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tempo os misterios de Cristo; mas, assim como o
merecimento destes misterios antes de serem, somente
porque haviam de ser davam eficacia aqueles sacdficios, assim a vossa devoc;ao do Rosario futura, e
quando ainda nao era, s6 porque Deus e sua Mae
a anteviram, com a aceitac;ao e agrado que. dela
recebem, vos pi:'eferiram e antepuseram aos demais
das vossas nac;6es, .e vos tiveram por dignos da
benc;ao que hoj e gozais, tanto maior e. melhor que a
de Jac6 quanto vai da terra ao ceu. Para que todos
conhe<;ais o motivo principal da vossa felicidade, e a
obrigac;ao em que ela vos tern p6sto de nao £altar a
Deus e a sua Santissima Mae com este quotidiano
tributo da vossa devo<;ao.

fl~·
·i

PADRE

.

._, .":: ·""'"

§.VI I
A escusa do trabalho continuo e multiplicado. Qual
o fim e intento de Davi .em compor e dar por
titulo a tres de seus salmos Pro torcularibus?
Qzie coisa e ser escravo em engenho do Brasil?
A inteira e perfeita semelhanc;a entre o trabalho
no engenho e a Paixao de Cristo. Por que/razao
os salmos que Davi compos para os que trabalham nos engenhos foram somente tres. 0
exemplar que nos deixou Cristo nas tres breves
oracoes qu.e
. rezou na cruz.
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541 Estou vendo, porem, que o vosso con_tinuo
trabalho e exercicio pode parecer ou servir de escusa
ao descuido dos menos devotos. Direis que estais
. trabalhando de· dia e de rioite em urn engenho, e que
as tarefas multiplicadas umas s6bre outras - que
talvez en tram e se penetram com os dias santos .vos nao deixam tempo nem lugar para rezar o Rosario. Mas aqui entra o novo nascimento de Cristo,
segunda vez nascido no Calvario, para com seu divino exemplo e imitac;ao refutar a fraqueza desta
vossa desculpa, e vos ensinar como no meio .do maior
trabalho vos nao haveis de esquecer da devo<;ao de sua
Mae, pois o e tambem vossc3;, oferecendo-lhe ao menos
alguma parte, quando c6modamente nao possa ser
t6da. Davi - aquele santo rei, que tambem teve
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- declara Davino titulo do ultimo quem sejam OS
operarics destas trabalhosas oficinas, e diz que sao
os filhos de Core: Pro torcularibus filiis Core ( Sl
83, 1). ~ Segundo a propriedade da hist6r.ia, ja
dissemos que OS filhos c:le Con~· sao .OS pretos, filhos
da Virgem Santissima,\e devotos do seu Rosario.
Segundo a significa<;ao ·""acr-. nome, porque Core na
lingua hebraica significa Calvaria, diz Hugo ·cardeal
que sao os imitadores da Cruz e Paixao de Cristo
crucificado: Filiis Core, id est, imitatoribus in loco
Calvariae crucifixi. - Nao se pudera nem melhor \
. nem mais alta mente descrever que coisa e ser escravo ·,
em urn engenho do Brasil. Nao ha trabalho nem
~enero de vida no mundo mais parecido a Cruz e
Paixao de Cristo que o vosso em urn destes engenhos.
0 fortunati nzmium sua si bona norint! Bem,..aventu-rados v6s, se soubereis conhecer a fortuna do vosso
estado, e, com a conformidade e imita<;ao de tao alta
e divina semelhan<_;a, aproveitar e santificar o tra-balho!

netos na Eti6pia, filhos de seu filho Salomao e da
rainha Saba ~ entre os salmos que compos, foram
tres particulares, aos quais deu por titulo Pro tor-cularibus, que em frase do Brasil quer dizer, para
os engenhos. Este nome torcularia, universalmente
tornado, significa todos aqueles lugares e instru-mentos. em que se· espreme e tira o sumo dos frutos,
como em Europa o vinho e o azeite, que la se chamam
lagares; e porque estes, em que no Brasil se faz o
mesmo as canas doces, e se espreme, coze e endurece
o sumo delas, tern maior e mais engenhosa fabrica se
chamaram vulgarm~nte engenhos. Se perguntarmos,
pois, qual foi o fim e intento de Davi em compor e
intitular . aqueles salmos nomeadamerite para estas
oficinas, respondem os dout6res hebreus, e com eles
Paulo Burgense, que o intento que teve o santo rei,
e fez se praticasse em todo o povo de Israel. foi que
os trabalhadores das mesmas ofic!nas ajuntassem o
. trabalho com a ora<;ao, e ·em lugar de outros cantares,
'com que se costtimavai:n- aliviar, 5=antassem hinos e
frutos salmos; e, pois, recolhiam e aproveitavam
.da terra, nao fossem eles estereis. e louvassem ao
Criador que os da. Notavel exemplo por certo, e de
suma edifica<;ao, que entre os grandes neg6cios e
governo da monarquia tivesse urn rei estes cuidados!
E que confusao, pelo contrario, sera para os que se
chamam senhores de engenho, se atentos somente ·
·. aos interesses ten;tporais, que se adquirem com este
desumano trabalho, dos trabalhadores seus escravos,
e das almas daqueles miseraveis corpos, tiverem tao
pouco cuidado, que nao tratem de que louvem e
sirvam a Deus, mas nem ainda de que o conhe<;am?

543 Em urn enHenho sois imitadores de Cristo
crucificado': lmitatoribus Christi crucifixi - porque
padeceis· em urn modo muito semelhante o gue o
mesmo Senhor padeceu na sua' cruz e em toda a sua
paixao. A sua cruz foi composta de dois madeiros, ·.
e a vossa em urn engen.ho e de tres. Tambem ali
nao faltaram as canas, porque duas vezes entraram
na Paixao: uma.vez servindo para o c;_etro de escar,.. ,_:
nio, e outra vez para a ~sponja em que lhe deram 1 '·
o fel. A Paixao de Cristo PC!rte foi de noite sem
dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais sao
as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e
..
v6s despidos; Cristo sem comer, e v6s famintos;
Cristo em tudo maltratado, e v6s maltratados em

os-

542 Tornando aos salmos compostos para os
engenhos -- que depois veremos por que foram tres
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tudo. Os ferros, as prisoes, os a<;oites, -as chagas, os
nomes afrorttosos~ de tudo isto se com poe a vossa ·
imita<;ao~ que, se for acompanhada de paciencia, tam~
bern tera merecimento de martirio. S6 lhe faltava a
cruz para a inteira e perfeita semelhan<;a o nome de
engenho: mas este mesmo lhe deu Cristo, nao com
outre, senao com o proprio vocabulo. Torcular se
chama 0 vosso engenho, ou a vossa cruz, e a. de
Cristo, por boca do mesmo Cristo, se chamou tambem
torcular: Torcular calcavi solus (35). -- Em t6das
as inven<;oes e instrumentos de trabalho parece que
nao achou Jo Senhor outro que mais parecido fosse
com o seu que o vosso. A propried~de e energia desta
compara<;ao e porque no instrumento da cruz, e na
oficina de toda a Paixao, assim como nas outras em
que se espteme o sumo dos frutos, assim foi espre~
mido to do o sangue da humanidade sagrada: Eo
quod sanguis ejus ibi fuit expressus, sicut sanguis
uvae in torculari -- diz Lirano -- et hoc in spineae
coronae impositione, in flagellatione, in pedum, .et
manuum confixione, et in lateris apertione. -- E se
entao se queixava o Senhor de padecer so: Torcular
calcavi solus -- e de nao haver nenhum dos gentios
que o acompanhasse em suas penas: Et de gentibus
non est vir mecum ( 36) -- vede vos quanto estimara
agora que os que ontem foram gentios, conforman~
do~se com a vontade de Deus na sua sorte, lhe fa<;am
por imita<;ao tao boa companhia!
544 Mas, para . que esta primeira parte da
.imita<;ao dos trabalhos da cruz o sej a tambem nos
afetos - que e a segunda e principal -- assim como
no meio dos seus trabalhos e tormentas se nao esque~
(35) Eu calquei o lagar sozinho (Is 63, 3).
(36) · E das gentes nao se acha homem algum comigo (J:P.id).
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ceu o Senhor de sua piedosissima Mae, encomendan~
do~a ao · discipulo amado, assim vos nao haveis vos
de esquecer da mesma Senhora, encomendando~vos
muito particularmente ria sua memoria, e oferecendo~
lhe a vossa. Depois de Cristo na cruz dar o reino
do ceu ao Bom Ladrao, entao falou com sua M~e,
e parece que este, e n2w aquele, havia de ser o seu
primeiro cuidado; mas seguiu o Senhor esta ordem,
diz Santo Ambrosio, para mostrar, segundo as mes~
mas leis da natureza, que mais fazia em ter da propria
Mae esta lembran<;a que em dar a urn estranho o
reino: Pluris putans quod pietatis officia dividebat_
quam quod regnum caeleste donabat. - Ao ladrao
deu Cristo menos do que lhe pediu, e a Mae deu
muito mais do que tinha dado ao ladrao, porque o
ladrao pediu~Ihe a memoria, e deu~lhe o reino, e a
Mae deu~lhe muito mais que o reino, porque lhe deu
a memoria. Esta memoria haveis de oferecer a
Senhora em meio dos vossos trabalhos, a imita<;ao
de seu Filho, e nao duvideis ou cuideis que lhe seja
menos aceita a vossa, antes, em certo modo, mais.
Por que? Porque nas Ave~!vfarias do vosso Rosario
a fazeis com palavras de maier consola<;ao do que
as que lhe disse o mesmo Fi1ho, conformando~se
com o estado presente. 0 Filho chamou~Ihe mu1her,
e vos chamar~Ihe~eis a bendita entre t6das as · mu~
lheres: o Filho nao Ihe deu nome de mae, e vos
a invocareis cento e cinqiienta vezes com o nome de
Santa Maria, Mae de Deus. Oh! quao ado<;ada
-flcara a dureza, e quao enobrecida a vileza dos vossos
trabalhos na harmonia destas vozes do ceu, e quao
preciosas serao diante de Deus as vossas penas e
afli<;6es, se juntamente lhas oferecerdes em uniao
das que a Virgem Mae sua padeceu ao pe da cruz!
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545 E. porque a continua~ao do vosso mesmo
trabalho vos nao pare<;;a bastante escusa para fal~
tardes com vossas ora<;;oes a esta pensao de cada
dia, adverti que se o vosso ·Rosario consta de tres
partes estando Cristo vivo na Cruz somente · tres
horas, nessas tres horas orou tres vezes. Pois, se
Cristo ora tres vezes em tres horas, sendo tao inso~
friveis os trabalhos da sua cruz, v6s., por grandes
que sejam os vossos, por que. nao orareis tres vezes
em vinte e quatro horas? Dir~me~eis que as ora<;;oes
que fez Cristo na cruz foram muito creves. Mas
nisso mesmo vos quis dar exemplo, e vos deixou uma
grande consola~ao. Para que quando, ou apertados
do tempo, ou oprimidos do trabalho nao puderdes
rezar o Rosario inteiro, nao falteis ao menos em rezar
parte, consolando~vos com saber que nem por isso as
vossas ora<;;oes abreviadas serao menos aceitas a Deus·
e a sua Mae, assim como o foram as de Cristo a seu
Eterno Pai.
546 Agora acabareis de entender por que razao
os salmg.§_ que Davi compos . para_ os que trabalham
nos engenlios foram _;;omente tres. Lede~os, ou
leiam~nos por VOS OS que OS·-·enten-dem~ e acharao que
s6 tres se intitulam Pro torcularibus.. E po.r que
tres, nem maiii riein menos? Porque em tres partes,
nem mais nem menos, dividiu Davi o-seu Salterio,
e a Senhora o seu Rosario. 0 que hoje chamamos
_Ro~_~rio~-antes· que ~t"s?\ve~Marias· se convertessem
milagrosamente em rosas, chamava.-se o Salterio da
Virgem, porque assim como-o-Salterio era composto
de cento e cinqiienta salmos, assim o Rosario se
compoe de cento e cinqiienta sauda<;;oes angelicas.
Que fe_z pois Davi, como rei pio e como profeta?
Como rei pio, que atendia ao bern presente do seu
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reino, vendo que OS trabalhadores dos lagares nao
podiam rezar o Salterio inteiro, e tao comprido como
e, recopilou e abreviou o mesmo SalteriQ, e reduziu
as tres partes, de que e composto, aos tres salmos
que intitulou Pro torcularibus. E como' profeta que
via os tempos futures, e o Rosario que havia de
compor ·a Mae do que. se havia de chamar Filho de
Davi, a imita<;;ao do seu Salterio; introduziu no mesmo
Salterio, ja abreviado e reduzido a tres salmos, ·OS
tres misterios gozosos, dolorosos e gloriosos em que
esta repartido o Rosario. Assim foi, e assim se ve
claramente nos mesmos tres salmos. Porque o pri~
meiro - que e o salmo oito - tendo por expositor
a Sao- Paulo, contem os misterios da Encarnac;ao e
infancia do Salvador: Ex ore infantium .et lactentium
perfecisti laudem (37}. - 0 segundo - que e 0
salmo oitenta - contem os misterios da Cruz e da
Reden<;;:ao, representados na do Egito: Ego sum Do.minus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti (38}.
- E o terceiro - que e o salmo oitenta e tres contem os rnisterios da G 16ria e da Ascensao: Beatus
vir cujus est auxilium abs te, ascensiones in corde suo
disposuit in valle lachrymarum ( 39}.
547 Assim, pois, como os trabalhadores he~
breus - que eram os fieis daquele tempo - no
exercicio dos seus lagares meditavam e cantavam o
Salterio de Davi recopilado naqueles tres salmos, por
que nao podiam tod.J, ao mesmo modo v6s, quando
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(37) Tu fizeste sair da b6ca dos infantes e dos que mamam um
louvor perfeito CSI 8, 1).
C38) Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito
(81 80, 11).

(39) Bem-aventurado o varao que de ti espera socorro, que
dispos eleva~6es no seu cora~ao neste vale de lagrimas CSI 83, 6).
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nao possais rezar todo o Rosario da Senhora, ao
menos com parte das tres partes em que ele se divide
haveis de aliviar e santificar o peso do vosso trabalho
na memoria e louvores dos seus misterios. E este foi
. finalmente o exemplo e exemplar que vos deixou
Cristo nas tres breves ora<;oes da sua Cruz. Porque,
se bern advertirdes, em t6das tres, pela mesma ordem
do Rosario, se contem os misterios g~nosos, dolorosos .
e glorigsos. Os gloriosos, na tercdra, em que enco.mendou sua alma nas maos do Padre, partindo.-se
deste mundo para a gloria: Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum ( 40) . · -- Os dolorosos, na
segunda, em. que amorosamente queixoso publicou a
altas vozes o excesso das suas dores: Deus meus,
Deus meus, ut quid dereliquisti me ( 41 ) ? E os gozo.sos, rogando pelos mesmos que o estavam pregando
na Cruz, e alegando que nao sabiam o que faziam:
Non enim sciunt quid faciunt ( 42) -- porque eles
o crucificavam para o atormentarem, e ele se gozava
muito de que o crucificassem, como declarou Sao
Paulo: Proposito sibi gaudio, sustinuit crucem ( 43).

I
.~·

§ VI I I
Entre todos os misterios do Rosario devem os pretos
ser mais particularmente devotos dos que sao
mais pr6prios de seu estado, que sfw os misterios
dolorosos. Os misterios pr6prios do Discipulo
amado. 0 primeiro preto cristao que houv.e no
mundo nasceu para a fe de Cristo debaixo do
signa de sua p;_ixao. A tese e discreta definifaO
de quem chamou a um eng.enho de apJ.car doce
inferno. 0 que promet.e Davi aos pretos do
engen.ho. A perfei(_;ao do Rosario que se reza
no ceu depende das vozes dos pretos. Os mis.terios mais pr6prios dos senhores: os gozosos.
548 · Resta o ultimo e excelente documento de
Sao Joao, tambem nova e segunda vez nascido ao
pe cia cruz: e qual e este documento? Que entre ·
todos os misterios do Rosario haveis de ser mais
particularmente devotes dos que .sao mais pr6prios
do vosso estado, cia vossa · vida e cia vossa fortuna,
que sao OS misterios dolorosos. A todos OS misterios
· dolorosos -- e nao assim aos outros -- se achou
presente Sao Joao. Assistiu ao do H6rto com os dois
discipulos; assistiu ao dos a<;oites com a Virgem San.tissima no Pret6rio de Pilatos; assistiu do mesmo
modo e no mesmo Iugar a coroa<;ao de espinhos;
seguiu ao Senhor com a Cruz as costas ate ao Monte

If

(40)
(41)
(42)
(43)
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Pai, nas tuas maos encomendo o meu espirito (Lc 2-3, 46).
Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste (Mt 27, 46)?
Porque nao sabem o que fazem CLc 23, 34).
Havendo-lhe sido proposto gozo, sofreu a cruz (Hebr 12, 2).
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