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ANTÔNIO DOS PORTUGUESES.  
ANO DE 1672 
  
Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris1. 
   
I 
  

O pó futuro, em que nos havemos de converter, é visível à 
vista, mas o pó presente, o pó que somos, como poderemos entender 
essa verdade? A resposta a essa dúvida será a matéria do presente 
discurso. 

Duas coisas prega hoje a Igreja a todos os mortais, ambas 
grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Mas uma de 
tal maneira certa e evidente, que não é necessário entendimento para 
crer; outra de tal maneira certa e dificultosa, que nenhum 
entendimento basta para a alcançar. Uma é presente, outra futura, 
mas a futura vêem-na os olhos, a presente não a alcança o 
entendimento. E que duas coisas enigmáticas são estas? Pulvis es, tu in 
pulverem reverteris: Sois pó, e em pó vos haveis de converter, – Sois 
pó, é a presente; em pó vos haveis de converter, é a futura. O pó 
futuro, o pó em que nos havemos de converter, vêem-no os olhos; o pó 
presente, o pó que somos, nem os olhos o vêem, nem o entendimento 
o alcança. Que me diga a Igreja que hei de ser pó: In pulverem 
reverteris, não é necessário fé nem entendimento para o crer. 
Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o estão vendo os olhos. 
Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? As letras 
dizem pó, as pedras cobrem pó, e tudo o que ali há é o nada que 
havemos de ser: tudo pó. Vamos, para maior exemplo e maior horror, a 
esses sepulcros recentes do Vaticano. Se perguntardes de quem são pó 
aquelas cinzas, responder-vos-ão os epitáfios2, que só as distinguem: 
Aquele pó foi Urbano, aquele pó foi Inocêncio, aquele pó foi Alexandre, 
e este que ainda não está de todo desfeito, foi Clemente. De sorte que 
para eu crer que hei de ser pó, não é necessário fé, nem entendimento, 
basta a vista. Mas que me diga e me pregue hoje a mesma Igreja, regra 
da fé e da verdade, que não só hei de ser pó de futuro, senão que já 
sou pó de presente: Pulvis es? Como o pode alcançar o entendimento, 
se os olhos estão vendo o contrário? É possível que estes olhos que 
vêem, estes ouvidos que ouvem, esta língua que fala, estas mãos e 
estes braços que se movem, estes pés que andam e pisam, tudo isto, já 
hoje é pó: Pulvis es? Argumento à Igreja com a mesma Igreja: Memento 
homo3. A Igreja diz-me, e supõe que sou homem: logo não sou pó. O 
homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. 
Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o 
sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? 
Enfim, se me concedem que sou homem: Memento homo, como me 
pregam que sou pó: Quia pulvis es? Nenhuma coisa nos podia estar 
melhor que não ter resposta nem solução esta dúvida. Mas a resposta 
e a solução dela será a matéria do nosso discurso. Para que eu acerte a 
declarar esta dificultosa verdade, e todos nós saibamos aproveitar 
deste tão importante desengano, peçamos àquela Senhora, que só foi 
exceção deste pó, se digne de nos alcançar graça. 

Ave Maria. 
  
II 
  

O homem foi pó e há de ser pó, logo é pó, pois tudo o que 
vive não é o que é, é o que foi e o que há de ser. O exemplo da vara de 
Arão que se converte em serpente. Deus se definiu a Moisés como 
aquele que é o que é, porque só ele é o que foi e o que há de ser. Se 
alguém puder afirmar o mesmo de si próprio também é digno de ser 
adorado. 
  Enfim, senhores, não só havemos de ser pó, mas já somos pó: 
Pulvis es. Todos os embargos que se podiam pôr contra esta sentença 
universal são os que ouvistes. Porém como ela foi pronunciada 

 
1  Lembra-te homem, que és pó, e em pó te hás de converter. 
2 Inscrição feita nos túmulos, normalmente espécie de homenagem ao falecido. 
3 Possível tradução: lembre-se homem. 

definitiva e declaradamente por Deus ao primeiro homem e a todos 
seus descendentes, nem admite interpretação, nem pode ter dúvida. 
Mas como pode ser? Como pode ser que eu que o digo, vós que o 
ouvis, e todos os que vivemos sejamos já pó: Pulvis es? A razão é esta. 
O homem, em qualquer estado que esteja, é certo que foi pó, e há de 
tornar a ser pó. Foi pó, e há de tomar a ser pó? Logo é pó. Porque tudo 
o que vive nesta vida, não é o que é: é o que foi e o que há de ser. Ora 
vede. 
  No dia aprazado em que Moisés e os magos do Egito haviam 
de fazer prova e ostentação de seus poderes diante de el rei Faraó, 
Moisés estava só com Arão de uma parte, e todos os magos da outra. 
Deu sinal o rei, mandou Moisés a Arão que lançasse a sua vara em 
terra, e converteu-se subitamente em uma serpente viva e tão 
temerosa, como aquela de que o mesmo Moisés no deserto se não 
dava por seguro. Fizeram todos os magos o mesmo: começam a saltar 
e a ferver serpentes, porém a de Moisés investiu e avançou a todas 
elas intrépida4 e senhorilmente, e assim, vivas como estavam, sem 
matar nem despedaçar, comeu e engoliu a todas. Refere o caso a 
Escritura, e diz estas palavras: Devoravit virga Aaron virgas eorum: a 
vara de Arão comeu e engoliu as dos egípcios (Êx. 7, 12). Parece que 
não havia de dizer: a vara, senão: a serpente. A vara não tinha boca 
para comer, nem dentes para mastigar, nem garganta para engolir, 
nem estômago para recolher tanta multidão de serpentes. A serpente, 
em que a vara se converteu, sim, porque era um dragão vivo, voraz e 
terrível, capaz de tamanha batalha e de tanta façanha. Pois, por que diz 
o texto que a vara foi a que fez tudo isto, e não a serpente? Porque 
cada um é o que foi e o que há de ser. A vara de Moisés, antes de ser 
serpente, foi vara, e depois de ser serpente, tornou a ser vara; a 
serpente que foi vara e há de tomar a ser vara não é serpente, é vara: 
Virga Aaron. É verdade que a serpente naquele tempo estava viva, e 
andava, e comia, e batalhava, e vencia, e triunfava, mas como tinha 
sido vara, e havia de tomar a ser vara, não era o que era: era o que fora 
e o que havia de ser: Virga. 
  Ah! serpentes astutas do mundo vivas, e tão vivas! Não vos 
fieis da vossa vida nem da vossa viveza; não sois o que cuidais nem o 
que sois: sois o que fostes e o que haveis de ser. Por mais que vós 
vejais agora um dragão coroado e vestido de armas douradas, com a 
cauda levantada e retorcida açoitando os ventos, o peito inchado, as 
asas estendidas, o colo encrespado e soberbo, a boca aberta, dentes 
agudos, língua trifurcada, olhos cintilantes, garras e unhas rompentes, 
por mais que se veja esse dragão já tremular na bandeira dos 
lacedemônios5, já passear nos jardins das hespérides6, já guardar os 
tesouros de Midas, ou seja, dragão volante entre os meteoros, ou 
dragão de estrelas entre as constelações, ou dragão de divindade 
afetada entre as hierarquias, se foi vara, e há de ser vara, é vara; se foi 
terra, e há de ser terra, é terra; se foi nada, e há de ser nada, é nada, 
porque tudo o que vive neste mundo é o que foi e o que há de ser. Só 
Deus é o que é, mas por isso mesmo. Por isso mesmo. Notai. 
  Apareceu Deus ao mesmo Moisés nos desertos de Madiã; 
manda-o que leve a nova da liberdade ao povo cativo, e perguntando 
Moisés quem havia de dizer que o mandava, para que lhe dessem 
crédito, respondeu Deus e definiu-se: Ego sum qui sum: Eu sou o que 
sou (Êx. 3, 14). Dirás que o que é te manda: Qui est misit me ad vos? 
Qui est? O que é? E que nome, ou que distinção é esta? Também 
Moisés é o que é, também Faraó é o que é, também o povo, com que 
há de falar, é o que é. Pois se este nome e esta definição toca a todos e 
a tudo, como a toma Deus só por sua? E se todos são o que são, e cada 
um é o que é, por que diz Deus não só como atributo, senão como 
essência própria da sua divindade: Ego sum qui sum: Eu sou o que sou? 
Excelentemente S. Jerônimo, respondendo com as palavras do 

 
4 Sem medo. 
5 Que está relacionado com a Lacedemônia, Lacônia ou Esparta, na Grécia 
Antiga. Substantivo masculino Natural ou habitante da Lacedemônia, Lacônia ou 
Esparta: os lacedemônios eram severos nos seus hábitos. 
6 Na mitologia grega, são primitivas deusas primaveris que representavam o 
espírito fertilizador da natureza, donas do jardim das Hespérides, situado no 
extremo ocidental do mundo. 
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Apocalipse: Qui est, et qui erat, et qui venturus est7, Sabeis por que diz 
Deus: Ego sum qui sum? Sabeis por que só Deus é o que é? Porque só 
Deus é o que foi e o que há de ser. Deus é Deus, e foi Deus, e há de ser 
Deus; e só quem é o que foi e o que há de ser, é o que é: Qui est, et qui 
erat, et qui venturus est. Ego sum qui sum. De maneira que quem é o 
que foi e o que há de ser, é o que é, e este é só Deus. Quem não é o 
que foi e o que há de ser, não é o que é: é o que foi e o que há de ser: e 
esses somos nós. Olhemos para trás: que é o que fomos? Pó. Olhemos 
para diante: que é o que havemos de ser? Pó. Fomos pó e havemos de 
ser pó? Pois isso é o que somos: Pulvis es. 
  Eu bem sei que também há deuses da terra, e que esta terra 
onde estamos foi a pátria comum de todos os deuses, ou próprios, ou 
estrangeiros. Aqueles deuses eram de diversos metais; estes são de 
barro, ou cru ou mal cozido, mas deuses. Deuses na grandeza, deuses 
na majestade, deuses no poder, deuses na adoração, e também deuses 
no nome: Ego dixi, dii estis. Mas se houver, que pode haver, se houver 
algum destes deuses que cuide ou diga: Ego sum qui sum, olhe 
primeiro o que foi e o que há de ser. Se foi Deus, e há de ser Deus, é 
Deus: eu o creio e o adoro; mas se não foi Deus, nem há de ser Deus, se 
foi pó, e há de ser pó, faça mais caso da sua sepultura que da sua 
divindade. Assim lho disse e os desenganou o mesmo Deus que lhes 
chamou deuses: Ego dixi, dii estis. Vos autem sicut homimes 
moriemini8. Quem foi pó e há de ser pó, seja o que quiser e quanto 
quiser, é pó: Pulvis es. 
  
III 
  

Jó define-se como quem foi pó e há de ser pó: Abraão define-
se como quem é pó. O texto sagrado não diz: converter-vos-eis em pó 
mas tornareis a ser pó. O que chamamos vida não é mais que um 
círculo que fazemos de pó a pó. 

Parece-me que tenho provado a minha razão e a 
conseqüência dela. Se a quereis ver praticada em próprios termos, sou 
contente. Praticaram este desengano dois homens que sabiam mais de 
nós que nós: Abraão e Jó, com outro memento como o nosso, dizia a 
Deus:  Memento quaeso, quod sicuit lutum feceris me, et in 
pulverem deduces me: Lembrai-vos, Senhor, que me fizestes de pó, e 
que em pó me haveis de tomar (Jó 10, 9). – Abraão, pedindo licença ou 
atrevimento para falar a Deus: Loquar ad Dominum, cum sim pulvis et 
cinis: Falar-vos-ei, Senhor, ainda que sou pó e cinza (Gên. 18, 27). – Já 
vedes a diferença dos termos que não pode ser maior, nem também 
mais natural ao nosso intento. Jó diz que foi pó e há de ser pó; Abraão 
não diz que foi, nem que há de ser, senão que já é pó: Cum sim pulvis 
et cinis9. Se um destes homens fora morto e outro vivo, falavam muito 
propriamente, porque todo o vivo pode dizer: Eu fui pó, e hei de ser 
pó; e um morto, se falar, havia de dizer: Eu já sou pó. Mas Abraão que 
disse isto, não estava morto, senão vivo, como Jó; e Abraão e Jó não 
eram de diferente metal, nem de diferente natureza. Pois se ambos 
eram da mesma natureza, e ambos estavam vivos, como diz um que já 
é pó, e outro não diz que o é, senão que o foi e que o há de ser? Por 
isso mesmo. Porque Jó foi pó e há de ser pó, por isso Abraão é pó. Em 
Jó falou a morte, em Abraão falou a vida, em ambos a natureza. Um 
descreveu-se pelo passado e pelo futuro, o outro definiu-se pelo 
presente; um reconheceu o efeito, o outro considerou a causa; um 
disse o que era, o outro declarou o porquê. Porque Jó e Abraão e 
qualquer outro homem foi pó, por isso já é pó. Fostes pó e haveis de 
ser pó como Jó? Pois já sois pó como Abraão: Cum sim pulvis et cinis. 

Tudo temos no nosso texto, se bem se considera, porque as 
segundas palavras dele não só contêm a declaração, senão também a 
razão das primeiras. Pulvis es: sois pó. E por quê? Porque in pulverem 
reverteris: porque fostes pó e haveis de tomar a ser pó. Esta é a força 
da palavra reverteris10, a qual não só significa o pó que havemos de ser, 
senão também o pó que somos. Por isso não diz: converteras, 
converter-vos-eis em pó, senão: reverteris, tornareis a ser o pó que 

 
7 Aquele que é, e que era, e que há de vir (Apc.1, 4). 
8  Eu disse: Sois deuses... Mas vós, como homens, morrereis (SI. 81, 6 s). 
9 Sou pó e cinza. 
10 Retorno. 

fostes. Quando dizemos que os mortos se convertem em pó, falamos 
impropriamente, porque aquilo não é conversão, é reversão: 
reverteras. É tomar a ser na morte o pó que somos no nascimento; é 
tomar a ser na sepultura o pó que somos no campo damasceno. E 
porque somos pó e havemos de tomar a ser pó: In pulverem 
reverteris11, por isso já somos pó: Pulvis es. –Não é exposição minha, 
senão formalidade do mesmo texto, com que Deus pronunciou a 
sentença de morte contra Adão: Donec reverteris in terram de qua 
sumptus es: quia pulvis es (Gên. 3, 19): – Até que tomes a ser a terra de 
que fostes formado, porque és pó. – De maneira que a razão e o 
porquê de sermos pó: Quia pulvis es, é porque somos pó, e havemos de 
tomar a ser pó: Donec revertaris in terram de qua sumptus es. 

Só parece que se pode opor ou dizer em contrário, que 
aquele donec12: até que, significa tempo em meio entre o pó que 
somos e o pó que havemos de ser, e que neste meio tempo não somos 
pó. Mas a mesma verdade divina que disse: donec, disse também: 
pulvis es. E a razão desta conseqüência está no reverteris, porque a 
reversão com que tomamos a ser o pó que fomos começa 
circularmente, não do último senão do primeiro ponto da vida. Notai. 
Esta nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó 
a pó: do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem o círculo 
maior, outros menor, outros mais pequeno, outros mínimo: De utero 
translatus ad tumulum13. Mas, ou o caminho seja largo, ou breve, ou 
brevíssimo, como é círculo de pó a pó, sempre e em qualquer parte da 
vida somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo 
ponto, quanto mais se aparta dele tanto mais se chega para ele; e 
quem quanto mais se aparta mais se chega, não se aparta. O pó que foi 
nosso princípio, esse mesmo, e não outro, é o nosso fim, e porque 
caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece 
que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele; o passo 
que nos aparta, esse mesmo nos chega; o dia que faz a vida, esse 
mesmo a desfaz. E como esta roda que anda e desanda juntamente 
sempre nos vai moendo, sempre somos pó. Por isso, quando Deus 
intimou a Adão a reversão ou revolução deste círculo: Donec revertaris, 
das premissas: pó foste, e pó serás, – tirou por conseqüência: pó és: 
Quia pulvis es14. Assim que desde o primeiro instante da vida até o 
último nos devemos persuadir e assentar conosco, que não só somos e 
havemos de ser pó, senão que já o somos, e por isso mesmo. Foste pó 
e hás de ser pó? És pó: Pulvis es. 
  
IV 
  

Se já somos pó, qual a diferença existente entre vivos e 
mortos? Os vivos são o pó levantado pelo vento, os mortos são o pó 
caído. Adão, feito de pó, recebendo o vento do sopro divino torna-se 
vivo. Nas Escrituras, levantar é viver, cair é morrer. Assim, como 
distingue Davi, há o pó da morte e o pó da vida. 
  Ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois 
Deus o disse, perguntar-me-eis e com muita razão, em que nos 
distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também 
somos pó: em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimo-nos 
os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são 
pó levantado, os mortos são pó caído: os vivos são pó que anda, os 
mortos são pó que jaz: Hic jacet15. Estão essas praças no verão cobertas 
de pó; dá um pé-de-vento, levanta-se o pó no ar, e que faz? O que 
fazem os vivos, e muitos vivos. Não aquieta o pó, nem pode estar 
quedo: anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela; já vai 
adiante, já toma atrás; tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo 
perturba, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete, sem 
aquietar, nem sossegar um momento, enquanto o vento dura. Acalmou 
o vento, cai o pó, e onde o vento parou, ali fica, ou dentro de casa, ou 
na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, 
ou na campanha. Não é assim? Assim é. E que pó, e que vento é este? 

 
11 Voltar a ser pó. 
12 Até que / a tradução está na sequência. 
13 Desde o ventre trasladado para a sepultura (Jó 10, 19). 
14 Porque pó és. 
15 Aqui está. 
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O pó somos nós: Quia pulvis es; o vento é a nossa vida: Quia ventus es 
vita mea (Jó 7, 7). Deu o vento, levantou-se o pó; parou o vento, caiu. 
Deu o vento, eis o pó levantado: esses são os vivos. Parou o vento, eis o 
pó caído: estes são os mortos. Os vivos pó, os mortos pó; os vivos pó 
levantado, os mortos pó caído; os vivos pó com vento, e por isso vãos; 
os mortos pó sem vento, e por isso sem vaidade. Esta é a distinção, e 
não há outra. 
  Nem cuide alguém que é isto metáfora ou comparação, 
senão realidade experimentada e certa. Forma Deus de pó aquela 
primeira estátua, que depois se chamou corpo de Adão. Assim o diz o 
texto original: Formavit Deus hominem de pulvere terrae16 (Gên. 2, 7). 
A figura era humana e muito primorosamente delineada, mas a 
substância ou a matéria não era mais que pó. A cabeça pó, o peito pó, 
os braços pó, os olhos, a boca, a língua, o coração, tudo pó. Chega-se 
pois Deus à estátua, e que fez? Inspiravit in faciem ejus: Assoprou-a 
(Gên. 2, 7). E tanto que o vento do assopro deu no pó: Et factus est 
homo in animam viventem: eis o pó levantado e vivo; já é homem, já se 
chama Adão. Ah! pó, se aquietaras e pararas aí! Mas pó assoprado, e 
com vento, como havia de aquietar? Ei-lo abaixo, ei-lo acima, e tanto 
acima, e tanto abaixo, dando uma tão grande volta, e tantas voltas. Já 
senhor do universo, já escravo de si mesmo; já só, já acompanhado; já 
nu, já vestido; já coberto de folhas; já de peles; já tentado, já vencido; 
já homiziado, já desterrado; já pecador, já penitente, e para maior 
penitência, pai, chorando os filhos, lavrando a terra, recolhendo 
espinhos por frutos, suando, trabalhando, lidando, fatigando, com 
tantos vaivéns do gosto e da fortuna, sempre em uma roda viva. Assim 
andou levantado o pó enquanto durou o vento. O vento durou muito, 
porque naquele tempo eram mais largas as vidas, mas alfim17 parou. E 
que lhe sucedeu no mesmo ponto a Adão? O que sucede ao pó. Assim 
como o vento o levantou, e o sustinha, tanto que o vento parou, caiu. 
Pó levantado, Adão vivo; pó caído, Adão morto: Et mortuus est18. 
  Este foi o primeiro pó, e o primeiro vivo, e o primeiro 
condenado à morte, e esta é a diferença que há de vivos a mortos, e de 
pó a pó. Por isso na Escritura o morrer se chama cair, e o viver levantar-
se. O morrer cair: Vos autem sicut hominas moriemini, et sicut unus de 
principibus cadetis19. O viver, levantar-se: Adolescens, tibi dico, surge20. 
Se levantados, vivos; se caídos, mortos; mas ou caídos ou levantados, 
ou mortos, ou vivos, pó: os levantados pó da vida, os mortos pó da 
morte. Assim o entendeu e notou Davi, e esta é a distinção que fez 
quando disse: ln pulvere mortis deduxisti me: Levastes-me, Senhor, ao 
pó da morte. Não bastava dizer: In pulverem deduxisti, assim como: In 
pulverem reverteris? Se bastava; mas disse com maior energia: In 
pulverem mortis: ao pó da morte, porque há pó da morte, e pó da vida: 
os vivos, que andamos em pé, somos o pó da vida: Pulvis es; os mortos, 
que jazem na sepultura, são o pó da morte: In pulverem reverteris. 
  
V 
  

O memento21 dos vivos; lembre-se o pó levantado que há de 
ser pó caído. O vento da vida e o vento da fortuna. A estátua de 
Nabucodonosor22: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo se converte 
em pó de terra. Significado do nome de Adão. Santo Agostinho e a 
glória de Roma. Roma, a caveira do mundo, ainda está sujeita a novas 
destruições. Salomão e o espelho do passado e do futuro. 
  À vista desta distinção tão verdadeira e deste desengano tão 
certo, que posso eu dizer ao nosso pó senão o que lhe diz a Igreja: 
Memento homo. Dois mementos hei de fazer hoje ao pó: um memento 
ao pó levantado, outro memento ao pó caído; um memento ao pó que 
somos, outro memento ao pó que havemos de ser; um memento ao pó 
que me ouve, outro memento ao pó que não pode ouvir. O primeiro 
será o memento dos vivos, o segundo o dos mortos. 

 
16 Deus criou o homem do pó da terra. 
17 Enfim, ao fim, ao cabo, finalmente. 
18 Está morto. 
19 Mas vós como homens morrereis, e caireis como um dos príncipes (SI. 81, 7). 
20  Moço, eu te mando: levanta-te (Lc. 7,14). 
21 Recordação. 
22 O mais poderoso rei da Babilônia. 

  Aos vivos, que direi eu? Digo que se lembre o pó levantado 
que há de ser pó caído. Levanta-se o pó com o vento da vida, e muito 
mais com o vento da fortuna; mas lembre-se o pó que o vento da 
fortuna não pode durar mais que o vento da vida, e que pode durar 
muito menos, porque é mais inconstante. O vento da vida por mais que 
cresça, nunca pode chegar a ser bonança; o vento da fortuna, se 
cresce, pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade que se 
afogue nela o mesmo vento da vida. Pó levantado, lembra-te outra vez 
que hás de ser pó caído, e que tudo há de cair e ser pó contigo. Estátua 
de Nabuco: ouro, prata, bronze, ferro, lustre, riqueza, fama, poder, 
lembra-te que tudo há de cair de um golpe, e que então se verá o que 
agora não queremos ver: que tudo é pó, e pó de terra. Eu não me 
admiro, senhores, que aquela estátua em um momento se convertesse 
toda em pó: era imagem de homem; isso bastava. O que me admira e 
admirou sempre é que se convertesse, como diz o texto, em pó de 
terra: In favillam aestivae areae23 (Dan. 2, 35). A cabeça da estátua não 
era de ouro? Pois por que se não converte o ouro em pó de ouro? O 
peito e os braços não eram de prata? Por que se não converte a prata 
em pó de prata? O ventre não era de bronze, e o demais de ferro? Por 
que se não converte o bronze em pó de bronze e o ferro em pó de 
ferro? Mas o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo em pó de terra? Sim. 
Tudo em pó de terra. Cuida o ilustre desvanecido que é de ouro, e todo 
esse resplendor, em caindo, há de ser pó, e pó de terra. Cuida o rico 
inchado que é de prata, e toda essa riqueza em caindo há de ser pó, e 
pó de terra. Cuida o robusto que é de bronze, cuida o valente que é de 
ferro, um confiado, outro arrogante, e toda essa fortaleza, e toda essa 
valentia em caindo há de ser pó, e pó de terra: In favillam aestivae 
areae. 
  Senhor pó: Nimium ne crede colori24. A pedra que desfez em 
pó a estátua, é a pedra daquela sepultura. Aquela pedra, é como a 
pedra do pintor, que mói todas as cores, e todas as desfaz em pó. O 
negro da sotaina25, o branco da cota, o pavonaço26 do mantelete, o 
vermelho da púrpura, tudo ali se desfaz em pó. Adão quer dizer ruber, 
o vermelho, porque o pó do campo damasceno, de que Adão foi 
formado, era vermelho, e parece que escolheu Deus o pó daquela cor 
tão prezada, para nela, e com ela, desenganar a todas as cores27. 
Desengane-se a escarlata mais fina, mais alta e mais coroada, e 
desenganem-se daí abaixo todas as cores, que todas se hão de moer 
naquela pedra e desfazer em pó, e o que é mais, todas em pó da 
mesma cor. Na estátua o ouro era amarelo, a prata branca, o bronze 
verde, o ferro negro, mas tanto que a tocou a pedra, tudo ficou da 
mesma cor, tudo da cor da terra: In favillam aestivae areae. O pó 
levantado, como vão, quis fazer distinções de pó a pó, e porque não 
pôde distinguir a substância, pôs a diferença nas cores. Porém a morte, 
como vingadora de todos os agravos da natureza, a todas essas cores 
faz da mesma cor, para que não distinga a vaidade e a fortuna os que 
fez iguais a razão. Ouvi a Santo Agostinho: Respice sepulchra et vide 
quis dominus, quis servus, quis pauper, quis dives? Discerne, si potes, 
regem a vincto, fortem a debili, pulchrum a deformi: Abri aquelas 
sepulturas, diz Agostinho, e vede qual é ali o senhor e qual o servo; 
qual é ali o pobre e qual o rico? Discerne, si potes: distingui-me ali, se 
podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro do 
escravo de Argel carregado de ferros? Distingui-los? Conhecei-los? Não 
por certo. O grande e o pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o 
ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o alemão e o 
etíope, todos ali são da mesma cor. 
  Passa Santo Agostinho da sua África à nossa Roma, e 
pergunta assim: Ubi sunt quos ambiebant civium potentatus? Ubi 
insuperabiles imperatores? Ubi exercituum duces? Ubi satrapae et 
tyranni?[10] Onde estão os cônsules romanos? Onde estão aqueles 
imperadores e capitães famosos, que desde o Capitólio mandavam o 
mundo? Que se fez dos Césares e dos Pompeus, dos Mários e dos Silas, 
dos Cipiões e dos Emílios? Os Augustos, os Cláudios, os Tibérios, os 

 
23 Em pedaços juntos. 
24 Não dês crédito ao demasiado colorido 
25 Vestimenta usada pelos padres. 
26 Ostentação. 
27 Hieronymus hic in quaest. Hebraic. tyran. Hugo Abu!, etc. 
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Vespasianos, os Titos, os Trajanos, que é deles? Nunc omnia pulvis28: 
tudo pó; Nunc omnia favillae: tudo cinza; Nunc in paucis versibus 
eorum memoria est: não resta de todos eles outra memória, mais que 
os poucos versos das suas sepulturas. Meu Agostinho, também esses 
versos que se liam então, já os não há: apagaram-se as letras, comeu o 
tempo as pedras; também as pedras morrem: Mors etiam saxis, 
nominibusque venit29. Oh! que memento este para Roma! 
  Já não digo como até agora: lembra-te homem que és pó 
levantado e hás de ser pó caído. O que digo é: lembra-te Roma que és 
pó levantado, e que és pó caído juntamente. Olha Roma daqui para 
baixo, e ver-te-ás caída e sepultada debaixo de ti; olha Roma de lá para 
cima, e ver-te-ás levantada e pendente em cima de ti. Roma sobre 
Roma, e Roma debaixo de Roma. Nas margens do Tibre, a Roma que se 
vê para cima, vê-se também para baixo; mas aquilo são sombras. Aqui 
a Roma que se vê em cima, vê-se também embaixo, e não é engano da 
vista, senão verdade; a cidade sobre as ruínas, o corpo sobre o cadáver, 
a Roma viva sobre a morta. Que coisa é Roma senão um sepulcro de si 
mesma? Embaixo as cinzas, em cima a está-tua; embaixo os ossos, em 
cima o vulto. Este vulto, esta majestade, esta grandeza é a imagem, e 
só a imagem, do que está debaixo da terra. Ordenou a Providência 
divina que Roma fosse tantas vezes destruída, e depois edificada sobre 
suas ruínas, para que a cabeça do mundo tivesse uma caveira em que 
se ver. Um homem pode-se ver na caveira de outro homem; a cabeça 
do mundo não se podia ver senão na sua própria caveira. Que é Roma 
levantada? A cabeça do mundo. Que é Roma caída? A caveira do 
mundo. Que são esses pedaços de Termas e Coliseus senão os ossos 
rotos e truncados desta grande caveira? E que são essas colunas, essas 
agulhas desenterradas, senão os dentes, mais duros, desencaixados 
dela! Oh! que sisuda seria a cabeça do mundo se se visse bem na sua 
caveira! 
  Nabuco, depois de ver a estátua convertida em pó, edificou 
outra estátua. Louco! Que é o que te disse o profeta? Tu rex es caput: 
Tu, rei, és a cabeça da estátua (Dan. 2,38). Pois se tu és a cabeça, e 
estás vivo, olhe a cabeça viva para a cabeça defunta, olhe a cabeça 
levantada para a cabeça caída, olhe a cabeça para a caveira Oh! se 
Roma fizesse o que não soube fazer Nabuco! Oh! se a cabeça do 
mundo olhasse para a caveira do mundo! A caveira é maior que a 
cabeça para que tenha menos lugar a vaidade, e maior matéria o 
desengano. Isto fui, e isto sou? Nisto parou a grandeza daquele imenso 
todo, de que hoje sou tão pequena parte? Nisto parou. E o pior é, 
Roma minha, se me dás licença para que to diga, que não há de parar 
só nisto. Este destroço e estas ruínas que vês tuas, não são as últimas: 
ainda te espera outra antes do fim do mundo profetizado nas 
Escrituras. Aquela Babilônia de que fala S. João, quando diz no 
Apocalipse: Cedidit, cedidit Babylon (Apoc. 14, 8), é Roma, não pelo que 
hoje é, senão pelo que há de ser. Assim o entendem S. Jerônimo, Santo 
Agostinho, S. Ambrósio, Tertuliano, Ecumênio, Cassiodoro, e outros 
Padres, a quem seguem concordemente intérpretes e teólogos. Roma, 
a espiritual, é eterna, porque Portae inferi non praevalebunt adversus 
eam30. Mas Roma, a temporal, sujeita está como as outras metrópoles 
das monarquias, e não só sujeita, mas condenada à catástrofe das 
coisas mudáveis e aos eclipses do tempo. Nas tuas ruínas vês o que 
foste, nos teus oráculos lês o que hás de ser, e se queres fazer 
verdadeiro juízo de ti mesma pelo que foste e pelo que hás de ser, 
estima o que és. 
  Nesta mesma roda natural das coisas humanas, descobriu a 
sabedoria de Salomão dois espelhos recíprocos, que podemos chamar 
do tempo, em que se vê facilmente o que foi e o que há de ser. Quid 
est quod fuit? Ipsum quod futurum est. Quid est quod factum est? 
Ipsum quod faciendum est: Que é o que foi? Aquilo mesmo que há de 
ser. Que é o que há de ser? Aquilo mesmo que foi (Ecl.1, 9). Ponde 
estes dois espelhos um defronte do outro, e assim como os raios do 
ocaso ferem o oriente e os do oriente o ocaso, assim, por reverberação 
natural e recíproca, achareis que no espelho do passado se vê o que há 
de ser, e no do futuro o que foi. Se quereis ver o futuro, lede as 

 
28 A tradução desse trecho é a expressão seguinte. 
29 Também as pedras e os nomes morrem. 
30 As portas do inferno não prevalecerão contra ela (Mt. 16, 18). 

histórias e olhai para o passado; se quereis ver o passado, lede as 
profecias e olhai para o futuro. E quem quiser ver o presente, para 
onde há de olhar? Não o disse Salomão, mas eu o direi. Digo que olhe 
juntamente para um e para outro espelho. Olhai para o passado e para 
o futuro, e vereis o presente. A razão ou conseqüência é manifesta. Se 
no passado se vê o futuro, e no futuro se vê o passado, segue-se que 
no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro 
do passado, e o mesmo presente é o passado do futuro. Quid est quod 
fuit? Ipsum quod futurum est. Quid est quod est? Ipsum quod fuit et 
quod futurum est. Roma, o que foste, isso hás de ser; e o que foste, e o 
que hás de ser, isso és. Vê-te bem nestes dois espelhos do tempo, e 
conhecer-te-ás. E se a verdade deste desengano tem lugar nas pedras, 
quanto mais nos homens. No passado foste pó? No futuro hás de ser 
pó? Logo, no presente és pó: Pulvis es. 
  
VI 
  

O memento dos mortos: lembre-se o pó caído que há de ser 
pó levantado. O pó que foi homem, há de tornar a ser homem. Jó 
compara-se à fênix e não à águia. O autor não teme a morte, teme a 
imortalidade, já reconhecida pelos filósofos pagãos. Nem vivemos 
como mortais, nem vivemos como imortais. A observação de Sêneca 
  Este foi o memento dos vivos; acabo com o memento dos 
mortos. Aos vivos disse: lembre-se o pó levantado que há de ser pó 
caído. Aos mortos digo: lembre-se o pó caído que há de ser pó 
levantado. Ninguém morre para estar sempre morto; por isso a morte 
nas Escrituras se chama sono. Os vivos caem em terra com o sono da 
morte: os mortos jazem na sepultura dormindo, sem movimento nem 
sentido, aquele profundo e dilatado letargo; mas quando o pregão da 
trombeta final os chamar a juízo, todos hão de acordar e levantar-se 
outra vez. Então dirá cada um com Davi: Ego dormivi, et soporatus sum, 
et esxurrexi31. Lembre-se pois o pó caído que há de ser pó levantado. 

Este segundo memento é muito mais terrível que o primeiro. 
Aos vivos disse: Memento homo quia pulvis es, et in pulverem 
reverteris; aos mortos digo com as palavras trocadas, mas com sentido 
igualmente verdadeiro: Memento pulvis quia homo es, et in hominem 
reverteris: lembra-te pó que és homem, e que em homem te hás de 
tomar. Os que me ouviram já sabem que cada um é o que foi e o que 
há de ser. Tu que jazes nesta sepultura, sabe-o agora. Eu vivo, tu estás 
morto; eu falo, tu estás mudo; mas assim como eu sendo homem, 
porque fui pó, e hei de tomar a ser pó, sou pó, assim tu, sendo pó, 
porque foste homem, e hás de tornar a ser homem, és homem. Morre 
a águia, morre a fênix, mas a águia morta não é águia, a fênix morta é 
fênix. E por quê? A águia morta não é águia porque foi águia, mas não 
há de tomar a ser águia. A fênix morta é fênix, porque foi fênix, e há de 
tornar a ser fênix. Assim és tu que jazes nessa sepultura. Morto sim, 
desfeito em cinzas sim, mas em cinzas como as da fênix. A fênix 
desfeita em cinzas é fênix, porque foi fênix, e há de tornar a ser fênix. E 
tu desfeito também em cinzas és homem, porque foste homem, e hás 
de tomar a ser homem. Não é a proposição, nem comparação minha, 
senão da Sabedoria e Verdade eterna. Ouçam os mortos a um morto 
que melhor que todos os vivos conheceu e pregou a fé da imortalidade. 
In nidulo meo moriar, et sicut phoenix multiplicabo dies meos: Morrerei 
no meu ninho, diz Jó, e como fênix multiplicarei os meus dias. Os dias 
soma-os a vida, diminui-os a morte e multiplica-os a ressurreição. Por 
isso Jó como vivo, como morto e como imortal se compara à fênix. Bem 
pudera este grande herói, pois chamou ninho à sua sepultura, 
comparar-se à rainha das aves, como rei que era. Mas falando de si e 
conosco naquela medida em que todos somos iguais, não se comparou 
à águia, senão à fênix, porque o nascer águia é fortuna de poucos, o 
renascer fênix é natureza de todos. Todos nascemos para morrer, e 
todos morremos para ressuscitar. Para nascer antes de ser, tivemos 
necessidade de pai e mãe que nos gerasse; para renascer depois de 
morrer, como a fênix, o mesmo pó em que se corrompeu e desfez o 
corpo, é o pai e a mãe de que havemos de tomar a ser gerados. 

 
31 Eu dormi e estive sepultado no sono, e levantei-me (Sl.3,6). 
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Putredini dixi: pater meus es, mater mea, et soror mea verinibus32. 
Sendo pois igualmente certa esta segunda metamorfose, como a 
primeira, preguemos também aos mortos, como pregou Ezequiel, para 
que nos ouçam mortos e vivos (Ez. 37, 4). Se dissemos aos vivos: 
lembra-te homem que és pó, porque foste pó, e hás de tomar a ser pó, 
– brademos com a mesma verdade aos mortos que já são pó; lembra-
te pó que és homem porque foste homem, e hás de tornar a ser 
homem: Memento pulvis quia homo es, et in hominem reverteris. 
  Senhores meus, não seja isto cerimônia: falemos muito 
seriamente, que o dia é disso. Ou cremos que somos imortais, ou não. 
Se o homem acaba com o pó, não tenho que dizer; mas se o pó há de 
tomar a ser homem, não sei o que vos diga, nem o que me diga. A mim 
não me faz medo o pó que hei de ser; faz medo o que há de ser o pó. 
Eu não temo na morte a morte, temo a imortalidade; eu não temo hoje 
o dia de cinza, temo hoje o dia de Páscoa, porque sei que hei de 
ressuscitar, porque sei que hei de viver para sempre, porque sei que 
me espera uma eternidade, ou no céu, ou no inferno. Scio enim quod 
Redemptor meus vivit, et in novíssimo die de terra surrecturus sum33 
Scio, diz. Notai. Não diz: Creio, senão, Scio, sei. Porque a verdade e 
certeza da imortalidade do homem não só é fé, senão também ciência. 
Por ciência e por razão natural a conheceram Platão, Aristóteles e 
tantos outros filósofos gentios. Mas que importava que o não 
alcançasse a razão onde está a fé? Que importa a autoridade dos 
homens onde está o testemunho de Deus? O pó daquela sepultura está 
clamando: De terra surrecturus sum, et rursum circumdabor pelle mea, 
et in carne mea videbo Deum meum, quem visurus sum ego ipse, et 
oculi mei conspecturi sunt, et non alius.34 Este homem, este corpo, 
estes ossos, esta carne, esta pele, estes olhos, este eu, e não outro, é o 
que há de morrer? Sim; mas reviver e ressuscitar à imortalidade. 
Mortal até o pó, mas depois do pó, imortal. Credis hoc? Utique, 
Domine35. Pois que efeito faz em nós este conhecimento da morte, e 
esta fé da imortalidade? 
  Quando considero na vida que se usa, acho que não vivemos 
como mortais, nem vivemos como imortais. Não vivemos como 
mortais, porque tratarnos das coisas desta vida como se esta vida fora 
eterna. Não vivemos como imortais, porque nos esquecemos tanto da 
vida eterna, como se não houvera tal vida. Se esta vida fora imortal, e 
nós imortais, que havíamos de fazer, senão o que fazemos? Estai 
comigo. Se Deus, assim como fez um Adão, fizera dois, e o segundo 
fora mais sisudo que o nosso, nós havíamos de ser mortais como 
somos, e os filhos de outro Adão haviam de ser imortais. E estes 
homens imortais, que haviam de fazer neste mundo? Isto mesmo que 
nós fazemos. Depois que não coubessem no Paraíso, e se fossem 
multiplicando, haviam-se de estender pela terra, haviam de conduzir 
de todas as partes do mundo todo o bom, precioso e deleitoso que 
Deus para eles tinha criado, haviam de ordenar cidades e palácios, 
quintas, jardins, fontes, delícias, banquetes, representações, músicas, 
festas, e tudo aquilo que pudesse formar uma vida alegre e deleitosa. 
Não é isto o que nós fazemos? E muito mais do que eles haviam de 
fazer, porque o haviam de fazer com justiça, com razão, com modéstia, 
com temperança; sem luxo, sem soberba, sem ambição, sem inveja; e 
com concórdia, com caridade, com humanidade. Mas como se ririam 
de nós, e como pasmariam de nós aqueles homens imortais! Como se 
ririam das nossas loucuras, como pasmariam da nossa cegueira, vendo-
nos tão ocupados, tão solícitos, tão desvelados pela nossa vidazinha de 
dois dias, e tão esquecidos, e descuidados da morte, como se fôramos 
tão imortais como eles! Eles sem dor, nem enfermidade; nós enfermos 
e gemendo; eles vivendo sempre, nós morrendo; eles não sabendo o 
nome à sepultura, nós enterrando uns a outros; eles gozando o mundo 
em paz, e nós fazendo demandas e guerras pelo que não havemos de 

 
32 Eu disse à podridão: Tu és meu pai; e aos bichos: Vós sois minha mãe e minha 
irmã (Jó 17, 14). 
33 Porque eu sei que o meu Remidor vive, e que eu no derradeiro dia surgirei da 
terra (Jó 19, 25). 
34 Surgirei da terra, e serei novamente revestido da minha pele, e na minha 
própria came verei a meu Deus, a quem eu mesmo hei de ver e meus olhos hão 
de contemplar, e não outro (Jó 19, 25 ss). 
35 Crês isto? Sim, Senhor (Jo. 11, 26). 

gozar. Homenzinhos miseráveis, – haviam de dizer, – homenzinhos 
miseráveis, loucos, insensatos; não vedes que sois mortais? Não vedes 
que haveis de acabar amanhã? Não vedes que vos hão de meter 
debaixo de uma sepultura, e que de tudo quanto andais afanando e 
adquirindo, não haveis de lograr mais que sete pés de terra? Que 
doidice, que cegueira é logo a vossa? Não sendo como nós, quereis 
viver como nós? – Assim é. Morimur ut mortales, vivimus ut 
immortales: morreremos como mortais que somos, e vivemos como se 
fôramos imortais. Assim o dizia Sêneca gentio à Roma gentia. Vós a isto 
dizeis que Sêneca era um estóico. E não é mais ser cristão que ser 
estóico? Sêneca não conhecia a imortalidade da alma; o mais a que 
chegou foi a, duvidá-la, e contudo entendia isto. 
  
VII 
  

Cuidar da vida imortal. As duas portas da morte. Opinião de 
Aristóteles. A escada do sonho de Jacó. No momento da morte não se 
teme a morte, teme-se a vida. Resolução. 
  Ora, senhores, já que somos cristãos, já que sabemos que 
havemos de morrer e que somos imortais, saibamos usar da morte e da 
imortalidade. Tratemos desta vida como mortais, e da outra como 
imortais. Pode haver loucura mais rematada, pode haver cegueira mais 
cega que empregar-me todo na vida que há de acabar, e não tratar da 
vida que há de durar para sempre? Cansar-me, afligir-me, matar-me 
pelo que forçosamente hei de deixar, e do que hei de lograr ou perder 
para sempre, não fazer nenhum caso! Tantas diligências para esta vida, 
nenhuma diligência para a outra vida? Tanto medo, tanto receio da 
morte temporal, e da eterna nenhum temor? Mortos, mortos, 
desenganai estes vivos. Dizei-nos que pensamentos e que sentimentos 
foram os vossos quando entrastes e saístes pelas portas da morte? A 
morte tem duas portas: Qui exaltas me de portis mortis36. Uma porta 
de vidro, por onde se sai da vida, outra porta de diamante, por onde se 
entra à eternidade. Entre estas duas portas se acha subitamente um 
homem no instante da morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem 
fugir, nem dilatar, senão entrar para onde não sabe, e para sempre. 
Oh! que transe tão apertado! Oh! que passo tão estreito! Oh! que 
momento tão terrível! Aristóteles disse que entre todas as coisas 
terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem mas não entendeu o que 
disse. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela 
eternidade que começa. Não é terrível a porta por onde se sai; a 
terrível é a porta por onde se entra. Se olhais para cima, uma escada 
que chega até o céu; se olhais para baixo, um precipício que vai parar 
no inferno, e isto incerto. 
  Dormindo Jacó sobre uma pedra, viu aquela escada que 
chegava da terra até o céu, e acordou atônito gritando: Terribilis est 
locus iste! Oh! que terrível lugar é este (Gên.18,17)! E por que é 
terrível, Jacó? Non est hic aliud nisi domus Dei et porta caeli: Porque 
isto não é outra coisa senão aporta do céu. – Pois aporta do céu, aporta 
da bem-aventurança é terrível? Sim. Porque é uma porta que se pode 
abrir e que se pode fechar. E aquela porta, que se abriu para as cinco 
virgens prudentes, e que se fechou para as cinco néscias: Et clausa est 
janua (Mt. 25, 10). E se esta porta é terrível para quem olha só para 
cima, quão terrível será para quem olhar para cima e mais para baixo? 
Se é terrível para quem olha só para o céu, quanto mais terrível será 
para quem olhar para o céu e para o inferno juntamente? Este é o 
mistério de toda a escada, em que Jacó não reparou inteiramente, 
como quem estava dormindo. Bem viu Jacó que pela escada subiam e 
desciam anjos, mas não reparou que aquela escada tinha mais degraus 
para descer que para subir: para subir era escada da terra até o céu, 
para descer era escada do céu até o inferno; para subir era escada por 
onde subiram anjos a ser bem-aventurados, para descer era escada por 
onde desceram anjos a ser demônios. Terrível escada para quem não 
sobe, porque perde o céu e a vista de Deus, e mais terrível para quem 
desce, porque não só perdeu o céu e a vista de Deus, mas vai arder no 
inferno eternamente. Esta é a visão mais que terrível que todos 
havemos de ver; este o lugar mais que terrível por onde todos havemos 

 
36 Tu que me retiras das portas da morte (Sl. 9, 15). 
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de passar, e por onde já passaram todos os que ali jazem. Jacó jazia 
sobre a pedra; ali a pedra jaz sobre Jacó, ou Jacó debaixo da pedra. Já 
dormiram o seu sono: Dormierunt somnum suum (Sl. 75, 6); já viram 
aquela visão; já subiram ou desceram pela escada. Se estão no céu ou 
no inferno, Deus o sabe; mas tudo se averiguou naquele momento. 
  Oh! que momento, tomo a dizer, oh! que passo, oh! que 
transe tão terrível! Oh que temores, oh! que aflição, oh! que angústias! 
Ali, senhores, não se teme a morte, teme-se a vida. Tudo o que ali dá 
pena, é tudo o que nesta vida deu gosto, e tudo o que buscamos por 
nosso gosto, muitas vezes com tantas penas. Oh! que diferentes 
parecerão então todas as coisas desta vida! Que verdades, que 
desenganos, que luzes tão claras de tudo o que neste mundo nos cega! 
Nenhum homem há naquele ponto que não desejara muito uma de 
duas: ou não ter nascido, ou tomar a nascer de novo, para fazer uma 
vida muito diferente. Mas já é tarde, já não há tempo: Quia tempus non 
erit amplius (Apc. 10, 6). Cristãos e senhores meus, por misericórdia de 
Deus ainda estamos em tempo. É certo que todos caminhamos para 
aquele passo, é infalível que todos havemos de chegar, e todos nos 
havemos de ver naquele terrível momento, e pode ser que muito cedo. 
Julgue cada um de nós, se será melhor arrepender-se agora, ou deixar 
o arrependimento para quando não tenha lugar, nem seja 
arrependimento. Deus nos avisa, Deus nos dá estas vozes; não 
deixemos passar esta inspiração, que não sabemos se será a última. Se 
então havemos de desejar em vão começar outra vida, comecemo-la 
agora: Dixi: nunc caepi37. Comecemos de hoje em diante a viver como 
quereremos ter vivido na hora da morte. Vive assim como quiseras ter 
vivido quando morras. Oh! que consolação tão grande será então a 
nossa, se o fizermos assim! E pelo contrário, que desconsolação tão 
irremediável e tão desesperada, se nos deixarmos levar da corrente, 
quando nos acharmos onde ela nos leva! É possível que me condenei 
por minha culpa e por minha vontade, e conhecendo muito bem o que 
agora experimento sem nenhum remédio? É possível que por uma 
cegueira de que me não quis apartar, por um apetite que passou em 
um momento, hei de arder no inferno enquanto Deus for Deus? 
Cuidemos nisto, cristãos, cuidemos nisto. Em que cuidamos, e em que 
não cuidamos? Homens mortais, homens imortais, se todos os dias 
podemos morrer, se cada dia nos imos chegando mais à morte, e ela a 
nós, não se acabe com este dia a memória da morte. Resolução, 
resolução uma vez, que sem resolução nada se faz. E para que esta 
resolução dure e não seja como outras, tomemos cada dia uma hora 
em que cuidemos bem naquela hora. De vinte e quatro horas que tem 
o dia, por que se não dará uma hora à triste alma? Esta é a melhor 
devoção e mais útil penitência, e mais agradável a Deus, que podeis 
fazer nesta quaresma. Tomar uma hora cada dia, em que só por só com 
Deus e conosco cuidemos na nossa morte e na nossa vida. E porque 
espero da vossa piedade e do vosso juízo que aceitareis este bom 
conselho, quero acabar deixando-vos quatro pontos de consideração 
para os quatro quartos desta hora. Primeiro: quanto tenho vivido? 
Segundo: como vivi? Terceiro: quanto posso viver? Quarto: como é 
bem que viva? Torno a dizer para que vos fique na memória: Quanto 
tenho vivido? Como vivi? Quanto posso viver? Como é bem que viva? 
Memento homo! 
 
Edição de referência: Sermões , Padre Antônio Vieira, Erechim: Edelbra, 
1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37  Disse: Agora começo (SI. 76, 11). 

SERMÃO DE QUARTA-FEIRA DE CINZA EM ROMA, NA IGREJA DE S. 
ANTÔNIO DOS PORTUGUESES. ANO DE 1673, AOS 15 DE FEVEREIRO, 
DIA DA TRASLADAÇÃO DO MESMO SANTO. 
 
Pulvis es, et in pulverem reverteras38. 
 
I  
  

Duas coisas prega hoje a Igreja: pó e pó. Um é a triaga39 e 
corretivo do outro, como os pós venenosos com que se quis envenenar 
o imperador Valente. 
  Duas coisas prega hoje a Igreja a todos os mortais, ambas 
grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Assim comecei 
eu o ano passado, quando todos estáva-mos mais longe da morte; mas 
hoje, que também estamos todos mais perto dela, importa mais tratar 
do remédio, que encarecer o perigo. Adiantando pois o mesmo 
pensamento, e sobre as mesmas palavras, digo, senhores, que duas 
coisas prega hoje a Igreja a todos os vivos: uma grande, outra maior; 
uma triste, outra alegre; uma temerosa, outra segura; uma certa e 
necessária, outra contingente e livre. E que duas coisas são estas? Pó e 
pó. O pó que somos: Pulvis es, e o pó que havemos de ser: In pulverem 
reverteras. O pó que havemos de ser é triste, é temeroso, é certo e 
necessário, porque ninguém pode escapar da morte; o pó que somos é 
alegre, é seguro, é voluntário e livre, porque se nós o quisermos 
entender e aplicar como convém, o pó que somos será o remédio, será 
a triaga, será o corretivo do pó que havemos de ser. 

Notável foi o caso sucedido em tempo do imperador Valente, 
do qual disse então, com elegante juízo, o poeta Ausônio aquela tão 
celebrada sentença: Et cum Pata volunt, bina venena juvant40. Quis 
uma inimiga doméstica tirar a vida com veneno ao senhor da casa, e 
depois de ter medicado a bebida com certos pós venenosos, duvidando 
ainda se teriam bastante eficácia para segurar melhoro efeito, mandou 
buscar outros. Vieram os segundos pós, lança-os na mesma taça a 
traidora, bebe o inocente marido, mas quando ela esperava que caísse 
subitamente morto, ele ficou tão vivo e sem lesão como dantes. 
Admirável acontecimento! Se os primeiros pós bastavam para matar, e 
os segundos também, ambos juntos, por que não mataram? Este 
homem não era Mitrídates41, que se alimentasse com veneno. Se bebia 
só os primeiros pós morria; se bebia só os segundos, também morria. 
Pois por que não morreu bebendo uns e mais os outros? Porque os 
segundos pós foram corretivos dos primeiros. A guerra que haviam de 
fazer ao coração, fizeram-na entre si, e em vez de matar, mataram-se. 
Tais são os dois pós com que hoje nos ameaça a sentença universal de 
Adão: Pulvis es, um pó; In pulverem reverteris, outro pó, ambos 
mortais, ambos venenosos, mas se nós quisermos, não está na mão dos 
fados, senão na nossa, que um seja a triaga e o corretivo do outro. Isto 
é o que determino pregar hoje. A Igreja põe-vos sobre a cabeça uma 
cinza feita de palmas; eu hei-vos de meter na mão uma palma feita de 
cinzas. Havemos de vencer um pó com outro pó; havemos de curar um 
veneno com outro veneno; havemos de matar uma morte com outra 

 
38 Tu és pó, e em pó te hás de tornar (Gên. 3, 19). 
39 A teriaga, segundo crenças populares antigas, seria um medicamento 
complexo, com sessenta e quatro componentes. Acreditava-se que tinha as 
propriedades de um antídoto para venenos. 
40  Quando os fados o querem. 
41 Mitrídates VI, também conhecido como Mitrídates, o Grande, era o Rei de 
Pontus na Ásia Menor entre 120 a.C. a 63 a.C. O ambicioso Mitrídates iniciou 
três guerras, chamadas de Guerras Mitridáticas. Todas foram contra Roma e 
seus grandes generais romanos Sulla, Lucullus, e Pompeu, o Grande, revelando-
se como um dos seus adversários mais competentes dos romanos.  
Destaca-se na história da toxicologia por ter se protegido contra toxinas desde 
jovem, por tomar, aos poucos, quantidades crescentes de veneno, até chegar ao 
ponto em que ele se sentia capaz de tolerar doses letais. Essa experimentação 
depois produziu um antídoto universal, seu Antidotum Mithridaticum, que 
consistia em vários ingredientes. Há rumores de que, quando Mitrídates foi 
finalmente derrotado por Pompeu na Terceira Guerra Mitridática, o ousado rei 
asiático tentou o suicídio por envenenamento, mas falhou devido a sua 
imunidade acumulada a venenos e foi forçado a fazer um dos seus servos matá-
lo com uma espada. O Antidotum Mithridaticum foi usado nos próximos 1900 
anos sob o nome teriaga. 
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morte: a morte do pó que havemos de ser, com a morte do pó que 
somos: Pulvis es, et in pulverem reverteris. Para que eu saiba preparar 
estes pós de modo que venham a ter uma tão grande virtude, e para 
que vós e eu saibamos aplicar como convém, não por cerimônia, que 
não é o dia disso, senão muito de coração, peçamos a assistência da 
divina graça: Ave Maria. 
 
II 
  

Ser pó por eleição, antes de ser pó por necessidade, os que 
morrem quando morrem, segundo Davi, e os que morrem antes de 
morrer, segundo S. João. Os três perigos da morte: ser uma, ser incerta, 
ser momentânea. 

Pulvis es, et in pulverem reverteris. Homem cristão, com 
quem fala a Igreja, és pó e hás de ser pó. Que remédio? Fazer que um 
pó seja conetivo do outro. Sê desde logo o pó que és, e não temerás 
depois ser o pó que hás de ser. Sabeis, senhores, por que tememos o 
pó que havemos de ser? E porque não queremos ser o pó que somos. 
Sou pó, e hei de ser pó; pois antes de ser o pó que hei de ser, quem ser 
o pó que sou. Já que hei de ser pó por força, quero ser pó por vontade. 
Não é melhor que faça desde já a razão, o que depois há de fazer a 
natureza? Se a natureza me há de resolver em pó, eu quero-me 
resolver a ser pó, e faça a razão por remédio, o que há de fazer a 
natureza sem remédio. Não sei se entendestes toda a metáfora. Quer 
dizer mais claramente que o remédio único contra a morte, é acabar a 
vida antes de morrer. Este é o meu pensamento, e envergonho-me, 
sendo pensamento tão cristão, que o dissesse primeiro um gentio. 
Considera quam pulchra res sit consummare viram ante mortenr deinde 
expectare secunrm reliquam temporis sui partem. Lucílio meu, diz 
Sêneca, escrevendo de Roma à Sicília. O pensamento saiu de Roma, e 
fora melhor que não saísse. — Lucílio meu, considera com atenção o 
que agora te direi, e toma um conselho que te dou como mestre e 
como amigo. Se queres morrer seguro, e viver o que te resta sem 
temor, acaba a vida antes da morte. — Ó grande e profundo conselho, 
merecedor verdadeiramente de melhor autor, e digno de ser abraçado 
de todos os que tiverem fé e entendimento! Consumare viram ante 
morrem: Acabar a vida antes de morrer, e ser pó por eleição, antes de 
ser pó por necessidade. Isto disse e ensinou um homem gentio, porque 
para conhecer esta verdade não é necessário ser cristão; basta ser 
homem: Memento homo. 
  Suba agora a fé sobre a razão, venha a autoridade divina 
sobre a humana, e ouçamos o que diz o céu à terra. Audivi vocem de 
caelo dicentem mihi: Scribe: Beati mortui qui in domino moriuntur (Apc. 
14, 13): Ouvi, diz S. João, uma voz do céu que me dizia e me mandava 
escrever esta sentença: Bem-aventurados os mortos que morrem em o 
Senhor. — Celestial oráculo, mas dificultoso! Quis mortuus mori 
potest? –argúi a pergunta S. Ambrósio.–Que morto há que possa 
morrer? Nullus procul dubio — Nenhum. — Tudo acaba a morte, e tudo 
se acaba com a  morte, até a mesma morte. Quem morreu, já não pode 
morrer. Só os mortos têm este privilégio contra a jurisdição e império 
universal da morte. São sujeitos à morte os príncipes, os reis, os 
monarcas; só os mortos, depois que uma vez lhe pagaram tributo, 
ficarão isentos de sua jurisdição. Por isso Tertuliano chamou 
judiciosamente a sepultura mortis asylum: asilo, e sagrado, da morte. 
Contra a alçada da morte, nem o Vaticano é sagrado, mas a sepultura 
sim, porque os mortos já não podem morrer. Como diz logo a voz do 
céu a S. João: Bem aventurados os mortos que morrem em o Senhor? 
Mortos que morrem? Que mortos são estes? São aqueles mortos que 
acabam a vida antes de morrer. Os que acabam a vida com a morte, 
são vivos que morrem, porque os tomou a morte vivos; os que acabam 
a vida antes de morrer, são mortos que morrem, porque os achou a 
morte já mortos. Illi sunt beati, et illi in Domino moriuntur, qui prius 
moriuntur mundo, postea came, — responde o mesmo S. Ambrósio. 
Sabeis quais são os mortos que morrem? São aqueles que acabaram a 
vida antes de morrer, aqueles que morreram ao mundo antes que a 
morte os tire do mundo: Qui prius moriuntur mundo, postea came. 
Estes são os mortos que morrem; estes são os que morrem em o 
Senhor; estes são os que a voz do céu canoniza por bem-aventurados: 
Beati mortui. 

  E se os que morrem mortos são bem-aventurados, os que 
morrem vivos, que serão? Sem dúvida mal-aventurados. Grande texto 
de Davi: Veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes (SI. 
54, 16): Venha a morte sobre eles, e desçam vivos ao inferno. — A 
primeira parte desta sentença, faz estranha e dificultosa a segunda. 
Que possam homens descer vivos ao inferno, exemplo temos em Datã 
e Abiron: abriu-se a terra, e engoliu-os o inferno vivos (Núm. 16, 32). 
Mas o caso do nosso texto ainda encerra maior maravilha. Diz que virá 
a morte sobre eles: Veniat mors super illos, e que assim descerão vivos 
ao inferno: Et descen-dant in infernum viventes. Se a morte veio sobre 
eles, já os matou, e se já são mortos, como diz o profeta que desceram 
ao inferno vivos? Porque esse é o estado em que os achará a morte. 
Não fala o profeta do estado em que hão de chegar ao inferno, senão 
do estado em que os achará e tomará a morte, quando lá der com eles. 
A morte quando vem, mata a cada um no estado em que o acha. Aos 
que acabaram a vida antes de morrer, mata-os já mortos; aos que não 
quiseram acabar a vida antes da morte, mata-os vivos. Estes tais, vem a 
morte sobre eles; os outros, vão eles sobre a morte. E vai tanta 
diferença de vir a morte sobre vós, ou irdes vós sobre ela, vai tanta 
diferença de morrer assim vivo, ou já morto, que os que morrem 
mortos, são os que têm seguro o céu: Beati mortui, qui in Domino 
moriuntur; e os que morrem vivos, são os que vão ao inferno: Veniat 
mors super illos, et descendant in infernum viventes. 

Senhores meus, o dia é de desenganos. Morrer em o Senhor, 
ou não morrer em o Senhor, haver de ser bem-aventurado, ou não 
haver de ser bem-aventurado, é o ponto único a que se reduz toda esta 
vida e todo este mundo, todas as obras da natureza, e todas as da 
graça, tudo o que somos, e tudo o que havemos de ser, porque é 
salvar, ou não salvar. Este é o negócio de todos os negócios, este é o 
interesse de todos os interesses, esta é a importância de todas as 
importâncias, e esta é e deve ser na cúria42, e fora dela, a pretensão de 
todas as pretensões, porque este é o meio de todos os meios, e o fim 
de todos os fins: morrer em graça, e segurar a bem-aventurança. E se 
me perguntardes: essa bem-aventurança, e esse seguro, e essa graça, 
por que a não promete a voz do céu aos vivos que morrem, senão aos 
mortos que morrem: Mortui qui moriuntur? A razão verdadeira e 
natural, e provada com a experiência de todos os que viveram e 
morreram, é porque aqueles que morrem quando morrem, hão de 
contrastar com todos os perigos e com todas as dificuldades da morte, 
que é coisa muito arriscada naquela hora; porém os que morrem antes 
de morrer, já levam vencidos e superados todos esses perigos e todas 
essas dificuldades, porque na primeira morte desarmaram e venceram 
a segunda. 
  Três coisas (dividamos o discurso para que declaremos e 
apartemos bem este ponto) três coisas fazem duvidosa, perigosa, e 
terrível a morte: ser uma, ser incerta, e ser momentânea. Estas são as 
três cabeças horrendas deste Cérbero43, estas são as três gargantas por 
onde o inferno engole o mundo. E de todas estas dificuldades e perigos 
se livra seguramente só quem? Quem não guarda a morte para a 
morte, quem acaba a vida antes de morrer, quem se resolve a ser pó 
antes de ser pó: Pulvis es. 
 
III 
  

Primeira terrível condição da morte: ser uma. Razão da morte 
de Lázaro. Deus deixou o nascer à natureza e o morrer à eleição. O 
inferno, morte segunda para aqueles que só morrem uma só vez. A 
dupla morte das árvores. 

Primeiramente é terrível e terrivelíssima condição da morte, 
ser uma: Statutum est hominibus semel mori44. Hei de morrer, e uma só 
vez. A lei geral de Adão diz: Morte morieris: Morrerás (Gên. 2, 17). A 
glosa de S. Paulo acrescenta: Semel: Uma vez. E sendo a lei tão 
temerosa, muito mais terrível é a glosa que a mesma lei. Os males 
desta vida, quanto mais se multiplicam, tanto são maiores: 

 
42 Tribunal constituído pelo papa e pelos bispados; a corte papal. 
43 É um monstruoso cão de múltiplas cabeças que guardava a entrada do mundo 
dos mortos. Ele não deixava as almas jamais saírem desse submundo. 
44 Está decretado aos homens que morram uma só vez (Hebr. 9, 27). 
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Multiplicabo aerumnas tuas45, disse Deus a Eva. O maior mal da morte 
é não se poder multiplicar. Se a unidade da morte se multiplicara, e se 
pudera morrer mais de uma vez, apelara-se de uma para a outra. 
Quando Davi saiu a desafio com o gigante, meteu cinco pedras no 
surrão46, porque se errasse a primeira pedrada, pudesse apelar para as 
outras pedras (1 Rs. 17, 40). Todos havemos de sair a desafio com este 
grão-gigante, com este Golias da morte, mas o vencer ou não vencer, 
está em um só tiro. Quem disse: Non licet in bello bis errare, errou47. O 
que se erra em uma batalha, pode-se emendar na outra, e o que se 
perdeu em uma rota, pode-se recuperar em uma vitória: só a morte é 
aquela em que não é lícito errar duas vezes. Ergo erravimus (Sab. 5, 6): 
Enfim erramos, — diziam depois de mortos aqueles que tinham dito 
pouco antes: Corone-mus nos rosis, antequam marcescant (Sab. 2, 8): 
Coroemo-nos de rosas, antes que se murchem. — Pois se errastes, por 
que não emendais o erro? Porque já não é tempo; somos mortos. 
Muito mais temerosa é nesta parte a morte do corpo que a morte da 
alma. Para a morte da vida espiritual há contrição48, há penitência; 
para a morte da vida corporal não instituiu Deus sacramento, nem há 
remédio. Quem a errou uma vez, errou-a para sempre. A 
transmigração deste mundo para o outro não é como a transmigração 
de Pitágoras. Se a alma, depois de viver em um corpo, pudera animar 
outro, depois de o homem morrer a primeira vez em um ladrão, pudera 
morrer a segunda em um anacoreta49. Mas quem uma vez morreu 
Judas, não lhe resta outra morte para morrer Paulo. Uma só morte, ou 
boa para sempre, ou má para sempre: Semel. 

Não há dúvida que é terrível condição esta da morte. Mas 
para quem terrível? Para quem morre quando morre. Porém quem 
morre antes de morrer, zomba desta condição e ri-se desta 
terribilidade: Ridebit in die novissimo50. Que se me dá a mim que a 
morte seja uma, se eu posso fazer que sejam duas? A morte não tem 
remédio depois, mas tem remédio antes. Constituisti terminos ejus, qui 
praeteriri non poterunt51. Notai a palavra praeteriri. A morte é um 
termo que se não pode passar da parte dalém, mas pode-se antecipar 
da parte daquém. Não tem remédio depois, porque depois de uma 
morte não há outra morte; mas tem remédio antes, porque antes de 
uma morte pode haver outra. Por lei e por estatuto hei de morrer uma 
vez, mas na minha mão e na minha eleição está morrer duas, e este é o 
remédio. Morreu Lázaro, enterraram-no as irmãs, che-gou Cristo ao 
sepulcro, e chorou. A vista destas lágrimas e da sepultura de Lázaro, 
admirados os circunstantes diziam: Non poterat hic, qui aperuit oculos 
caeci nati, facere ut hic non moreretur? (Jo. 11, 37): Este que chora, 
não é o mesmo que deu a vista ao cego de seu nascimento? Sim. Pois 
como não impediu que morresse Lázaro? — Se chora, é seu amigo; se 
deu vista ao cego, é podero-so: é amigo e poderoso, e não faz por seu 
amigo o que pode? Se o podia sarar, por que o deixou morrer, e não 
fez o que podia? Não fez Cristo neste caso o que podia, porque nos 
quis ensinar com este caso a fazer o que podemos. Quis-nos ensinar 
Cristo a morrer duas vezes. Altamente Santo Agostinho: Ut unus homo 
sernel nasci, et bis mori disceret. Deixou Cristo morrer a Lázaro, e não o 
quis sarar enfermo, senão ressuscitar morto, para que à vista deste 
exemplar (morrendo Lázaro agora, e tomando a morrer depois)–
aprendessem e soubessem os homens, que nascendo uma só vez, 
podem morrer duas: Semel nasci et bis mori. Oh! divino documento do 
divino Mestre: Nas-cer uma vez, e morrer duas vezes! 

Bem creio eu que haverá bem poucos que quiseram antes 
trocados estes termos, e poder nascer duas vezes, para escolher 
nascimento. Mas Deus que nos fez para a eternidade, e não para o 
tempo, para a verdade e não para a vaidade, deixou o nascer à 
natureza, e o morrer à eleição. No nascer, em que todos somos iguais, 

 
45 Multiplicarei os teus trabalhos (Gên. 3, 16). 
46 Espécie de sacola. 
47 Na guerra não se pode errar duas vezes. 
48 Sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela 
ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à 
divindade. 
49 Religioso que vive em um lugar apertado. 
50 Rirá no último dia (Prov. 31, 25). 
51 Tu lhe demarcaste os limites, dos quais ele não pode passar (Jó 14, 5). 

não pode haver erro, e por isso basta nascer uma vez; no morrer, em 
que o erro ou acerto importa tudo, e há de durar para sempre, era 
justo que o homem pudesse morrer duas vezes, para eleger a morte 
que mais quisesse, e para aprender, morrendo, a saber morrer. 
Nenhuma coisa se faz bem da primeira vez, quanto mais a maior de 
todas, que é morrer bem. Reparo é digno de toda a admiração, que 
sendo tantas as meditações da morte, e tantos os espertadores deste 
desengano, sejam tão poucos os que sabem morrer. Mas a razão desta 
experiência e desta desgraça é porque as artes ou ciências práticas não 
se aprendem só especulando, senão exercitando. Como se aprende a 
escrever? Escrevendo. Como se aprende a esgrimir? Esgrimindo. Como 
se aprende a navegar? Navegando. Assim também se há de aprender a 
morrer, não só meditando, mas morrendo. Por isso Cristo nos ensinou 
em Lázaro a morrer duas vezes: uma vez para que aprendêssemos, 
outra para que soubéssemos morrer. Ao paralítico, e a outros a quem o 
Senhor deu saúde milagrosa, de-pois de os sarar, pregava-lhes; a 
Lázaro, e aos demais que ressuscitou, nenhum documento lhes deu. E 
por quê? Porque eram homens que já morreram uma vez, e haviam de 
morrer outra, e quem morre antes da morte, não há mister mais 
doutrina para bem morrer. 

O inferno e a condenação eterna (que é o paradeiro dos que 
morrem mal), chama-se no Apocalipse morte segunda. E faz menção ali 
S. João de certas almas, em quem a morte segunda não tem poder: In 
his secunda mors non habet potestatem (Ape. 20, 6). E que almas 
venturosas são estas, em quem não tem poder a morte segunda? 
Todos, enquanto estamos sujeitos à morte primeira, que é a morte 
temporal, estamos também arriscados à morte segunda, que é a morte 
eterna, porque todos nos podemos condenar e ir ao inferno. Que almas 
são logo estas privilegiadas que totalmente se isentam do poder e 
jurisdição da morte segunda? São as almas daqueles que com 
verdadeira resolução e perseverança souberam acabara vida antes da 
morte e morrer antes de morrer. Das mesmas palavras de S. João se 
colhe, se bem as consideramos. E se não, pergunto: Por que se chama a 
morte eterna precisa e determinadamente morte segunda, e não mais 
que segunda? Porque não pode ser morte senão daqueles que uma só 
vez. Morte segunda refere-se à morte primeira, e supõe antes de si 
outra morte, mas uma só, e não mais que uma, porque se as mortes 
antecedentes fossem duas, já não seria morte segunda, senão morte 
terceira. E como os que morrem em vida morrem duas vezes, uma 
quando morrem, e outra antes de morrer, já não tem neles lugar morte 
segunda. Para quem morre uma só vez há no inferno morte segunda; 
para quem morre duas vezes, não há lá morte terceira. Por isso a que 
se chama segunda, não tem sobre eles poder: In his secunda mors non 
habet potestatem. Oh! ditosos aqueles, que para evitar o perigo da 
morte segunda, souberem meter outra morte diante da primeira! 

Cristãos, e senhores meus, se quereis morrer bem (como é 
certo que quereis) não dei-xeis o morrer para a morte: morrei em vida; 
não deixeis o morrer para a enfermidade e para a cama: morrei na 
saúde, e em pé. E se quiserdes para esta grande empresa um corpo, ou 
hiero-glífico natural, não notado por Plínio ou Marco Varro, senão por 
autor divino e canônico, e vo-lo darei. Foi notar S. Judas Tadeu naquela 
sua admirável epístola, que as árvores morrem duas vezes: Arbores 
autumnales, infrutuosae, bis mortuae52. A primeira vez, morrem as 
árvo-res em pé, a segunda deitadas; a primeira, quando se secam; a 
segunda, quando caem. Platão disse que os homens são árvores às 
avessas, e eu acrescento que, se morrerem como as árvo-res, serão 
homens às direitas. Na árvore, enquanto lhe dura a vida, ou a verdura, 
tudo são galas, tudo pompa, tudo novidades; morre finalmente a 
árvore com o tempo a primeira vez, e daquele corpo tão formoso e 
vário, que vestiam as folhas, que guarneciam as flores, que 
enriqueciam os frutos, não se vê mais que um cadáver seco, triste e 
destroncado. Neste despojo de tudo o que tinha sido, presa ainda pelas 
raízes, e sustentando-se na terra, mas não da terra, espera a árvore em 
pé a última caída, e esta é a segunda morte, com que de todo acaba. 
Assim deve acabar antes de acabar, quem quer acabar bem. Quantas 
primaveras têm passado por nós, quantos verões, e quantos outonos, e 

 
52 Árvores do outono, sem fruto, duas vezes mortas. 
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pode ser que com menos fruto que folha e flores! O que fazem os anos 
nas árvores, bem o puderam já ter feito em muitos de nós os mesmos 
anos. E é bem que a razão e o desengano o faça em todos, pois são 
mais fracas as nossas raízes. Espere-mos mortos pela morte, e 
esperemo-la em pé, antes que ela nos deite na sepultura. Oh! ditosa 
sepultura a daqueles na qual se possa escrever com verdade o epitáfio 
vulgar do grande Esco-to: Semel sepultus, bis mortuus: Uma vez 
sepultado, e duas morto. 
  
 IV 
  

Segunda condição da morte: ser incerta. O pedido de Davi e a 
morte de Josias. Catão e o oráculo de Júpiter. Declarações de S. Paulo. 
O edito de Amã, condenando à morte os hebreus. S. Pedro e a 
incerteza da morte. O despacho de Davi poderia ser aten-dido por ele 
próprio. 

Vencida assim esta primeira dificuldade de ser a morte uma, 
segue-se a segunda, não menos perigosa, nem menos terrível, que é o 
ser incerta. Certa a morte, porque todos certa e infalivelmente 
havemos de morrer; mas nessa mesma certeza, incerta, porque 
ninguém sabe o quando. Repartimos a vida em idades, em anos, em 
meses, em dias, em horas, mas todas estas partes são tão duvidosas e 
tão incertas, que não há idade tão florente, nem saúde tão robusta, 
nem vida tão bem regrada, que tenha um só momento seguro. 
Perplexo no meio desta incerteza, e temeroso dela, Davi fez esta 
petição a Deus: Notum fac mihi, Domi-ne, finem meum, et numerum 
dierum meorum, ut sciam quid desit mihi (SI. 38, 5): Senhor, não vos 
peço larga vida, mas estes dias poucos, ou muitos, que hei de viver, 
peço-vos que me digais quantos são, para saber o que me resta. — 
Assim o pediu Davi, mas é a lei da incerteza da morte tão indispensável, 
que nem a Davi o concedeu Deus. Era Davi aquele homem que com 
verdade dizia de si: Incerta et oculta sapientiae tuae manifestasti 
mihi53, e manifestando-lhe Deus todos seus segredos, e as outras coisas 
mais incertas e ocultas de sua providência, só o incerto e oculto de sua 
morte lhe não quis revelar. Tão reservado é só para Deus o certo desta 
incerteza. 

Mas dado caso que Deus revelara a Davi a certeza da sua 
morte, ainda depois de reve-lada e certificada por Deus, digo que 
ficaria incerta. Temos o caso em outro rei não menos santo, nem 
menos favorecido de Deus que Davi. Havendo el-rei Josias feito 
grandes serviços a Deus, em observância e aumento de religião, 
prometeu-lhe o mesmo Deus em prêmio destas boas obras, que 
morreria em paz: Idcirco colligam te ad patres tuos, et colligeris ad 
sepul-chrum tuum in pace54. Muito contente Josias com esta revelação, 
e muito animado com este seguro divino, como mancebo que era de 
trinta e nove anos, desejoso de glória, arma exército contra os assírios, 
mete-se em campanha, e tanto que os dois exércitos estiveram à vista, 
põe-se na testa dos esquadrões como bastão na mão e o cartaz de 
Deus no peito. Eu hei de morrer na paz, seguro estou na guerra. 
Cerram nisto os esquadrões, trava-se a batalha, voam as setas, senão 
quando uma delas atravessa pelo coração do rei Josias, e cai morto. 
Morto el-rei? Não pode ser. Não tinha Josias uma revelação e um 
assinado de Deus, que havia de morrer em paz? Colligeris ad 
sepulchrum tuum in pace? Pois, como morre na guerra e na batalha? 
Aqui vereis qual é a incerteza da morte. É certo que Josias morreu na 
guerra; é certo que Deus lhe tinha prometido que havia de morrer em 
paz; é certo que a palavra de Deus não pode faltar, e no meio de todas 
estas certezas foi incerto o dia, incerto o lugar; e incerto o gênero de 
morte de que havia de morrer e morreu Josias. Mas como pode estar 
esta incerteza, e tantas incertezas, com a certeza infalível da palavra 
divina? Disse-o Davi nas mesmas palavras, com que pouco há fez a sua 
petição: Locutus sum in lingua mea: notum fac mihi, Domine, finem 
meum55. Quando eu pedi a Deus que me revelasse o fim de minha vida, 
falei na minha língua: Locutus sum in língua mea. E assim como Davi 

 
53 E me revelaste o segredo e o escondido do teu saber (SI. 50, 8). 
54  Por isso eu te farei descansar com teus pais, e serás sepultado em paz no teu 
sepulcro (4 Rs. 22, 20). 
55 Falei com a minha língua: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim (SI. 38, 5). 

falou a Deus na sua língua, assim Deus falou a Josias na sua. A língua de 
Deus, não a entendem bem os homens, porque pode ter muitos 
sentidos. E que importa que tenha eu palavra de Deus, e que a palavra 
de Deus seja certa, se o sentido da mesma palavra de Deus pode ser 
incerto, como aqui foi? Por isso fala Deus de propósito com palavras de 
sentido duvidoso e incerto, ainda quando revela os futuros da morte, 
para que a certeza dela fique reservada sempre à sua sabedoria 
somente, e para nós seja sempre duvidosa, e sempre incerta. 

Tal é, senhores, a incerteza da morte; mas na nossa mão está 
fazê-la certa, se nos resolvemos a acabar a vida antes de morrer. Que 
bem vem caindo neste lugar aquele dito verdadeiramente romano do 
vosso Catão. Estava ele na África, sustentando só, como bom cidadão, 
as partes da república contra César; estava também ali o famosíssimo 
oráculo de Júpiter, Amon. Disseram-lhe que o consultasse. E que 
responderia Catão? Respondeu mais sabiamente do que pudera 
responder o mesmo Júpiter: Me non oracula certum, sed mors cert 
facit: Do meu fim não me certificam os oráculos: o meu oráculo certo é 
a morte certa. Falou barbaramente como gentio, mas generosamente 
como estóico. Era dogma da seita estóica, nos perigos de morrer 
indignamente, tirar-se a si mesmos a vida antes da morte. Assim o fez 
Catão tomando a morte certa por suas próprias mãos, por antecipar a 
morte duvidosa, vindo às mãos de César. Melhor o cristão que o 
estóico. O estóico mata-se para que o não matem: o cristão morre para 
morrer. Morrer mal, para não morrer pior, como faz o estóico, parece 
valor e prudência, mas é temeridade e fraqueza. Morrer bem, para 
morrer melhor, como faz o cristão, é valor, e verdadeira prudência. E se 
o estóico morre uma morte certa, o cristão morre duas, também 
certas, porque na certeza da primeira, segura a incerte-za da segunda. 
Que se lhe dá logo ao cristão que a morte seja incerta, se ele, 
morrendo antes, a pode fazer certa. 
  Ouvi S. Paulo: Ego curro non quasi incertum (1 Cor. 9, 26): Eu 
passo a carreira da vida como os outros homens, mas não corro como 
eles, ao incerto, senão ao certo. — Alude o apóstolo aos jogos daquele 
tempo, em que os contendores corriam até certa baliza ou meta, 
incertos de quem havia chegar primeiro ou depois. A meta é a morte, a 
carreira é a vida. E por que diz Paulo que ele corria ao certo, e não ao 
incerto, como os demais? Porque os demais acabam a carreira quando 
chegam à meta; Paulo antes de chegar à meta, tinha já acabado a 
carreira. Os demais acabam a vida quando chegam à morte; Paulo 
tinha acabado a vida antes de morrer. O mesmo Apóstolo o disse, 
persistindo na mesma metáfora: Bonum certamen certavi, cursum 
consummavi (2 Tim. 4, 7): Já tenho vencido o certame, já tenho 
acabado a carreira. Já? Para bem vos seja, apóstolo sagrado: mas 
quando? Aqui está a dúvida. Disse isto S. Paulo na segunda epístola que 
escreveu a Timóteo, a qual, como nota o Cardeal Barônio, foi escrita no 
ano quinto de Nero, oito anos antes que o mesmo Nero lhe tirasse a 
cabeça. Pois se a S. Paulo lhe restavam ainda tantos anos de vida, e 
podia viver muitos mais, como diz que já tinha acabado a sua carreira: 
Cursum consummavi? Porque não esperou pela morte para acabar a 
vida: já tinha acabado a vida antes de morrer. E como tanto tempo 
antes podia dizer com verdade: Cursum consummavi, por isso disse 
também com a mesma verdade: Ego curro non quasi in incertum, 
porque já tinha feito certo o incerto da morte. Para quem acaba a 
carreira da vida quando morre, é a morte incerta; mas para quem a 
soube acabar antes de morrer, não é incerta, é certa. 

E para que vejais quão certa é, notai que entre todas as 
mortes certas, só esta, com que acabamos a vida antes de morrer, tem 
infalível e total certeza. Todas as outras mortes, ou no ser, ou no modo, 
ou no tempo, têm suas incertezas; só esta em si, e em todas suas 
circunstâncias é certamente certa. Quando por traça de Amã se 
publicou edito de morte contra todos os hebreus que viviam nas cento 
e dezessete províncias sujeitas a el-rei Assuero, diz o texto sagrado que 
todo Israel clamou a Deus, vendo-se condenados sem remédio à morte 
certa: Omnis Israel clamavit ad Dominum, e o quod eis certa mors 
impen-deret (Est. 13, 18). Era certa esta morte, porque estava 
sentenciada; era certa, porque estava determinado o dia; e sobretudo 
era certa, porque os decretos dos reis, por lei inviolável dos persas e 
medos, eram irrevogáveis. Mas esta mesma morte tão certa, e que por 
tantas razões carecia de toda a defesa e remédio humano, alfim 
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mostrou o efeito, que não tinha infalível certeza, porque, descoberto 6 
engano e maldade de Amã pela rainha Ester, Assuero revo-gou o edito, 
e todos os que estavam condenados e sujeitos à morte ficaram livres e 
vivos (Est. 16). Tão incerta é a morte, ainda quando mais certa. 

E se alguém me disser que era decreto humano e falível, e 
que por isso houve incerteza na morte certa, vamos a outra morte 
certa por decreto divino, e vereis que também nela pode haver 
circunstâncias de incerteza. Certus quod velox est depositio tabernaculi 
mei, secundum quod, et Dominus noster Jesus Christus significavit mihi 
(2 Pdr. 1, 14): Estou certo, diz S. Pedro na sua segunda epístola, estou 
certo que hei de morrer brevemente, porque assim mo significou o 
mesmo Cristo. — Pode haver maior certeza, nem mais bem provada? 
Não pode. Mas ainda assim pergun-tara eu a S. Pedro: Apóstolo e 
pontífice santo: a brevidade dessa mesma morte de que estais tão 
certo, saber-nos-eis dizer quão breve há de ser? Se será neste ano, ou 
no seguinte? Se será neste mês, ou em algum dos outros? Se será neste 
mesmo dia, e nesta mesma hora, e neste mesmo lugar em que estais 
escrevendo? Nada disto podia dizer, nem afirmar S. Pedro, porque 
debaixo daquela certeza particular, significada e declarada por Cristo, 
estava ainda encoberta e duvidosa, e igualmente infalível aquela outra 
incerteza geral, pronunciada pelo mesmo Cristo: Quia nescitis diem, 
neque horam56. De sorte que sabia S. Pedro que havia de morrer 
brevemente, mas o quando e onde, não o sabia; estava certo da morte 
e da brevidade; mas do dia e da hora não estava, nem podia estar 
certo; e esta é a certeza da morte que se acaba com a vida. Porém a 
morte em que se acaba a vida antes de morrer é tão certa em si e em 
todas as suas circunstâncias, que se eu me resolvo neste ponto (como 
devo resolver), não só sei com certeza o lugar e o dia, senão com 
certeza a hora, e com certeza o momento. E a razão desta diferença é a 
que notou Jó: Breves dies hominis sunt.• numerus mensium ejus apud 
te est57. O quando daquela morte, não o posso saber certamente, 
porque está em Deus; o quando de estoutra morte posso-o saber com 
toda a certeza, porque está em mim. Aquele está em Deus, porque 
depende só da sua vontade; este está em mini, porque a graça do 
mesmo Deus, que  nunca falta, depende da minha. 

Agora me não espanto que Deus não deferisse apetição de 
Davi, porque o despacho, se ele quisesse, estava na sua mão. Que dizia 
Davi, e que pedia a Deus? Pedia que Deus lhe revelasse o fim de sua 
vida: Notum fac mihi Domine finem meum (SI. 38, 5). E para Davi, ou 
qualquer outro homem, sem ser profeta, saber o fim de sua vida, não é 
necessário que Deus lho revele. Se eu quero saber o fim de minha vida, 
ponha-lhe eu o fim, e logo o saberei. Então será verdadeiramente fim 
meu: Finem meum, porque será livre, e não necessário; será voluntário, 
e não forçoso; será da minha eleição e do meu merecimento; será, 
enfim, fim da minha vida, e não da vida que não é minha, porque só é 
minha a presente, e não a futura. Que mais pedia e queria Davi? Et 
numerum dierum meorum: queria saber a conta dos seus dias. Inútil 
desejo, e escusada petição. Pedia o que não importa nada, e deixava o 
que só importa. Não quero saber a conta aos dias da vida futura; quero 
saber conta, e tomar conta aos dias da vida passada. Não quero saber 
de Deus a conta dos dias que hei de viver; quero saber de mim a conta 
que hei de dar a Deus dos dias que tenho vivido. Esta é a necessária e 
verdadeira conta dos nossos dias. Finalmente a que fim pedia Davi esta 
revelação? Ut sciam quid destt mihi: Para saber, diz ele, o que me falta. 
— E que importa saberdes o que vos falta, se é melhor não o saber? 
Não quero saber da vida o que me falta; quero ignorar o que me 
sobeja. Quem sabe quando há de morrer, sabe os dias que lhe faltam; 
quem morre antes de morrer, ignora os dias que lhe sobejam, e esta 
ignorância é melhor que aquela ciência. Que maior felicidade na 
incerteza da morte, que sobejar-me a vida? Aos que acabam a vida 
com a morte, falta-lhes a vida; aos que acabam a vida antes de morrer, 
sobeja-lhes. E sequer estes sobejos da vida não os daremos de barato a 
Deus e a alma? Mas vamos à última dificuldade. 
  
 

 
56 Porque não sabeis o dia nem a hora (Mt. 25, 13). 
57 Breves são os dias do homem: em teu poder está o número dos seus meses 
(Jó 14, 5). 

V 
  

O maior perigo da morte: ser momentânea. A morte, instante 
que se desata do tempo que foi, e não se ata com o tempo que há de 
ser O exemplo de Carlos Quinto, de Davi e de Jó. S.Antônio e sua 
preparação para a morte. Meter tempo entre a vida e a morte. 

A última dificuldade e o maior perigo e aperto da morte, é ser 
momentânea. Que coisa é morte? Momentum unde pendet eternitas: 
um momento donde pende a eternidade, ou por melhor dizer, as 
eternidades. — O momento é um, e as eternidades que dele pendem 
são duas: ou de ver a Deus para sempre, ou de carecer de Deus para 
sempre. É uma linha indivisível que divide este mundo do outro 
mundo; é um horizonte extremo, donde para cima se vê o hemis-fério 
do céu, e para baixo o do inferno; é um ponto preciso e resumido, em 
que se ajunta o fim de tudo o que acaba, e o princípio do que não há de 
acabar. Oh! que terrível ponto este, e mais terrível para os que nesta 
vida se chamam felizes. Ducunt in bonis dies suos, et in punto ad 
inferna descendunt58. Se este ponto tivera partes, fora menos 
temeroso, porque entre uma e outra pudera caber alguma esperança, 
alguma consolação, algum recurso, algum remédio, mas este ponto 
não tem partes, nem ata, ou se ata com partes, porque é o último. O 
instante da morte não é como os instantes da vida. Os instantes da 
vida, ainda que não têm partes, unem-se com partes, porque unem a 
parte do tempo passado com a parte do futuro. O instante da morte é 
um instante que se desata do tempo que foi, e não se ata como tempo 
que há de ser, porque já não há de haver tempo: Et tempus non erit 
amplius (Apc. 10, 6). Não vos parece que é terrível coisa ser a morte 
momentânea? Não vos parece que é terrível momento este? Pois eu 
vos digo, que nem é terrível, nem é momento, para quem souber fazer 
pé atrás a acabar a vida antes de morrer, porque ainda que a morte é 
momento, e não é tempo, quem acaba a vida antes de morrer, mete 
tempo entre a vida e a morte. 

Não vos quero alegar para isto com autoridades de Jerônimo, 
ou Agostinho, nem com exemplos de Hilariões e Pacômios, senão como 
exemplo e com a autoridade de um homem de capa e espada, ou de 
espada sem capa, que é ainda mais. Entrou um soldado veterano a 
Carlos Quinto, e pediu-lhe licença, com um memorial, para deixar seu 
servi-ço e se retirar das armas. Admirou-se o imperador, e parecendo-
lhe que seria desconten-tamento e pouca satisfação do tempo que 
havia servido, respondeu-lhe, chamando-o por seu nome, que ele 
conhecia muito bem o seu valor e o seu merecimento, que tinha na 
lembrança as batalhas em que se achara e as vitórias que lhe ajudara a 
ganhar, e que as mercês que lhe determinava fazer, lhas faria logo 
efetivas com grandes vantagens de posto, de honra, de fazenda. Oh! 
venturoso soldado com tal palavra, e de um príncipe que a sabia 
guardar! Mas era muito melhor, e muito maior a sua ventura. — Sacra 
e real majestade, disse, não são essas as mercês que quero, nem essas 
as vantagens que preten-do: o que só peço e desejo da grandeza da 
Vossa Majestade, é licença para me retirar, porque quero meter tempo 
entre a morte e a vida: Inter vitae negotia, et mortis diem oportere 
spatium intercedere59, diz o vosso, e nosso Lívio na História De Bello 
Belgi-co. E que vos parece que faria o César neste caso? Concedeu 
enternecido a licença, retirou-se ao gabinete, tornou a ler o memorial 
do soldado, e despachou-se a si mesmo. — Oh! soldado mais valente, 
mais guerreiro, mais generoso, mais prudente, e mais solda-do que eu! 
Tu até agora foste meu soldado, eu teu capitão: desde este ponto tu 
serás meu capitão, e eu teu soldado: quero seguir tua bandeira. — 
Assim discorreu consigo César, e assim o fez. Arrima o bastão, renuncia 
o império, despe a púrpura, e tirando a coroa imperial da cabeça, pôs a 
coroa a todas suas vitórias, porque saber morrer é a maior façanha. 
Resolveu-se animosamente Carlos a acabar ele primeiro a vida, antes 
que a morte o acabasse a ele. Recolheu-se, ou acolheu-se ao convento 
de Juste, meteu tempo entre a vida e a morte, e porque a primeira vez 
soube morrer imperador, a segunda morreu santo. Oh! generoso 
príncipe, e prudente general, que soubeste seguir e apren-der do teu 

 
58 Passam os seus dias em prazeres. e num momento descem à sepultura (Jó 21, 
13). 
59 É necessário meter tempo entre os afazeres da vida e o dia da morte. 
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soldado! Oh! valente e sábio soldado, que soubeste ensinar e vencer o 
maior general. Ambos tocaram a recolher a tempo, e por isso 
seguraram a maior vitória, por-que fizeram a seu tempo a retirada. 

Estes são os exemplos, senhores, que vos prometi. E se 
porventura quereis outros mais antigos e mais sagrados, ouvi o de 
outro general também coroado, e de outro soldado igual-mente 
valoroso e sábio, a quem ele imitou e seguiu. Desenganado Davi, como 
vimos, de não poder alcançar de Deus o número que lhe restava de 
seus dias, e o fim e o termo certo de sua vida, reformou o memorial, e 
pediu assim nas últimas palavras do mesmo salmo: Remitte mihi, ut 
refrigerer priusquam abeam, et amplius non ero (SI. 38, 14): Já que, 
Senhor, não sois servido que eu saiba a certeza de minha morte, e os 
dias que na vossa Providência me tendes determinado de vida, ao 
menos vos peço que me concedais algum espaço de quietação e 
sossego, em que possa meter tempo entre a vida e a morte: Sine me 
refrigerari et quiescere priusquam moruar, et non existam in vivis, sic 
enfim postea placide exibo ex hac vita, et sine terroribus conscientiae, 
qui tunc exoriri solent, comenta Genebrardo60. De maneira que, 
de-senganado Davi, mudou e melhorou de pensamento, e a sua última 
resolução foi segurar o estreito passo e momento da morte, com meter 
tempo entre ela e a vida. E de quem aprendeu Davi, de quem aprendeu 
o rei, general dos exércitos de Deus, esta lição? Aprendeu-a daquele 
famoso soldado, que pela experiência de suas batalhas dizia: Militia est 
hominis vita super terram61. Quase pelas mesmas palavras de Davi, o 
tinha já dito e pedido Jó: Nunquid non paucitas dierum meorum 
finietur brevi? Dimitte me ut plangam paululum dolorem meum, 
antequam vaiam, et non revertar62. Os dias da minha vida, diz Jó, ou eu 
queira, ou não queira, hão-se de acabar brevemente. O que pois vos 
peço, Senhor, é que antes da morte me concedais algum tempo, em 
que chore meus pecados, em que trate só de compor a minha 
consciência e aparelhar a minha alma. Vede quão conformes foram 
nesta galharda resolução o soldado primeiro, e o general depois. Jó 
tinha dito: Antequam vadam, et non revertar, Davi disse: Priusquam 
abeam, et amplius non ero. Um diz prius, outro diz ante, e nenhum 
deles se atreveu a deixar a morte para a morte; ambos trataram de ter 
tempo, e meter tempo entre a morte e a vida. 

Mas quem era este general, quem era este soldado? Este 
Davi e este Jó, que homens eram? Oh! miséria e confusão de nosso 
descuido e de nossa pouca fé! Davi era aquele homem que, sendo 
ungido por Deus, quis antes perdoar a seu maior inimigo, que pôr na 
cabeça a coroa e empunhar o cetro (1 Rs. 24, 7); era aquele que, depois 
de ser rei, tinha entre noite e dia sete horas de oração, trazendo 
debaixo da púrpura cingido o cilício, e domando ou humilhando, como 
ele dizia, seu corpo com perpétuo jejum (SI. 34, 13); aquele que dos 
despojos de suas vitórias ajuntava tesouros não para si, e para a 
vaidade, senão para a fábrica do Templo (2 Rs. 7); aquele que, sendo 
leigo, ordenou o canto eclesiástico (2 Par. 7, 6), distinguiu os ministros, 
reformou as cerimônias, e pôs em perfeição todo o culto divino e 
coisas sagradas (1 Par. 23, 3); aquele que, se cometeu um pecado (3 Rs. 
7, 51), ainda depois de absolto e perdoado, o chorou com rio de 
lágrimas por todos os dias e noites de sua vida (SI. 41,4); aquele 
finalmente de quem disse o mesmo Deus que tinha achado nele um 
homem à medida do seu coração (AL 13, 22). Este era Davi. E Jó, quem 
era? O espelho da paciência, a coluna da constância, a regra da 
conformidade com a vontade divina, aquele a quem Deus pôs em 
campo contra todo o poder, astúcias e máquinas do inferno (Jó 1, 12); 
aquele que na próspera e adversa fortuna, com a mesma igualdade de 
ânimo, recebia da mão de Deus os bens, e lhe agradecia os males (Jó 2, 
10); aquele com quem nasceu e crescia juntamente com a idade, a 
compaixão dos trabalhos alheios, a misericórdia, a piedade com todos 
(Jó 29,15); aquele que, como ele dizia, era os olhos do cego, os pés do 
manco, o pai dos órfãos, o amparo das viúvas, o remédio dos 

 
60 Dai-me quietação e sossego antes de morrer, e assim sairei desta vida em paz, 
sem os terrores de consciência que então costumam aparecer. 
61 A vida do homem sobre a terra é uma guerra (Jó 7, 1). 
62 Porventura o pequeno número de meus dias não acabará em breve? Deixa-
me pois que eu chore um pouco a minha dor, antes que vá para não tornar 
(Jó 10, 20). 

necessitados, e que nunca comeu uma fatia de pão que não partisse 
dela com os pobres (Jó 31,17) ; aquele finalmente a quem canonizou o 
mesmo Deus, não só por inocente, mas pelo maior justo e santo de 
todo o mundo (Jó 1, 8). Este era Jó e este Davi, e cada um deles muito 
mais do que eu tenho dito, e do que se pode dizer. Agora pergunto: E 
se qualquer de nós se achara com a vida de um destes dois homens, 
não se atrevera a esperar pela morte muito confiadamente? Se 
vivemos como os que vivem e como os que vemos morrer, certo é que 
sim. E contudo, nem Davi, nem Jó, com tanto cabedal de virtudes, com 
tantos tesouros de mere-cimento, e o que é mais, com tantos 
testemunhos do céu, tiveram confiança para que os tomasse de 
repente o momento da morte: ambos pediram tempo a Deus para 
meter tempo entre amo te e a vida. 

Mas para que me dilato eu em buscar exemplos estranhos, 
quando tenho presente em sua casa, e no seu dia, o mais nosso, e mais 
admirável de todos. Acabou Santo Antônio a vida em tempo, que a 
idade lhe prometia ainda muitos anos, porque não tinha mais de trinta 
e seis. E que fez, muitos dias antes? Despede-se de todas as ocupações, 
ainda que tão santas e tão suas; deixa a cidade, vai-se a um deserto, e 
ali só com Deus e consigo, dispôs muito devagar e muito de propósito 
para quando o Senhor o chamasse. Verdadeiramente que nenhuma 
consideração me faz fazer maior conceito da morte, nem me causa 
maior horror daquele perigoso momento, que esta última ação de 
Santo Antônio. Que corte Santo Antônio o fio ordinário de sua vida, e 
que sendo a sua vida qual era, faça mudança de vida para esperar pela 
morte! Dizei-me, Santo meu, que vida era a vossa? Não era a mais 
ino-cente, a mais pura, a mais rigorosa? O vosso vestido, não era um 
cilício inteiro atado com uma corda? A vossa mesa, não era um 
perpétuo jejum, e uma pobre e continuada abstinên-cia? A vossa cama, 
não era uma dura tábua, ou a terra nua? Não passáveis a maior parte 
da noite em oração e contemplação dos mistérios divinos? Os dias, não 
gastáveis em pregar, em converter pecadores, em reduzir hereges? Os 
vossos pensamentos, não eram sempre do céu e de Deus? As vossas 
palavras, não eram raios de luz e de fogo, com que alumiáveis 
entendimentos e abrasáveis corações? As vossas obras, não eram 
saúde a enfermos, vista a cegos, vida a mortos, finalmente prodígios e 
milagres estupendos em testemunho da fé que pregáveis? Pois com 
esta vida, ainda fugis do mundo para um deserto? Com esta vida, ainda 
vos retirais de vós para vós, e para vos unirdes mais com Deus? Com 
esta vida, ainda vos não atreveis a morrer? Ainda quereis acabar esta 
vida e fazer outra? Ainda quereis meter tempo entre esta vida e a 
morte? Pare o discurso nesta admiração, porque, nem eu sei como ir 
por diante, nem haverá quem deseje maior, mais apertada e mais 
temerosa prova de quão necessária seja esta antecipada prevenção 
para quem sabe que há de morrer, e o que é morrer. 

Este é o único antídoto contra o veneno da morte; este é o 
único e só eficaz remédio contra todos seus perigos e dificuldades: 
acabar a vida antes que a vida se acabe. Se a morte é terrível por ser 
uma, com esta prevenção serão duas; se é terrível por ser incerta, com 
esta prevenção será certa; se é terrível ser momentânea, com esta 
prevenção será tempo, e dará tempo. Desta maneira faremos da 
mesma víbora a triaga, e o mesmo pó que somos, será o corretivo do 
pó que havemos de ser: Pulvis es, in pulverem reverteris. 
  
VI 
  

Quantos mortos que ainda lhes faltam por viver muitos anos! 
Propósitos: À imita-ção de Elias, seguindo o conselho do Espírito Santo, 
demos a Deus o tempo que sempre é seu, enquanto é também nosso, 
e não quando já não temos parte nele. 

Parece-me, senhores meus, que tenho satisfeito ao meu 
argumento, e tanto em co-mum, como em cada uma das suas partes, 
demonstrado a verdade dele, mais pela evidência da matéria que pela 
força das razões, menos necessárias a um auditório de tanto juízo e 
letras. Para o que se deve colher desta demonstração, quisera eu que 
subisse agora a este lugar quem com diferente espírito e eficácia 
perorasse. Mas já que hei de ser eu, ajudai-me a pedir de novo à divina 
bondade o favor e auxílio de sua graça, que para matéria de tanto peso 
nos é necessária. 
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Tudo o que temos dito e ouvido, é o que nos ensina nas 
Escrituras a fé, nos santos o exemplo, e ainda nos gentios o lume e 
razão natural. Mas quando eu vejo e considero o modo com que 
comumente vivemos cristãos, e o modo com que morrem, acho que 
em vez de acabarmos a vida antes da morte, ainda depois da morte 
continuamos a vida. Parece paradoxo, mas é experiência de cada dia. 
Que morto há nestas sepulturas, e mais nas mais altas, em quem a 
morte se não antecipasse à vida? Que morto há que não esperasse e 
presumisse que havia de viver mais do que viveu? Dum adhuc ordirer, 
succidit me63. Nós urdimos a teia, a vida a tece, a morte a corta; e 
quem há, ou quem houve, a quem não sobejasse depois da morte 
muita parte da urdidura? É possível, dizia Ezequias, quando o profeta o 
avisou para morrer, é possível que hei de acabar a vida no meio dos 
meus dias: In dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi64. E quem 
lhe disse a este enganado rei, que aquele era o meio, e não o fim de 
seus dias? Disse-lho a sua imaginação e a sua espe-rança. Cuidava que 
havia de viver oitenta anos, e a morte veio aos quarenta. Eis aqui como 
continuava e estendia a vida quarenta anos além da morte. Quantos 
estão já debaixo da terra, que ainda lhes faltam por viver muitos anos! 
Ouçamos a um destes. Anima mea, babes multa bona in annos 
plurimos (Lc. 12, 19): Alma minha, tens muitos bens para muitos anos. 
Comede, bibe, epulare (Lc. ibid. 20): Leva-te boa vida, regala-te, gasta 
larga-mente e a teu prazer, já que tiveste tão boa fortuna. — Não tinha 
acabado de pronunciar estas palavras, quando ouviu uma voz que lhe 
dizia: Stulte, hac nocte animam tuam repetent a te (Lc. ibid.): Néscio, 
ignorante, insensato, este dia que passou foi o último de tua vida, e 
nesta mesma noite hás de morrer. — Morreu naquela mesma noite, e 
os muitos anos que se prometia de vida: In annos plurimos, que foi 
feito deles? Ainda se continuaram e foram correndo em vão, depois da 
sua morte. Verdadeiramente néscio, e pior que néscio, stulte. Os anos 
de que fazias conta, não eram teus, e os bens que eram teus, serão de 
outrem. Mas ainda que os anos não foram teus para a vida, serão teus 
para a conta, porque hás de dar conta a Deus, do modo com que fazias 
conta de os viver. Quanto melhor conselho fora acabar antes da morte 
os anos que vivestes, para o remédio, que continuar depois da morte 
os anos que não viveste, para o castigo! 

Agora acabo eu de entender aquele dificultoso conselho do 
Espírito Santo: Ne moriaris in tempore non tuo (Eclo. 7, 18): Não 
morras no tempo que não é teu. Ne moriaris: Não morras? Logo, na 
minha mão está a morte. In tempore non tuo: No tempo que não é 
teu? Logo, há tempo que é meu, e tempo que não é meu. Assim é. Mas 
qual é o tempo meu, em que é bem que morra, e qual o tempo não 
meu, em que é bem que não morra? O tempo meu é o tempo antes da 
morte; o tempo não meu é o tempo depois da morte. E guardar, ou 
esperar a morte para o tempo depois da morte, que não é tempo meu, 
é ignorância, é loucura, é estultícia, como a deste néscio: stulte; mas 
antecipar a morte, e morrer antes de se acabar a vida, que é o tempo 
meu, esse é o prudente e o sábio, e o bem entendido morrer. E isto é o 
que nos aconselha quem só tem na sua mão a morte e a vida: Ne 
moriaris in tempore non tuo. 

Quem haverá logo, se tem juízo, que se não persuada a um 
tão justo, tão necessário e tão útil partido, como acabar a vida antes da 
morte? Faça a nossa alma como nosso corpo, e o nosso corpo com a 
nossa alma, o concerto que fez Elias. Ia Elias fugindo pelo deserto à 
perseguição da Rainha Jesabel, que o queria matar, e vendo quão 
dificultosa coisa era escapar à fúria de uma mulher poderosa e irada, 
diz o texto que pediu a morte à sua alma: Petivi animae suae ut 
moreretur (3 Rs. 19, 4). Alma minha, morramos; já que se há de morrer 
por força, morramos por vontade. Isto pedia o corpo à alma, e isto 
deve também pedir a alma ao corpo, porque ambos vão igualmente 
interessados no mesmo partido. Alma minha, diga o corpo à alma; 
corpo meu, diga a alma ao corpo: Se havemos de morrer depois por 
força e com perigo, morramos agora e logo, de grado e com segurança. 
Eu bem vejo que o vir facilmente neste concerto, é mais para os 
desertos que para as cortes. Na corte fugia Elias da morte; no deserto 
chamava por ela. Mas se uma tal resolução no deserto é mais fácil, na 

 
63 Quando eu ainda a estava urdindo, ele me cortou (Is. 38, 12). 
64 Na metade de meus dias irei para as portas do inferno (JO 38, 10). 

corte é mais necessária, por que nas cortes é muito mais arriscado o 
esperar pela morte para acabar a vida. 

Suposto pois que o ditame é certo, conveniente e forçoso, 
desçamos à prática dele, sem a qual tudo o demais é nada. Isto de 
acabar a vida antes da morte, como se há de fazer? Respondo que 
fazendo resolutamente por própria eleição, na morte antecipada e 
voluntária, tudo aquilo que se faz prudente e cristãmente na morte 
forçosa e precisa. Que faz um cristão quando o avisam para morrer? 
Primeiramente (que isto deve ser o primeiro) confessa-se geralmente 
de toda sua vida, arrepende-se de seus pecados, compõe do melhor 
modo que pode suas dívidas, faz seu testamen-to, deixa sufrágios pela 
sua alma, põe-na inteiramente nas mãos do padre espiritual, abraça-se 
com um Cristo crucificado, e dizendo como ele: Consummatum est (Jo. 
19, 30), espera pela morte. Este é o mais feliz modo de morrer qúe se 
usa. Mas como é forçoso e não voluntário, e aqueles poucos e 
perturbados atos que então se fazem, não bastam para desfazer os 
maus hábitos da vida passada, assim como a contrição é pouco 
verdadeira e pouco firme, e as tentações então mais fortes, assim a 
morte é pouco segura e muito arriscada. A contrição, diz Santo 
Agostinho, na enfermidade é enferma, e na morte, diz o mesmo santo, 
temo muito que seja morta. Deixemos logo os pecados quando nós os 
deixamos, e não quando eles nos deixam a nós, e acabemos a vida 
quando ainda podemos viver, e não quando ela se tem acabado. Que 
damos a Deus, quando ele no-la tira? Demos a vida a Deus, enquanto 
ele no-la dá; demos a Deus o tempo que sempre é seu, enquanto é 
também nosso, e não quando já não temos parte nele. Que propósitos 
são aqueles de não ofender mais a Deus, se eu já não tenho lugar de o 
ofender? A confissão nos tratos não é jurídica; há-se de ratificar fora 
dela para fazer fé; e pois se não pode ratificar depois, ratifique-se 
antes. A fazenda que se há de alijar ao mar no meio da tempestade, 
não é mais são conselho que fique no porto, e com ganância? Se eu 
posso ser o testador do meu, e mais o testamenteiro, porque o não 
serei? Se o meu testamento há de dizer: Item deixo, por que não dirá: 
Item levo? Não é melhor levar obras pias, que deixar demandas? Se se 
há de dizer de mim em dúvida: Fulano que Deus tem, não é melhor que 
seja desde logo, e com certeza? 
  
 VII 
  

E os negócios e gostos da vida? Só para os que acabaram a 
vida antes da morte o mundo é paraíso na terra, como para Henoc e 
Elias. De quantas sem-razões se livra quem está já morto! Quais são os 
que seguramente gozam de paz e descanso? 

Para a outra vida ninguém haverá (se crê que há outra vida) 
que não tenha por bom este conselho, e que só ele no negócio de 
maior importância é o verdadeiro, o sólido, o seguro. Mas, que diremos 
ao amor deste mundo, a que tão pegados estamos? É possível que de 
um golpe hei de cortar por todos os gostos e interesses da vida? 
Aqueles meus pensamentos, aqueles meus desenhos, aquelas minhas 
esperanças, com tudo isto hei de acabar desde logo, e para sempre, e 
por minha vontade, e que hei de tomar a morte por minhas mãos, 
antes que ela me mate, e quando ainda pudera lograr do mundo e da 
mesma vida muitos anos? Sobretudo, tenho muitos negócios em 
aberto, muitas dependências, muitos embaraços: comporei primeiro 
minhas coisas, e depois que tiver acabado com elas, então tomarei esse 
conselho, e tratarei de acabar a vida antes da morte. Eis aqui o engano 
e a tentação com que o demônio nos vence depois de convencidos, e 
com que o inferno está cheio de bons propósitos. 

Primeiramente estes vossos negócios e embaraços não 
devem de ser tão grandes, e de tanto peso, como os de Carlos Quinto; 
mas dado que o fossem, e ainda maiores, se no meio de todos eles, e 
neste mesmo dia viesse a febre maligna, que havíeis de fazer? Não 
havíeis de cortar por tudo, e tratar de vossa alma? Pois o que havia de 
fazer a febre, não o fará a razão? Se hoje tendes muitos embaraços, 
amanhã haveis de ter muitos mais, e nin-guém se desembaraçou nunca 
desta meada senão cortando-a. E quanto aos anos que ainda podeis ter 
e lograr de vida, pergunte-se cada um a si mesmo quantos anos tem? 
Eu quantos anos tenho vivido? Sessenta. E quantos morreram de 
quarenta? Quantos anos tenho vivi-do? Quarenta. E quantos morreram 
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de vinte? Quantos anos tenho vivido? Vinte. E quantos morreram de 
dez e de dois, e de um, e de nenhum? De utero translatus ad 
tumulum65. E se eu tenho vivido mais que tantos, que injúria faço à 
minha vida em a querer acabar? Que injúria faço aos meus anos em 
renunciar aos poucos e duvidosos, pelos seguros e eternos? 

Finalmente, se tanto amo, e tão pegado estou aos dias da 
vida presente, por isso mesmo os devo dar a Deus, para que ele me 
não tire os que ainda naturalmente posso viver, segundo aquela regra 
geral da providência sua, e aquele justo castigo dos que os gastam mal: 
Viri sanguinum, et dolosi, non dimidiabunt dies suos66. 

Só resta o mais dificultoso laço de desatar, ou cortar, que são 
os que vós chamais gostos da vida, os quais, se ela se acaba, também 
acabam: Post mortem nulla voluptas67. Ajuda-me Deus a vos 
desenganar deste ponto, e seja ele, como é, o último. Se nesta vida 
(vede o que digo) se nesta vida, e neste miserável mundo, cheio, para 
todos os estados, de tantos pesares, pode haver gosto algum puro e 
sincero, só os que acabam a vida antes de morrer a gozam. Para todos 
os outros é a vida e o mundo, vale de lágrimas; só para os que 
acabaram a vida antes da morte, é paraíso na terra. Dois homens 
houve só neste mundo que verdadeira e realmente acabaram a vida 
antes da morte: Henoc e Elias. Ambos acabaram esta vida há muitos 
anos, e ambos hão de morrer ainda no fim do mundo. E onde estão 
estes dois homens que acabaram a vida antes de morrer? Ambos, e só 
eles, estão no paraíso terreal, e com grande mistério. Porque se há e 
pode haver paraíso na terra, se há e pode haver paraíso neste mundo e 
nesta vida, só os que acabam a vida antes de morrer o logram. Oh! que 
vida tão quieta! Oh! que vida tão descansada! Oh! que vida tão feliz e 
tão livre de todas as perturbações, de todos os desgostos, de todos os 
infortúnios do mundo! Depois que Henoc acabou a vida no mundo, 
sucedeu logo nele a maior calamidade que nunca se viu, nem verá: o 
dilúvio universal. O mundo grande estava já afogado debaixo daquele 
imenso mar sem porto nem ribeira; o mundo pequeno, metido em uma 
arca, já subindo às estrelas, já descendo aos abismos, sem piloto, sem 
leme, sem luz, flutuava atonitamente naquela tempestade. Os montes 
soçobrados, as cidades sumidas, o céu de todas as partes chovendo 
lanças e fulminando raios. E só Henoc no meio de tudo isto, como 
estava? Sem perigo, sem temor, sem cuidado. Porque ainda que lhe 
chegassem lá os ecos dos trovões e o ruído da tormenta, nada disto lhe 
tocava. Eu já acabei com o mundo, o mundo já acabou para mim; que 
importa que se acabe para os outros? Lá se avenham com os seus 
trabalhos, pois vivem, que eu já acabei a vida. Neste tempo não era 
ainda nascido Elias. Nasceu Elias, viveu anos, e antes de morrer acabou 
a vida do mesmo modo. Mas, que não padeceu o mundo e a terra onde 
Elias vivia, depois deste seu apartamento? Veio contra Samaria, 
Senaquerib e Salmanasar; veio contra Jerusalém, Nabucodonosor: tudo 
guerra, tudo fomes, tudo batalhas, ruínas, incêndios, cativeiros, 
desterros. As dez tribos de Israel levadas aos assírios, donde nunca 
tornaram; as duas tribos de Judá e Benjamim, transmigradas à 
Babilônia, donde voltaram despedaçadas depois de setenta anos. 
Porém Elias, que noutro tempo o comia tanto o zelo e amor da pátria, 
estava-se no seu paraíso em suma paz, em suma quietação, em sumo 
sossego, em suma felicidade. Volte-se o mundo debaixo para cima, 
reine Joaquim, ou reine Salmanasar, reine Nabuco, ou reine Ciro, vença 
Jerusalém, ou vença Babilônia, vão uns e tornem, e vão outros para 
não tornar: que se lhe dá disso Elias? Quem tem acabado a vida, de 
todos esses vaivéns da fortuna está seguro. 

O mesmo acontece, senhores meus, e o mesmo experimenta 
todo aquele que deve-ras se resolve a deixar o mundo ao mundo, e 
acabar a vida antes da morte. Não são neces-sários para isso 
arrebatamentos, como os de Henoc, nem carros de fogo, como o de 
Elias, senão uma valente resolução. Quem assim se resolve, goza como 
Henoc e Elias todos os privilégios de morto. Corra o mundo por onde 
correr, nenhuma coisa lhe empece, nem lhe dá cuidado. Um dos 
professores deste estado foi, como vimos, S. Paulo, e por isso, ainda 

 
65 Desde o ventre trasladado para a sepultura (Jó 10, 19). 
66 Homens sanguinários e enganadores não chegarão à metade de seus dias (SI. 
54, 24). 
67 Depois da morte não há mais prazer. 

vivo, dizia: Vivo autem, jam non ego (Gál. 2, 20). E que quer dizer: Eu 
vivo, mas já não sou eu? Quer dizer, diz S. Bernardo: Ad alia quidem 
omnia mortuus sum: non sentio, non attendo, non curo: Todas as 
coisas deste mundo são para mim como para os mortos; nem as sinto, 
nem me dão cuidado, nem faço mais caso delas, que se não foram; 
porque se elas ainda são, eu já não sou. Considerai as imunidades dos 
mortos, e vereis o descanso de que gozam e os trabalhos de que se 
livram os que antecipam a morte. Vieram ao Calvário os executores de 
Pilatos para quebrar as canelas aos crucificados, e assim o fizeram a 
Dimas e Gestas com grandes dores daquele tormento, porque estavam 
ainda vivos (Jo. 19, 31 s.). Ad Jesum autem cum venissent (Ibid 32), mas 
quando chegaram a Cristo, Ut viderunt eum jam mortuum, non 
fregerunt ejus crura: Como viram que estava já morto, não executaram 
nele aquela crueldade. — De quantos quebrantamentos, de quantas 
moléstias, de quantas sem-razões se livra quem está já morto! O 
epitáfio que eu pusera a um morto destes, é aquele verso de Davi: 
  
Inter mortuos líber (SI. 87, 6): 
  

Entre os mortos livre. Livre dos cuidados do mundo, porque 
já está fora do mundo. Livre de emulações e invejas, porque a ninguém 
faz oposição. Livre de esperanças e temo-res, porque nenhuma coisa 
deseja. Livre de contingências e mudanças, porque se isentou da 
jurisdição da fortuna. Livre dos homens, que é a mais dificultosa 
liberdade, porque se descativou de si mesmo. Livre finalmente de 
todos os pesares e moléstias e inquietações da vida, porque já é morto. 

A todos os mortos se canta piamente por costume: 
Requiescant in pace. Mas esta paz e este descanso, só o logram 
seguramente os que morreram antes de morrer. Vede-o no mesmo 
texto de Davi, donde a Igreja tomou aquelas palavras: In pace in 
idipsum, dormiam et requiescam68: Morrerei e descansarei em paz 
para isso mesmo: In idipsum. Nesta cláu-sula in idipsum está o 
mistério, que sendo a sentença tão clara, a faz dificultosa, mas 
admi-rável. Que quer dizer: Morrerei e descansarei em paz para isso 
mesmo? Se dissera: Morre-rei para descansar em paz, bem se 
entendia; mas Morrerei e descansarei em paz para isso mesmo? Se há 
de morrer e descansar em paz para isso mesmo, há de morrer e 
descansar em paz, para morrer e descansar em paz? Assim é, e esse foi 
o profundo pensamento de Davi. Como se dissera: Eu quero morrer e 
descansar em paz na vida. E por que, ou para quê? Para isso mesmo; 
para morrer e descansar em paz na morte: In pace in idipsum, dormiam 
et requiescam. Por isso, com grande propriedade, significou o morrer 
pela frase de dormir: dormiam, porque o sono é morte em vida. Daqui 
se seguem duas conseqüências últimas, ambas notáveis e de grande 
consolação para os que morrem antes de morrer. A primeira, que só 
eles, como há pouco dissemos, gozam seguramente de paz e descanso. 
A segunda, que da paz e descanso desta morte, se segue também 
seguramente a paz e descanso da outra, que é o argumento de todo o 
nosso discurso. Os que morrem quando morrem, perdem o descanso 
da vida, e não conseguem ordinariamente o da eternidade, porque 
passam de uns trabalhos a outros maiores. Assim diziam no inferno 
aqueles miseráveis, que já tinham sido felizes: Lassati sumus in via 
iniquitatis69: Chegamos cansados ao inferno. — Ao inferno, e cansados, 
porque lá não tivemos descanso, e cá teremos tormentos eternos. Pelo 
contrário os que morrem antes de morrer, morrem descansados, e 
morrem para descansar: In pace in idipsum, dormiam et requiescam. 
Oh! que paz, oh! que descanso para a vida e para a morte! Creio que 
ninguém haverá, se tem juízo, que se não resolva desde logo a viver e 
morrer assim, ou a morrer assim para morrer assim. Acabando desta 
maneira a vida, espe-raremos confiadamente a morte, e por benefício 
do pó que somos: Pulvis es, não temere-mos o pó que havemos de ser: 
In pulverem reverteris. 
  
LAUS DEO 
 
 

 
68 Em paz dormirei nele mesmo, e repousarei (SI. 4, 9). 
69 Cansamo-nos no caminho da iniquidade (Sab. 5, 7). 
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SERMÃO DE QUARTA-FEIRA DE CINZAS, PARA A CAPELA REAL QUE SE 
NÃO PREGOU POR ENFERMIDADE DO AUTOR 
  
  
Pulvis es, et in pulverem reverteris70. 
  
  
I 
  
A sentença de morte que a Igreja hoje solenemente não só no-la repete 
aos ouvidos com a voz, mas no-la escreve na testa com a cinza. Assunto 
do sermão: o pó que somos é a vida, o pó que havemos de ser é a 
morte: o maior bem da vida é a morte, o maior mal da morte é a vida. 
  

Esta é a sentença da morte fulminada contra Adão e todos 
seus descendentes, a qual se tem executado em todos quantos até 
agora viveram, e se há de executar em nós, sem apelação de inocência, 
sem respeito de estado, sem exceção de pessoa. A Igreja solenemente 
hoje, não só no-la repete aos ouvidos com a voz, mas no-la escreve na 
testa com a cinza, como se dissera a seus filhos uma piedosa mãe: – 
Filhos, ouvi e lede a sentença de vosso pai, e sabei que sois pó, e vos 
haveis de converter em pó: –Pulvis es, et in pulverem reverteris (Gên. 3, 
19). – Outras vezes, e por vários modos, neste mesmo dia, e sobre 
estas mesmas palavras, tenho comparado e combinado entre si o pó 
que somos com o pó que havemos de ser, e, posto que me não 
arrependo do que então disse, o que hoje determino dizer não é 
menos qualificada verdade nem menos importante desengano. O pó 
que somos é o de que se compõem os vivos; o pó que havemos de ser 
é o em que se resolvem os mortos. E sendo estes dois extremos tão 
opostos como o ser e não-ser, não é muito que os efeitos e afetos que 
produzem em nós sejam também muito diversos: por isso amamos a 
vida e tememos a morte. Mas porque eu, depois de larga experiência, 
tenho conhecido que estes dois efeitos no nosso entendimento, e estes 
dois afetos na nossa vontade andam trocados, o meu intento é pô-los 
hoje em seu lugar. O amor está fora do seu lugar, porque está na vida; 
o temor também está fora do seu lugar, porque está na morte: o que 
farei, pois, será destroçar estes lugares, com tal evidência que 
fiquemos entendendo todos que a morte, que tanto tememos, deve 
ser amada, e a vida, que tanto amamos, deve ser a temida. E por quê? 
Em um e outro pó temos a razão. Porque o maior bem do pó que 
somos é o pó que havemos de ser, e o maior mal do pó que havemos 
de ser é o pó que somos. Mais claro. O pó que somos é a vida, o pó que 
havemos de ser é a morte; e o maior bem da vida é a morte, o maior 
mal da morte é a vida. Isto é o que hei de provar. Deus nos assista com 
sua graça para o persuadir. 
   
II 
  
Que juízo fez Salomão, com toda sua sabedoria, e depois de todas as 
suas experiências, entre a morte e a vida? O que diz a eterna sabedoria 
de Cristo? Se Cristo se alegra com a morte de Lázaro, por que se 
entristece com a sua ressurreição? A quem esteve mal a ressurreição de 
Lázaro? 
  

Que o maior bem do pó que somos seja o pó que havemos de 
ser, que o maior bem da vida, que tão enganosamente amamos, seja a 
morte, que enganadamente tememos, só quem mais que todos 
experimentou os bens da mesma vida o pode melhor que todos 
testemunhar. Quem mais que todos quis, soube e pode experimentar 
os bens desta vida, e com efeito fez de todos eles a mais universal e 
exata experiência foi Salomão. E que juízo fez Salomão, com toda a sua 
sabedoria e depois de todas as suas experiências, entre a morte e a 
vida? Ele mesmo o declarou, e com palavras tão expressas que não hão 
mister comento nem admitem dúvida: Laudavi mugis mortuos quarn 
viventes (EcI. 4, 2): Lançando os olhos por todoeste mundo, e 
considerando bem a vida dos que vivem sobre a terra e a morte dos 

 
70 Tu és pó, e em pó te hás de tomar (Gên. 3, 19). 

que jazem debaixo dela, resolvi – diz Salomão – que muito melhor é a 
sorte dos mortos que a dos vivos: Laudavi mugis mortuos quam 
viventes. –Notai a energia daquela palavra laudavi. Como se dissera o 
mais sábio de todos os homens: Se com toda a minha eloqüência 
houvera de orar pelos mortos e pelos vivos, aos mortos havia de dar os 
parabéns, e fazer um largo panegírico de suas felicidades, e aos vivos 
havia de dar os pêsames, e fazer uma oração verdadeiramente fúnebre 
e triste, em que lamentasse suas misérias e desgraças. Isto disse 
Salomão, com cuja autoridade nenhuma outra humana pode competir; 
só foi maior que ela a que juntamente é humana e divina, a da eterna 
sabedoria de Cristo: Et ecce plus quam Salomon hic71! E por que 
também nos não falte esta, ouçamos ao mesmo Cristo, e vejamos o 
que disse e o que fez em semelhante caso. 

Morreu Lázaro e ressuscitou Lázaro. Ponhamos pois a Lázaro 
ressuscitado entre os vivos, e a Lázaro defunto entre os mortos, e 
notemos no supremo Senhor da vida e da morte como lhe lamenta a 
morte e como lhe festeja a vida. Quando Cristo declarou aos discípulos 
que Lázaro era morto, disse: Lazarus mortuus est, et gaudeo (Jo. 11 , 14 
s): É morto Lázaro, e folgo. – Partiu dali a ressuscitá-lo o mesmo 
Senhor, e chegando à sepultura, não só chorou: Lacrymatus est (ibid. 
35) – mas mostrou que se lhe angustiava o coração: Rursum fremens in 
semetipso72. – Repara S. Pedro Crisólogo no encontro verdadeiramente 
admirável destes dois afetos, um de alegria e gosto na morte, outro de 
penas e lágrimas na ressurreição do mesmo Lázaro, e diz assim 
elegantemente: Certe ipse qui dixerat: Lazarus mortuus est, et gaudeo, 
de quo gaudet mortuo, ipsum, cum resuscitat, tunc lamentatur; qui cum 
amittit, non flet, cum recipit, tunc deplorat; tunc fundit mortales 
lacrymas, vitae spiritum cum refundit: Notável caso – diz Crisólogo – 
que o mesmo Cristo sobre o mesmo Lázaro, quando diz que é morto se 
alegre, e quando o quer ressuscitar o lamente! Notável caso, que 
quando perde o amigo não chore, e que chore quando o há de ter 
outra vez consigo! Notável caso que quando lhe há de infundir o 
espírito de vida se lhe aflija e angustie o coração, e que o haja de 
receber vivo com as mesmas lágrimas com que nós nos despedimos 
dos mortos! – Por isso lhe chama lágrimas mortais: Tunc fundit 
mortales lacrymas, vitae spiritum cum refundit. – Pois, se Cristo se 
alegra com a morte de Lázaro, por que se entristece com a sua 
ressurreição, e por que chora quando lhe há de dar a vida? Eu não nego 
que quando Cristo chora por uma causa se pode alegrar por outras. 
Isso significou o mesmo Senhor quando disse: Gaudeo propter vos73. – 
Mas, ainda que tivesse uma causa e muitas para se alegrar com a 
morte de Lázaro, que causa ou que razão pode ter para chorar a sua 
ressurreição e a sua vida? Lacrymatus est non quod mortuus erat, sed 
quod revocare illum oportebat ad tolerandas rursus hujus vitae 
miserias74 – diz Ruperto, e o mesmo tinha dito antes dele Isidoro 
Pelusiota. Mas eu tenho melhor autor que ambos, que é o Concílio 
Toledano terceiro, o qual dá a mesma razão por estas palavras: Christus 
noii ploravit Lazarum mortuum, sed ad hujus vitae aerumas ploravit 
resuscitandum: Chora Cristo a Lázaro quando o há de ressuscitar, não o 
chorando morto, porque, estando já livre dos trabalhos, das misérias e 
dos perigos da vida, por meio da morte, agora, por meio da 
ressurreição, o tornava outra vez a meter nos mesmos trabalhos, nas 
mesmas misérias e nos mesmos perigos. A todos esteve bem a 
ressurreição de Lázaro, e só ao mesmo Lázaro esteve mal. Esteve bem a 
Deus – se assim é lícito falar– porque foi para sua glória; esteve bem 
aos discípulos, porque os confirmou na fé; esteve bem aos de 
Jerusalém, porque muitos se converteram; esteve bem às irmãs, 
porque recobraram o amparo e arrimo de sua casa; esteve bem ao 
mesmo Cristo, porque então manifestou mais claramente os poderes 
da sua divindade, e só a Lázaro esteve mal, porque a ressurreição o 
tirou do descanso para o trabalho, do esquecimento para a memória, 
da quietação para os cuidados, da paz para a guerra, do porto para a 
tempestade, do sagrado da inveja para a campanha do ódio, da 
clausura do silêncio para a soltura das línguas, do estado da 

 
71 E eis aqui está neste lugar quem é mais do que Salomão (Mt. 12, 42). 
72 Tornando a bramir em si mesmo (Jo. 11, 38). 
73 Eu por amor de vós folgo (Jo. 11, 15). 
74 Rupert, libro in Joan; Isidor Pelusiota, 
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invisibilidade para o de ver e ser visto, de entre os ossos dos pais e avós 
para entre os dentes dos êmulos e inimigos, enfim, da liberdade em 
que o tinha posto a morte, para o cativeiro e cativeiros da vida. 
   
III 
  
O exemplo dos bárbaros passianos celebrando com festas a morte dos 
filhos, e os louvores dos romanos aos suicidas. Os suicídios de Saul, de 
Aquitofel e de Sansão. S. Paulo, os patriarcas da lei escrita e o desejo da 
morte. 
  

Persuadidos os homens à verdade deste desengano, não é 
muito que a morte lhes começasse a parecer menos feia que a vida, 
antes que a vida lhes parecesse feia, e a morte formosa. Os passianos, 
e outras nações, que barbaramente se chamam bárbaras, choravam e 
pranteavam os nascimentos dos filhos, e celebravam com festas as 
suas mortes, porque entendiam que nascendo entravam aos trabalhos, 
e morrendo passavam ao descanso. E certamente que as lágrimas dos 
nascimentos os mesmos nascidos, sem mais ensino que o da natureza, 
as aprovam e ajudam com as suas, e as festas com que se celebravam 
as mortes também os mortos, pela experiência do seu descanso, se 
pudessem falar, as louvariam. Por isso Samuel, obrigado a falar com 
Saul depois de morto e sepultado, o que disse foi: Quare inquietasti 
me (1 Rs. 28, 15)? Por que me inquietaste? – Muitos filósofos, e 
particularmente os estóicos, cuja seita, pela preferência da virtude, se 
avizinhava mais ao lume da razão, não só davam licença aos seus 
professores para que antepusessem a morte à vida, mas aos que em 
caso de honra tomavam por suas mãos a mesma morte – a que 
chamavam porta da liberdade – os introduziam por ela à imortalidade 
da glória. Assim o fez aquele homem maior que todos os romanos, 
Catão, cujo juízo e autoridade, na opinião da mesma Roma, se punha 
em balança com a dos deuses, como soberbissimamente cantou dele 
Lucano, na demanda imperial de César com Pompeu: 
  
Magno se judice quisque tuetur, 
Victrix causa diis placuit, pars vicia Catoni75 
  

E se alguém me replicar que estes homens eram gentios, eu 
lhe perguntarei primeiramente se era gentio Sansão, ou Saul, ou 
Aquitofel, e que fizeram em semelhantes casos? Sansão não duvidou 
matar-se a si mesmo, por se vingar, como ele disse, dos filisteus, pela 
injúria que lhe tinham feito em lhe arrancar os olhos. Saul, por não vir a 
mãos de seus inimigos, vencido em uma batalha, mandou a seu pajem 
da lança que o matasse, e porque não foi obedecido, ele, pondo a 
ponta da espada no peito, com todo o peso do corpo se atravessou 
nela. Aquitofel, que era o Catão dos hebreus, e cujos conselhos, por 
testemunho da Escritura Sagrada, eram como os oráculos do mesmo 
Deus, porque Absalão, cujas partes seguira, os não quis tomar, tornou 
ele por conselho antecipar por suas próprias mãos a morte, prevendo 
como sábio, que não podia deixar de ser vencedor Davi, a quem a tinha 
bem merecido. Mas, porque ainda aqui se pode dizer que as mortes de 
Aquitofel e Saul foram condenadas, e as razões que defendem haver 
sido lícita a de Sansão podem parecer duvidosas, ouçamos o que nos 
casos de antepor a morte à vida desejaram e pediram a Deus os mais 
abalizados santos, e canonizados por ele. 

Moisés, governador supremo do povo de Deus, e o que mais 
é, com uma vara milagrosa e onipotente na mão, pediu ao mesmo 
Deus que o livrasse daquele peso, e se não, que o matasse antes, e lhe 
daria muitas graças por tamanha mercê: Sin aliter tibi videtur; obsecro 
ut interficias me, et inveniam gratiam in oculis tuis76. – Elias, fugindo à 
perseguição dá rainha Jesabel, lançado ao pé de uma árvore chamou 
pela morte: Petivit animae suae ut moreretur77– e disse a Deus: Basta 
já o vivido, Senhor, tirai-me a vida, pois não sou melhor que Abraão, 

 
75 Cada um tem a seu favor uma forte opinião. Se o vencedor agrada aos deuses, 
o vencido agrada a Catão (Lucanus lib.l, 127). 
76 Se a ti te parece outra coisa, peço-te que me tires a vida, e que ache eu graça 
diante dos teus olhos (Núm. 11, 15). 
77 Desejou para si a morte (3 Rs. 19, 4). 

Isac e Jacó, os quais descansam na sepultura: Sufficit mihi, Domine, 
tolle animam meara: negue enim meliorsum quam palres mei78. – Jó, o 
maior exemplo da paciência e constância, de tal modo se resolveu a 
querer antes morrer que viver, que, considerando todos os gêneros de 
morte possíveis, ainda aquela afrontosa e infame, que se dá aos 
facinorosos mais vis, tinha por melhor que a vida: Quamobrem 
suspendium elegit anima mea, et morrem ossa mea79. – Por isso, 
quando disse: Parte mihi – não foi pedir a Deus perdão dos pecados, 
senão que o deixasse morrer: Nequaquam ultrajam vivam, parce 
mihi80. – Estes eram os ais que, saindo do valente peito de Davi, o 
obrigavam a bradar, não porque se lhe estreitasse a vida, mas porque 
se lhe estendiam e alongavam os termos dela: Heu mihi, guia incolatus 
meus prolongatus est81! – E para que em um coro tão sublime nos não 
falte uma voz do terceiro céu, ouçamos a São Paulo: Infelix ego honro, 
quis me liberabit de corpore mortis hujus (Rom. 7, 24)? Miserável de 
mim, homem infeliz, quem me livrará já deste corpo mortal? – Em 
suma, que os maiores homens do mundo, em todos os estados do 
gênero humano, ou com fé, ou sem fé, ou na lei da natureza, ou na 
escrita, ou na da graça, sempre desejaram mais a morte do que 
estimaram a vida, e sempre em suas aflições e trabalhos apelaram do 
pó que somos sobre a terra para o pó que havemos de ser na 
sepultura. 
 
IV 
  
A distinção dos que dizem que é melhor a morte que a vida em respeito 
somente dos miseráveis e não dos infelizes. Se Elias fugia de Jesabel por 
temor da morte, por que deseja e pede a morte no mesmo tempo? As 
queixas de Sirac contra a morte e as queixas de Jó contra a vida. A 
morte, medo dos ricos e desejo dos pobres. O que diz Sêneca, o trágico, 
por boca do tirano Lico? Por que não caíram mortos Adão e Eva ao pé 
da mesma árvore onde comeram o fruto proibido, tanto que 
quebraram a lei? 
  

De tudo o dito até aqui se segue que melhor é a morte que a 
vida, e que o maior bem da vida é a morte. Mas contra esta segunda 
parte, que é a primeira do meu assunto, inventou o amor da vida uma 
distinção fundada no que ela mais aborrece, que são as misérias, e no 
que mais estima, que são as felicidades. Fazendo, pois, uma grande 
diferença entre os miseráveis e os felizes, dizem os defensores da vida 
que para os miseráveis é maior bem a morte mas para os felizes não. E 
verdadeiramente este ditame parece da própria natureza, porque, 
consideradas a vida e a morte, cada uma por si só e em si mesma, a 
vida naturalmente é mais amável que a morte; acompanhada, porém, 
dos trabalhos, das misérias e das aflições que ela traz consigo, não há 
dúvida que muito melhor e mais para apetecer é a morte que a vida. 
Em todos os exemplos que acabamos de referir se vê claramente esta 
verdade, mas em nenhum com mais particular energia e reparo que no 
de Elias. Quando Elias desejou à morte, e a pediu a Deus, foi quando ia 
fugindo de Jesabel. E por que fugia Elias de Jesabel? Por temor da 
morte. Pois, se fugia por temor da morte, por que deseja e pede a 
morte no mesmo tempo? Porque então acabou de conhecer quanto 
melhor é a morte que a vida. Antes desta experiência, pela apreensão 
natural de todos os que vivemos, parecia-lhe a Elias que melhor era a 
vida que a morte; mas, depois que começou a subir montes e descer 
vales, de dia escondido nas grutas, de noite caminhando pelos horrores 
das sombras e dos desertos, figurando-se-lhe a cada penedo um 
homem armado e a cada rugir do vento uma fera, sem, outro comer 
nem beber mais que as raízes das ervas e os orvalhos do céu, cego sem 
guia, e solitário sem companhia – porque até um criadinho que levava 
consigo o despediu, por se não fiar dele – tudo miséria, tudo temor, 
tudo desconfiança, sem luz ou esperança de remédio, ou donde 
pudesse vir, no meio destas angústias, considerando o miserável 

 
78 Basta-me de vida, Senhor, tira a minha alma, porque eu não sou melhor do 
que os meus pais (ibidem). 
79 Por isso escolheu a minha alma um laço, e os meus ossos a morte (Jó 7, 15). 
80 Não viverei jamais, perdoa-me (ibid. 16). 
81 Ai de mim, que o meu desterro se prolongou (SI. 119, 5). 
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profeta – noutras ocasiões tão animoso – quão trabalhosa e cara de 
sustentar lhe era a mesma vida duvidosa e incerta, pela qual tanto 
padecia, então acabou de conhecer quanto melhor lhe era o morrer 
que o viver, e por isso, despedindo-se da vida, pedia a morte: Tolle 
animam meam. 
  Estes são aqueles dois afetos ou aquelas duas queixas tão 
encontradas e tão concordes, uma de Sirac contra a morte, e outra de 
Jó contra a vida. Sirac diz: O mors, quam amara est memória tua 
homini pacem habenti (Eclo. 41, I )! Ó morte, quão amarga é a tua 
memória para o homem que vive com paz e descanso! – Não diz que 
para todos, senão para o que vive em paz e descanso, porque para o 
que vive em paz e descanso é amarga, para o que vive em trabalho e 
miséria é doce. E Jó dizia: Quare misero data est lux, et vila his qui in 
amaritudine sunt? Qui expectant mor-tem, et non venit, gaudentque 
vehementer cum invenerint sepulchrum (Jó 3, 20 ss)? Para que se dá a 
luz ao miserável, e a vida aos tristes, que esperam pela morte, a qual 
lhes tarda, e não têm maior alegria que quando acham a sepultura? – 
Também não diz que a morte tarda a todos, nem que todos se alegram 
com a sepultura, senão só os miseráveis e tristes, porque, assim como 
a morte e a sepultura para os contentes da vida é o seu maior temor, 
assim para os descontentes dela, e miseráveis, é o maior desejo. Por 
isso aquele filósofo, que refere Laércio, chamado Secundo, 
perguntadopelo imperador Adriano que era a morte, respondeu que 
era o medo dos ricos e o desejo dos pobres: Pavor divitum, desiderium 
pauperum. – Melhor ainda, e mais nervosamente o disse Sêneca, o 
Trágico, por boca de Lico. Era Lico um famosíssimo tirano, o qual, na 
ausência de Hércules, matou a Creonte, rei legítimo de Tebas, e se lhe 
apoderou do reino. Este, pois, como tão grande mestre da tirania, dizia 
que quem matava à todos não sabia ser tirano: Qui morte cunctos luere 
supplicium jubet, nescit tyrannus esse. –Pois, que havia de fazer um 
tirano, para ser verdadeiramente tirano e cruel? Diz que havia de dar a 
morte a uns e a vida a outros, conforme a fortuna de cada um: aos 
felizes a morte, aos miseráveis a vida–Miserum vita perire, felicem jube: 
Ao feliz mandai que morra, ao miserável que viva – porque tanta pena 
é condenar o feliz à morte como o miserável à vida. 

E para que uma doutrina tão conforme à comum estimação 
humana não fique profanada no nome e no autor, troquemos o nome 
de tirania no de justiça, e passemo-la do rei mais tirano ao Juiz mais 
reto. Caso é, assim como o maior do mundo, o mais admirável que, 
pondo Deus lei a Adão que, comendo da árvore vedada, morreria, 
comesse Eva e comesse o mesmo Adão, e não morressem. A 
observância das primeiras leis, e a execução dos primeiros castigos são 
os que fazem exemplo: faltando este, perde-se o respeito às leis e o 
temor aos castigos. Essa foi a razão da severidade com que São Pedro, 
aos primeiros delinquentes da primitiva Igreja, Ananias e Safira, os fez 
cair de repente mortos a seus pés. Pois, por que não caíram também 
mortos Adão e Eva ao pé da mesma árvore onde comeram, tanto que 
quebraram a lei? Por isso mesmo: porque os quis Deus castigar. Para 
Deus castigar a Adão e Eva foi necessário que lhes comutasse a morte 
em vida, e o paraíso em desterro, porque só desta maneira se podia 
ajustar a ameaça da lei com o castigo da culpa. Assim foi. No paraíso 
ameaçou-os com a morte, no desterro castigou-os com a vida. No 
paraíso, que era a pátria de todas as felicidades, só podiam ser 
ameaçados com a morte, porque a morte é o maior terror dos felizes; e 
no desterro, que era o lugar de todas as misérias, só podiam ser 
castigados com a vida, porque a vida é todo o tormento dos miseráveis. 
Cuidam alguns que não matar Deus a Adão e Eva foi misericórdia, e não 
foi senão justiça, porque, perdidas as felicidades do paraíso, assim 
como o morrer seria remédio. assim o não morrer foi o castigo: logo, 
por todas estas razões e exemplos, não só humanos, senão ainda 
divinos, parece que é verdadeira a distinção dos que dizem que é 
melhor a morte que a vida, em respeito somente dos miseráveis, mas 
não dos felizes. 
   
 
 
 
 
 

V 
  
Se não há nem pode haver vidas que careçam de misérias, o que se tem 
dito da vida dos miseráveis se deve entender de todas e de todos. As 
dobradas misérias a que está sujeita a maior felicidade da natureza, 
que é a saúde. A morte, médico universal de todas as doenças. 
Felicidade dos que morreram pelejando por Tróia. Em que consiste a 
bem-aventurança do céu. A dupla morte de Catão. 
  

Eu, que direi? Digo que folgara e estimara muito que esta 
distinção ou a limitação fora verdadeira, porque a melhor e maior parte 
do auditório a que prego é dos felizes desta vida, e dos que o mundo 
inveja e venera por tais. Mas quando Salomão chamou mais ditosos aos 
mortos que aos vivos, não fez distinção de vivos miseráveis a vivos 
felizes, senão que de todos os que vivem falou igualmente: Laudavi 
magis mortuos quam viventes82. – E para eu refutar os defensores da 
vida dos felizes, não quero outro argumento senão o seu. Concedem 
que a morte é maior bem que a vida dos miseráveis: logo, também é 
maior bem que a vida dos que eles chamam felizes. E se não, os 
mesmos felizes o digam. Pergunto. Há, ou houve, ou pode haver neste 
mundo vida alguma tão mimosa da fortuna e tão feliz que careça 
totalmente de misérias? Ninguém se atreverá a dizer nem imaginar tal 
coisa: logo, se não há nem pode haver vida que careça de misérias, o 
que se tem dito da vida dos miseráveis se deve entender de todas e de 
todos. Os que vulgarmente se reputam e chamam felizes tanto se 
enganam com a sua felicidade como com a sua vida: por isso amam a 
vida e temem a morte. Mas este engano lhes descobriremos agora, 
para que conheçam que em todo o estado e em toda a fortuna a morte 
é o maior bem da vida, e o pó que havemos de ser o maior bem do pó 
que somos. 

Todos os bens de que é capaz o homem, enquanto vive neste 
mundo, ou são bens da natureza, ou bens da fortuna, ou bens da graça; 
mas nenhum deles é tão sólido, inteiro e puro bem que o goze sem 
tributo de misérias a vida, nem a possa livrar deste tributo senão a 
morte. Entre os bens da natureza, o mais excelente, o mais útil e o mais 
necessário é aquele sem o qual nenhum outro bem se pode gozar, a 
saúde. E só quem compreender o número sem número de, 
enfermidades e dores a que está sujeita e exposta a saúde, ou geradas 
dentro do mesmo homem, ou nascidas e ocasionadas de fora, poderá 
conhecer exatamente quão carregado de duríssimas pensões, e não 
cheio de misérias ou deu ou emprestou à mesma natureza, ainda aos 
mais sãos e robustos, este calamitoso bem. Pois, que remédio? Os 
egípcios, entre os quais nasceu a medicina, para cada enfermidade, 
como refere Heródoto, tinham um médico particular; mas nem por isso 
saravam todos, nem de todas. El-rei Ezequias mandou queimar os livros 
de Salomão, porque o povo, recorrendo às virtudes das ervas em suas 
enfermidades, deixava de acudir a Deus, que é a verdadeira raiz da 
saúde. Assim o refere Eusébio Cesariense. Mas enquanto duraram os 
mesmos livros, nem aos enfermos particulares, nem ao mesmo 
Salomão aproveitou aquela grande ciência médica. Até quando? Até 
que as próprias doenças os sujeitaram ao médico universal, que, sem 
aforismos nem receitas, cura em um momento a todas, que é a 
morte. O mors, veni nostris certus medicus malis! Ó morte, vinde, que 
só vós sois o verdadeiro e certo médico para todos os nossos males! – É 
exclamação proverbial dos gregos, referida por Plutarco. Morrestes, 
acabaram-se as enfermidades, acabaram-se as dores, acabaram-se 
todas as moléstias e aflições que martirizam um corpo humano; e até o 
temor da mesma morte se acabou, porque os mortos já não podem 
morrer. 
  Vede a grande diferença dos mortos aos vivos. Os vivos sobre 
a terra temem a morte, os mortos debaixo da terra esperam a 
ressurreição, e quanto vai do esperar ao temer, e das isenções da 
imortalidade às sujeições de mortal, tanto melhor é o estado dos 
mortos que o dos vivos. Os que escaparam vivos do incêndio de Tróia 
chamavam bem-aventurados aos que morreram pelejando por ela: 
  

 
82 Louvei mais os mortos do que os vivos (Ecl. 4, 2). 
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O terque quaterque beati, 
Queis ante hora patrum, magnae sub moenibus urbis, 
Contigit oppetere83! 
  
sem conhecer a bem-aventurança, nem entender o que diziam, 
levantaram um admirável pensamento porque a felicidade de que 
gozam os mortos por benefício da morte, se não é como toda a bem-
aventurança do céu, é como ametade dela. A bem-aventurança do céu, 
enquanto positiva e negativa, compõe-se daquelas duas partes em que 
a dividiu Santo Agostinho quando disse: Ibi erit quidquid voles, et 
non,erit quidquid nolles84. – A primeira parte consiste na posse e 
fruição de todos os bens, e a segunda na privação e isenção de todos os 
males. Ouçamos agora a S. João no seu Apocalipse, descrevendo a 
mesma bem-aventurança: Et absterget Deus omnem lacrymam ab 
oculis eorum: et mors ultra non erit, negue clamor; negue dolor erit 
ultra, guia prima abierunt (Apc. 21, 4): Aos que forem ao céu, enxugar-
lhes-á Deus todas as lágrimas, e já não haverá morte, nem clamores, 
nem gemidos, nem dores, por que estas misérias e penalidades todas 
pertenciam ao estado da primeira vida, que já passou. – E haverá quem 
possa negar que todas estas queixas e causas delas são as de que estão 
isentos os mortos na sepultura? Já para eles não há lágrimas, nem 
gemidos, nem dores, nem enfermidades, nem a mesma morte. As 
dores e enfermidades desta vida têm dois remédios ou alívios: um 
natural, que são as lágrimas e o s gemidos, e outro violento e artificial, 
que são os medicamentos. E a morte, não só nos livra das misérias da 
vida, senão também dos remédios dela. Já dissemos que Catão matou a 
si mesmo, mas não se matou de uma vez, senão de duas, com modo e 
circunstâncias notáveis. Estando são e valente, meteu um punhal pelos 
peitos; acudiram logo, e curaram-lhe as feridas, mas ele, depois de 
curado, metendo a mão na mesma ferida, a fez maior, e se acabou de 
matar. De sorte que começou a se matar são, e acabou de se matar 
curado. São, para se livrar da vida, curado, para se livrar da vida e mais 
dos remédios. Por isso disse Santo Agostinho que quantas são as 
medicinas tantos são os tormentos. E tais são as dobradas misérias a 
que está sujeita a maior felicidade da natureza, que é a saúde, 
bastando para a tirar padecidas, e não bastando para a conservar 
remediadas. 
   
VI 
  
Os bens da fortuna. Quão certo é, ainda no maior auge dos bens da 
fortuna, qual é a dos reis, ser o maior bem da vida a morte. Os reis a 
todos mandam como reis e de todos são julgados como réus. As 
miseráveis felicidades dos que, postos na região dos raios, dos trovões e 
das tempestades, a dignidade e a lisonja chama Sereníssimos. O que 
respondeu o oráculo de Apoio a Giges, inchado com a singular 
prosperidade de sua fortuna. Como pagou Deus a el-rei Josias o zelo 
demonstrado na restauração do culto do verdadeiro Deus? 
  

Passemos aos bens da fortuna. E, subindo ao mais alto ponto 
aonde ela pode chegar, preguemos um cravo na sua roda, paia que, 
concedendo às suas felicidades a constância que não têm, vejamos se 
se podem jactar ou presumir de que carecem de misérias. Os cetros e 
as coroas são as que, postas no cume da majestade, levam após si, com 
o império, os aplausos e adorações do mundo, e ao mesmo mundo, o 
qual, cego com os reflexos daquele esplendor, os aclama felizes e 
felicíssimos, não penetrando o interior e sólido da felicidade, mas 
olhando só, e parando no sobredourado das aparências. Omnium 
istorum quos incedere altos vides, bracteata felicitas est disse sábia e 
elegantemente Sêneca. Assim como os tetos sobredourados dos 
templos e dos palácios o que mostram por fora é ouro, e o que 
escondem e encobrem por dentro são madeiros comidos do caruncho, 
pregos ferrugentos, teias de aranha, e outras sevandijas, assim debaixo 
da pompa e aparatos com que costumamos admirar os que vemos 
levantados ao zênite da fortuna, se víramos juntamente os cuidados, os 

 
83 Ó três e quatro vezes felizes aqueles a quem coube encontrar a morte sob os 
olhares dos pais, debaixo das muralhas da grande Tróia (Virg. En. 1, 94). 
84 Haverá ali tudo o que quiseres, e não haverá o que não quiseres (S. Aug.). 

temores, os desgostos e tristezas que os comem e roem por dentro, 
antes havíamos de ter compaixão das suas verdadeiras misérias, que 
inveja à falsa representação e engano do que neles se chama 
felicidade. Quem duvidou jamais de reputar a Carlos Quinto por 
felicíssimo, com tantasvitórias, tanta fama, tantos aumentos da 
monarquia? E, contudo, no dia em que renunciou o governo, confessou 
que em todo o tempo dele nem um só quarto de hora tivera livre de 
aflições e moléstias. O diadema antigo, insígnia dos reis e imperadores, 
era uma faixa atada na cabeça. E dizia Seleuco, rei da Ásia, que, se os 
homens soubessem quão pesada era aquela tira de pano, e quão cheia 
de espinhas por dentro, nenhum haveria que a levantasse do chão para 
a pôr na cabeça. El-rei Antígono, vendo que seu filho, pelo ser, se 
ensoberbecia, com que lhe abateria os fumos? An ignoras, o fili, 
regnum nostrum non esse aliud nisi splendidam servitutem? Não sabes, 
filho – lhe disse – que o nosso reino não é outra coisa que um cativeiro 
honrado? – Os reis são senhores de todos, mas também cativos de 
todos. A todos mandam como reis, e de todos são julgados como réus. 
Como o rei é a alma do reino, tem obrigação de viverem todos 
seus vassalos, e padecer neles e com eles quanto eles padecem. Se não 
padece assim não é rei, e, se padece, que maior martírio? Há-sede 
matar e morrer para que eles vivam, há-se de cansar para que eles 
descansem, e há de velar para que eles durmam, sendo mais quieto e 
sossegado o sono do cavador sobre uma cortiça, que o do rei debaixo 
de céus de brocado. Ali, desvelado, marcha pelas campanhas com os 
seus exércitos; ali navega os mares com as suas armadas, e a qualquer 
bandeira, que tremula com o vento lhe palpita o coração na 
contingência dos sucessos. Tais são as miseráveis felicidades, ou as 
adoradas misérias dos que, postos na região dos raios, dos trovões e 
das tempestades, a dignidade com razão, e a lisonja sem ela chama 
Sereníssimos. 

Que seria se eu aqui ajuntasse as catástrofes e fins trágicos 
dos Xerxes, dos Cressos, dos Darios, e infinitos outros? Mas o meu 
intento só é descobrir as misérias dos felizes. A este propósito há muito 
que tenho notado uma coisa para mim admirável, e é que, sendo 
Valério Máximo tão universal nas histórias e notícias do mundo, e, 
trazendo tantos exemplos, assim domésticos como estrangeiros, em 
todas as matérias, quando veio a tratar da felicidade só a achou entre 
os romanos a Metelo, homem particular, e entre os reis de todas as 
nações a Giges, rei de Lídia. Esta é a mesma salva com que ele começa 
dizendo: Volubilis fortunae complura exempla retulimus, constanter 
propitiae admodum pauta narrari possunt85. – Inchado, pois, Giges com 
a singular e contínua prosperidade de sua fortuna, quis-se canonizar 
pelo mais feliz homem do mundo, e a este fim consultou pessoalmente 
o Oráculo de Apolo, para que a resposta, de que não duvidava, fosse 
uma prova autêntica e divina da sua felicidade; enganou-se, porém, ou 
acabou de se enganar o já enganado rei, porque respondeu o oráculo 
que Aglau Sofídio era mais feliz que ele. E quem era Aglau Sofídio? Era 
um lavradorzinho velho, o mais pobre de toda a Arcádia, ao qual um 
pequeno enchido, que tinha junto à sua choupana, cultivado por suas 
próprias mãos, sem inveja sua ou alheia, lhe dava o que era bastante 
para sustentar a vida. Pois este Aglau assim pobre era mais feliz que 
Giges com todas as suas fortunas? Sim, porque essas mesmas fortunas, 
ainda que grandes e contínuas, não o livravam do temor da sua 
inconstância, o qual só bastava para o fazer infeliz. Debaixo deste 
temor se compreendiam os cuidados, as dúvidas, as imaginações, os 
indícios falsos ou verdadeiros da ruína que se lhe maquinasse ou podia 
maquinar, e todos os infortúnios possíveis, no mar e na terra, na guerra 
e na paz, na inveja dos êmulos, no ódio e potência dos inimigos, 
no descontentamento e rebelião dos vassalos, enfim, as violências 
secretas, os roubos, os subornos, as traições, os venenos, com que nem 
o sustento necessário à vida, nem a mesma respiração é segura. Para 
que se veja se era feliz quem todo este tumulto de inquietações, que só 
conhecia o oráculo, trazia dentro no peito. E como os bens da fortuna, 
ainda os maiores, quais são os dos reis, e ainda nos singular e 
unicamente felizes, estão sujeitos a tantas misérias, ou padecidas em 

 
85 Relatamos muitos exemplos acerca da instabilidade da fortuna, mas não 
poderemos relatar senão pouquíssimos sobre sua constância (Valer: Maxim lib. 
70 c. I). 
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si mesmas, ou no temor e receio, que não é tormento menor, nenhum 
outro remédio tem para escapar e se livrar delas a vida, senão o da 
morte. 

Seja a prova em caso e pessoa, não de outra, senão da 
mesma suposição e dignidade, o modo com que Deus livrou a el-rei 
Josias. Quando Josias começou a reinar, todo o reino –que era ode 
Jerusalém e Judá– não só privada, mas publicamente professava a 
idolatria, com templos, com altares, com ídolos, com sacerdotes, e com 
todas as outras superstições gentílicas. A primeira coisa, pois, que fez o 
zelosíssimo e santo rei, foi arrasar os templos e altares, queimar os 
ídolos, e sacrificar-lhes os seus próprios sacerdotes, mandando degolar 
a todos; e logo tratou de reformar e restaurar o culto do verdadeiro 
Deus, repondo em seu lugar a Arca do Testamento, restituindo a seus 
ofícios os sacerdotes e levitas, e tornando a introduzir a observância da 
celebridade das festas e sacrifícios, com todos os ritos e cerimônias da 
lei. Mas, como pagou Deus a Josias este zelo, esta piedade, e esta 
valorosa resolução? Aqui entra o admirável do caso. Duas coisas 
mandou Deus anunciar e notificar ao rei: a primeira, que Jerusalém 
seria destruída, e todos seus habitadores rigorosissimamente 
castigados; e assim foi, porque, conquistados pelos exércitos de 
Nabucodonosor, todos foram levados cativos a Babilônia. A segunda, 
que ele, rei, morreria antes deste cativeiro; e assim sucedeu também, 
porque, saindo a uma batalha, foi morto nela. Pois o rei pio, zeloso e 
santo há de morrer, e o idólatra não? Antes, foi tanto pelo contrário 
que durou o cativeiro setenta anos, que era todo o tempo que os que 
tinham sido idólatras podiam viver. E por que ordenou Deus que os 
idólatras vivessem tantos anos, e o rei morresse tão 
antecipada¬mente, que não chegou a contar quarenta? A razão desta 
justiça verdadeiramente divina foi para que, vivendo eles, e morrendo 
o rei, o rei fosse premiado e os idólatras castigados. De sorte que aos 
idólatras, para que padecessem as calamidades e misérias do cativeiro, 
estendeu-lhes Deus a vida, e ao rei, para o livrar das mesmas 
calamidades e misérias, antecipou-lhe a morte. Assim o disse o mesmo 
Deus: ldcirco colligam te ad patres tuos, et colligeris ad sepulchrum 
tuum in pace, ut non videant oculi tui mala quae inducturus sum super 
locum istum86. – Em suma, que conservou Deus a vida ao povo porque 
o quis castigar, e antecipou a morte ao rei porque o quis livrar do 
castigo, que tão certo é, ainda no maior auge dos bens da fortuna, qual 
é a dos reis, ser o maior bem da vida a morte. 
   
 VII 
  
Os bens da graça. Quem poderá melhor defender a graça da alma, 
senão a morte? A grande energia e alto pensamento com que disse Jó 
que a vida do homem é uma perpétua guerra. Quais são os 
combatentes entre os quais se dão as batalhas da vida do homem? Por 
que diz Davi, que na sepultura descansará em paz para isso mesmo? A 
diferença do sono e paz dos mortos em comparação dos vivos. A 
natural impecabilidade e a fortificação da morte. 
  

Nos bens da graça, que são os que só restam, passa o mesmo. 
Sendo estes os maiores de todos, e os que própria e verdadeiramente 
só merecem nomes de bens, nenhuns são mais dificultosos de guardar 
nem mais sujeitos à miséria de se perderem. Os anjos perderam a 
graça no céu, Adão perdeu a graça no paraíso, e depois destas duas 
ruínas universais, quem houve que a conservasse sempre? Só a Mãe de 
Deus, pelo ser, a conservou inteira, e os demais, ou a perderam por 
culpas graves, ou a mancharam com as leves. Qui stat, videat ne 
cadat (1 Cor. 10, 12): Quem está de pé, veja não caia – diz S. Paulo. – E 
ele, depois de subir ao terceiro céu, se viu tão arriscado a cair, que três 
vezes rogou a Deus o livrasse de uma tentação, que, se o não tinha 
derrubado, o afrontava: Angelus Satanae, qui me colaphizet87. – Caiu 
Sansão, caiu Salomão, caiu Davi, e nem ao primeiro a sua fortaleza, 
nem ao segundo a sua sabedoria, nem ao último a sua virtude os 

 
86 Por isso eu te farei descansar com teus pais, e serás sepultado em paz no teu 
sepulcro, para que os teus olhos não vejam os males que eu hei de fazer cair 
sobre este lugar (4 Rs. 22, 20). 
87 Que é o anjo de Satanás, para esbofetear (2 Cor. 12, 7). 

tiveram mão para que não caíssem. O mundo todo é precipícios, o 
demônio todo é laços, a carne toda é fraquezas. E contra estes três 
inimigos tão poderosos da alma, estando ela cercada de um muro de 
barro tão quebradiço, quem a poderá defender, e nela a graça? Já 
sabem todos que hei de dizer que só a morte: e assim é. 
  Diz Jó que a vida do homem é uma perpétua guerra: Militia 
est vita hominis super terram88 – tanto assim que ao mesmo viver 
chama ele militar: Cunctis diebus quibus nane milito89. – Qual seja a 
campanha desta guerra, não é Cartago ou Flandres, ou, como agora, 
Portugal, senão o mundo e a terra toda em qualquer parte: super 
terram. –Mas, como o mesmo Jó não faça menção de muitos, senão de 
um só ou de qualquer homem –vita homimnis–com razão podemos 
duvidar quem são os combatentes entre os quais se faz esta guerra e se 
dão estas batalhas? Se foram gentes e diversas nações, também ele o 
dissera, mas só faz menção de um homem, porque dentro em cada um 
de nós, como de inimigos contra inimigos, se faz esta guerra, se dão 
estes combates, e vence ou é vencida uma das partes. O homem não é 
uma só substância, como o anjo, mas composto de duas totalmente 
opostas, corpo e alma, carne e espírito, e estes são os que entre si se 
fazem a guerra, como diz S. Paulo: Caro concupiscit adversas spiritum, 
spiritus autem adversas cornem (Gal. 5, 17): A carne peleja contra o 
espírito, e o espírito contra a carne. – Por parte da carne combatem os 
vícios com todas as forças da natureza, por parte do espírito resistem 
as virtudes com os auxílios da graça; mas como o livre alvedrio 
subordinado do deleitável, como rebelde e traidor, se passa à parte dos 
vícios, quantos são os pecados que o homem comete tantas são as 
feridas mortais que recebe o espírito, e basta cada uma delas para se 
perder a graça. Por isso com razão exclama Santo Agostinho, como 
experimentado em outro tempo: Continua pugna, rara victoria: A 
batalha é contínua, e a vitória rara. 
  Haverá, porém, quem possa porem paz estes dois tão 
obstinados inimigos, e um deles tão cruel e pernicioso? Nesta vida, 
enquanto a mesma vida dura, não; mas no fim dela sim, porque só a 
morte pode fazer e faz estas pazes. Que coisa é a morte? Est separatio 
animae a corpore: É a separação com que a alma se aparta do corpo – 
e como por meio da morte a alma se divide do corpo e o espírito da 
carne, no mesmo ponto, divididos os combatentes, cessou a guerra, e 
ficou tudo em paz. Esta é a grande energia e alto pensamento com que 
disse Jó que aquela guerra era nomeadamente do homem vivo sobre a 
terra: Militia est vita hominis super terram (Jó 7, I) – porque, enquanto 
o homem vive e está sobre a terra padece a guerra da carne contra o 
espírito; mas, depois que o homem morre e jaz debaixo da terra, toda 
essa guerra se acabou, e se segue entre a carne e o espírito uma, não 
trégua, senão paz perpétua, e para sempre. Por isso, quando lançamos 
os defuntos na sepultura, essas são as palavras de consolação com que 
nos despedimos deles, dizendo: Requiescat in pace. – É cumprimento 
tirado e aprendido de um salmo de Davi, onde excelentemente 
descreve a perpetuidade desta paz. In pace in idipsum dormiam et 
requiescam (SI. 4, 9): Quando eu jazer na sepultura – diz Davi – 
dormirei e descansarei em paz para isso mesmo: in idipsum. –Que quer 
dizer para isso mesmo? Não se podia significar mais admiravelmente a 
diferença do sono, do descanso e da paz dos mortos em comparação 
dos vivos. Os vivos dormimos, descansamos e temos paz, mas não para 
isso mesmo, porque dormimos para acordar, descansamos para tornar 
a cansar, e temos paz para tornar outra vez à guerra; pelo contrário, os 
mortos dormem, descansam e estão em paz para isso mesmo: In pace 
in idipsum dormiam et requiescam. – Dormem para isso mesmo, 
porque dormem, não para acordar, senão para dormir; descansam para 
isso mesmo, porque descansam, não para tornar a cansar, senão para 
descansar; e gozam a paz para isso mesmo, porque não gozam a paz 
para tornar à guerra, senão para a lograr a perpétua e 
quietamente: Requiescat in pace. 

E como por meio desta perpétua paz cessa a guerra da carne 
contra o espírito, e cessam as vitórias do pecado e perigos da graça, 
esta natural impecabilidade da morte é a mais cabal razão de ser a 
morte o maior bem da vida, porque, sendo o maior mal da vida o 

 
88 A vida do homem sobre a terra é uma guerra (Jó 7, 1). 
89 Todos os dias que passo agora nesta guerra (Jó 14, 14). 
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pecado, e estando a mesma vida sempre sujeita e arriscada a pecar, só 
a morte a livra e segura deste maior de todos os males. Morreu um 
moço virtuoso e pio na flor de sua idade, e admirou-se muito o mundo 
de que morresse tão depressa o bom, ficando vivos e sãos no mesmo 
mundo muitos maus, que pareciam mais dignos da morte. Mas a causa 
desta admiração é, diz o Espírito Santo, porque os homens não 
entendem as razões de Deus. Três razões teve Deus para antecipar ou 
apressar a morte àquele moço: a primeira, porque lhe agradou a sua 
alma, e a quis levar para si: Placita enim eras Deo anima illius90; a 
segunda, porque o quis livrar das ocasiões da maldade: Properavit 
educere illum de medio iniquitatum91; a terceira, porque o quis 
fortificar: Quare munierit illum Dominus92. – Aqui reparo. Se Deus lhe 
tirou a vida para o fortificar, que fortificação é esta, e contra quem? O 
contra quem são os vícios e pecados; a fortificação é aquela onde a 
morte defende os que matou, que é a sepultura. O homem vivo, com 
todas as portas dos sentidos abertas, é como a praça sem fortificação, 
que pode ser acometida e entrada por toda a parte; porém o morto, 
com as mesmas portas cerradas, e cerrado ele dentro da sepultura, não 
há castelo tão forte, nem fortaleza tão inexpugnável a todo o inimigo, 
porque nem pode ser vencida do pecado, nem ainda acometida. 
Muitas fortificações inventaram os santos para defender do pecado os 
vivos, sendo a principal de todas os muros da religião; mas nem os 
muros, nem os claustros, nem os templos, nem os sacrários bastam 
para defender e segurar do pecado os vivos: basta uma só pedra, ou a 
pouca terra de uma sepultura, para ter tão defendidos e seguros os 
mortos, que nem pequem jamais, nem seja possível pecarem. E esta é 
a sua impecabilidade. 
  
 VIII 
  
O maior bem da vida entre os sábios da gentilidade. A resposta de 
Sileno a el-rei Midas. Biton e Cleobo, Agamedes e Trofônio e o maior 
bem que lhes podiam conceder os deuses. 
  

Resumindo, pois, as três partes deste último discurso, delas 
consta que os bens da natureza, da fortuna e da graça, todos estão 
sujeitos a grandes misérias, das quais só nos pode livrar a morte; donde 
se segue que a mesma morte, sem controvérsia, é o maior bem da 
vida. E para que em uma só demonstração vejamos inteira, e não por 
partes, esta mesma prerrogativa da morte, não inculcada de novo, mas 
crida, aprovada e impressa no juízo dos homens, ouçamos uma notável 
antiguidade. Como é inclinação natural do homem conhecer o bem 
com o entendimento e apetecê-lo com a vontade, foi questão 
antiquíssima entre os homens, ainda quando eram gentios, em que 
consistisse o maior bem desta vida. E porque Deus, como diz S. Paulo, 
não só governa com sua universal providência os fiéis, senão também 
os infiéis, sendo falsos naquele tempo os mestres, que os homens 
ouviam, e falsos os deuses que adoravam, não só permitiu, mas quis a 
mesma providência que destas duas fontes tão erradas bebessem uma 
verdade tão importante, como ser, dentro dos limites e ordem da 
natureza, o maior bem da vida a morte. E foi desta maneira. 

Houve entre os sábios da gentilidade um homem chamado 
Sileno, semelhante na opinião aos nossos profetas, cujas respostas, 
como inspiradas por instinto mais, que natural, eram recebidas e cridas 
como oráculos. A este Sileno, pois, consultou el-rei Midas, sobre qual 
fosse o maior bem desta vida, e, depois de muitos rogos e instâncias, a 
resposta que dele alcançou foi esta: Non nasci omnium est optimum: 
mortuum autem esse longe est melius quam vivere: O melhor de tudo é 
não nascer; mas, no caso de haver nascido, muito melhor é ao homem 
o morrer que o viver. – Assim o disse Sileno, e não só do vulgo foi 
recebido como provérbio este dito, mas o aprovaram e celebraram 
sempre os dois maiores lumes da filosofia racional, Platão e Aristóteles. 
Píndaro, príncipe dos poetas líricos da Grécia, parece que, duvidoso 
ainda desta verdade, quis fazer maior exame dela, e como pelo oráculo 
de Delfos lhe fosse respondido o mesmo, que faria? Fez o que devera 

 
90 Porque a sua alma era agradável a Deus (Sab. 4, 14). 
91 Ele se apressou a tirá-lo do meio das iniquidades (ibidem.). 
92 Por que o Senhor o pôs a salvo (ibid. 17). 

fazer com semelhante desengano todo o cristão. Deixou as musas, e 
em vez de compor versos, tratou de compor a vida, His auditis, ad 
mortein se comparasse, et pauto post vivendi finem fecisse – diz 
Plutarco. 
  Não parou aqui a providência divina, mas, para maior prova 
deste desengano, obrigou ao pai da mentira que falava e obrava nos 
ídolos, a que muito a seu pesar o confirmasse com dois notáveis 
prodígios. Agria era sacerdotisa da deusa Juno, e como na mesma hora 
em que havia de fazer o sacrifício tardassem os cavalos que a 
costumavam levar em carroça, dois filhos que tinha, chamados Biton e 
Cleobo, se meteram no lugar dos cavalos; e com tanta força e pressa 
tiraram a carroça, que nem um momento de tempo faltou a mãe à 
pontualidade do sacrifício. Foi tão admirado e estimado este ato, 
verdadeiramente heróico de piedade para com a mãe, e de religião 
para com a deusa, que deu confiança a Agria para pedir a Juno, em 
prêmio dela, que desse àqueles seus dois filhos não menos que a 
melhor coisa que os deuses desta vida podiam dar aos homens. 
Concedeu a deusa, como tão bem servida, o que a mãe pedia. E qual 
seria o despacho da petição? No mesmo ponto caíram mortos debaixo 
dos seus olhos os mesmos filhos, confirmando a falsa deidade, com 
verdadeiro documento, que entre os bens e felicidades naturais, que 
ao homem podem suceder nesta vida, o maior e o mais seguro é a 
morte. A este famosíssimo par, Biton e Cleobo, ajunta Platão outro não 
menos famoso, Agamedes e Trofônio. Edificaram estes dois um templo 
a Apolo Pítio, e no dia da dedicação oraram ao deus desta maneira: que 
se aquela obra lhe agradava, o seu intento era pedirem lhes 
concedesse o que melhor podia estar a um homem nesta vida; e 
porque eles não sabiam que coisa fosse esta melhor, ele, de quem 
esperavam a mercê, o resolvesse. Respondeu Apoio que dali a sete dias 
lhes concederia o que pediam, e o que sucedeu ao sétimo dia foi que, 
deitando-se a dormir Agamedes e Trofônio, nunca mais 
acordaram: Cumque obdormissent, nunquam deinde surrexisse. 
  Já dissemos que estes prodígios foram efeitos da providência 
divina, a qual nestes casos, como em outros muitos, desenganou aos 
homens pelos mesmos de quem eram enganados. Pois, se Deus 
respondeu com aqueles sinais aos que desejavam e pediam o maior 
bem da vida, por que deu a uns a morte e a outros o sono de que não 
acordaram? Porque em frase também divina o dormir é morrer, e o 
tornar a viver, acordar: Lazarus, amicus noster, dormit, sed vado ut a 
somno excitem eum93. – E como um e outro sinal, ou era 
declaradamente, ou significava a morte, a uns e outros quis ensinar 
Deus – e neles a todos os homens – que a mesma morte, que eles não 
pediam nem desejavam, era o maior bem da vida, que desejavam e 
pediam. Desejais e pedis o maior bem da vida? Pois acabai de viver, e 
gozá-lo-eis na morte. E esta verdade, então admirada, e antes e depois 
tão mal entendida, quis a mesma providência, para que a acabássemos 
de entender, que ficasse estabelecida e perpetuada como em quatro 
estátuas, não levantadas, mas caídas: em Biton e Cleobo mortos, e em 
Agamedes e Trofônio dormindo. 
  
 IX 
  
Se o pó que havemos de ser é o maior bem do pó que somos, que 
devemos fazer os vivos? A resolução de S. Paulo: viver como mortos, 
viver em Deus e em Cristo, e não com o mundo. A morte, correção geral 
que emenda em nós todos os vícios. Conclusão: que devemos fazer para 
que o pó que somos e o pó que havemos de ser, sobre a terra, como 
planta, e debaixo da terra, como raiz, seja fecundo. 
  

A vista, pois, destas quatro estátuas, as quais, enquanto vivas 
e em pé eram o pó que somos, e, enquanto caídas e jazendo em terra, 
são o pó que havemos de ser, que fará todo o entendimento racional e 
cristão? Se o pó que havemos de ser é o maior bem do pó que somos, e 
se o maior bem da vida é a morte, que havemos ou que devemos fazer 
os vivos? Hereges houve, como de seu tempo refere Santo Agostinho, 
os quais, interpretando impiamente aquelas palavras de Jesus 

 
93 Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono (Jo. 11,11). 
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Cristo: Adhuc autem et animam suam94 – em que parece nos manda ter 
ódio à vida, se matavam com suas próprias mãos. Porém S. Paulo, que 
mais vivia em Cristo que em si mesmo, como verdadeiro e canônico 
intérprete do espírito interior de seus divinos oráculos não diz que o 
cristão se mate, senão que viva, mas que viva como morto. Em uma 
parte: Quasi morientes et ecce vivimus95 – e em outra: Mortui estis, et 
vita vestra abscondita est cum Christo in Deo96. – Assim ajuntou e 
concordou o apóstolo dois extremos tão contrários, como a morte e a 
vida; assim quis introduzir no mundo uma morte viva e uma vida 
morta, persuadindo os vivos a que vivamos como mortos, e com 
grande razão e conveniência. Se o melhor bem da vida é a morte, 
passemos como mortos à melhor vida. E se dos mortos dizemos 
também que os levou Deus para si, deixemo-nos levar de Deus, e 
vivamos como mortos, para viver nele e com ele. Esta vida escondeu 
Cristo como morto e Deus como imortal, não em outro lugar menos 
secreto, nem em outro extremo menos contrário à mesma vida que a 
morte: Mortui estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. - 
Na vida e morte comum, os mortos estão escondidos e os vivos andam 
manifestos; mas na vida e morte de que fala o apóstolo, a morte e os 
mortos andam manifestos: Mortui estis – e a vida e os vivos 
escondidos: Et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. 

E se perguntarmos ao mesmo S. Paulo de que modo havemos 
de viver como mortos, bastavam por resposta as mesmas palavras com 
que diz que vivamos com Cristo e em Deus: Cum Christo in Deo. – 
Quem vive em Deus não vive em si, quem vive com Cristo não vive com 
o mundo, e quem não vive em si nem com o mundo, este 
verdadeiramente vive como morto. O morto tem olhos, e não vê; tem 
ouvidos, e não ouve; tem língua, e não fala; tem coração, e não deseja; 
e, posto que o morto vivo pode desejar, falar, ouvir e ver, nem vê o que 
não é lícito que se veja, nem ouve o que não é lícito que se ouça, nem 
fala o que não convém que se fale, nem deseja o que não convém que 
se deseje, porque é morto às paixões e aos apetites, e, posto que viva o 
sentimento, não vive à sensualidade. Isto é viver em Deus, e não em si. 
E que é viver com Cristo, e não com o mundo? É estar morto a tudo o 
que o mundo ama, a tudo o que o mundo estima, a tudo o que o 
mundo venera, a tudo o que o mundo adora, a tudo o que chama 
honra, a tudo o que chama interesse, a tudo o que chama boa ou má 
fortuna, porque tudo o que é próspero ou adverso, alto ou baixo, 
precioso ou vil, pesado na balança da morte viva, é vaidade, é fumo, é 
vento, é sombra, é nada. E a todos os que assim vivem, ou viverem, 
podemos dizer com S. Paulo: Mortui estis. 

Mas porque o pó que somos é solto, inquieto, vão, e com 
qualquer sopro de ar se levanta e desvanece, e de si mesmo forma 
remoinhos e nuvens, com que na maior luz do sol fica às escuras, por 
isso o mesmo apóstolo nos remete, como por ilação necessária, do pó 
que somos ao pó que havemos de ser, dizendo: Mortificate ergo 
membra vestra, quae sunt super terram (Col. 3, 5): Pelo que, mortificai 
os membros do vosso corpo, que estão sobre a terra. – A energia da 
palavra super terram não está muito à flor da terra. Mas, ainda que 
parece supérflua, é certo que não carece de grande mistério. Pois, se 
bastava dizer: mortificai vosso corpo – por que acrescenta: que está 
sobre a terra? A mortificação só pertence aos que vivem, e todos os 
que vivem estão sobre a terra; pois, se isto por si mesmo estava dito, 
por que o nota e pondera o apóstolo como coisa particular? Porque 
falou do nosso corpo enquanto está sobre a terra, com alusão ao 
mesmo corpo quando estará debaixo da terra. O mesmo corpo nosso, 
que enquanto vivemos está sobre a terra, depois da morte está 
debaixo da terra. E se o corpo que está sobre a terra se comparar 
consigo mesmo, quando estiver debaixo da terra nenhuma 
consideração pode haver mais eficaz para o persuadir a que viva como 
morto. Dize-me, corpo meu, depois que estiveres debaixo da terra, que 
hás de fazer? Hás de continuar nos mesmos vícios em que todo te 
empregavas quando estavas sobre a terra? Hás de continuar nos 
mesmos vícios que, pode ser, foram os que te mataram e te 
apressaram a sepultura? Agora o não podes negar com a voz, e depois 

 
94 E ainda não aborrece a sua vida (Lc. 14, 26). 
95 Como morrendo, e eis aqui está que vivemos (2 Cor. 6, 9). 
96 Já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus (Col. 3, 3). 

confessarás que não com o silêncio. Todo o mundo é como aquele de 
quem disse Tácito: Magis sine vitiis, quam cum virtutibus. – O morto 
não tem virtudes, mas também não tem vícios. Não tem ódios, não tem 
invejas, não tem cobiça, não tem ambição, não tem queixa, não 
murmura, não se vinga, não mente, não adula, não rouba, não 
adultera. Pois, se tudo hás de carecer debaixo da terra, por que te não 
absténs disso mesmo enquanto estás sobre ela? 

O morto, quando o levam à sepultura pelas mesmas ruas por 
onde passeava arrogante, tão contente vai envolto em uma mortalha 
velha e rota como se fora vestido de púrpura ou brocado. Chegado à 
sepultura, tão satisfeito está com sete pés de terra como com os 
mausoléus de Cária ou as pirâmides do Egito; e se até essa pouca terra 
que o cobre lhe faltasse, diria se pudesse falar, que a quem não cobre a 
terra cobre o céu: Caelo tegitur Qui non habet urnam. – Pois, se então 
tão pouca diferença hás de fazer da riqueza ou pobreza das roupas, por 
que agora te desvanecem tantos e gastas o que não tens na vaidade 
das galas? Pois, se então hás de caber em urna cova tão estreita, por 
que agora te não metes entre quatro paredes, e procuras a largueza da 
morada tanto maior que a do morador, e invejas a ostentação e 
magnificência dos palácios? Ainda resta por te dizer o que mais me 
escandaliza. Se quando estás debaixo da terra todos passam por cima 
de ti, e tepisam, e te não alteras por te ver debaixo dos pés de todos, 
agora, que és o mesmo, e não outro, só porque estás com os pés sobre 
menos terra da que então hás de ocupar, por que te ensoberbeces, por 
que te iras, por que te inchas e enches de cólera, de raiva, de furor, e a 
qualquer sombra ou suspeita de menos veneração ou respeito o queres 
vingar, não menos que com o sangue e a morte? Mas é porque a 
mesma morte te não amansa e emenda. Ouve, enquanto não perdes o 
sentido de ouvir, um notável dito de Davi: Quoniam supervenit 
mansuetudo, et corripiemur97. – A palavra corripiemur quer dizer 
seremos emendados, porque a morte é uma correção geral que 
emenda em nós todos os vícios. E de que modo? Por meio da 
mansidão, porque a todos amansa: Quoniam supervenit mansuetudo. 
– Morreu o leão, morreu o tigre, morreu o basilisco: e onde está a 
braveza do leão, onde está a fereza do tigre, onde está o veneno do 
basilisco? Já o leão não é bravo, já o tigre não é fero, já o basilisco não 
é venenoso, já todos esses brutos e monstros indômitos estão mansos, 
porque os amansou a morte: Quoniam supervenit mansuetudo. – E se 
assim emenda, e tanta mudança faz a morte nas feras, por que a não 
fará nos homens? 

Seja esta a última razão – a qual devem os racionais levar na 
memória – para que considerem, enquanto estão sobre a terra, o que 
hão de ser quando estiverem debaixo dela, e com este espelho posto 
diante dos olhos de seu próprio corpo, o persuadam a que se acomode 
a ser por mortificação, enquanto vivo, aquilo mesmo que há de ser, 
enquanto morto, depois de sepultado. Perguntou um monge ao abade 
Moisés, famoso padre do ermo, como poderia um homem adquirir a 
mortificação que ensina São Paulo, tal que, estando vivo, vivesse como 
morto? E respondeu o abade que de nenhum outro modo nem tempo, 
senão quando totalmente se persuadisse que havia já um triênio que 
estava debaixo da terra: Nisi quis arbitratus fuerit se habere Jaza 
triennium in sepulchro, ad hunc sermonem pervenire non potest. – E 
quem está certo que o seu corpo há de estar debaixo da terra, não três 
anos, nem três séculos, senão enquanto durar o mundo até o fim, 
como não persuadirá ao mesmo corpo, e o sujeitará a que viva como 
morto estes quatro dias, e incertos, em que pode tardar a morte? Se 
este corpo, que hoje é pó sobre a terra, amanhã há de ser nó debaixo 
da terra, por que se não acomodará e concordará consigo mesmo, a 
viver e morrer de tal modo que na vida logre o maior bem da morte, e 
na morte não padeça o maior mal da vida? Assim faremos que o pó que 
somos e o pó que havemos de ser – o qual como pó é estéril – sobre a 
terra, como planta, e debaixo da terra, como raiz, seja fecundo, e na 
vida colhamos o fruto da graça, e na morte o da glória. Quam mihi et 
vobis praestare dignetur Dominas Deus omnipotens98. 
  
  

 
97 Porque sobreveio mansidão, e seremos arrebatados (SI.89,10). 
98 A qual o Senhor Deus onipotente se digne conceder a mim e a vós. 


