallo per voz se o negas per obras. Nõ se 
fazẽ estes chamamẽtos per pallauras das bocas mas as cõsçiẽçias lhe 
fallarã. E porque a fe nõ foy formada. e segũdo Agustĩ. grãde aspereza 
e rigor depois o juyzo teera aquelle cuja misericordia foy muyto 
marauilhosa e per longuada. (e por tãto respondẽdo diz assi. Em verdade 
vos digo que nõ vos conheçeo) nẽ sey quẽ sooes per conheçimẽto de vos 
auer per boos per o qual os scolhidos soomẽte sõ conheçidos de deus. 
Como se dissesse. / Por tãto vos desãpara porque nõ conheçe ẽ vos 
mereçimẽto de vida e nõ sabe quẽ sõ e ẽpuyxa as porque segũdo Agustĩ. 
nõ hã o prazer de deus aquelles que husarõ dos seus mãdamẽtos nõ por 

1  No original: tẽmpo.
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prazerẽ a deus mas por prazerem aos homẽs. E ẽ fijm traz a nos ẽ cõclusõ 
que sejamos entẽtos e paremos mẽtes dizẽdo (vigiade pois) por auerdes 
fe enformada cõ caridade fazẽdo vos prestes aa morte. e ao juyzo ante 
que venha o sposo e vos ache pera esto subitamẽte. (porque nõ sabees o 
dia nẽ a hora) da morte ou do juyzo mas de cada hũa cousa destas sooes 
jnçertos. Ex que a hystoria diz aquesto .s. que pois nõ sabees o dia do 
juyzo e da morte nossa duuidosa que aparelhemos o testimunho da nossa 
boa cõsçiẽçia. por tal que se peruẽtura o juyz nos achar desaperçebidos 
que fiquemos de fora cõ as çinco virgeẽs sãdias. As obras de cada hũ 
serã enqueridas e scoldrinhadas. e a cõsciẽçia accusara e scusara cada 
huũ. Onde Jeronimo. Da queste que diz vigiade pois que nom sabees o 
dia nẽ hora. entẽde se que todas cousas sobre dictas e que preçedẽ porque 
pois nõ sabemos o dia do juyzo que cõ femẽça façamos prestes para nos 
o lume das boas obras. Mester he que a voõtade vigie ãte da morte do 
corpo. Segundo diz Agustĩ. nõ soomẽte nõ sabe qualquer o postumeyro 
tempo quando ha de vijnr o sposo mas ajnda nõ sabe o dia e a ora ẽ que 
ha de dormir. Qualquer pois que sta prestes pera morte que a todos he 
duuida este sera achado prestes. outro si quando aquella voz aa meetade 
da nocte soar ẽ a qual todos deuemos acordar. e porẽ segundo diz Criso. 
tragamos aa memoria o exẽplo que se cõta das virgeẽs que forã lãçadas 
fora do tãbo do sposo por mĩgoa de olleo. e ponhamos nos meesmos cõ 
aquellas que sõ fora deitadas e cujdemos que pena e que door sera se 
maginarmos que nos meesmos aquella padeçeremos se formos negligẽtes. 
He alguũ tã duro que per aqueste exẽplo nõ se moua e aja1 temor de 
encorrer em semelhãte. Estas cousas Criso. Pois que assi he vigiemos e 
fazẽdo nos obras de luz ẽ a vigillja daquesta vida corregamos nossas 
lãpadas e obras de guisa que auẽdo ollyo e louuor e prazer ẽ nossas 
cõsciẽçias. entremos perçebidos cõ o sposo aas vodas do regno çellestrial. 
Onde diz aqui. Criso. que aos judeos auẽdo de sahir do Egipto foy 
mandado que stando ja prestes e çingidos pera camynhar comessem o 
cordeiro porque quaaesquer que filham ou comẽ o sacramẽ[P iiij]//to da 
eucaristia do nosso cordeiro deuẽ assi seer perçebidos como se ouuessem 
cada dia de sahir do mũdo. E aqueste exẽplo ou conto a esta fijm ou 
teẽçam he trazido .s. que abramos os olhos aos malles que ham de vijnr 
e que leixando a culpa mereçamos os beẽs segũdo a justiça e cõ femença 
speremos cada dia a vijnda do senhor cujo dia nẽ hora nõ sabemos. Onde 
Gregorio diz que porque deus reçebe a peendença depois do pecado se 
alguẽ soubesse quando auia de sayr deste mũdo poderia scolher huũ tẽpo 

1  No original: ala.
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pera os dillectos e viçios. e outro pera peendẽça. mas aquelle que promete 
perdom ao que fezer peẽdença nom prometeo que nos daria ou speraria 
o dia da manhaã. Sempre pois deuemos te temer o postumeiro dia o qual 
nũca podemos saber ante que venha que aquella hora da nossa sahida he 
sempre de consijrar. e aquestas amoestaçõ do remijdor he sempre de poer 
ante os olhos .s. vigiade ca nõ sabedes a hora nẽ o dia. Estas cousas 
Gregorio. aquelles pois que speram de se conuerter na postumeira hora 
podẽ seer enganados mas aquelles que perseuerã em bẽ nom podẽ auer 
engano. Todo homẽ em aquello he julgado em que he achado e por tanto 
nũca som julgados se nõ em bẽ aquelles que som achados em bẽ. Porẽ 
segundo Ricardo diz deue a alma perfeita e amehude dada a cõtẽplaçõ 
das cousas altas em toda hora sperar com grande desejo o termo da sua 
viagẽ e a sayda da queste carçer e cuydar ẽ como veera a deus em 
cõtemplaçom em a vida que sera segũdo que speramos e em aquesta 
sperãça com afficado desejo suspirar per tal que aquello que agora veẽ 
per spelho em soõbra mereça veer depois de faça a façe.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo boo sposo outorga me cõ as virgees sesudas 
fazer booas obras e com dereita entençom e vigiãdo per seuerar em ellas 
porque perçebido seja achado. e que possa ledamente entrar aas tuas 
vodas. peça te senhor que me notiffiques a minha fe ante que venha e nõ 
me leixes acabar que primeiro nõ perdoões meus pecados. e que na hora 
[da] minha partida nõ venha sobre my a tua vinguãça. E que o poderio 
das treeuas que he o diaboo nõ saya a reçeber me nẽ me empeeça mas 
tal me acha o dia do exame qual me fez o dia do baptismo. Amẽ. / 

Dos marcos e beẽs que o senhor entregou aos seus seruos.
Capitollo .xlix.

Apres desto pousa o cõto ou exẽplo segũdo dos marcos o qual 
perteeçe em speçial aos prellados porque ajnda que Christo requerya 
todos pera vigiarẽ prinçipalmẽte1 requere os prellados que husem bem 
das graças e doões que reçeberõ de deus a louuor delle e a proueito seu 
e hedifficaçom do proximo. e que offereçã gaanço e fructo per exẽplo 
dos seruos que cõ os marcos e cabedal gaãçarõ e ouuerom guallardõ do 
senhor quãdo tornou nõ os scõdã na terra nẽ atẽ no sudairo husando delles 
em cousas de louuor do mũdo ou en gaanho tẽporal ou proueito carnal 

1  No original: prinçipalmẽse.
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porque nõ sejam dãpnados como priguiçosos e sejã lançados fora nas 
treeuas jnfernaaes mais baixas. E primeiramẽte açerca do stado dos 
prellados speçialmẽte. E de si dos outros assigna e determina qual he o 
mereçimẽto e desmereçimẽto de suas obras segũdo juyzo da discreçõ e 
porẽ digo que vigiees fazẽdo bẽ e perseuerãdo em boos feitos porque nõ 
sabes o dia em que ha de vijnr o sposo e julgador (Assi como do homẽ 
que faz sua viagẽ e) romaria (muyto lõge) que nõ he çerta sua tornada 
nem a sabem seus seruos. O sposo sobredicto assi como homẽ fazẽdo 
sua viajem per terra stranha quãto ao corpo leuando a nossa carne aa 
terra sancta da gloria. Terra stranha foy o çeeo aa carne ao menos porque 
nõ he visto aqui. e por tanto pareçe strangeiro (entergou aos seruos seus 
beẽs .s. çinco marcos a huũ: dous ao outro: e ao outro huũ. pera guançarẽ 
cõ elles dãdo a cada huũ segũdo a sua virtude) e segundo lhe fazia mester. 
por tal que nom encarregasse a huũ e falleçesse ao outro. e da qua he 
tirado argumẽto que deus nõ manda cousa jmpossiuel. (E partio se logo) 
leixãdo lhes liure poder de fazer o que por bẽ sentissem. Partio se per a 
voõtade da affecçom. Aquelle que ouue çinco marcos he aquelle que 
reçebeo çinco sentidos de fora e a sabedoria per calçada per os çinco 
sentidos de fora. (e obrou em elles) por exerciçio de obra de fora (e 
guaãçou outros çinco) porque multiplicou seus meritos per as criaturas 
conheçendo o criador. e per as cousas // corporaaes conheçẽdo as 
spirituaaes. e per as tẽporaaes auẽdo notiçia das eternaaes e fazẽdo fructo 
de hedifficaçõ em os prouximos. (e semelhauelmẽte fez aquelle que 
reçebera dous) .s. que reçebera emtendimẽto das scripturas. e obrar 
segũdo ellas guaançou outros dous .s. o bẽ da sabedoria lãçandoa de si 
ẽ o prouximo per preeguaçõ e pallaura e lãçãdo por exẽplo o bẽ da obra 
hedifficãdo (E aquelle que reçebera huũ) .s. o entender das scripturas 
soomẽte foy se e cauou ẽ terra amergẽdo se aa entẽçom terreal e a obra 
carnal (e scõdeo o dinheiro de seu senhor.) sem hedifficaçõ do proximo. 
porque segũdo Gregorio scõder o marco na terra he enuorilhar o engenho 
que reçebeo ẽ os sanctos terreaaes. e nõ buscar guaanho spiritual. Em 
aquestes seruos pois se entendẽ todas as geeraçoões desuajradas dos 
homẽs que perteẽçe aa negoçiaçõ da vida actiua .s. huũs sõ jmperfeitos 
outros perfeitos outros maaos. Os jmperfeitos porque muytas cousas lhe 
minguã se entende ẽ aquelle que reçebeo çinco marcos. os perfeitos se 
entẽdẽ em aquelle que reçebeo dous. Aquelles doblã os marcos que fazẽ 
cõ elles boas obras. E aquelles os scondẽ que viuẽ ocçiosamẽte ou que 
querẽ cõ elles guaãçar beẽs tẽporaaes. De si açerca das cousas sobredictas 
poõe juyzo de examinaçõ em aquello que se diz (depois de mujto tempo) 
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.s. ẽ a segunda vijnda (veyo o senhor daquelles seruos requerendo de 
cada huũs cõtado) que lhe cometera pregũtãdo que guaãçarõ e que lhe 
tornassẽ o cabedal com husura e aquello que cada huũ reçebeo. Cõsijrou 
e paroumẽtes ao gaanho que cada huũ tragia cõ o que reçebera (e chegou 
aquelle que reçebera çinco marcos) .s. aparelhando se e cõfiando da cõta 
que auia de dar. (e offereçeo outros çinco marcos e aquelle que reçebera 
dous trouue outros dous) os marcos dobrados1 ou acreçẽtados som os 
mereçimẽtos multiplicados os quaaes som offereçidos quando som per 
deus reçebidos. Offereçe os digo dizẽdo (çinco ou dous marcos me 
entregaste) per tua graça cõtãdo todo a elle porque lhos quis dar. (Ex 
aqui outros cinco ou dous que guãçey) s. acreçẽtados som os mereçimẽtos 
ou guaanhos da tua graça e do liure aluidro. (e disse a cada huũ da quelles 
o senhor alle/grate) ou segũdo Crisostomo (bẽ ajas tu seruo) porque 
porque te humildaste a seruir quanto a ti (boo) per semelhãça de deus 
quanto aa diuijndade. (e fiel) per prouectosa despẽssaçõ quanto ao 
proximo ou boo e fiel porque em seus feitos buscaua o louuor e gloria 
de deus e nõ o seu (porque sobre pouco foste fiel) .s. sobre os beẽs da 
questa vida seguĩte dos quaaes se diz no psalmo quã grãde he multidõ 
da tua doçura senhor a qual scondeste aos que te temẽ. Onde Crisostomo 
diz que poucas cousas som aquellas que em aqueste mũdo nos sõ dadas. 
e muytas som as2 que nos som guardadas no outro. e porẽ todas cousas 
que agora auemos ajnda que graues pareçã e mujtas pero ẽ comparaçõ 
das outras poucas som. (entra em o prazer do teu senhor) e reçebe aquellas 
cousas que o olho nõ vio nẽ a ouelha ouuyo. nẽ o coraçom do homẽ 
penssou. E bẽ diz entra em o prazer porque de toda parte seja çercado 
de prazer .s. de çima da visõ de deus e de baixo de cõsijraçõ do jnferno 
e de dẽtro da gloria da consciẽçia de fora de fremosura de toda criatura. 
Acabado gloriosamente o cursso da sua pelleja entra em o prazer do seu 
senhor aquelle que preegou a çẽ mill pessoas. e ao menos leuou hũa alma 
delles que gaãçou a seu senhor. Nem acabara cõ menos louuor seu a 
pelleja por nõ guaãçar algũa alma cõ tanto que a todo poder seu elle faça 
o que deue por a saluar. Certas o cauallejro que stremado he em a batalha 
e que jeeralmẽte pelleja e faz quanto pode digno he de louuor ajnda que 
nõ vẽça. e assi o doctor e jnsignador das gẽtes se gloriaua que tijnha 
guardada a coroa da justiça nõ menos que se todos aquelles que cõuertera 
perseuerarõ em a fe e vnidade da madre sancta ygreja (E cheguãdo se 
aquelle que hũ marco reçebera disse. Senhor sej que homẽ aspero es) e 
fortemẽte das penas aaquelles que errã (e colhes onde nõ semeaste e 

1  No original: dobradas.
2  No original: os.
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apanhas onde nõ derramaste.) Semea deus dando notiçia na preeguaçõ 
da verdade. e de rama as virtudes em os ẽxẽplos1 da bõdade e colhe pois 
onde elle ministrou a semẽte da lej ou do euãgelho e colhe nos padres 
do velho e nouo testamẽto ẽ que nõ spergeo exẽplos de bõdade. Em os 
prellados da ygreja nõ soomẽte requerẽ que soomẽte sejã boos ẽ as suas 
pessoas mas que façã fructo e proueito ẽ as outras .s. ẽ seus subdictos // 
porque seu officio he ẽduzer os outros a bẽ. e mayormẽte seus subditos 
(e auẽdo eu reçeo) .s. de começar stado de vida mais alta porque nõ fosse 
posto em perijgo em buscãdo e curando da saluaçõ dos outros (escõdi o 
teu marco na terra.) esto he que nõ husey da noticia que me foy dada por 
auer cousas eternaaes mas terreaaes (ex aqui tees o que teu he) como se 
dissesse. Abasta a my que guardey e tiue aquello que reçebi e nõ ho dey 
a outrẽ. Aqueste temor do seruo priguiçoso nõ he cousa outra se nõ 
pequeno coraçõ para bẽ fazer. Segũdo Crisosto. ajnda que nõ lançasse a 
perder o cabedal ou marco. empero culpado he do dãpno e obliguado aa 
pena do proueyto e guãço que podera auer. assi como aquelle que reçebeo 
a semẽte pera semear na semẽteira e nõ a quis fazer e deu a seu dono 
perda daquelle fructo que podera auer se semeada fora como quer que 
nõ perdesse a semente e guardasse. (E respõdẽdolhe o senhor disse. seruo 
maao) por a coyma e erro em que cayo quãto ao senhor (e preguiçoso) 
em multiplicar a semẽte quanto ao prouximo (sabias que colho onde nõ 
semeo) muyto mais onde semeo (e apanho onde nõ derramey) como se 
dissesse. Por leyxar a verdade e as virtudes eu julgo aquelles a que nõ 
preeguey nem dey exẽplo de bondade. ergo muyto mays julgarey a ty a 
que emcomẽdey o marco e cabedal do meu conheçimẽto e noticia cõ que 
trabalhasses por guanhar e de aquesto te acuso de que te tu acusas (e 
cõpridoiro fora) por teu mereçimento e por proueyto dos outros (de tu) 
averes (dar) de graça (o meu dinheiro) .s. a minha pallaura ou a minha 
ley (aa mesa) .s. a refecçõ e gouerno de dentro aos outros (e comẽdalla 
aos cãbadores) .s. aos ouuidores que obrã aquello que ouuẽ ou que ẽsinẽ 
os outros pera depois emcaminharẽ outras gẽtes. (e eu vindo pregũtar) 
e enquerer cõ femẽça por os mereçimẽtos (reçebera o meu cõ guanho) 
.s. a ty e aquelles que guaãçaras pera my. Aquesta he a vsura e guanho 
spiritual o das almas o qual he aquelle guanho que mais praz a deus 
(tiraae lhe pois o marco) .s. o dom que lhe he dado do engenho natural 
ou noticia. e falla aqui de permissiuamẽte porque o senhor permite ou 
leyxa que lhe seja tirado o ẽtẽdimẽto2 ou per seus peca/dos ou per os 
demonios quando o home ẽsandeçe scolhẽdo o mal ou quando he ẽfamado 

1  No original: ẽxeplos.
2  No original: etẽdimẽto.
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por husar mal do que sabe. ou porque nõ reçebe gualardom mas pena. 
porque os beẽs dados per deos nom som aos que mal obram por sua 
honrra mas por sua vergonha. (e dade aaquelle que tem dez marcos) a 
dampnaçõ dos maaos he louuor dos boõs e gloria segundo aquello que 
diz. allegrarse ha o justo quãdo vijr a vinguãça dõde se mostra que nõ 
leixa deus seer feito alguũ mal que nõ venha delle alguũ bem. E mãdou 
que fosse dado ou que fosse feita graça aaquelle que tijnha dez ante que 
ao que tijnha quatro. porque menos ouue aquelle que reçebeo çinco que 
aquelle que reçebeo dous. Porque per çinco se entẽde a sciencia das 
cousas defora segũdo o[s] çinco sentidos. mas por os dous se entẽde o 
obrar e entender. Compridoyro pois foy que aquelle que auia a sabedoria 
das cousas de fora. e a aministraçõ dellas que lhe fosse dado o entẽdimento 
das cousas de dẽtro o qual he auido por huũ marco (a todo pois aquelle 
que ouuer) e bẽ husar (sera dado) mais daquello que ha (e auera avondãça) 
em afficada doctrina (Itẽ ao que ouuer) caridade seer lhe a dado 
acresçẽtamẽto della (e sera abastado) atees auer cõprimento (Itẽ ao que 
ouuer) mereçimẽto sera dado gualardom (e sera abondado) porque auera1 
gualardõ aalẽ do que he razoado e digno. Acreçẽta se a graça aaquelle 
que trabalha em ella porque trabalha do que mereçe ser acreçẽtada. e 
aquelle que he achado em graça sera dado gloria. e sera abastado nõ 
soomente da glorificaçõ sua e doutros mas ajnda de cõprimẽto de justiça 
em doesto dos maaos (e daquelle que nõ tem) caridade nẽ cuydado nem 
husa bem do dom que lhe foy dado (e aquello) que (semelha que tem) 
per natural engenho e studo de leteras. e o dom que lhe foy dado ser lhe 
(a tirado.) Item aaquelle que nõ ha a ffe assi como judeu que nõ cree 
ajnda aquello que pareçe que ha .s. a sciẽcia da ley seer lhe a tyrada. Itẽ 
aaquelle que na morte nõ for achado em graça: os beẽs de natureza e 
graça lhes serã tornadas em pena. E segũdo diz Agustinho. toda cousa 
que por dar nõ falleçe se he retehuda e nõ dada nõ se ha como deueria 
dauer. E segũdo aqueste meesmo diz dar ao que tijnha foy de misericordia 
e tirar ao que nõ auia foj // da justiça. O senhor pois outorga mayor graça 
aaquelle que auisadamẽte trabalha em aquello que ha e que husa bẽ 
daquelle dom que de deus ha. E aquelle que busca como ste ocçioso e 
que nõ husa bẽ do dom de deus priua o da quello que lhe auia dado. Onde 
diz Gregorio que cada huũ daquelles que hã caridade percalçam ajnda 
outros doões. e qualquer que caridade nõ ha atees aquelles doões que 
pareçia que auia per deos. E de si o seruo sem proueito priuado ja do 
marco. (mãdao meter nas scoridades mais de fora) .s. corporaaes porque 

1  No original: anera.



676 Vita Christi – II

segũdo diz Jeronimo. o senhor he lume e aquelle que he lançado fora 
delle nõ teẽ lume. As treeuas de fora sẽ os malles do corpo e as scoridades 
de dẽtro som scoridades da alma. Onde Gregorio. As treeuas de dẽtro 
som as scoridades da voõtade e noyte de fora som a noyte eternal de 
dãpnaçõ. Aquelle pois que aqui de seu grado cayo na çeguydade da 
voõtade ally sera lãçado na morte de dãpnaçõ. Onde Rabano. Per a pena 
caae em as treeuas de fora aquelle por sua culpa cayo ẽ as treeuas de 
dẽtro. e ally por força padeçe a as treuas defora. aquelle que aqui de 
grado soportou as treeuas da voõtade e do dellecto. Estas cousas Rabano. 
(Ally sera choro) que proçedera do fumo da queẽtura (e apertamẽto de 
dẽtes) .s. door da voõtade e corpo. e a esta se reduze toda pena jnfernal. 
Pode se ajnda per os çinco marcos entẽder os bees de natura. e os beẽs 
da graça. e os bees da sciẽçia e os beẽs do poderio. e os beẽs da avoõdãça. 
E chamã se marcos ou cabedal porque husando beẽ de taaes cousas pode 
o homẽ percalçar o grato ou gualardõ çellesttial. E alguũs teẽ todas 
aquestas cousas outorgadas per deus outros nõ teẽ todas mas hã muytas 
dellas outros hy ha que multiplicã e acresçentã1 aquestes marcos husando 
bẽ delles a proueito seu e hedifficaçõ do proximo. outros os scõdẽ na 
terra e som aquelles que delles husam a louuor do mundo e por guaanho 
temporal. Da questo mesmo. Outro si Lucas poõe huũ cõto. (do homẽ 
nobre) .s. de Christo o qual nõ soomẽte. segũdo a diuijndade he nado de 
nobre linhajem porque segũdo a diuijndade he filho de deus padre. e 
segũdo a humanidade he filho del rey Dauid. (o qual se foy a comarca 
alõguada) sobĩdo se ao çeeo em/piryo. (tomando regno pera si.) sobre 
todas ordeẽs de anjeos. e tornara ao juyzo jeeral em o fijm do mũdo. e 
ajnda ao juyzo particular em a morte de qualquer homẽ. e ante que ally 
sobisse (chamados) per graçia. e scolhydos (dez por a guarda dos dez 
mãdamentos (seruidores seus) por a obediẽçia em todas cousas ou dez 
seruidores seus .s. todos os christaãos os quaaes todos se entẽdem por o 
cõto de dez por a perfecçõ que ha no conto de dez. (deu lhes) graçiosamẽte 
(dez liuras ou marcos) que tãto quer dizer mnas .s. o spiritual entẽdimẽto 
dos preçeptos pera trabalharẽ atee o juyzo. as quaaes demãdara com 
guaanho quando vier e cõ husuras. Segũdo Beda aqueste nome mna: em 
latim quer dizer cõto ou dinheiro2 em que som dez dramas. e dez mnas 
som assi çem dramas que faz dez liuras o qual cõto significa perfecçom. 
e as pallauras da sancta scriptura por que enduzẽ a perfecçõ da vida 
çellestrial o qual se mostra e clariffica em a soma do cõto de çento. Ou 

1  No original: açresçentã.
2  No original: diuheiro.
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per dez mnas ou liuras se entẽdẽ todos os doões de deus por a perfecçõ 
que teem em este conto de dez. Em prestou nos pois deus alguũs doões 
para negociarmos cõ elles para se acreçentarẽ per fructo de booas obras. 
E aqueste negoçio e mercadaria fazemos nos segũdo diz Gregorio. entom 
quando viuẽdo nos e fallãdo guaançamos as almas dos proximos. e se 
esforçamos e fazemos seer firmes em o amor de çima aquelles que som 
fracos preeguãdo lhes os prazeres do regno çellestrial e se aquelles que 
som jmchados e crues enclinamos nomeãdo lhes e contando os tormẽtos 
spãtosos e se nom perdoarmos a alguẽ com a verdade e se formos dados 
a auer amizade em çima nos çeeos nom avemos temor das jnmijzades 
dos homẽs. Estas cousas Gregorio. Husura he aquello que he reçebido 
aallem daquella quantidade que he emprestada. Certamẽte o senhor dando 
nos dinheiro da sua graça e doctrina requere cõ husuras e ganho. 
primeiramẽte quando outorga a doctrina da fe per que creamos requere 
que aquello que per fe crees que o cõfesses per boca. segũdariamẽte 
requere que aquello que cõfessaaes que o cõplaaes per obra. terçeiramẽte 
que das cousas ouuidas em a lej do senhor pẽssando e leendo e orãdo 
que ajnda outras cousas entẽdas. a quarta que aquello // que cõplires per 
obra em ty nõ çesses de o jnsinar. Em aquesta parte .s. ẽ aqueste mũdo 
se funda o aliçeçe da vida eternal e do conto perfeito de dez que alla he 
cõpridamẽte jnteiro. Em quanto pẽssaaes de aproueitar trabalhaae vos 
de leuardes outros cõ vosco ẽ o caminho de deus e desejaae auer 
companha. Esto Gregorio. (e tomado o regno o senhor dos seruos mãdou 
os chamar) que fossem a elle como tornou. (por saber quanto cada huũ 
gaãçara. e vijndo o primeiro) cõ a sua mna ou liura (trouue outras dez) 
e o outro cõ hũa sua. (trouue çinco1 que gaãçara) E como as apresentassem 
agradeçeo lhas muyto o senhor. e disse ao primeiro (tu aueras poder 
sobre dez çidades e ao outro tu sej sobre çinco çidades) s. allegrar se ha 
cada huũ de vos de bẽauenturança de todos2 aquelles que per tua doctrina3 

ou exẽplo da tua vida se cõuerterõ a bẽ. E tragẽdo os boos seruos as suas 
liuras cõ gaanho. o seruo priguiçoso offereçeo a sua mna4 ou a sua liura 
sẽ gaanho (a qual teue atada ẽ huũ lẽço.) porque viuẽdo ẽ molluras e 
delicaduras e nõ contou a doctrina que lhe fora cometida. e a graça que 
lhe fora dada leixou ha perder cõ enffadamẽtos e priguiça e occupaçoões. 
e os doões que reçebeo scõdeos de fundo do vagar e priguiça e 
enffadamẽto. e assi ouue e teue aquella mna ou liura atada ẽ o pano como 

1  No original: çiuco.
2  No original: todas.
3  No original: doctriua.
4  No original: maa.
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morta e soterrada. Sudayro e lẽço he em que enuorrilhã os corpos dos 
mortos. e por tãto a liura scõdida no sudayro significa o dom de deus que 
he ocçioso das booas obras e morto. Aquelles pois que com os seus doões 
bẽ obrãdo guaãçarõ som louuados per o senhor e guallardoados. E doesta 
o seruo1 priguiçoso que ẽfadãdo se nas booas obras e spriguiçãdo escõdeo 
a sua liura no sudayro per diuersa maneira pero segũdo a quantidade do 
mereçimẽto e do pecado. porque assi nos prazeres como nos tormẽtos 
ha hy graaos e deferẽças. aqueste homẽ que se partio a fazer lõga viagẽ 
e romagẽ .s. Christo sobindo ao padre segũdo Marcho. (leixou 
corporalmẽte a sua casa) .s. a sua ygreja a qual empero nũca desãparou 
de guardar e deffensõ da presença diuinal. (e deu aos seus seruos poderio 
de fazerẽ toda obra.) porque dando aos fiees octo marchos segũdo Matheu 
ou / dez segũdo Lucas deu lhes poder e lugar de se afficarẽ em booas 
obras leixãdoos obrar (segũdo a sua voõtade. e ao portejro.) que leua aa 
casa de deus ou do çeeo (mãdou que vigiasse) s. aquelle que preega e 
que he sobre os outros ao qual diz. Se tu nom disseres ao maao sua 
maldade eu requererey o seu sãgue da tua maão. Onde Beda diz que ao 
porteyro mandou que vigiasse. porque ao stado e ordẽ dos pastores mãda 
teer2 cujdado da ygreja que lhe he encomẽdada. Nõ soomente os rectores 
das ygrejas mas a nos todos he mãdado que vigiemos guardãdo as portas 
dos coraçoões que nõ entre por ellas o enduzimento do jnmijgo antijgo. 
e que nõ nos ache dormindo. Estas cousas Beda. O porteyro outro si he 
a razõ a qual deue seer vigiador a çarrar a porta do cõsentimento ao demo 
e para abrir a Christo que toca aa porta quando nos cõuida e requere pera 
bẽ. Trabalhemos pois fielmẽte e guaançemos cõ os beẽs da natureza graça 
e da fortuna que nos sõ dados porque de todo daremos cõto e fugamos 
da priguiça. O priguiçoso faz prestes o lugar ao demonio e ocçioso he 
como almofada do demo em qual folgue. Emmẽdãdo nos per todas 
maneiras que podemos e ajudãdo os outros studemos de multiplicar o 
cabedal do senhor partindoo e preeguãdoo assi como se fossemos ẽ 
aquelle streito jujzo em que auemos de dar cõta. Nõ ha hy alguẽ que 
possa scusar deste em prego por que nõ ha alguẽ que nõ reçebesse marco 
e cabedal. Onde Gregorio. De saber he que nẽhuũ priguiçoso he fouto e 
seguro da conta desta reçepta de marco nõ ha hi alguẽ que diga 
verdadeiramente que nõ reçebeo marco e que nõ teẽ cousa de que seja 
costrangido dar conta porque a qualquer proue ajnda aquelle que mujto 
pouco reçebeo lhe sera cõtado e auido por marco e cabedal. Alguũ reçebeo 

1  No original: serua.
2  No original: treer.
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dõ de entẽdimento e he obriguado da quelle marco a dar a ministerio e 
offiçio da preeguaçõ. Outro reçebeo dõ de substãçia e beẽs temporaaes 
e he deuedor por as cousas que teẽ a repartillas e despẽdelas. Outro 
aprehendeo arte e offiçio cõ que se mãteẽ. e aquella arte e offiçio lhe he 
contada por marco e cabedal. Outro mereçeo seer famillyar de alguũ rico 
e em aquesto çerto reçebeo marco de seer seu famillyar ou criado. Aquelle 
pois que ouuer entendimẽto e for sesu//do cure aproueitar cõ elle aquelle 
pois que tẽ entendimẽto nõ se calle e aquelle que teẽ avoondança das 
cousas vigie que nõ leixe nem se emfade de fazer misericordia e largueza. 
e aquelle que teẽ arte per que se regue e viue trabalhe cõ femença que 
parta cõ seu proximo cõ aquella arte e prouecto e aquelle que teem lugar 
de fallar açerca do rico rogue por os pobres. Tanto demandara de cada 
huũ de nos o jujz que ha de vijnr quanto deu. Cõsijremos pois aquello 
que reçebemos e vigiemos como o despẽdamos nõ nos torue alguẽ ou 
algũ pecado terreal da obra spiritual. porque se na terra se scõder o marco 
do senhor nom seja elle mouido a sanha. Onde Agustinho1 diz que cada 
huũ de ao outro daquello que ha. e aquello que teẽ sobejo de o ao que 
for minguado. Aquelle que tem dinheiro de de comer ao que teẽ fame. e 
vysta o nuu ou aquelle que nõ teẽ que vesta. hediffique ygreja e faça do 
dinheiro todo bẽ que poder. Outro que teẽ conselho reja e acõselhe o 
proximo. e lãçe fora as scoridades da duuida per a luz do seu peito. e 
outro que teẽ doctrina este despenda do çelleyro do senhor cõ aquelles 
que som seruidores do senhor como elle e de lhe mantijmẽto. e cõforte 
os fiees e faça tornar os que hyã errados e busque os perdidos. e faça 
todo o que poder. Ajnda ha hy cousas que huũs pobres podẽ despẽder cõ 
os outros. Huũ empreste ao mãco os seus pees leuãdoo outro empreste 
ao çego seus olhos por guyadores outro visite o enfermo: outro soterre 
o morto. e aquestas cousas todos as teẽ de maneira que grauemẽte se 
podera alguẽ achar que nõ tenha cõ que preste ao outro. e ao menos 
aquello que he postumeiro e cousa grande. a qual diz o apostollo .s. 
soportaae a reuezes os encarregos huũs dos outros. e assi cõplirees a ley 
de Christo. Onde outrosi Crisostomo diz. Todallas cousas tenhamos pera 
proueito dos proximos os marcos de cada huũ sõ a sua virtude ora seja 
em mayoria e senhoria ou ẽ dinheiros ou ẽ doctrina ou em outro qualquer 
feito semelhauel nõ digua alguẽ que nõ o pode fazer ca se nõ teẽ se nõ 
huũ marco soo çertas podes per huũ soomẽte fazer per que sejas louuado 
ca nõ es tu mais pobre que aquella viuua nẽ mas rustico que Pedro e 
Johãne que forom ydiotas e nõ ouuerõ leteras mas soomẽte forõ louuados 

1  No original: Agustiuho.
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e scolhidos porque mostrauã que auiã desejo / por viuer a prouecto comuũ. 
Por tanto nos deu deus a pallaura e as maãos e os pees e a força do corpo 
e o entendimẽto e sentido por que cõ todas aquestas cousas husemos a 
nossa saluaçõ e a proueito dos proximos. Nõ auemos aqui mester muytas 
pallauras nẽ que andemos buscãdo e çercãdo muyto por que Paullo 
afficadamẽte falla desta cõta e razõ dizẽdo que dessoluer se e seer cõ 
Christo melhor he mas star ẽ carne mais neçessario he por vos e prepos 
ha hedifficaçõ do proximo aa partida pera Christo. Aquesto prinçipalmẽte 
he seer com Christo .s. fazer a voõtade de Christo como aquello que 
perteeçe ao proximo. Se ẽ as cousas do mũdo nõ viue alguẽ por si soo 
mas o artesaão e o caualleyro e o laurador e mercador sõ pera aquello 
que compre a todos. e todos fazẽ aquello que ao proximo perteeçe muyto 
mais nas cousas spirituaaes aquesto he compridoiro de fazer e aquesto 
prinçipalmẽte e verdadeiramẽte he viuer. Aquelle que assi soo viue e de 
outros nõ cura por de mais he nẽ he homẽ nẽ da geeraçõ nossa e natureza. 
Estas cousas Crisostomo. Das sobre dictas cousas se mostra que alguũ 
fiel que ste em caridade o qual sem seu scandallo he prouectoso ou pode 
seer a seus proximos pera vida eternal. este pecca mortalmẽte se se vay 
pera o hermo ou pera moesteiro: onde nõ enssina os outros per pallaura 
nẽ per exẽplo nẽ ha cura que poderia e deueria açerca dos proximos. 
porque desta guisa scõde elle o cabedal e he seruo preguiçoso. Dos fracos 
nõ fallamos os quaaes de ligeiro se scãdallizã porque a estes he seguro 
de fogirẽ da cõpanha dos maaos e dos lazos do diaboo. Mas por o cõtrairo 
se amostra que a vida contẽplatiua val mais que a actiua. e o senhor disse 
a Martha que Maria auia scolhjda a melhor parte a qual nõ lhe seria quite. 
e porẽ o apostollo em muytos lugares das suas epistollas da auãtajẽ aa 
cõtemplatiua da actiua de tal maneira que os homẽs de booa e religiosa 
vida e proueitosos a muytos chame ao hermo como que nõ fezesse alguũ 
bẽ em o mũdo auẽdo respecto aa uida dos monjes e dos hermitaães. Em 
aquestas cousas pareçe seer neeçessario que cada huũ cõsijre as suas 
forças e que pensse aquella obra para que elle he mais geitoso. e se for 
mas aazado e ligeiro per aa cõtemplatiua e mais deuoto para orar 
seguramẽte se mu[Q]//de pera o hermo para ly orar por si e por os outros 
e assi lhes fara mais prouecto orando por elles que em o mũdo preeguando 
lhes. Nẽ scõde o dinheiro do seu senhor ẽ a terra mas scõdea ẽ deus ajnda 
que nõ preegue porque o marco da oraçõ e deuoçõ cõ o qual elle he mais 
rijo e se sẽte melhor cõ todos o despẽde. Nẽ deue seer dicto preguiçoso 
aquelle que he todo dado a esta oraçõ e deuaçõ e jejuũs e vigillyas e 
choro. Empero se alguem visse que a manada que he ẽcomẽdada steuesse 
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aparelhada para alguũ perijgo e nõ visse alguũ ydoneo para soçeder em 
a cura do pegulhal. entõ perijgo seria leixar e desãparar a manada e hir 
se ha ao hermo ajnda que mais ligeiro e geitoso seja para orar cõ tanto 
que nõ entẽda reçeber scandallo. O prellado que he ydoneo pera preegar 
e pode enformar muytos. e que he prouectoso a si e a muytos em tal 
offiçio nõ guarda caridade fraternal se leixar o poboo que lhe he 
encomẽdado e se mudasse pera o hermo porque mais prouectoso pode 
seer ẽ cãpo ou agro da preegaçõ que em o hermo. Em aquestas cousas o 
spiritu sãcto ensinara de dẽtro aquelle que steuer em caridade. qual he 
melhor cousa destas para fazer. elle satisfara aaquesta que lhe fezer 
aquelle que açerca desto for pẽsoso.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo que misericordiosamẽte nos destes os teus 
doões amoestãdo nos que vigiãdo e pẽssando afficadamẽte façamos fructo 
e guaanço outorga a my jndigno seruidor teu aguçosamẽte negoçiar e 
aguçar cõ os teus doões que reçebi a acreçẽtallos per fructo de boõas 
obras e husar delles a louuor e honrra tua e a proueito meu e hedifficaçõ 
do proximo e husar bẽ de tal guisa que cõ os teus seruos boõs e fiees 
mereça seer guallardoado e per teu mãdado entre em o prazer da bẽ 
auẽturãça eternal e reçeber as cousas que aparelhaste aos que te amã 
Jhesu boo. Amen.

Do a ventoajamento ou alimpamento da eyra no postumeiro
juyzo. Capitollo .l.

Em fim poõe o terçeiro conto e exemplo que perteeçe aos actiuos 
aos quaaes perteeçe aos actiuos aos quaaes perteeçe de se exerçitarẽ nos 
actos: e obras da misericordia per exerciçio dos quaaes som guallardoados 
os que vigiã ẽ ellas e os que as leixarẽ / serã cõdẽpnados. E deuisa o 
auẽtoajamento da eyra que sera feita no postumeiro dia o juyzo e a 
maneira do dicto juyzo diuinal. Daqueste euangelho diz Agustinho que 
se si fosse alguẽ que de toda a sancta scriptura nom soubesse outra cousa 
se nõ soo aquesta presente scriptura aquesto soomẽte lhe abastaria aa 
saluaçom. porque aqui se contẽ os mereçimẽtos e desmereçimẽtos e 
guallardoões e tormẽtos dos boos e dos maaos. E as condiçoões da questa 
vijnda segũda poõe per o cõtrairo da cõdiçõ da primeira vijnda. porque 
na primeira veyo em humildade e em cõpanha dos pobres apostollos e 
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ẽ fraqueza sua propria e em a segũda vijnra em majestade ou cõ poderio 
de angeos e cõ dignidade de juyz. (vijnra pois o filho do homẽ) .s. da 
virgem a julgar. (em sua magestade) ou cõ poderios de angeos e com 
dignidade de juyz porque entõ apareçera ẽ forma de homẽ gloriosa ca 
na primeira vijnda apareçeo para auer de seer julgado ẽ forma passiuel 
e fraca. Onde Remigio diz que ẽ majestade ou poderio ou ẽ senhorio 
vijnra a julguar aquelle que apareçeo ẽ humildade de seruo por seer 
julgado. E assi quando staua açerca de seer dado aa cruz entõ prometeo 
a gloria do resurgimẽto e vẽçimẽto por fazer que os scãdollos fossẽ 
seguros cõ aquesta promessa e porque os podessem melhor soffrer os 
discipollos e de melhor voõtade soo sperãça de tãta gloria. Onde Crisosto. 
diz que deus vijnra manifestamẽte nõ encuberto no corpo mas ante de 
guisa que atees os boõs aadur o conheçerã. mas descuberto ẽ gloria de 
maneira que os maaos ajnda que nõ queriã o conheçã ou cõfessem porque 
aquelles que o desprezarõ na humildade o conheçã em o poderio. e 
aquelles que nõ quiserõ saber quã doçe he a sua misericordia sentã quã 
graue he a sua sanha. Estas cousas Crisostomo. Em forma pois humanal 
vijnra porque possa seer visto per todos ca se viesse ẽ forma diuinal nõ 
poderia seer visto per todos .s. dos maaos porque a sua visõ nõ he sem 
muy grande delectaçõ a qual entõ nõ perteeçe a elles. E por tãto diz 
(quãdo vier o filho do homẽ) em seu seruiço. (vijnrã todollos anjeos cõ 
elle.) por hõrrado juyz e cõ testimunhas dos actos humanaaes e 
emxecutores da sentẽça que ha de seer dada per elle. Onde Crisostomo 
diz que todollos angeos serã cõ elle como // testimunhas e como aquelles 
que erã enuiados per o senhor a ministrar e seruir aa saluaçõ dos homẽs 
(e ẽtõ seera sobre a seeda da sua majestade) .s. na ygreja em a qual 
apareçera com todo poder por que demostre a auctoridade1 e poder 
judiçial que he dado a Christo homẽ. (Entõ serã ajũtados ante elle) como 
em presença do juyz. (todallas gẽtes) de todo tempo e de toda cõdiçõ e 
ydade porque nõ se podera alguẽ entõ encobrir. Onde Crisosto. Depois 
que o alumiamẽto do euangelho foe preeguado a todas gẽtes entõ forõ 
todas gẽtes sem scusaçõ. e por tãto entõ justamẽte serã todos ajũtados 
ao juyzo. (e apartallos ha huũ dos outros) .s. os boõs dos maaos (assi 
como o pastor strema as ouelhas dos cabritos) de dia sõ jũtamẽte ẽ os 
pastos as ouelhas cõ os cabritos mas aa tarde o pastor as aparta. assi como 
na presente vida stã jũtos os boõs e os maaos ẽ a ygreja. mas na vespera 
da morte ou do mũdo apartara Christo os boõs dos maaos como ouelhas 
dos cabritos. Apartara digo stremãdo os mereçimẽtos de todos e assignãdo 

1  No original: auctoriddde.
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lhes desuayrados lugares e nomeãdo os per desuajrados nomẽs aquestes 
cabritos. e aquellas ouelhas. Nas ouuelhas se entẽde a jnnoçẽçia dos boos 
per a simpleza que he começo da auondãça de fructo ou de parto: e em 
os cabritos se entẽde a auessia dos maaos por a çugidade e por os seus 
saltares e mouimẽtos. e porque som manynhos. Onde Crisostomo diz: 
que do nome de cada huũ demostra elle a sua condiçõ e maneira chamãdo 
a estes cabritos e aaquellas ouuelhas por demostrar como estes sõ sem 
fructo. Nõ saae dos cabritos fructo alguũ e despẽdẽ mujto. mas das 
ouelhas saae muyta rẽda e peita laa e leite e cordeiros que parẽ. e destas 
cousas todas nõ da o cabrito1 algũa. E outro si as ouelhas sõ os homẽs 
justos por a mãssidõ porque elles nõ fazẽ mal a nẽguẽ. e por razõ da 
paçiẽçia porque se lhes outrẽ faz mal soportãno. mas cabritos chama elle 
aos homẽs pecadores porque nas cabras naturalmẽte sõ aquestes viçios 
luxuria sobre as outras animalias. soberba: pelleja: enueja: cobijça: e 
gulla: e braadã mais que as outras animalias. e de todos aquestes viçios 
os pecadores hã avõdança. e porem som semelhados aos cabritos. / Estas 
cousas Criso. (E fara star as ouelhas.) ou os boõs. (aas suas destras mas 
os cabritos aa seestra.) Em seerẽ postos aa seestra e destra podera ja 
entom conheçer cada huũa das partes qual auera misericordia e qual 
miseria. Onde Criso. diz que os justos poera aa destra e os pecadores aa 
seestra porque da quallidade do lugar conheça cada huũ os seus 
mereçimẽtos. cõ razõ allojara elle os justos aa destra porque nunca quiserõ 
conheçer aa seestra. e cõ dereita poera os maaos2 aa seestra porque nũca 
quiserõ conheçer a dereita. Os caminhos que sõ aa destra sabe o senhor 
e maos sõ aquelles que a seestra sõ. E outrosi e aa seestra sõ aquelles 
que curã dos beẽs temporaaes e aa destra aquelles que curã das eternaaes. 
Onde e Remigio diz que ẽ as destras da bẽauẽturãça eternal serã 
cõfirmados aquelles que amarõ as cousas eternaaes e nas seestras da 
miseria carnal aquelles que cobijçarõ as cousas presẽtes porque os doões 
que hã de passar sõ chamados seestros ẽ respecto dos eternaaes e aos 
eternaaes ẽ deestra porque sõ mais prinçipaaes e aquesto he aquello que 
se diz. O coraçõ do sabedor ẽ a sua deestra. e o coraçõ do louco ẽ a sua 
seestra. (E entõ dira el rey aaquelles que forẽ a sua destra) .s. os boos. 
Aqui nõ diz o filho do homẽ assi como ençima. mas diz aqui el rey a cuja 
alteza perteeçe reger os subdictos e fazer leis e punir os que as nõ 
guardarẽ3 e guallardoar os que as guardarẽ. a qual cousa se mostra 
claramẽte. Entõ nõ de mandara Pillatos ergo rey es tu. entõ nõ dirã os 

1  No original: cubrito.
2  No original: maãos.
3  No original: guarderẽ.
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judeus nõ auemos rey se nom a Çesar (dira digo o rey vijnde vos beẽtos 
de meu padre.) por que do padre reçebestes beẽçõ de graça porque nõ 
sõ chamados aa bẽ auẽturãça e premio eternal se nõ aquelles que primeiro 
som beẽtos per graça e mereçimẽto. Nõ da o senhor paz da eternidade 
se nõ sobre a paz do coraçõ. Ou segũdo Rabano estes sõ chamados beẽtos 
aos quaaes por seus boõs mereçimẽtos he deuida a beẽçõ eternal e a 
possueẽ (E tomaae eternalmẽte o regno) dos çeeos (que vos sta aparelhado 
de sempre) que he lugar dos sanctos (des a feitura do mũdo) onde Criso. 
Ante que vos fossees naçidos diz vos stã aparelhadas aquestas cousas. e 
çerta porque vy que taaes auias de seer. segũdo Remigio o rey dos reys 
sem a roydo de pallauras fallara .s. declarara [Q ij] // as cõsciẽçias e 
mereçimentos e dira per doaçõ da gloria vijnde ordenados per benefiçio 
de meu padre a percalçar o regno da vida que a vos foy predestinado do 
começo per criaçõ e des o seu crescimẽto quando foy descuberto e 
pareçeo. Cõsijra aqui o muy doçe cõuite do senhor quando diz vijnde 
vos beentos etc. O quã doçes e quã bẽauẽturados som aquelles que mereçẽ 
ouuir aqueste jnuita[to]rio que lhes sera dicto per o senhor cõuidandoos 
pera o seu regno acustu[me]mos nos pois agora e acatemos1 deuotamẽte 
o jnuitatorio da ygreja dizẽdo. vijnde allegremonos cõ o senhor por tal 
que entõ cõ os scolhidos mereçamos ouuir o jnuitatorio do senhor e 
regnar cõ elle sẽ fijm. E fara cõmemoraçõ o senhor das seys obras da 
misericordia que forõ feitas ẽ a cabeça e ẽ seus mẽbros por elle as quaaes 
sõ dar de comer ao famijnto e de beber ao siquioso. reçeber o ospede: 
vestir o nuu visitar o enfermo cõsollar o encarçerado. e per aquesta se 
entẽde a setena a qual sta no Thobias .s. soterrar o morto. Onde ha hy 
aqueste verso seguinte. Visito dou de beber e mãtenho remyo e cubro 
reçebo e soterro. E segũdo alguũs nõ sera aquesta nẽbrãça saluo que 
todos saberõ os seus mereçimẽtos per os quaaes serã saluos ou dãpnados. 
Onde Criso. Pẽssas quã grãde prazer auerã os sanctos quando em presença 
de todollos angeos o senhor cõfessar e disser que elle reçebeo em si 
aquello que elles fezerõ aos homẽs porque tal he a obra delles qual he a 
pessoa da quelle que o reçebe e nõ quejando he o dado. Esto Criso. (mas 
os justos) como querendo fogir do louuor (pregũtarã quãdo lhe fezerõ 
aquestas cousas) Segũdo Remigio ẽ as suas cõsciẽçias pregũtarõ elles 
assi nõ duuidando nẽ descõfiando das pallauras do senhor mas o por 
seerẽ spantados do poderio do senhor e grãdeza ou porque pequeno lhes 
pareçera todo bem que fezerõ em cõparaçõ do guallardõ. Onde o apostollo 
diz. Nõ som ygoaes nẽ mereçedores as paixoões da questa vida pera a 

1  No original: a cãtemos.
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gloria vijndoira que sera descuberto ẽ nos. Onde Criso. diz. O humildade 
que nẽ depois da morte falleçeras. mas o boo atees do louuor que mereçe 
foge. (e assi os sanctos) afastãdo entõ de si o louuor (dirã quando te 
vimos famijnto) Estas cousas Criso. (e respõdẽdo el rey dizer lhes ha. 
Em verdade vos digo que quanto e quãdo / fezestes) as obras de 
misericordia (a huũ destes jrmaãos meus muyto pequenos.) jrmaãos som 
porque fezerõ a voõtade do padre. e muyto pequenos som porque forõ 
humildosos e engeitados. Onde Criso. diz assi. O bõdade de Christo. Em 
quanto elle era ẽ corpo era menosprezado ẽ o mundo e ajnda pareçia 
razõ semelhauel aa verdade agora ou collorada que por a semelhança do 
apareçer: ou da vista chamasse aos homẽs jrmaãos. Mas que diremos 
que ajnda stãdo elle ẽ aquella gloria ajnda foy cõtẽte chamar jrmaãos 
aaquelles que assaz de boo louuor seria se os chamasse boõs seruos. E 
outro si per tãto sõ chamados jrmaãos porque som humildosos. e porque 
som pobres engeitados e menosprezados. Aquestes taaes prinçipalmẽte 
chama elle aa jrmãdade. Onde Agustinho. Os pequenos de Christo som 
aquelles que todas suas cousas leixarõ e o seguirom. e todo quanto teuerõ 
repartirõ aos pobres porque seruissẽ a deus. e porque seendo liures dos 
carregos mũdanaaes alleuãtassem os ombros pera çima como se teuessẽ 
pena ou como fazẽ as aues. e aquestes sõ os muyto pequenos porque som 
muyto humildosos. Penssa tu ẽ aquestes pequenos e achallos has muyto 
carregados. Estas cousas Agustinho. Christo nos famijntos ha fame em 
os siquiosos ha sede. em os doentes he enfermo ẽ os outros per semelhauel 
maneira padeçe. Cõ grãde reuerẽçia deuẽ seer reçebidos os pequenos e 
os pobres de Christo e cõ grãde honrra se deuẽ seruir pois que Christo 
em elles he reçebido e hõrrado. Onde Gregorio. Porque sooes preguiçosos 
de dar pois que quando stendees a maão ao que jaz ẽ terra daaelo ao que 
sta no çeeo. Aquestas sobre dictas sõ as obras da misericordia que 
perteeçẽ aas miserias do corpo mas aas almas perteẽçe que aquelle que 
ha fame e sede de seer justo gouuernes cõ o pã da pallaura de deus e cõ 
o beber da sabedoria refresques aquelle que ãda errado per heresia ou 
pecado. e faze tornar aa casa da santa madre ygreja o jnnoçẽte e sem 
culpa e o guardes dos males e que vestas aquelle que he nuu de virtudes 
e que cõfirmes e esforçes na fe os fracos e que acorras ao que jaz 
apressurado ẽ carçer ou sta ẽ tribulaçõ e tristeza auẽdo doo delle e 
cõsollãdoo. Aquelle que estas cousas faz cõpre a caridade e amor 
verdadeiro e aquestas som majores que as outras ja dictas. // Porque 
segundo diz Gregorio mais he refrescar e dar mantijmẽto aa voõtade que 
pera sempre ha de viuer que de fartar de pam o vẽtre da carne que ha de 
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morrer. Onde Crisostomo diz. que se aquestas cousas todas que 
corporalmente sõ ministradas aos corpos som de grande bẽ auẽturãça 
que farã aquestas outras todas que spiritualmẽte sõ ministradas aas almas 
que stã em perijgoo per as quaaes podẽ seer e auiuẽtadas e viuer pera 
sempre e quãto a alma he melhor o corpo tanto aquellas cousas que som 
pera saluaçom da alma som mais nobres que aquellas cousas que som 
por mãtijmẽto dos corpos (Entõ dira el rey aaquestes que forẽ aas suas 
destras) .s. aos maaos1 que sempre amarã as cousas tẽporaaes (partij vos 
de my) O mal auẽturada partida e duro apartamẽto o meezquinha condiçõ 
e stado pois sõ partidos de my fonte de augua viua que nõ falleçe e de 
my lume de gloria que faz a bẽ auẽturãça e de my regato de delecto 
corrente e de my cõprimẽto de a võdãça embebedãte (maldictos) primeiro 
da maldiçõ da culpa. e segũdariamente da maldiçõ da pena (eternal ẽ o 
fogo pera sempre) que vos queimara (o qual he aparelhado ao diaboo e 
pera seus messegeiros.) porque sejaaes cõpanheiros na pena cõ aquelles 
cõ que fostes atados na culpa. O cõpanha maa para maginar he spãtosa 
e mais pera veer e muyto mais spãtosa para acõpanhar e star. Nõ trazees 
diz elle a chaue da cruz. e por tanto nõ ẽtrares no regno. Nõ nauegastes 
no navio da cruz e por tanto nõ chegares ao porto mas aueres a pena do 
dãpno e do sẽtido. Em quanto os maaos sõ de mestura cõ os boos pareçe 
que stã cõ deus mas aa fijm apartar se hã delle e serã metidos no fogo 
eternal e nõ veera o maao a gloria de deus. (partij vos ajnda) diz (vos) 
que fostes mesturados aos boõs ẽ o mũdo (da minha façe) e de toda minha 
misericordia: e de toda minha gloria (maldictos) mas nõ diz do meu 
padre porque do padre veẽ a beẽçõ e de vos a maldiçom. Onde Criso. 
Como se nõ podesse cõsentir que steuesse ãte elle nẽ veellos assi lhe diz 
partij vos de my porque deus que se dellecta ẽ a sanctidade das almas 
veendo as almas pecadores como agrauado nõ as cõsente como se lhes 
dissesse. Vos sooes como sterco e ẽxudreya. nẽ vos cõsento ante my tã 
soo ẽ quanto staaes a / meu juyzo. e outro si hydevos maldictos do meu 
padre mas elle nõ os maldize mas as obras suas (Em o fogo para sempre 
aparelhado ao demo) e nõ pera vos mas porque vos metestes dẽtro e a 
vos o cõtaae. Mas nũca nos padeçamos o vnigenito de deus filho 
deueremos aquella mãssa façe reuolto cõtra nos e aquelle asseseguado 
olho que nos nõ queira veer nẽ prouemos algũa cousa da quella pena 
jncurauel .s. da gloria cahyr e do regno. e seer queimados no fogo do 
jnferno. Da queste lãçamẽto e apartamẽto diz assi Crisostomo. Ponhamos 
ante os nossos olhos quã grãde door sera seer fora lãçado e empuyxado 

1  No original: maãos.
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do regno dos çeeos a qual cousa my pareçe que sera mais graue que o 
tormẽto do jnferno. porque ajnda que o fogo nõ queimasse e aquella pena 
jnmortal nom steuesse aparelhada aquesta soomẽte que sejamos feitos 
alheos e afastados de Christo e dos beẽs eternaaes peruẽtura nom nos 
pareçeria mais penoso que todo tormẽto. Estas cousas Criso. E recõtara 
o juyz as obras da misericordia aos maaos que lhas nõ fezeram mas elles 
querẽdo se scusar (responderã.) pregũtãdo quando lhe nõ feserõ aquesto. 
mas çertas segũdo Rabano ajnda que se trabalhassẽ de se scusar pero nõ 
podẽ enganar deus. (Onde respõder lhes ha. quãdo o nõ fezestes a huũ 
da questes menores meus nõ offerezestes a my) Onde Agustinho diz que 
Christo he cabeça da ygreja: e a ygreja he o corpo seu e a cabeça do 
nosso corpo sta ẽ çima e os pees ẽ terra. Em alguũ apartamẽto de homẽs 
se alguẽ te trilha o pee nõ diz a cabeça trilhas me como diz pois a lingoa 
a qual nenguẽ toca trilhasme. assi Christo cabeça o qual nõ esmaga alguẽ 
dira ouue fame e nõ me deste a comer etc. Onde Criso. Vee tu como mãda 
cousas ligeiras nõ disse no carçer staua e nõ me tirastes. enfermo era e 
nõ me curastes. mas diz nõ me visitastes nẽ viestes a my Em auendo 
fame outrosi nõ requere mesa prezada mas o mãjar neçessario. Todas as 
cousas que se aqui ajũtã sõ abastãtes a mereçer pena. Primeiramẽte por 
seer a petiçõ ligeira porque era de pã. segũdariamẽte a miseria daquelle 
que pedia porque pobre era. a terçeira a jgualleza e semelhãça da natureza 
por que era homẽ. a quarta razõ por o desejo de auer a promessa .s. ca 
o regno era prometido. a quinta a dignidade da quelle que reçebia porque 
deus era. a sexta por a sobre[Q iij]//avõdãça de honrra a qual teue por bẽ 
reçeber dos homẽs. a septyma por seer a doaçõ justa ou dereita porque 
do seu .s. do que nos deu reçebeo elle de nos. Mas contra estas todas 
cousas os homẽs sõ çeguos per auareza esto Crisostomo. e çertamẽte 
pera auareza som os homẽs çegos pera as obras da misericordia. e sõ 
duros e fazẽ se como que nõ hã sentido. Assi como a caridade a qual 
dereitamẽte he contraira da auareza quer a todos acorrer e bem fazer assi 
a auareza requere que nõ façam taaes cousas e que nõ curẽ das obras da 
misericordia sossaca e enduze aquelle meesquinho que ella possue que 
nõ tenha cuydado de taaes cousas porque muyto custaria e grãde dampno 
reçeberia dello paramẽtes tu mezquinho auarẽto que aos que stã postos 
em neçessidade nõ curas de acorrer. e principalmẽte aqui te detem tu 
christaão cruel que es mayor o prellado e speçialmente tu religioso que 
aos fracos que te som cometidos nõ teẽs cuydado de proueer de ministros 
ou custodios. e das outras cousas neçessarias paramẽtes e vee aqueste 
spãtoso juyzo ẽ que se faz altercaçõ e pregunta das obras da misericordia 
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e sta prestes pera ty em spiritual. porque prinçipalmẽte os nõ 
misericordiosos reprehendera o juyz e punira. Entõ ouuyras reprehẽdimẽtos 
muyto asperos aqui nõ poderas cõtra dizer tu que agora lãças de ty as 
amoestaçoões muy blãdas aas quaaes nõ as vergonha de cõtra dizer entõ 
sera a tua hora ẽ que te stara prestes a auorreçiuel miseria .s. que cõ os 
maldictos vaas ao fogo eternal aparelhado ao diaboo. e aos seos anjeos 
e ally te hiras desamparado da deffensõ e guarda diuinal. tu que aqui 
leixaste os fracos que tijnhas encomẽdados sem cura e sẽ deffenssõ 
humanal. Entõ nẽhũa cousa da quellas que cõtra caridade guardaste e 
tiraste cruelmẽte aas neeçessidades dos que mester o auiã te liurara da 
miseria mas a tua crueldade te atormẽtara sem fijm. Entõ poderã os boõs 
cõtra ti dizer o cõto por acreçẽtar ẽ tua miseria .s. como çessou o 
requeredor ou siseyro que tirando as neçessidades aos outros pareçia que 
os despectaua e çessou o tributo que os outros ẽ soportando mingoa 
pagauã como forçados. Que te aproueitara meezquinho entõ a tua 
crueldade e auareza. por a qual aueras de padeçer tãtas e tã grãdes penas 
que durara pera sempre? Entõ pera pena mais muyto tarde serã abertos 
os teus olhos os / quaaes agora per auareza som çegos pera as obras da 
misericordia. Entõ o tormẽto soomẽte dara a entẽder a ti que agora tees 
o coraçõ endureçido açerca dos tormentos. Estas poucas cousas auarẽto 
cruel e sem piedade e tirando cõsijra tu cõ dilligẽçia. e agora em quanto 
ajnda podes cura de te emẽdar porque possas scapar cõ a ajuda de deus 
dos malles perpetuos amen. A suficiẽçia da questas obras de misericordia 
.s. a diuisõ dellas per a guisa que he se ha per aquesta maneira. Homẽ 
em a vida presente ha meester. primeiramẽte mãtijmẽto do corpo sem o 
qual nõ pode seer .s. comer e beber. e assi sõ duas obras de misericordia 
.s. dar de comer ao famijnto e de beber ao siquioso. Segũdariamẽte ha 
meester cubertura .s. vistido e casa ẽ as quaaes cousas nõ pode viuer. e 
assi esso meesmo sõ duas obras de misericordia .s. vestir o nuu. e albergar 
ho hospede. Terçeiramẽte pois da questa vida ha meester sopultura. e 
assi he a quinta obra da misericordia .s. soterrar o morto. Estas çinco 
sobre dictas som geeraaes a todos. As outras duas sõ feitas a alguẽ por 
alguũ acçidẽte que lhe acõteça. assi como se alguẽ caya em jnfirmidade 
ou seja preso de seus jnmijgos. e assi se tirã as duas obras da misericordia 
que som visitar o enfermo: e remijr o catiuo. Aquestas sete obras se som 
feitas aos fiees: Christo as cõta a ssi meesmo: e se sõ negadas aos fiees 
Christo as teẽ por negadas a ssy porque os fiees sõ membros de Christo 
por a qual razõ aos que as fezerẽ dara vida eternal. e aos que as negarẽ 
auerã de seer dãpnados. Esta questõ assi dos boõs como dos maaos nõ 
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sera de duuida. mas he a questã de seerẽ marauilhados por a grandeza 
da graça que sera feita aos scolhidos e da miseria que sera dada aos 
maaos. e assi aaquelle que nõ fez misericordia sera feito jujzo sem 
misericordia. Que mereçẽ pois aquelles que roubã o alheo se som 
dãpnados por sempre aquelles que nõ derõ do seu? Se taaes penas 
padeçerã os que nõ forõ misericordiosos que padeçerã aquelles que forõ 
cruees. Onde Criso. diz que da queste lugar he de saber que nõ soomẽte 
sõ os homẽs condẽpnadoiros porque pecarõ mais ajnda porque nõ fezerõ 
bẽ. e se por nõ fezerẽ bẽ som assi cõdẽpnados pẽssa que penas auerã 
porque pecã? E digno he de seer assi. ca deus fez o homẽ pera que obrasse 
bẽ e louue a deus e nõ soomẽte porque nõ peca mas por que se elle nõ 
fezer bẽ çessara a causa pera que foy criada. Sem duuida se o homẽ nõ 
fora // criado nõ se faria pecado sobre a terra. ca aquelle que entẽde o 
segredo da disposiçõ diuinal porque causa deus fez o homẽ conheçe que 
cõ razõ aquelle que justiça nõ faz he punido como que peca? Estas cousas 
Criso. Onde e Agustinho pregũta e diz. quaaes sõ as causas de tãta merçe 
ou de tã grãde tormento tomaae o regno e hyde vos ao fogo para sempre. 
porque ham aquelles de reçeber o regno porque ouue eu fame e destes 
me de comer. E porque hã de hir aquestes ao fogo eternal. Ouue fame e 
nõ me destes de comer que cousa he aquesta que vejo daquestes que hã 
de reçeber o regno porque derõ como boõs e fies christaãos nõ 
menosprezando as pallauras do senhor e cõ fiuza sperãdo o que era 
prometido fezerõ elles a questõ? ca se o nõ fezerã nõ cõcordara cõ a sua 
boa vida aquesta sterillidade .s. de seerẽ sẽ fructo de bẽ obrar. peruẽtura 
castos erã nẽ erã bulroões: nẽ enganadores: nẽ bebados. guardauã se de 
maaos feitos mas se nõ emaderã aaquestas cousas maninhos e sem fructo 
ficarã. e cõprirõ entõ aquella parte do verso que diz guarda te de mal mas 
nõ cõprirõ a outra que diz e faze bẽ. Scripto he que assi como a agora 
mata o fogo assi a esmolla mata o pecado. Itẽ scripto he escõde a tua 
esmolla no seo do pobre e ella por ti roguara o senhor e outras jnssinãças 
e actoridades ha hy muytas das pallauras de deus per que se mostra que 
muyto val a esmolla pera apaguar os pecados e por tãto aaquelles que 
ha de dãpnar e mais aaquelles que ha de correar fara cõta das esmollas 
soomẽte como se dissesse. Aadur seria alguũ de vos se vos eu examinasse 
e pesasse em querẽdo cõ dilligençia vossos feitos que nõ achasse de que 
o cõdẽpnar. mas hydevos ao regno porque auẽdo eu fame destes me de 
comer. Nom hys ou hides ao regno porque nõ pecastes mas porque 
remijstes vosos pecados per esmollas. E torna a dizer aos outros hydevos 
ao fogo pera sempre. Sẽ duuida veer se hã os maaos justamẽte seer 
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dãpnados por seus crimẽs e maldades. e como se lhes dissesse. Nõ o 
sooes por aquello que pẽssaaes mas por que ouue fame e nõ me destes 
de comer. Se vos tornares da quelles vossos feitos todos e vos conuerterees 
a my e remijres todos vossos pecados e malliçias ẽ smollas ellas vos 
liurarã agora e absoluerã da culpa de tantos malles. Bẽ auẽturado / som 
aquelles misericordiosos porque elles percalçarõ1 misericordia. Assi 
como melhor he de fazer obras de misericordia açerca da alma que açerca 
do corpo assi he peor leixallas de fazer açerca da alma mas que leixar 
aquellas que sõ açerca do corpo. Onde Criso. diz que se he jmpiedade 
nõ dar corporalmẽte estas aos corpos os quaaes ajnda que as reçebã nõ 
podem sempre viuer. pẽssa quanta crueldade he nõ dar aquestas outras 
todas spirituaaes aas almas que stam em perijgo as quaaes poderiam 
viuer para sempre se lhe fossem ministradas. Quanto a alma melhor he 
que o corpo. tanto he mais graue pecado aas almas que trabalham e som 
canssadas nõ dar esmollas spirituaaes que aos corpos as corporaaes. Em 
a ygreja nom som pobres soomente famijntos que corporalmẽte ajam 
fame ou fracos sollamente dos corpos ou peregrins e caminheiros. mas 
ajnda a hy pobres nos spiritos os quaaes pareçẽ ricos corporalmente 
porque muytas vezes a avõdança das cousas faz e teẽ pobreza e mingoa 
de justiça. E ajnda ha hy peregrijns e caminheyros que fazẽ sua viagẽ 
per aqueste mundo e a hj fracos de coraçom e ha hy çegos da voõtade e 
surdos per desobediençia e doẽtes de todas as outras enfermidades as 
almas dos quaaes entojãdo todo manjar spiritual chegarom aas portas da 
morte. Aquelle pois que nõ teẽ de que faça esmollas corporaes faça as 
spirituaaes cõ a graça e exẽplo da pallaura a qual reçebeo de deos. e 
achara digno guallardom de Christo os quaaes todas cousas que derom 
assi corporaaes como spirituaaes Christo reçebe em sy. Estas cousas 
dissemos porque vejam os doutores quanto guaançaram e para de bem 
auẽturança se aguçosos forem açerca da pallaura. e quanto aueram de 
dampnaçom se forẽ negligentes? Estas cousas Crisostomo. (e hirã) .s. os 
maaos. (ao fogo eternal) Onde Crisostomo. por aquesto som aquestes 
juntamẽte punidos. e aquestes outros coroados segundo graça e ajnda 
que dez mil milhares de beẽs fezessẽ graça he aquesta por tã pequenos 
e refeçes cousas seer dado o çeeo e tã grãde regno e tãta hõra. Estas cousa 
Criso. (para sempre.) pois durara o tormento dos maaos e outrosi o 
guallardõ dos boõs assi como os peca//dos actuaaes passã do acto ou do 
feito e ficã per culpa assi meesmo as booas obras passam como som 
feitas e ficã no mereçimẽto. Onde Jeroni. Auisado leedor entẽde aquesto 

1  No original: perçalçarõ.
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que lees .s. que os tormentos pera sempre e a vida perpetua e nõ ajas 
daqui adiante medo de cayres.

E he de notar1 que mais se faz pregũta e demãda e cõtenda sobre 
as obras da misericordia que sobre as obras da justiça. porque as obras 
da misericordia som mais ligeiras: porque a natureza enduze o homẽ a 
ellas. e porẽ mais sõ de reprehẽder onde falleçẽ e menos de guallardoar 
onde se fazẽ. e se aquestas som gallardoadas ergo e as outras. Itẽ mais 
reprehẽde do que homẽ leyxa de fazer do bẽ que do mal que comete. nõ 
embarguando que mayor pecado sejã as cousas cometidas. e porẽ mais 
som de reprehẽder por que punido aquello que menos he da a entẽder 
que mais o fara das cousas mayores. Se elle reprehẽde as cousas que 
leyxamos muyto mais argue e reprehẽde as que cometemos. Itẽ mais 
reprehẽde dos pecados que sõ feitos cõtra os prouximos que daquelles 
que som feitos cõtra deus. porque se os pecados que se fazẽ no prouximo 
som cõdẽpnados muyto mais os pecados que se fazẽ cõtra deus. assi 
como a blasffemia ou o arenegar e a ydollatria. Itẽ nõ embarguãdo que 
sete sejã as obras da misericordia elle leyxa os soterrados mortos da qual 
cousa Thobias soomẽte he louuado. porque menos neçessaria he que 
todas as outras obras da misericordia. Itẽ ẽ como hy aja misericordia 
corporal e spiritual mais reprehende o falleçimẽto das corporaaes que 
das spirituaaes: porque as corporaaes sõ mais vistosas ou porque per 
aquestas se entẽdẽ aquellas. Pode seer feita pregũta se aquella demãda 
sera vocal e per a boca ou per a voõtade soomẽte e pareçe que deue seer 
per voz. porque segũdo diz Agusti. per quantos dias se stẽdera aqueste 
juyzo nõ he çerto: e se per a mẽte ou a voõtade fosse feito sollamẽte logo 
seria despachado. E per o contrairo dizẽ alguũs que o juyzo sera mẽtal 
e nõ vocal: e em outra guisa muyto se stẽderia. Onde no Liuro da 
Sabedoria se diz que os rõpera sẽ sopro e sem voz. Outros dizẽ que sera 
na voõtade de dẽtro e per voz defora porque julgara Christo nõ soomente 
como deus mas como homẽ. e porem o seu juyzo nom sera segundo a 
maneyra de deos mas segundo a guysa dos homẽs: e por aquesto o prazer 
dos boõs sera mayor e mais sera sentido: e a door dos maaos outrosi sera 
mais sentida. Onde aque/sto nõ se fara assi de balde. mas por alguũ 
proueyto assi como o apareçimẽto dos homẽs em os corpos: e cheguãdo 
me a esta oppiniõ. Respõdo aaquella objecçõ que diz que os derribara 
sem voz. esto he sem voz de scusaçõ sufficiẽte ou sem voz de apellaçõ 
mas nõ sẽ voz da cõtẽda geeral. Assi pois como os boõs aos quaaes he 
aparelhado o regno de deus des a feytura do mũdo ante que fossẽ feitos 

1  No original: totar.
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erã predestinados pera a vida eternal: assi os maaos que hã de seer lãçados 
no fogo que sta prestes pera o demo e aos seus des o começo do mũdo 
ãte que fossem presçitos. ca differẽça ha hy antre predestinaçõ e 
presçiẽcia: porque predestinaçõ he conheçimento dos boõs ante que sejã: 
e aquesto cõ causa .s. que aquella predestinaçõ he por causa de seerẽ 
boõs mas a presciẽcia quer dizer conheçimẽto que ha de seer em respecto 
dos maaos: e aquesto sem seer causa da sua maldade: a qual cousa sta 
mais açerca do liure aluidro. E faze se a predestinaçõ de deus 
cõdicionalmẽte: e nõ ha hy cousa predestinada sẽ cõdiçõ: Predestinado 
he que o mũdo se saluasse mas per a augoa do baptismo e per1 a morte 
do filho de deus. Predestinados som todos os boõs per a gloria empero 
cõ tal condiçõ se ouuerẽ ffe e caridade e humildade. e se ouuere paciẽcia 
e misericordia e piedade e as cousas semelhauees a estas. Aquelles que 
vio que auiã de ser taaes predestinou deus aa vida. Empero se fordes 
taaes e se guardardes os meus mãdamẽtos e se ouuerdes ffe e misericordia 
e se a fim fordes achados ẽ bẽ. Aquelle pois que tal nõ quer ser e que nõ 
se trabalhar de guardar os mãdamẽtos por tãto nõ ha predestinaçõ por 
que nõ guarda a cõdiçõ. Nõ queyras pois pararmẽtes aas pallauras que 
ouues e entẽdes. Assi como em sua predestinaçõ verdadeiro he deus. e 
se nõ pode mudar a ssy meesmo suas pallauras verdadeyras som e nõ se 
podẽ mudar. mas ouça mas que pallauras sõ aquestas? O peccador em 
qualquer hora que for conuertido e gemer vida viuera e nõ morrera. 
Outrosy sy me ouuirdes e me quiserdes comeres os beẽs da tera. e se nõ 
quiserdes spada vos destroyra. E semelhauel se diz no euãgelho. Aquelle 
que creer e for baptizado sera saluo. e aquelle que nõ creer sera cõdẽpnado 
e outro sy se perdoares ou quitardes os homẽs os seus pecados quitara a 
vos o padre çellestrial os vossos pecados mas se vos nõ quitardes aos 
homẽs nẽ o // vosso padre perdoara a vos os vossos pecados. Nõ queiraaes 
outra predestinaçõ ẽ aquestas pallauras sta toda a predestinaçõ da vida 
e toda a presçiẽçia da morte. Se aquestas fezerdes sey seguro e cree que 
sem duuida que es predestinado pera a vida eternal. e se cõ endureçido 
coraçõ aquestas cousas fazer nõ quiseres. e em aquesta mallicia 
perseuerares por çerto sabe que es prestito aa morte. como quer que 
nẽhuũ homẽ seja predestinado ao pecado. empero he preuisto pera gloria 
ou tormẽto. Nõ diga pois alguẽ que em vaão roga e faz oraçõ a deus e 
que de balde faz outro bẽ. por que a predestinaçõ diuinal a qual he o 
aparelhamẽto da graça no presente e da gloria pera depois nõ embarguãdo 
que seja eternal assi como ella sempre predestinou alguẽ pera auer 

1  No original: pera.
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bẽauẽturãça. assi lhe ordenou a maneira per que lhe desse aquella 
bẽauẽturãça1 .s. per seus mereçimẽtos2: e a predestinaçõ de tal guisa he 
stabelleçida e per rogarias e trabalhos seja auida. E porẽ nõ ora em vaão 
deus predestinado porque per ordenaçõ de deus deue percalçar graça e 
gloria e esta meesma razam seja de todas3 aquellas cousas que caẽ so 
ordenaçõ de predestinaçõ diuinal. onde assi como deus prouuee o vee 
ante alguẽ que se aja de saluar. assy tã bem vee o modo per que se ha de 
saluar e por aquesto sandeu he aquelle que diz: quero fazer aquello que 
me prouuer por que se ey de seer saluo seello ey ou se ey de seer 
dampnado: dampnado serey. Assi como louco seria o doente que dissesse 
quero comer e beber aquello que me prouuer por que se são ey de seer 
eu guareçerei ou se morer deuo morrerey e assi sem proueito seriã as 
meezinhas. Certo se deus leixa o aluidro liure4 o qual a hũa parte e a 
outra se pode enclinar nõ leixa elle que alguẽ caya em mal se nõ justamẽte. 
e tã bem se lhe saae diãte dando lhe graça nom faz injuria a alguẽ. Onde 
segũdo Agustinho. Liure aluidro he liberdade de scolher bẽ ou mal e 
aqueste aluidro teue o homẽ liure no parayso mas agora o teẽ catiuado 
porque nõ quer o bẽ e se a graça de deus nõ veẽ ante elle nõ pode ou nõ 
teẽ poder saluo se a graça .s. de deus o ajuda e vay detras elle. Quãdo 
pois elle dãpna ou doesta os maaos obra segundo justiça. e quando 
predestina e salua obra segundo graça e misericordia. a qual nõ lança 
fora a justiça. Nẽ hũa força ou neeçessidade faz a predestinaçõ / de deus 
aos acõteçymẽtos que hã de auer as cousas: mas assi como as cousas 
podem seer e nõ seer: assi meesmo som preuistas que serã ou nõ. a qual 
prouidẽçia ou presciẽçia de deus que tanto val por a sabedoria sua que 
sabe todas cousas ante que nõ se pode scusar que nõ seja em todas guisas. 
Se te eu vejo correr neeçessario he que tu corras: e de te eu veer nõ se 
segue nẽ vẽ de tu correres. Aquesto he cousa que nõ pode seer jũtamẽte 
.s. que eu te veja a ti correr e tu nõ corras. Onde Boeçio diz que duas sõ 
as neeçessidades hũa simplez assi como a neeçessidade que he de todollos 
homẽs seerẽ mortaaes outra ha hy que he condiçional. Assi como se 
souberes que alguẽ anda neeçessario he que ande. e aquesta neeçessidade 
nõ faz a natureza propria mas a postura da cõdiçõ. Nẽ hũa neeçessidade 
força aquello que por sua voõtade anda como quer que quando elle anda 
neeçessario he o ãdar. Aquellas cousas quando se fazẽ nõ teẽ neeçessidade 

1  No original: bẽaueturãça.
2  No original: mereçimetos.
3  No original: todos.
4  No original: liuer.
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de seerẽ. e essas meessmas ante que se façã sem neeçessidade hã de seer 
feitas. assi a presciẽçia das cousas vijndoiras nom lhes poõe neeçessidade 
algũa. E per esta meesma guisa se a prouidençia presente vee algũa cousa 
ja seer que aquella seja neeçessario he ajnda que tenha algũa neeçessidade 
de natureza. Esto Boeçio. E por tãto aquesta proposiçõ seguinte se pode 
entẽder per duas guisas s. se deus prouee aquesto de neeçessidade a vijnr 
he forçado porque entẽdẽdo jũtamẽte toda preposiçõ verdadeira he. mas 
partindoa ou entẽdẽdoa ẽ duas partes he falsa: e aqui he neçessidade da 
cõsequẽcia e nõ do cõsequẽte. Exẽplo teemos de Boecio. Se alguẽ vee 
a alguũ fazer roda neçessario he que aquelle faça roda. ẽpero a vista 
daquelle nõ he causa de se fazer a roda. assi deus prouee as maas obras 
daqueste. empero nõ he elle causa daqueste mal fazer mas fazerse ha se 
he preuisto. Quãdo deus faz algũa cousa nõ se faz a mudãça em deus. 
mas em a cousa criada em a qual elle obra assi como quando fez preeguar 
o souertimento ou allagamento de Niniue. e quando fez dizer a morte de 
Ezechias ante que fosse das quaaes nõ a veyo algũa. em ellas nom mudou 
deus o cõselho que de sempre cõ elle foy mas mudou a sentẽça: a qual 
ouue respecto aos feitos e negocios que se seguirã. porque Neniue de 
souerterse ouuera segundo os meritos. e Ezechias de morrer ou//uera 
segũdo as causas de bayxo e segundo seus mereçimẽtos. mas aquesto nõ 
pos neçessidade ao poderio de deus. A predestinaçõ ajnda que seja çerta 
nõ tolhe a liberdade do aluidro ou do arbitrio. Onde a saluaçõ dos boõs 
he neçessaria per neçessidade da cõsequencia ou per neçessidade 
cõdiçional mas nõ per neçessidade absoluta. Aquesta proposiçõ .s. 
predestinado poder ser dãpnado falsa he se ha filharmos no entendimẽto 
cõposto. empero he verdadeira tomãdoa em entendimẽto diuiso: e assi 
he tirada fora a sophisma que trouue muytos em error em tãto que cuydauã 
que todas cousas erã per neçessidade. E dizes pois ou pregũtas ajnda que 
has de fazer. Respõdo que aqueste cõselho soomẽte nos fica .s. corramos 
e cõtẽdamos de aprazer. aaquelle que nos chamou. Diz Agustinho que 
assy he primeiro ordenada a predestinaçõ diuinal que a ella ajamos de 
cheguar per perseuerãça de boas obras. e por aquesto diz Bernardo. Esta 
çellestrial predestinaçõ de tal guisa he preordenada do todo poderoso 
deus que os scolhidos ajã de vijr a ella per trabalho. porque por rogo 
sejam mereçedores a auer aquello que deos ante do tempo em que auia 
de seer ordenou de lhe dar.

Onde nota huũ exemplo proueytoso e que veem ao proposito. Foy em 
huũ moesteyro huũ frade relligioso e deuoto ao qual muytas vezes vijnhã 
reuellaçoões per deus. A qual cousa sentindo outro frade daquelle meesmo 
moesteyro afficouo que roguasse a deus que teuesse por bẽ demostrar se 
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era de cõto dos que auiã de seer saluos. E seẽdo elle per seus rogos vẽçido 
aadur começou de se afficar em oraçõ e demandar aquesto a deus. e foy lhe 
mostrado que aquelle frade era do cõto dos dãpnados. Onde temẽdo se de 
tornar o outro frade per alguũs dias lhe ẽcubria aquesto. empero finalmẽte 
a requerimẽto seu como quer que contra seu grado descobrio lho e aquelle 
ouuindo aquesto e entẽdẽdo as scripturas respõdeo logo. Beẽto seja deus 
ca ajnda por aquesto nõ desespero: mas a peẽdẽça que per a entrada da 
relligiõ filhey daqui adiãte eu a dobarey. e farey ajnda tres vezes mayor 
atees que ache misericordia e graça açerca do muj alto deus que he piadoso. 
E nõ passarõ muytos dias depois que ao sobre dicto frade foy reuellado 
que aquelle outro frade era do cõto dos que se auiã de saluar. E como elle 
/ aquesto dissesse ao outro elle foj mujto ledo da reuellaçõ e fezesse mais 
forte em a obrar e aproueytou cada dia de virtude em virtudes e acabou em 
bẽ sem quedar. Prouuesse a deus que muytos se esforçassem per aqueste 
exẽplo e lançassem maãos aas cousas fortes nõ desesperãdo nẽ falleçẽdo. 
porque fazẽdo daquesta guisa e perseuerãdo em ello çertamẽte acharã pera 
si deus fauorauel e misericordioso.

Oraçom.

Senhor Jhesu Christo juyz dos viuos e dos mortos. teẽ por bẽ no 
postumeyro juyzo alojar me aas deestras. e fazeme emtõ ouuir aquella 
muy doçe voz tua a qual prometeste aos teus scolhidos dizẽdo. vijnde 
beẽtos do meu padre tomaae inteyramẽte o meu regno. e faze que eu nõ 
aja temor de ouuir a maa voz cõ a qual ameaçaste os maaos dizẽdo hide 
vos malditos e o fogo eternal. O vnigenito filho de deus amerçeate de 
my que nũca aja experiẽcia da quella pena incurauel .s. cahir da gloria 
do regno e arder no fogo infernal deus meu misericordia minha. Amen.

Laus deo.
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Aqui se começam hos capitollos ou rubricas desta terçeyra parte
do liuro intitullado de vida de Christo.

Da confissam da verdadeyra ffe a qual fez Pedro por todos. 
Capitollo .i.

Do requerimento e amoestaçõ pera seguir a Christo per exemplo 
da sua payxam. Capitollo .ij.

Da transfiguraçom do senhor. Capitollo .iij.
De como foy saão o lunatico. Capitollo .iiij.
Do tributo que foy paguado pollo senhor e por Pedro. Capitollo .v.
De como nõ deuẽ seer escãdalizados os simplezes e paruoos. nem 

doestados aadefora nem desprezados aadedẽtro na voontade. Capitollo 
.vj.

Dos tres contos .s. da ouelha e da mealha e do filho guastador. 
Ca.vij.

Da maneira que se deue fazer castigo e correcçom do prouximo. E 
de como deue seer perdoado o jrmaão setenta e sete vezes. Capitollo .viij.

Do rey que quis star a conto com seus seruidores. Capitollo .ix. //
Da cousa e razõ porque o marido pode leixar sua molher. E dos 

meninos offereçidos a deus. Capitollo .x.
Da perfecçom da pobreza. Capitollo .xj.
Dos doze conselhos do euãgelho. Capitollo .xij.
Da graueza e jmpossibilidade que he do rico emtrar no regno dos 

çeeos. E do gualardom daquelles que leixam todas cousas e segue a 
Christo. Capitol.xiij.

Do preço e jornal do dia. Capitollo .xiiij.
Do moordomo malliçioso de coraçom. Capitollo .xv.
Do rico abastado e do Lazaro mẽdigoo1. Capitollo .xvj.
Da resurrecçõ de Lazaro. Capitollo .xvij.
Do ajũtamẽto dos bispos e phariseus cõtra Jhesu. Capitollo .xviij.
Dos dez guaffos curados por o senhor. Capitollo .xix.
Dos samaritanos que neguarom a pousada ao senhor. Capi.xx.
Da petiçom dos filhos do Zebedeu. Capitollo .xxj.
De huũ çego que foy alumiado ante que entrasse Jhesu ẽ2 Jerico. 

Capi.xxij.

1  No original: medigoo.
2  No original: e.
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Do Zacheu e do seu conuite. Capitollo xxiij.
Dos dous çeguos que aa sayda de Jerico forõ alumiados. Capitollo 

.xxiiij.
Do espargimẽto do vnguento sobre a cabeça de Jhesu. Capi. xxv.
De como se assẽtou o senhor sobre o burro e ẽçima da asna. 

Ca.xxvj.
Do glorioso reçebimẽto1 do senhor. Capitollo .xxvij.
De como chorou o senhor sobre Jherusalem quãdo entrou ẽ ella. 

Capi.xxviij.2
Da segũda vez que Christo lãçou os que vendiã e mercauã no 

tẽplo3. Ca.xxix.
Dos dous dinheiros ou mealhas da velha e da oraçõ do phariseu e 

do pubricano. Capitollo .xxx.
Da maldiçõ da figueyra e do graão de trigo e do prĩçipe4 do mũdo. 

Cap.xxxj.
Dos dous filhos dos quaaes huũ foy aa vinha e o outro recusou de 

hyr. Capi/tollo .xxxij.
Do arrendamẽto ou alluguer da vinha e dos maaos5 ensangoẽtados 

alluguadores. Capitollo .xxxiij.
Dos cõuidados aas vodas e da quelle que nom tijnha vestidura de 

festa ou de voda. Capitollo .xxxiiij.
Da questõ da pagua do tributo e da molher6 que ouue sete maridos. 

Ca.xxxv.
Do primeyro e grande mandamẽto da ley e do segundo semelhante 

a elle. Capitollo .xxxvj.
De como os scriuaães e phariseus ou preeguadores deuẽ seer 

ouuidos em sua doctrina mas nõ7 deuem seer seguidos em sua vida. 
Capitollo .xxxvij.

Da quelles que mereçẽ e a quẽ he deuida a cõfusom eternal. Capi. 
xxxviij.

Dos signaaes da vijnda e do acabamẽto do mũdo. Capi. xxxix.
Da vijnda e perseguiçom de ante christo. Capitollo .xl.

1  No original: reçebimeto.
2  No original: xxviiij.
3  No original: teplo.
4  No original: priçipe.
5  No original: maãos.
6  No original: molber.
7  No original: no.
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Dos remedios contra as tẽptaçoões do postumeiro tempo e do 
exerciçio da voontade em deus. Capitollo .xlj.

De como deuemos orar sperãdo a vijnda do senhor e depois dos 
errores e signaaes da sua vijnda e do acabamẽto do mundo. Capitollo .xlij.

Da vijnda de Christo juyz. Ca.xliij.
Da cõsollaçõ dos escolhidos e de como se assegua1 a graça do 

remijmẽto e da semalhãça da figueyra. Capi.xliiij.
Do dia do senhor que segũdo o exemplo de Nohe ou de Loth de 

sobreuẽta ou subitamẽte ha de vijr. E de como huũ he reçebido e outro 
emgeytado. Capitulo .xlv.

Da vigillia e guarda que faz o padre e senhor de muyta gẽte que 
guarda sua casa cõtra o ladrõ. Capit.xlvj.

Dos lombos apertados e das candeas acçesas. Capi.xlvij.
Das dez virgeẽs. Ca.xlviij.
Dos marcos e beẽs que o senhor entregou aos seus seruos. Capi.xlix.
Do auẽtejamẽto ou alimpamẽto da eira no postumeiro juyzo. Ca.l.

Fym da tauoa.

1  Deveria ser: achegua.
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[Cólofon]

Acabase a terçeyra parte ou liuro terçeyro intitulado de vida de 
Christo em lingoagem portugues. Ho qual liuro compos ho venerable 
meestre Ludolfo prior do moesteyro muy hõrrado de Argentina. da ordem 
muy exçellente de Cartuxa. e foy tirado segundo a ordem da historia1 
euangelical. Ho qual mandou tresladar de latym em lingoage portugues 
a muyto alta Princessa ynfanta Dona Ysabel. Duquesa de Coynbra. 
e senhora de Monte Moor. Ao muy pobre de virtudes Dom abade do 
moesteyro de sam Paulo. E foy corregido e reuisto cõ muyta dilligençia 
por os reuerendos padres da ordem de sam Françisco de Emxobreguas 
de obseruãçia chamados menores. E foy empresso em a muy nobre e 
sempre leal çidade de Lixboa. a prinçipal dos regnos de Portugal. Per 
hos honrrados meestres e parçeyros Valentyno de Morauia e Nicolao de 
Saxonia. por mandado do muy Illustrissimo senhor el Rey dom Joham o 
segundo cuja alma deos aja. E da muy esclareçida Raynha dona Lyanor 
sua muy nobre molher. A louuor e gloria de nosso senhor Jhesu Christo 
nosso deus e remijdor e da sua yntemerada e sempre virgem madre 
gloriosa sancta Maria em cujo nome e louuor ho dicto liuro foe e he 
cõposto cujo louuor e gloria regue em seus fieis christaãos pera sempre 
amen. Em no anno do nasçimento do dicto saluador de Mill e quat[r]
oçentos e nouẽta2 e çinco. A .xx. dias do mes de nouembro. Regnante 
ho muy yllustrissimo e poderoso Rey e senhor Dom Manuel Rey dos 
dictos Regnos de Portugal e dos Algarues. etc.

1  No original: hostoria.
2  No original: noueta.





ÍNDICE
A segunda parte do liuro de uita Christi .......................................................... 5
Capítulo I ........................................................................................................ 5
Capítulo II ....................................................................................................... 13
Capítulo III ..................................................................................................... 20
Capítulo IV ..................................................................................................... 38
Capítulo V ...................................................................................................... 45
Capítulo VI  .................................................................................................... 55
Capítulo VII ................................................................................................... 64
Capítulo VIII ................................................................................................. 84
Capítulo IX ................................................................................................... 90
Capítulo X ..................................................................................................... 97
Capítulo XI .................................................................................................. 107
Capítulo XII ................................................................................................. 113
Capítulo XIII ................................................................................................ 131
Capítulo XIV ............................................................................................... 138
Capítulo XV ................................................................................................. 143
Capítulo XVI ............................................................................................... 151
Capítulo XVII .............................................................................................. 159
Capítulo XVIII ............................................................................................. 172
Capítulo XIX ............................................................................................... 184
Capítulo XX ................................................................................................ 194
Capítulo XXI ............................................................................................... 199
Capítulo XXII .............................................................................................. 209
Capítulo XXIII ............................................................................................. 214
Capítulo XXIV ............................................................................................. 225
Capítulo XXV  .............................................................................................. 232
Capítulo XXVI  ............................................................................................ 242
Capítulo XXVII ........................................................................................... 250
Capítulo XXVIII .......................................................................................... 258
Capítulo XXIX ............................................................................................ 264
Capítulo XXX ............................................................................................ 268
Capítulo XXXI ............................................................................................ 280
Rubricas dos capítulos ................................................................................. 287
A terceira parte do liuro de uita christi .......................................................... 289
Capítulo I ..................................................................................................... 289
Capítulo II ..................................................................................................... 297
Capítulo III .................................................................................................... 306
Capítulo IV ................................................................................................... 315
Capítulo V ...................................................................................................... 321
Capítulo VI  ................................................................................................... 331
Capítulo VII ................................................................................................. 341
Capítulo VIII ................................................................................................ 354



Capítulo IX .................................................................................................. 362
Capítulo X .................................................................................................... 373
Capítulo XI .................................................................................................. 380
Capítulo XII ................................................................................................. 388
Capítulo XIII ................................................................................................ 397
Capítulo XIV ............................................................................................... 406
Capítulo XV ................................................................................................. 413
Capítulo XVI ............................................................................................... 422
Capítulo XVII .............................................................................................. 436
Capítulo XVIII ............................................................................................. 443
Capítulo XIX ............................................................................................... 448
Capítulo XX ................................................................................................ 453
Capítulo XXI ............................................................................................... 458
Capítulo XXII .............................................................................................. 469
Capítulo XXIII ............................................................................................. 474
Capítulo XXIV ............................................................................................. 482
Capítulo XXV  .............................................................................................. 486
Capítulo XXVI  ............................................................................................ 496
Capítulo XXVII ........................................................................................... 502
Capítulo XXVIII .......................................................................................... 509
Capítulo XXIX ............................................................................................ 517
Capítulo XXX .............................................................................................. 525
Capítulo XXXI ............................................................................................ 535
Capítulo XXXII ........................................................................................... 545
Capítulo XXXIII .......................................................................................... 551
Capítulo XXXIV ......................................................................................... 558
Capítulo XXXV . ........................................................................................... 567
Capítulo XXXVI ........................................................................................ 574
Capítulo XXXVII ........................................................................................ 581
Capítulo XXXVIII ....................................................................................... 588
Capítulo XXXIX  ........................................................................................ 600
Capítulo XL  ................................................................................................ 607
Capítulo XLI  ................................................................................................ 616
Capítulo XLII  ................................................................................................ 623
Capítulo XLIII  .............................................................................................. 632
Capítulo XLIV  .............................................................................................. 637
Capítulo XLV  ............................................................................................... 646
Capítulo XLVI  ............................................................................................... 652
Capítulo XL VII  ............................................................................................ 658
Capítulo XLVIII  ........................................................................................... 665
Capítulo XLIX  ............................................................................................. 671
Capítulo L . ................................................................................................ 681
Rubricas dos capítulos ................................................................................. 696
Cólofon ........................................................................................................ 699


