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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, TXT, RTF, EPUB, entre muitos outros. Contudo, 
trata-se de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera 
da realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
quaisquer critérios. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no 
esmero gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas 
obras, na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de 
livros em áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, 
tornando-o acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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O JESUÍTA 
 

 
 

ADVERTÊNCIA 

 
Na primeira representação da Hécira, o público romano, distraído 
por um espetáculo de funâmbulos, não concorreu ao teatro. 
 
Pondo novamente em cena a sua comédia, Terêncio referiu a 
circunstância em um prólogo e com esta severidade: 
 
Ita populus studio stupidus in funambulo. 
Animum occuparat. 
 
O autor do Jesuíta não tomará estas palavras por epígrafe; recorda-as 
porém como uma lição para aqueles que taxaram de inaudito o seu 
procedimento. 
 
A esses talvez aplicasse Terêncio o epíteto que dirigiu ao povo-rei. O 
escritor brasileiro não se julga com tal direito. 
 
Da mesma sorte que a comédia do ilustre poeta romano, o Jesuíta, 
não foi ouvido, nem julgado: neque spectari, neque conosci. O público 
fluminense teve para distraí-lo, não um, porém diversos 
funâmbulos. 
 
Dando à estampa o drama, julgou o autor indispensável 
acompanhá-lo dos artigos que suscitou-lhe o eclipse do público. 
Antes desses artigos porém transcreveu o juízo crítico de um jovem 
escritor de grande talento, o Sr. Luís Leitão, que desenvolveu 
cabalmente o pensamento do Jesuíta. 
 
Assim fica o leitor habilitado para sentenciar este pleito dramático; o 
julgar imparcialmente entre o autor, o público e os críticos. 
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O desígnio dos artigos escritos pelo autor, foi mostrar o atraso da 
nossa plateia e o abandono em que as classes mais ilustradas vão 
deixando o teatro, dominado exclusivamente pela chusma. 
 
Não se propôs o autor a exaltar sua obra e apresentá-la como digna 
de aplausos e ovações. Quando ele consentiu que o Jesuíta fosse 
levado a cena, bem sabia que o entregava à indiferença pública. 
 
Se o drama já de si era impróprio para nossa plateia habitual, a 
maneira por que foi representado, a precipitação em exibi-lo sem 
aprovação do autor que não viu um só ensaio; a má distribuição dos 
papéis; tudo isto justificaria um revés; mas não explica a deserção. 
 
Esta só tem uma razão. 
 
É que o público fluminense ainda não sabe ser público, e deixa que 
um grupo de ardílios usurpe-lhe o nome e os foros. 
 
Se algum dia o historiador de nossa ainda nascente literatura, 
assinalando a decadência do teatro brasileiro, lembrar-se de atribuí-
la aos autores dramáticos, este livro protestará contra a acusação. 
 
A representação do Jesuíta é a nossa plena justificação. Ela veio 
provar que o afastamento dos autores dramáticos, não é um 
egoísmo, mas um banimento. 
 
O charlatanismo expulsou a arte do templo. 
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PERSONAGENS: 
DR. SAMUEL (médico italiano) 
CONDE DE BOBADELA (governador do Rio de Janeiro) 
ESTÊVÃO DE MENDONÇA (pupilo de Samuel) 
FR. PEDRO DA LUZ (feitor dos Jesuítas) 
JOSÉ BASÍLIO DA GAMA (noviço da Companhia) 
D. JUAN DE ALCALÁ (aventureiro espanhol) 
MIGUEL CORREIA (alferes) 
GARCIA (índio) 
DANIEL (cigano)  
D. CONSTANÇA DE CASTRO (filha natural do Conde) 
INÊS (caseira de Samuel) 
 

 

ATO I 

 

CENA I 

Conde de Bobadela e Miguel Correia. 
 
CONDE 
Então? 
 
CORREIA 
Saiu. 
 
CONDE 
Com quem falastes? 
 
CORREIA 
Com a sua caseira. 
 
CONDE 
Quando volta? Perguntastes? 
 
CORREIA 
Não sabe. 
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CONDE 
Impossível... 
 
CORREIA 
Insisti, porém nada pude colher. 
 
CONDE 
Desconfiou talvez. 
 
CORREIA 
Não creio. Disse-lhe, como me ordenou vossa excelência, que se 
tratava de um doente. 
 
CONDE 
Não importa: ele há de tornar. É preciso que hoje mesmo o tenha em 
meu poder. 
 
CORREIA 
Como! É intenção de vossa excelência prendê-lo? 
 
CONDE 
Não interroga senão quem tem o direito de saber, Miguel Correia. 
Conhecereis minhas intenções, quando vos der as minhas ordens. 
 
CORREIA 
Perdão, Sr. Conde; sei o que devo a meu superior e o que me devo a 
mim mesmo; não tive propósito de interrogar a vossa excelência; foi 
simples admiração. 
 
CONDE 
E em que vos admira a prisão desse homem? Dizei-o!... 
 
CORREIA 
Permite o Sr. governador que eu seja franco? 
 
CONDE 
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Ordeno, se é preciso. 
 
CORREIA 
Não ignora vossa excelência que o doutor Samuel é estimado de 
todos; não há miséria ou infortúnio nesta cidade à que ele não leve 
um alívio ou um consolo. A sua ciência é tão profunda, quanto sua 
bolsa é rasa; ao passo que uma serve ao rico, a outra pertence aos 
pobres. 
 
CONDE 
E que concluis de tudo isto? 
 
CORREIA 
Que a prisão desse homem, com ser uma injustiça, pode tornar-se 
um perigo. O povo o defenderá; os padres sobretudo o sustentarão. 
 
CONDE 
E eu o acusarei contra o povo, contra os jesuítas, contra todos. Não 
se dirá que um aventureiro zombou do conde de Bobadela e lutou 
impunemente contra a coroa de Portugal. 
 
CORREIA 
Que diz, Sr. Governador? 
 
CONDE 
Digo que este velho não é o que pensais; mas um perigoso 
conspirador. Há muito que o suspeitava; mas só hoje tenho a arma, 
que o deve ferir. (Mostra-lhe um pergaminho) Reconheceis? 
 
CORREIA 
O selo do marquês de Pombal?! 
 
CONDE 
Sim, daquele que devia ser rei, se não fosse ministro de D. José I.  
 
(Estêvão entra) 
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CORREIA 
Ah!... É o pupilo do doutor Samuel. 
 
CONDE 
Não quero que nos veja. Voltemos ao paço; tomai uma guarda de 
vinte homens e ocultai-vos nas vizinhanças. Ao meio-dia estarei 
aqui; tenho despachos que escrever para as capitanias do sul. 
 
 

CENA II 

Inês, José Basílio e Estêvão 
 
INÊS (ao descer encontra-se com José Basílio)  
Ai!... Não gosto destas graças, senhor estudante! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não é graça, não, Inês; é negócio muito sério. Tu me deste um 
abraço, devo pagá-lo. 
 
INÊS 
Fui eu que o dei!... Forte desaforo! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Bem sei que as mulheres não costumam confessar estas coisas; por 
isso podes desculpar-te comigo. 
 
INÊS 
Não tem vergonha! Um rapaz que traz este santo hábito! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Pois é mesmo por isso. Este santo hábito é uma capa de nossas 
mazelas. (Descem à esquerda) 
 
INÊS 
E de todas as travessuras que o senhor faz aí à sorrelfa. Ah! se o 
Reitor o ouvisse! 
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JOSÉ BASÍLIO 
Que tinha isso?... A nossa regra proíbe com penas muito severas 
amar uma mulher, uma, entendes, Inês? Isto quer dizer que 
devemos amar a todas. 
 
INÊS 
Que heresia, santo Deus! E é um tonsurado quem diz semelhante 
coisa! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não sou eu quem o diz, filha; é o mandamento: “Amar ao nosso 
próximo como a nós mesmos.” Tu és meu próximo, Inês; e eu estou 
tão próximo de ti que... (Ameaça beijá-la) 
 
INÊS 
Senhor estudante!... Não se engrace; olhe que eu conto a frei Pedro! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Está bem; não vai a zangar, filha. Falemos de coisas urgentes. Onde 
encontrarei o doutor Samuel? 
 
INÊS 
Pergunta a quem não lhe sabe responder. Ainda há pouco 
procuraram por ele para ver um doente, e não lhe pude valer. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Como há de ser? Precisava falar-lhe sem demora. 
 
INÊS 
Há alguma coisa lá pelo convento? O que aconteceu? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Está tudo em uma balbúrdia, que ninguém se entende. Chegou-nos 
um capitão espanhol, uma espécie de ferrabrás que pôs toda a casa 
em alvoroto: e o padre Reitor mandou-me a toda a pressa entregar 
esta carta ao doutor Samuel. 
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INÊS 
Que será, bom Deus? Talvez alguma das do Sr. Governador contra 
os santos padres de Jesus. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Decididamente não me dizes onde o acharei? 
 
INÊS 
Ora!... Aquilo é homem que nunca se sabe onde anda. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
O verdadeiro é esperar. — Chega-te, filha. 
 
INÊS 
Já começa com as suas brincadeiras! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não; agora trata-se de um objeto muito grave. 
 
INÊS 
O que é? Vamos a ver. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Com o barulho que havia lá pelo convento frei Bandurra, sabes, o 
nosso despenseiro, esqueceu-se do refeitório. 
 
INÊS 
E que tem isso? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Tem, que sinto uma fome de sexta-feira; ainda estou com a boca com 
que dormi. 
 
INÊS 
Entendo! Quer que vá aprontar-lhe o almoço? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
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Benta palavra! Vai, filha, vai. Não te esqueça um daqueles 
franguinhos recheados como sabes preparar. 
 
INÊS 
Só pensa em comer e vadiar. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não gastes o tempo com palavras. Se queres, vou ajudar-te. 
 
INÊS 
Muito obrigada! Dispenso. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Pois então enquanto espero, vou fazer-te um soneto, para pagar o 
almoço. 
 
INÊS 
Como aquela cantiga? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Sim, mas avia-te! 
 
INÊS 
Arre lá com tanta pressa! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Ah! onde anda Estêvão? 
 
INÊS 
Há de estar lá no seu canto costumado, às voltas com os livros. 
 
 

CENA III 

José Basílio e Estêvão. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Em que pensas, Estêvão? 
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ESTÊVÃO 
José Basílio!... Oh! estimei que viesses. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Tens alguma coisa que dizer-me? 
 
ESTÊVÃO 
Sim, e uma coisa bem importante para nós ambos. 
 
JOSÉ BASÍLIO (a rir)  
Vamos a isso, apesar de que ainda não almocei, e as emoções em 
jejum causam certo desarranjo. 
 
ESTÊVÃO 
Não gracejes, José Basílio. O momento não é para isto. Quando 
souberes... 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Desculpa!... Este meu gênio!... Sou incorrigível! Mas não faças caso; 
sabes que sob esta aparência frívola, bate o coração de um amigo. 
 
ESTÊVÃO 
E de um bom e sincero amigo, a quem posso confiar-me. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Fala! O que tens para dizer-me? 
 
ESTÊVÃO 
Uma palavra, uma só; mas uma triste palavra. Vou dizer-te adeus! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Tu partes? 
 
ESTÊVÃO 
Estou decidido. 
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JOSÉ BASÍLIO 
Quando? 
 
ESTÊVÃO 
Amanhã. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Para onde? 
 
ESTÊVÃO 
Não sei. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Mas é um projeto louco! 
 
ESTÊVÃO 
É uma resolução inabalável. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Pensaste bem no passo que vais dar? 
 
ESTÊVÃO 
Pensei em tudo; e decidi quebrar de uma vez esta cadeia que me 
prende. Amanhã deixarei esta terra. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
E que destino levas? 
 
ESTÊVÃO 
Vou para onde me lançar a sorte. O lugar pouco importa, com tanto 
que seja livre! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Mas, Estêvão, reflete no futuro que te espera. Só e sem recursos, sem 
parentes. 
 
ESTÊVÃO 
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Deus deitou-me órfão e enjeitado neste mundo. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Porém deu-te um protetor e amigo que velou sobre a tua infância. A 
habitação do doutor Samuel é para ti a casa paterna; tu não podes, 
não deves fugir dela. 
 
ESTÊVÃO 
Fugir!... Estás enganado, José Basílio, se pensas que pretendo partir 
às ocultas como um criminoso. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
O doutor Samuel consentirá? 
 
ESTÊVÃO 
Sou um homem; tenho o direito de dirigir-me pela minha vontade. 
Ainda não fiz voto de obediência. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Assim, não há razão que te faça mudar de propósito; nem a dor 
daquele que te serve de pai; nem o pedido de um amigo? 
 
ESTÊVÃO 
Devo partir. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Neste caso, não me resta senão dizer-te que a todo o tempo acharás 
sob esta grosseira estamenha o mesmo amigo que hoje abandonas. 
 
ESTÊVÃO 
José Basílio!... Não me acuses! Não me julgues ingrato! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Lamento-te; não tenho o direito de acusar, Estêvão. 
 
ESTÊVÃO 
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Vou abrir-te minha alma. Ouve e julga-me. Sabes o respeito e a 
admiração que voto ao homem que me recolheu como um filho, 
quando meus pais me atiraram à rua como um fardo inútil. Ele tem 
sido para mim, mais do que um amigo ou protetor, mais do que 
uma família: Também o que eu sentia não era amor, era um culto. 
Sua vontade era a minha lei; quando há dois anos comunicou-me 
seu desejo de que eu entrasse na companhia de Jesus logo que 
terminassem os meus estudos; recebi essa nova com a mesma 
satisfação que tinha sempre que podia cumprir uma ordem sua. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
E eu alegrei-me com a esperança de que a minha cela ia receber a 
outra metade de minha alma que andava erradia pelo mundo. 
 
ESTÊVÃO 
À mim também sorriu esta esperança. Mas então... Perdoa-me, José 
Basílio! Então o coração não havia despertado; o horizonte da vida 
não se abrira: ignorava ainda que acima da religião, do respeito 
filial, da amizade, há um outro sentimento mais forte e mais 
profundo que domina o homem e o possui todo e tanto que a 
existência se resume nele. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
O amor? 
 
ESTÊVÃO 
Sim, o amor. Como eu o senti não sei dizer-te: Vi uma menina, vi-a 
um instante, porém esse instante foi uma revolução em minha vida; 
a alma elevou-se da terra; e eu engrandeci-me com este sentimento 
novo. Sonhei glórias, poder... 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Oh! compreendo tudo agora! É este amor que te obriga à uma 
resolução desesperada. 
 
ESTÊVÃO 



14 

 

É este amor que me faz ambicioso, e que me dá sede de liberdade!... 
Quero merecê-la! 
 
(D. Juan aparece) 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Alguém nos escuta! 
 
ESTÊVÃO 
Um soldado!... Por estes lugares! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Parece-me que já vi esta figura de mata-mouro. 
 
ESTÊVÃO 
Vê se consegues afastá-lo; preciso estar só aqui. Depois falar-te-ei... 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Onde nos encontraremos? 
 
ESTÊVÃO 
Na portaria da Ajuda. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não te demores. 
 
 

CENA IV 

José Basílio e D. Juan. 
 
D. JUAN 
Bom-dia, senhor roupeta! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Deus o salve, senhor gibão rafado! 
 
D. JUAN 
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Hein!... Que é isso lá? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Perdão! Pelo tratamento de vossa mercê julguei que era uso agora 
apelidar-se a gente pelo vestuário. 
 
D. JUAN 
Pois para que não se adiante, saiba que tem a honra de falar ao 
insigne capitão D. Juan Fuerte de Alcalá, fidalgo espanhol, 
atualmente ao serviço d’El-Rei D. José I, nosso senhor, que Deus 
guarde. (Tira o chapéu) 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Servo de vossa mercê José Basílio da Gama, noviço estudante na 
companhia dos Padres de Jesus que tem a sua colegiada no morro 
do Castelo desta cidade de São Sebastião. (Tira o chapéu) 
 
D. JUAN 
Conheço. Conheço a tal colegiada! De lá venho agora. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Assim me parecia; lembrava-me tê-lo deixado quando saí. 
 
D. JUAN 
E se não tomasse a boa resolução de pôr-me ao fresco, ainda lá 
estaria à esta hora olhando para as paredes à espera que os malditos 
frades se decidissem a dar uma palavra. Com a breca! É uma casa de 
mudos! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Que lhe sucedeu então? 
 
D. JUAN 
Ora!... Chego, pergunto pelo Reitor, levam-me a um velho carola; 
exponho-lhe o caso em termos claros; o reverendo escreve uma 
carta, levanta-se e até agora o espero. Dirijo-me a uns barbaças que 
andavam como baratas de um lado para outro, e por toda a resposta 
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levam o dedo à boca. Pelas chagas de Cristo! Era demais. Puxo da 
espada; a fradaria barafusta por um corredor, e eu ganho a ladeira. 
 
JOSÉ BASÍLIO (rindo)  
Ora, deixe estar, senhor capitão, que para outra vez não lhe há de 
acontecer o mesmo. Lá estarei, e conversaremos à larga. 
 
D. JUAN 
Para outra vez! Pois não! Tinha que ver si eu voltasse à semelhante 
casa. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Mas o negócio de que ia tratar? 
 
D. JUAN 
Que se arranjem! Se quiserem, procurem-me; o negócio é deles. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Entretanto, segundo ouvi, foi isso que o trouxe ao Rio de Janeiro? 
 
D. JUAN 
Histórias! Uma bela manhã passeava pelo cais do Sudré quando 
deram-me tentações de viajar. Eu cá sou da escola de César; um 
navio levantava a ancora: decidi, embarquei, e cheguei. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Ontem à noite no galeão São Martinho? 
 
D. JUAN 
Justamente. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Mas para decidir-se assim à uma viagem tão precipitada devia ter 
uma razão forte. 
 
D. JUAN 
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Eu lhe digo. Estava em Lisboa muito a meu cômodo; porém a minha 
bolsa, que entrara na capital da Lusitânia bem recheada, ficara 
reduzida a cinco patacas em prata. Ora, eu sigo um sistema; quando 
não tenho dinheiro viajo. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
É inteiramente o contrário do que os outros costumam. 
 
D. JUAN 
Não duvido; dou-me perfeitamente com o meu sistema; tenho 
percorrido as quatro partes do mundo; na Europa passei por um 
príncipe viajando incógnito; na Ásia por um paxá de três caudas; na 
África pelo novo profeta. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Na América, passará pelo que é!... 
 
D. JUAN 
Aqui pretendo casar-me com uma caboclinha, filha de algum 
cacique que traga-me em dote uma mina de ouro e um alqueire de 
diamantes. E quem me há de arranjar isto, é lá o seu Reitor. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Ah! Já pretende voltar ao convento? 
 
D. JUAN 
Pois não!... Ele virá ter comigo. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Esta é mais curiosa! 
 
D. JUAN 
Veremos! O que eu lhe disse hoje lhe dará a curiosidade de saber o 
resto. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Pelo que parece, é coisa muito importante! 
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D. JUAN 
Não; são duas palavras, mas aposto que sua excelência o senhor 
conde de Bobadela, daria por elas de olhos fechados a soma de mil 
cruzados. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Sim!... E por que não lhos pediu ainda? 
 
D. JUAN 
Por quê?... Porque os frades podem dar o dobro; se não quiserem, 
então vou ao Governador. Quando se arrependerem será tarde. Até 
à vista. (Afasta-se) 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Senhor capitão? 
 
D. JUAN 
Que temos? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Escute por mercê. 
 
D. JUAN 
Vá lá, mas depressa; que eu estou demorado por estes sítios. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
O senhor ignora decerto que vim do convento trazer uma carta. 
 
D. JUAN 
A tal carta do Reitor? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Essa mesma; ele escreveu ao doutor Samuel. 
 
D. JUAN 
Quem é esse doutor Samuel? 
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JOSÉ BASÍLIO 
É um médico italiano, homem de muito saber e virtudes a quem o 
padre Reitor costuma consultar. 
 
D. JUAN 
Ah! E onde se encontra esse homem precioso? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Olhe; ali está a casa. 
 
D. JUAN 
Bom; vou já falar-lhe. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Com licença! Saiu, mas não pode tardar; também estou à sua espera. 
 
D. JUAN 
Hein!... Tudo isto me parece uma zombaria... Mas eu acabo a 
história, indo daqui direito ao Governador. Adeus, senhor roupeta. 
Diga ao Padre-mestre que breve lhe darei notícias minhas.  
 
(Estêvão entra pela direita e aproxima-se de José Basílio, que não o vê. D. 
Juan vai sair pela esquerda) 
 
 

CENA V 

José Basílio, D. Juan e Estêvão. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Ouça, capitão, não se vá! 
 
ESTÊVÃO (a José Basílio)  
Como! Em vez de afastá-lo, queres demorá-lo! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
É verdade; tinha-me esquecido do que me pediste. 
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D. JUAN (a Estêvão)  
Olá, senhor moço!... Nesta terra é uso não saudar os outros? 
 
ESTÊVÃO 
Nesta terra cada qual segue o seu caminho sem dizer impertinências 
a quem não conhece. 
 
D. JUAN 
Pelas chagas de Cristo!... Tens a língua muito longa, meu rapaz, mas 
não tanto quanto a folha desta espada. (Desembainha) 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Que é isto, capitão? Quer brigar a esta hora? 
 
ESTÊVÃO 
Guarde a sua espada para melhor ocasião, quando estivermos sós; e 
então prometo-lhe que não a tirará debalde. 
 
D. JUAN 
Quando e onde quiser. Às suas ordens. (Vai sair) 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Escute! Escute! Tenho um negócio a comunicar-lhe!  
 
(D. Juan para) 
 
ESTÊVÃO (baixo a José Basílio)  
Não sei que interesse tens em demorar este homem, apesar do que 
te pedi! Preciso estar só aqui. 
 
JOSÉ BASÍLIO (a Estêvão)  
Não te amofines; vou arranjar isto. Não sabes em que arriosca estou 
metido. 
 
ESTÊVÃO 
Como assim? 
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JOSÉ BASÍLIO 
Este homem tem um segredo importante para a Ordem. 
 
D. JUAN 
Então, senhor noviço; acha que também deve fazer-me esperar? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
É um instante! 
 
ESTÊVÃO 
Deixa-o ir. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não é possível. Vai ao Governador. 
 
ESTÊVÃO 
Então, queres retê-lo? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Há um meio de conciliar tudo. 
 
D. JUAN (desce)  
Que negócio é esse que tem a comunicar-me?... 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Uma coisa importante!... (A Estêvão) Lá se vai o almoço! 
 
D. JUAN 
Pois desembuche de uma vez! 
 
JOSÉ BASÍLIO (a Estêvão)  
Não há remédio! 
 
D. JUAN 
Então, fala ou não?... 
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JOSÉ BASÍLIO 
Agora... Capitão, sem preâmbulos, convido-o a almoçar comigo. 
 
D. JUAN (rindo)  
Sério? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Infelizmente, é muito sério. 
 
D. JUAN 
Toque, e vamos a isso! (Afasta-se) 
 
JOSÉ BASÍLIO (a Estêvão)  
Vês a enormidade do sacrifício que te faço? Na história de Castor e 
Pollux não há exemplo de outro tão sublime. 
 
ESTÊVÃO (sorrindo)  
É que tu não imitas; aperfeiçoas os modelos.  
 
(Saem José Basílio e D. Juan) 
 
 

CENA VI 

Estêvão e Constança. 
 
ESTÊVÃO 
Enfim, ela não pode tardar! 
 
CONSTANÇA 
Ah!... Não sabe quanto custou-me chegar até aqui!... A todo o 
momento cuidava que me viam, que me seguiam... Foi uma 
imprudência vir a este sítio!... Ainda estou toda trêmula... Não vê?... 
 
ESTÊVÃO 
Este sítio é deserto a esta hora, e além disto, não está quase em sua 
casa, Constança? 
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CONSTANÇA 
Por isso mesmo; era melhor que o esperasse. 
 
ESTÊVÃO 
Não; precisava falar-lhe sem testemunhas; tenho tanto que dizer-lhe, 
e vou passar tanto tempo sem vê-la! 
 
CONSTANÇA 
Sem ver-me!... E por quê?... Já não lhe causam prazer nossos alegres 
serões, a conversar com minha boa mãe, que todas as noites nos 
abençoa? 
 
ESTÊVÃO 
Não me lembre essas doces reminiscências, Constança, que me tira a 
coragem de confessar-lhe tudo! É para vivermos juntos, sempre; 
para nunca mais nos separarmos, que vou deixá-la. 
 
CONSTANÇA 
Meu Deus. Quer deixar-me, Estêvão? Oh! compreendo!... Já não me 
ama, e como sabe que para mim perdê-lo seria morrer, consola-me 
com essa tênue esperança de um futuro que não se deve realizar! 
 
ESTÊVÃO 
Ofende-me cruelmente com essa suspeita injusta!... Se fosse possível 
que um dia deixasse de amá-la, tenho bastante lealdade para 
confessá-lo e pedir meu perdão. Mas creio que isto não é possível, e 
que mil vidas que tivesse não saciariam esse prazer de adorá-la, de 
rever a minha alma, em seus olhos... 
 
CONSTANÇA 
E vai deixar-me!... E vai partir!... 
 
ESTÊVÃO 
Sim! Porque a amo, porque sua inocência é para mim tão sagrada, 
tão pura, que eu temo ofendê-la com uma afeição criminosa. 
 
CONSTANÇA 
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Não sei o que quer dizer, Estêvão! Para mim a felicidade é vê-lo e 
amá-lo; a seu lado nada receio, e sinto-me tão tranquila como aos 
pés do altar. 
 
ESTÊVÃO 
E tem razão! Meu amor a respeita, mas ele me domina, e Deus sabe 
as lutas silenciosas de meu coração, a força de vontade que é preciso 
para resistir aos impulsos deste sentimento poderoso! 
 
CONSTANÇA 
Por que não me ama como eu lhe amo, sem temor e inquietação? 
 
ESTÊVÃO 
Sua candidez não compreende isto. Porque é minha noiva à face de 
Deus, Constança; mas não é ainda minha esposa para o mundo. 
 
CONSTANÇA 
Não lhe dei eu a minha alma? 
 
ESTÊVÃO 
Deu-me sua alma, Constança, e é por isso que eu respeito em sua 
virtude a minha felicidade futura. Parto; voltarei para pedir-lhe um 
bem que me pertence. 
 
CONSTANÇA 
E há necessidade de partir, quando a ventura está tão perto de nós? 
Hoje é o amigo de meu coração; não pode amanhã ser meu... 
 
ESTÊVÃO 
Diga, diga esse nome! Quero ouvi-lo de sua boca!... Diga... seu... 
 
CONSTANÇA 
Meu marido! 
 
ESTÊVÃO 
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Seu marido! Ah! se os seus lábios, pronunciando esta palavra a 
santificassem como a voz do ministro do Senhor!... Mas bem sabe, 
Constança, que não é possível! 
 
CONSTANÇA 
Por que diz isto? 
 
ESTÊVÃO 
Sua vontade não é livre como seu coração. Esse protetor 
desconhecido e poderoso que a vê às ocultas consentirá que seja 
minha esposa?! 
 
CONSTANÇA 
Ele é bom! Faz todas as minhas vontades. 
 
ESTÊVÃO 
É uma esperança que a ilude. Interessa-se por seu futuro; é talvez 
seu parente e a destina a algum fidalgo. 
 
CONSTANÇA 
Não! Eu lhe confessarei que o amo; que esse amor é a minha 
felicidade! 
 
ESTÊVÃO 
Lembre-se, Constança, que sou enjeitado; não recebi de meus pais 
nem a herança que o mendigo deixa a seu filho, um nome. 
 
CONSTANÇA 
E que me importa isto?... No mundo não existe outro homem para 
mim; não conheço a ninguém mais. Nobreza, cabedais, não valem 
para mim o seu coração. 
 
ESTÊVÃO 
Obrigado, Constança, obrigado! Eu a encontro como a sonhei! Mas é 
preciso que me eleve à altura de seu amor, e o conseguirei. A 
sociedade deserdou-me; minha família renegou-me; mas Deus me 
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deu coragem para lutar com o meu destino e vencê-lo. Tranquilize-
se, não me esperará muito tempo. 
 
CONSTANÇA 
Como! Ainda está resolvido a partir? 
 
ESTÊVÃO 
É forçoso! 
 
CONSTANÇA 
Oh!... eu lho peço!... Vai matar-me! 
 
ESTÊVÃO 
Então não me estima! 
 
CONSTANÇA 
Não diga isto, Estêvão. 
 
ESTÊVÃO 
Se me estima, deve ter a coragem do sacrifício. Cuida que também a 
mim não custa esta separação? 
 
CONSTANÇA 
Sim, sim!... Eu terei coragem, já que é preciso. 
 
ESTÊVÃO 
Agora, antes de nos separarmos, uma última graça. 
 
CONSTANÇA 
O que, meu amigo? 
 
ESTÊVÃO (ajoelhando-se)  
Abençoe-me; Deus falará por seus lábios; e sua palavra cairá sobre 
mim como a unção divina. 
 
CONSTANÇA (beijando-o na fronte) 
Adeus!  
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(Samuel aparece no fundo) 
 
ESTÊVÃO (erguendo-se)  
Ah! Tu me santificaste, Constança. Sou outro homem; sinto-me com 
forças de fazer impossíveis. Levo tua alma neste beijo; eu a 
restituirei depondo a teus pés minha vida inteira. (Abraça-a) 
 
 

CENA VII 

Constança, Estêvão e Samuel. 
 
 
SAMUEL 
Tua vida, meu filho, já não te pertence. 
 
CONSTANÇA 
Ah!... 
 
ESTÊVÃO 
Senhor!... 
 
SAMUEL 
Por que vos assustais, Constança? Minha presença não deve 
inquietar-vos. Um pai é sempre bem-vindo quando se trata da 
felicidade de seu filho. A afeição que tenho a Estêvão envolve todos 
que lhe são caros, como vós, Constança. 
 
CONSTANÇA 
Ah! se fosse verdade o que dizeis!... Mas vossas palavras há pouco 
eram tão severas! Pareceram-me uma repreensão! 
 
SAMUEL 
Eram apenas um conselho de amigo. Minha voz lembrava a Estêvão 
que ele não pode dar-vos, e que vós não podeis aceitar, a sua vida. 
 
CONSTANÇA 
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Por que, meu Deus? Não mereço eu o seu amor? 
 
ESTÊVÃO 
Calai-vos, senhor!... Ides despedaçar-lhe a alma. Puni-me, porém 
respeitai-a. 
 
SAMUEL 
Se uma mulher neste mundo pudesse ligar sua vida à existência de 
Estêvão, essa devíeis ser vós, Constança; vós que sois bela como sua 
alma, pura como o seu coração. Mas isto é impossível! Ele já 
quebrou os laços que o prendiam à sociedade; um abismo vos 
separa; um abismo profundo, que nenhum poder da terra pode 
suprimir. 
 
ESTÊVÃO 
Que quereis dizer, senhor? Explicai-vos! 
 
CONSTANÇA 
Sim!... Falai!... Por piedade! Meu espírito se perde!... Quero 
compreender... não posso! Quero duvidar... 
 
SAMUEL 
Não duvideis! Enquanto é tempo salvai-vos; salvai a ele que se 
perde, salvai-me a mim, que vivo dele e por ele. 
 
CONSTANÇA 
Salvar-me. Salvar-vos, e de quê? 
 
SAMUEL 
A vós, de um sacrilégio; a ele, de um perjúrio; e a mim de uma 
perda irreparável. 
 
ESTÊVÃO 
Senhor!... Senhor!... Vós me enlouqueceis! 
 
CONSTANÇA 
E me torturais nesta incerteza horrível! Não sabeis como eu o amo! 
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SAMUEL 
Amastes a Estêvão, minha filha; mas não podeis amar um frade. 
 
CONSTANÇA 
Ah!... 
 
ESTÊVÃO 
Mentis, senhor! 
 
SAMUEL 
Meu filho! 
 
ESTÊVÃO 
Perdão, perdão!... Foi um desvario, uma alucinação! Vossos lábios 
são o altar da verdade e da ciência! Mas a razão me abandona! Eu 
frade!... Quando, meu Deus?... quando professei?... Fiz votos algum 
dia?... E dizeis que eu sou... Não!... não!... Vosso espírito se ilude... 
ou perdi a memória do passado... a recordação do que fui e do que 
sou. 
 
SAMUEL 
Ergue-te, Estêvão, e abraça-me. Sou eu que preciso do teu perdão; és 
tu que me deves absolver da grande falta que cometi; talvez de um 
crime! 
 
ESTÊVÃO 
De um crime! 
 
SAMUEL 
Ignoras que muitas vezes os homens chamam crime as grandes 
abnegações que eles não compreendem! 
 
ESTÊVÃO 
Vejo em tudo isto um mistério que me confunde. 
 
SAMUEL 
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E que vou revelar-te. Mas esta menina não deve ouvir-nos; basta o 
fel que já lhe verti no coração. (Aproximando-se de Constança) Sofreis 
muito, minha filha? 
 
CONSTANÇA 
Oh! horrivelmente! 
 
SAMUEL 
Há um consolo supremo para as grandes dores. 
 
CONSTANÇA 
As lágrimas. 
 
SAMUEL 
O céu! 
 
CONSTANÇA 
O céu! É verdade!... Chegar-me para Deus é ainda aproximar-me 
dele. 
 
SAMUEL 
Senti-vos com força de ir até vossa casa? 
 
CONSTANÇA 
A igreja está aberta. Far-me-á bem rezar agora. 
 
SAMUEL 
Ide, minha filha, e perdoai o mal que vos acabo de fazer. 
 
CONSTANÇA 
Antes de partir... É a última vez... Ele ainda é meu irmão. 
 
SAMUEL 
Entendo. Desejais dizer-lhe adeus? Tendes razão. 
 
CONSTANÇA 
Consentis? 
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SAMUEL 
Por que o negaria?... (Remonta) 
 
 

CENA VIII 

Estêvão e Constança. 
 
CONSTANÇA 
Não me quer dizer, adeus; Estêvão? 
 
ESTÊVÃO 
Constança!... Depois, do que se acaba de passar?... Não me despreza 
então?... Não me olha como um ente vil e infame? 
 
CONSTANÇA 
Somos irmãos pela desgraça e pelo coração. 
 
ESTÊVÃO 
Que bem me fazem suas palavras! Sinto que não estou louco, 
porque ainda a amo! Sinto que vivo porque sua voz ainda faz 
estremecer as fibras do meu corpo. Adeus, adeus, Constança. 
 
CONSTANÇA 
Para sempre? 
 
ESTÊVÃO 
Não!... Qualquer que seja esse cruel destino que pesa sobre mim, 
qualquer que seja o mistério que me envolve; só tenho consciência 
de uma coisa: sou livre, dei-lhe minha existência: feliz ou 
desgraçada, ela pertence-lhe. Espere-me, pois, espere-me sempre!... 
Se eu não puder viver em seus braços, juro que virei morrer a seus 
pés! 
 
CONSTANÇA 
Morreremos juntos!... A morte é o único bem que não se pode 
roubar ao desgraçado! 
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ESTÊVÃO 
Adeus!... Ame-me! 
 
CONSTANÇA 
Vou esperá-lo, Estêvão! 
 
 

CENA IX 

Samuel e Estêvão. 
 
SAMUEL (só)  
Meu Deus. Se o que eu acabo de fazer, é uma desgraça, perdoai-me! 
Se é um crime, puni-me! 
 
ESTÊVÃO 
Estamos sós. Não me oculteis nada, senhor; tenho coragem para 
encarar com a minha sorte, qualquer que ela seja! 
 
SAMUEL 
Chegou o momento de revelar-te um fato que decidiu de tua vida, 
meu filho; ele era necessário; tenho consciência de que praticando-o 
cumpri o dever que a Providência me impôs quando te confiou à 
minha afeição. Procedi como pai e como amigo; tu me julgarás. 
 
ESTÊVÃO 
Eu vos escuto. 
 
SAMUEL 
Lembras-te do dia em que me prometeste abraçar a vida religiosa e 
entrar no convento dos jesuítas? 
 
ESTÊVÃO 
É verdade que vos fiz então essa promessa; porém não previ que me 
seria impossível cumpri-la. Amo, senhor! Este sentimento 
espontâneo, irresistível, que Deus criou em minha alma, essa lei 
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fatal da natureza que faz pulsar o coração do homem, tem mais 
força do que uma simples promessa. 
 
SAMUEL 
Mas essa promessa, feita nas minhas mãos, é um juramento; é mais 
do que um juramento: é um voto!... Naquele momento tu 
professaste, Estêvão! 
 
ESTÊVÃO 
Eu!... 
 
SAMUEL 
É esta a falta de que me acuso e que me deves perdoar. Era preciso 
que vivesses exclusivamente para a religião, e eu sacrifiquei à ela tua 
vida. Nas palavras que pronunciei então, e que não compreendeste, 
aceitei os teus votos, e te sagrei em nome do Senhor. Tu és jesuíta!... 
 
ESTÊVÃO 
Jesuíta!... Escarneceis de Deus, senhor! Quem sois vós? E que poder 
tendes para assim decidir com uma simples palavra, do destino dos 
homens? 
 
SAMUEL 
Quem sou eu?... Não sei, Estêvão; talvez um fanático, um insensato, 
que corre atrás de uma sombra; talvez o autor de uma grande 
revolução e o arquiteto obscuro de uma obra gloriosa. O futuro 
responderá. Cristo, o enviado de Deus, foi crucificado; Galileu, o 
mártir da ciência, queimado por herege; Colombo, o inventor do 
novo mundo, escarnecido por charlatão. Como eles a posteridade 
dirá o que sou: se um apóstolo, se um louco. 
 
ESTÊVÃO 
Enfim, senhor, já ouvi o que desejava saber. Dispusestes da minha 
vida; era o vosso direito, porque até hoje me alimentastes com o 
vosso pão. 
 
SAMUEL 
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Estêvão!... Não sabes quanto é duro o que me acabas de dizer! 
 
ESTÊVÃO 
Confesso a verdade; era o vosso direito. Chegou o tempo, porém, de 
reassumir a minha liberdade. Renego os votos que fiz sem 
consciência; hoje mesmo deixarei para sempre vossa casa. 
 
SAMUEL 
Não! É impossível! Tu és meu filho!... Sim! Que importa que a tua 
carne não seja a minha carne? Que o meu sangue não gire em tuas 
veias? Que eu não tenha criado o teu corpo? Tu és o filho do meu 
espírito!... A tua razão, fui eu que a bafejei, que a embalei no berço 
da ciência, que a iluminei com os raios de minha inteligência. 
Durante vinte anos verti no teu seio, parcela por parcela, centelha 
por centelha, toda a minha alma. E agora, que nada me resta, queres 
abandonar-me? 
 
ESTÊVÃO 
Sei que tenho para convosco uma dívida sagrada! Mas não me 
dissestes um dia que todo o homem pertence ao seu futuro? Meu 
futuro é o amor; ele nos separa. 
 
SAMUEL 
Não, Estêvão, Deus nos uniu; nem o mundo, nem as suas paixões, 
podem separar-nos. Meu filho, escuta-me. Quando uma noite, há 
vinte anos, a mão desconhecida de um mercenário te depôs na 
minha porta, e à luz da alâmpada que tinha alumiado a minha 
vigília vi-te estendendo-me os braços a sorrir, senti-me renascer! 
Recebi-te como um anjo do Senhor, que vinha proferir a palavra do 
profeta e bradar-me: — Avante!... Sim, nessa noite, pela primeira 
vez, a dúvida entrara em meu espírito e entorpecera-me a coragem. 
Obreiro infatigável de um monumento gigantesco que demanda 
séculos para a sua realização, eu tinha feito o que era possível ao 
homem. Mas que momento não é a vida da criatura na rotação do 
mundo? Que valem anos para as grandes revoluções que marcam 
uma época? Sentia-me velho, via o túmulo abrir-se diante de mim. 
Não temia a morte! Daria com prazer à terra um despojo inútil. Mas 
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a alma?... A ideia?... A só lembrança de que ela ia de novo voltar ao 
nada, donde eu a havia arrancado, era uma tortura imensa, horrível! 
Foi nesse momento que te recebi em meus braços. Reanimei-me... 
Pareceu-me que Deus dava-me o teu corpo infantil para que eu 
inoculasse nele a minha alma, quando o meu de velho e cansado já 
não pudesse carregá-la. Cumpri a vontade de Deus. Não te eduquei, 
não; revivi, ressuscitei-me em ti. Eu sou o passado, tu és o futuro; 
mas ambos formamos uma só vida, um só pensamento. 
 
ESTÊVÃO 
Mas não o meu coração!... Oh!... por que mo não arrancastes?... 
Então este amor não se apoderaria dele, e não usurparia os vossos 
direitos de pai: eu poderia ser a imagem do que fostes, a sombra da 
vossa grande inteligência!... Agora!... É tarde!... Exigi de mim todos 
os sacrifícios... Meu amor, não; esse não posso dar-vos... É dela!... 
 
SAMUEL (pausa)  
Pois bem! Já que assim é preciso... (Com esforço) faça-se a tua 
vontade, meu filho: ama essa mulher! 
 
ESTÊVÃO (pasmo)  
Como!... Vós mesmo... Quereis!... 
 
SAMUEL 
Quero tudo, contanto que não me abandones nunca. 
 
ESTÊVÃO 
Oh! reunir em uma só adoração as duas grandes afeições de minha 
vida, é a ventura suprema!... Parece-me um sonho! 
 
SAMUEL 
E o que é a existência? 
 
ESTÊVÃO 
Mas... Essa promessa feita em vossas mãos? 
 
SAMUEL 
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Tranquiliza-te. O poder que cria não seria poder se não destruísse. 
 
ESTÊVÃO 
Assim? 
 
SAMUEL 
És livre! 
 
ESTÊVÃO 
Ah! Permitis que dê esta boa notícia a Constança? 
 
SAMUEL 
Podes ir vê-la. Não me oponho. 
 
ESTÊVÃO 
Obrigado! 
 
SAMUEL 
Depois vem ter comigo; quero hoje mesmo confiar-te o segredo de 
minha vida. 
 
ESTÊVÃO 
Sim, meu pai! 
 
 

CENA X 
 
SAMUEL (só)  
Rude combate!... Senti que minha coragem vacilava! Não; ainda que 
devesse profanar a pureza dessa menina!... Ainda que fosse 
necessário sacrificar a sua vida. Sim a sua vida! O que é a criatura 
neste mundo senão o instrumento de uma ideia?... Ele amará!... Mas 
compreenderá, enfim qual amor é digno do filho desta terra virgem! 
(Absorto) Brasil!... Minha pátria!... Quantos anos ainda serão precisos 
para inscrever teu nome, hoje obscuro, no quadro das grandes 
nações?... Quanto tempo ainda serás uma colônia entregue à cobiça 
de aventureiros, e destinada a alimentar com as tuas riquezas o 
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fausto e o luxo de tronos vacilantes? (Pausa; arrebatado pela inspiração) 
Antigas e decrépitas monarquias da velha Europa!... Um dia 
compreendereis que Deus quando semeou com profusão nas 
entranhas desta terra o ouro e o diamante, foi porque reservou este 
solo para ser calcado por um povo livre e inteligente!... 
 
 

 

ATO II 

Sala em casa do Dr. Samuel; paredes brancas a cal com florões de pintura a 
fresco; no fundo alpendre sobre o qual abrem duas janelas e uma porta; à 
direita e à esquerda portas. Mobília de jacarandá torneado: cadeiras, 
papeleiras e dois bufetes no proscênio. 
 

CENA I 

Inês, Daniel e mendigos. 
 
(A cena está cheia de mendigos. Inês com uma vassoura querendo varrer a 
casa) 
 
INÊS 
Ora já viram uma coisa assim?... Mete-se esta súcia de esfarrapados 
em casa, que não há meio de livrar-se a gente de uma semelhante 
praga!... Vamos lá, desentulhem o beco, senão... A vassoura fez-se 
mesmo para varrer o cisco. (Empurra-os debalde) 
 
UM MENDIGO  
O doutor? 
 
TODOS OS MENDIGOS  
O doutor? 
 
INÊS (arremedando-os)  
Doutor! doutor!... Ele mesmo é que tem a culpa de aturá-los. (A 
Daniel que entra) Não me livrarás desta corja de malandros, tu que és 
outro que tal? 
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DANIEL 
Vai lá dentro, que voltando não os acharás. 
 
INÊS 
Ora que partes. (Sai) 
 
DANIEL (aos mendigos)  
Irmãos, cheguem-se todos e ouçam, que estes segredos não se dizem 
em voz alta. O governador trama contra o doutor Samuel; esta 
manhã seu ajudante aqui veio talvez para prendê-lo: a escolta ficou 
oculta na cerca do convento. Trouxe cada um seu punhal? 
 
MENDIGOS (à uma)  
Ei-lo! 
 
DANIEL 
Enquanto a mão puder brandir este punhal, o inimigo não se 
aproximará do doutor Samuel. 
 
MENDIGOS  
Não! 
 
DANIEL 
Nosso corpo será a muralha de sua casa. 
 
MENDIGOS  
Sim! 
 
DANIEL 
Vão; deitem-se pelo terreiro. Foi para isto que os chamei aqui.  
 
(Saem os mendigos) 
 

 
CENA II 

Daniel e Inês 
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(Daniel encosta-se à porta da varanda. Inês entra com a vassoura) 
 
INÊS 
Já sumiram-se? Ora graças! 
 
DANIEL 
Onde está o doutor? 
 
INÊS 
No gabinete. (Cantando e varrendo) 
Varre, varre, rapariga, 
Que o dia já vem raiando; 
Olha que teu amo briga, 
Se te pilha vadiando. 
Tem andado esta casa hoje numa desordem!... Ainda não tive tempo 
para nada, e é já meio sol... Ai! Ai!... 
Traz a casa asseadinha, 
Tudo limpo em seu lugar; 
Fogo aceso na cozinha 
Mesa posta p'ra almoçar. 
Aquele rapaz José Basílio tem ideias! Havia de inventar esta cantiga. 
Mas é que o Sr. Estêvão diz que ele dá para a trova... Há de ser 
galante, um padre trovista! 
Varre, varre, rapariga, 
Que o dia já vem raiando... 
 
DANIEL 
O doutor ainda estará no gabinete? 
 
INÊS 
Se ele fechou-se com o capitão espanhol! Mas que tens tu? Estás com 
cara de judeu! 
 
DANIEL 
Ninguém sabe o que nos trará o dia de hoje, Inês. 
 



40 

 

INÊS 
Arreda com os maus agouros! (Vendo Garcia no alpendre) Quem será? 
 

 

CENA III 

Inês, Daniel e Garcia. 
 
 
GARCIA (para fora) 
Olá amigo! Dê água ao tordilho, e ponha-o à soga!... Onde o vê está 
com dez léguas no costado. Caramba! 
 
INÊS 
Jesus!... Que figura! 
 
GARCIA 
O Senhor esteja nesta casa. Adeus muchacha! Deus o salve, amigo! 
 
INÊS 
Sua serva. (A Daniel) Que quererá ele? 
 
DANIEL 
Pergunta-lhe. 
 
GARCIA 
É aqui a pousada do doutor Samuel? 
 
INÊS 
Pousada! É aqui que ele mora, mas agora não está em casa. 
 
GARCIA (deitando os arreios a um canto)  
Esperarei por ele! 
 
INÊS 
Não volta tão cedo. 
 
GARCIA 
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Não faz mal. 
 
INÊS (a Daniel)  
É caboclo e basta. Birrento como esta casta de gente. (A Garcia) Mas 
o amo não vem hoje. 
 
GARCIA 
Virá amanhã. 
 
INÊS 
Nem amanhã, nem depois, nem toda esta semana! 
 
GARCIA 
É o mesmo; esperarei até que venha. 
 
INÊS 
E se não vier nunca? 
 
GARCIA 
Caramba! Espero sempre! 
 
INÊS 
Pois espere! (Garcia tira a faca para preparar a palha de um cigarro) Ai! 
Virgem Santíssima! 
 
GARCIA 
Que dengues são esses, muchacha? 
 
INÊS (com medo)  
Meu Deus!... Que vai ele fazer? 
 
GARCIA 
Nunca viu um homem preparar o cigarro? (Passa a palha à boca, tira o 
fumo do bolso e o desfaz na palma da mão) 
 
INÊS 
Ah!... Já sei!... É essa erva fedorenta que se fuma! 
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GARCIA 
Erva fedorenta!... O tabaco?... Não sabe o que diz, muchacha. Uma 
fumaça de cigarro, uma cuia de mate, um beijo de moça, e o meu 
tordilho por junto, é tudo que há de melhor neste mundo. 
 
INÊS (a Daniel)  
Que gentio asselvajado, senhor Deus!... Tu sabes donde vem, 
Daniel? 
 
DANIEL 
Deixa-me! 
 
INÊS 
Iche! Que coisa aborrecida! 
 
GARCIA 
Bom; o tordilho tem pasto para muitos dias. Tratemos cá do patrício. 
(Arranja no fundo à direita uma cama com a xerga e o cochonilho) Não vai 
a matar. 
 
INÊS 
Que faz aí? 
 
GARCIA 
O que vê; estou me preparando para esperar o homem. Caramba! 
Uma semana não se passa como um dia. 
 
INÊS 
Viu-se já coisa semelhante?... Parece que está nas suas quintas... Mas 
olhe... o amo não tarda a chegar. 
 
GARCIA 
Melhor!... 
 
INÊS 
Portanto não precisa espalhar pela casa toda essa trapalhada! 
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GARCIA (deitando-se)  
Preciso descansar, muchacha; há três noites que durmo a cavalo. 
(Fazendo um gesto) Até logo. 
 
INÊS 
Está direito!... Dá-se uma sem cerimônia como esta? O amo que se 
entenda com este herege. (Batem na grade) Há de ser o padre Reitor. 
 
 

CENA IV 

Inês, Daniel, Garcia, Frei Pedro e José Basílio. 
 
(Quando Inês abre a porta entram Fr. Pedro, e José Basílio com uma 
pequena bolsa de dinheiro) 
 
FR. PEDRO (descendo)  
Chegaremos, a tempo? 
 
JOSÉ BASÍLIO (idem)  
Ainda não é meio-dia. 
 
FR. PEDRO 
Estais bem certo que o doutor Samuel fixou esta hora? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Repetiu duas vezes. 
 
FR. PEDRO 
Deitai esta bolsa sobre aquele bufete; e avisai-o de minha chegada. 
 
INÊS (beijando a manga do hábito)  
Com licença de vossa reverendíssima. O senhor doutor me 
recomendou que quando chegasse o reverendo padre Reitor, lhe 
pedisse para ter a bondade de esperar. 
 
FR. PEDRO 
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Bem, filha: (Passeia no alpendre) 
 
JOSÉ BASÍLIO (baixo a Inês)  
Donde saiu aquele bugre? 
 
INÊS (idem)  
Sei lá! Apareceu aqui de repente, e foi logo tomando conta da casa. 
 
JOSÉ BASÍLIO (idem)  
E o doutor já o viu? 
 
INÊS (idem)  
Não. (Sai) 
 
 

CENA V 

Fr. Pedro, José Basílio, Garcia, Daniel e Estêvão. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Ainda estás decidido a partir? 
 
ESTÊVÃO 
Não, é impossível agora. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Por quê? 
 
ESTÊVÃO 
Depois que te deixei houve uma revolução na minha vida. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
O que se passou então? 
 
ESTÊVÃO 
É um segredo que não me pertence, José Basílio. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
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Então, guarda-o meu amigo. 
 
FR. PEDRO (no alpendre)  
José Basílio! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Padre Reitor. 
 
FR. PEDRO 
Tornai ao convento, e preveni que não se inquietem com a minha 
ausência. 
 
JOSÉ BASÍLIO (a Estêvão)  
Está dito! Hoje não faço outra coisa senão ir e vir. Ah! Quando Deus 
me dará uma vida tranquila e a liberdade para escrever o que tenho 
aqui!... (Levando a mão à fronte) 
 
ESTÊVÃO 
Tu também sonhas com a liberdade? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
E quem pode viver sem ela? Adeus. 
 
 

CENA VI 

Samuel, Fr. Pedro, Daniel e Garcia dormindo. 
 
SAMUEL 
Já viste Constança, meu filho? 
 
ESTÊVÃO 
Agora mesmo a deixei; ela vos ama como eu. 
 
SAMUEL 
Bem! 
 
ESTÊVÃO 
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Não dissestes que desejáveis falar-me? 
 
SAMUEL 
Sim; quero confiar-te a missão que Deus te destinou; porém antes, 
deixa-me ouvir estes homens que me esperam. Sabes o que eles 
representam, Estêvão? 
 
ESTÊVÃO 
Como posso eu sabê-lo, senhor? 
 
SAMUEL 
É verdade, ainda ignoras! Estes homens são os três instrumentos 
poderosos que Deus colocou em minha mão para a realização de um 
grande pensamento. Ei-los... Um velho frade, um pobre cigano, um 
índio adormecido. Quem diria, vendo estas três criaturas aqui, 
reunidas neste momento pelo acaso, que elas são as pedras 
angulares de um majestoso edifício, novo capitólio do alto do qual 
uma nação poderosa dará leis ao mundo!... Ei-los!... A religião, a 
miséria, a raça!... E tu, Estêvão, tu serás a inteligência que há de 
dirigi-las, o espírito que as deve animar, a vontade que as governará 
até que chegue o momento!... 
 
ESTÊVÃO 
Entendo as vossas palavras, senhor; mas o seu alcance escapa à 
minha inteligência. 
 
SAMUEL 
Aquele hábito, meu filho, quer dizer vinte mil jesuítas espalhados 
pela terra e dominando a consciência do universo; aquele cigano 
significa um povo numeroso, proscrito, sem pátria, disposto a 
morrer por aquele que lhe prometer um abrigo neste mundo onde é 
estrangeiro; aquele índio simboliza a raça indômita e selvagem da 
América, pronta a reconquistar a liberdade perdida. Compreendes 
agora? 
 
ESTÊVÃO 
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Oh!... Compreendo! Mas como esse poder imenso acha-se em vossas 
mãos, senhor? 
 
SAMUEL 
Volta em meia hora; eu to direi. 
 
 

CENA VII 

Samuel, Fr. Pedro, Daniel, Garcia e Inês. 
 

(Inês entra, acorda Garcia, e fecha as janelas, Daniel chega-se 
apressadamente a Samuel) 
 
DANIEL 
Vossa vida corre perigo neste momento! 
 
SAMUEL 
Por quê? 
 
DANIEL 
Vi soldados escondidos na cerca do convento da Ajuda. 
 
SAMUEL 
Que tem isso? 
 
DANIEL 
O governador esta manhã rondou as vizinhanças de vossa casa. 
 
SAMUEL 
Ah! Já tardava!... Espreita o que se passa fora, e previne-me a tempo. 
 
DANIEL 
Podeis ficar tranquilo. Alguns de meus irmãos velam em torno, 
disfarçados em mendigos; e enquanto o último de nós conservar um 
pulso para brandir o punhal, ninguém se aproximará de vossa 
pessoa. 
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SAMUEL 
Bem; confio em tua dedicação. (Dirigindo-se à varanda) Vinde padre 
Reitor. (A Garcia) E vós amigo, ide continuar o sono interrompido. 
 
GARCIA (à puridade)  
Venho das Missões. 
 
SAMUEL (idem)  
Sei. Há quanto tempo deixastes o Paraguai? 
 
GARCIA 
Há um mês; andei dia e noite. 
 
SAMUEL 
Ide; careceis de repouso; depois falaremos. (Fecha a porta) 
 
 

CENA VIII 

Samuel e Fr. Pedro. 
 
SAMUEL 
Recebi vossa carta, padre Reitor, e agradeço-vos a prova de 
confiança que me dais consultando-me em objeto tão grave. 
 
FR. PEDRO 
Não tendes que agradecer-me, doutor Samuel. Nisto cumpro uma 
ordem do Geral da companhia de Jesus ao Reitor da casa do Rio de 
Janeiro que manda-me ouvir-vos nas coisas importantes da 
comunidade. 
 
SAMUEL 
Já me falastes desta ordem; mas, em todo o caso, é sempre uma 
deferência de vossa parte. 
 
FR. PEDRO 
Não; é um dever; e cumpro-o com satisfação pela amizade que vos 
consagro. 
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SAMUEL 
Tratemos do que importa. Esse aventureiro tem realmente um 
segredo, mas faz dele uma mercancia. Pareceu-me conveniente 
comprá-lo; e por isso vos mandei aviso. 
 
FR. PEDRO 
E virá ele?... Disse-me José Basílio que esta manhã, antes de 
chegardes, ameaçou de ir ao Governador. 
 
SAMUEL 
Soube disto; mas não era preciso. O homem que traz um segredo de 
importância, é uma carta que deve ser entregue em mão própria; e 
que, depois de lida, inutiliza-se, quando convém. (Levanta-se) O 
aventureiro está neste gabinete à vossa disposição; podeis interrogá-
lo quando quiserdes. 
 
FR. PEDRO 
Conseguistes retê-lo aqui tranquilo durante todo este tempo?... 
Exerceis uma influência irresistível sobre quantos vos cercam, 
doutor Samuel! 
 
SAMUEL 
Não há homem que não tenha o seu calcanhar de Aquiles. O 
espanhol gosta do vinho; e sabeis, frei Pedro, quanto é fácil que esse 
companheiro de prazer nos faça seu escravo. 
 
FR. PEDRO 
Ah! usastes deste meio? 
 
SAMUEL 
É tão vulgar!... (Na porta) Capitão!... 
 
 

CENA IX 

Samuel, Fr. Pedro e D. Juan. 
 



50 

 

D. JUAN 
Ora, finalmente!... Vamos acabar com isto? 
 
SAMUEL 
Frei Pedro da Luz, reitor do colégio da Companhia, está pronto a 
ouvir-vos. 
 
D. JUAN 
Maldito vinho!... Ainda sinto a cabeça andar-me às voltas!  
 
(Samuel senta-se à mesa) 
 
FR. PEDRO 
Senhor Capitão, impusestes como condição da revelação do segredo 
de que sois sabedor, a soma de mil cruzados; aqui estão sobre esta 
mesa, eles vos pertencem, se, como dizeis, o que tendes a 
comunicar-me for em verdade importante. 
 
D. JUAN 
Julgareis por vós mesmo. Vou contar-vos o que se passou até o 
momento em que vi aquilo que eu tenho por um segredo de grande 
alcance para vossa Ordem. Se entenderdes que vale a pena, muito 
bem, digo-vos a última palavra, já se sabe, com a mão sobre a bolsa; 
se não, meia volta à direita: cada um seu rumo. 
 
FR. PEDRO 
Aceito; podeis começar.  
 
(Sentam-se. Samuel finge escrever) 
 
D. JUAN 
Sabeis que o galeão em que vim saiu de Lisboa repentinamente e 
com um prego do próprio punho do ministro? 
 
FR. PEDRO 
Não; ignorava esta circunstância.  
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(Samuel escreve) 
 
D. JUAN 
Pois ela deu-se. Ao mesmo tempo saíram dois outros navios que nos 
deixaram no terceiro dia. Foi então que soubemos que o nosso 
destino era o Rio de Janeiro. A bordo do São Martinho só havia dois 
passageiros; este seu criado, que embarcou sem saber onde o 
levavam; e um rapazito, oficial mecânico na aparência. 
 
SAMUEL 
Por que dizeis na aparência? 
 
D. JUAN 
Porque realmente era um noviço da companhia de Jesus disfarçado 
em aprendiz. 
 
FR. PEDRO (vivamente)  
E o descobriram? 
 
D. JUAN (sorrindo)  
No fim da viagem apenas. O Sargento-mor teve denúncia de um 
marujo que o viu às ocultas agarrado com a sagrada escritura. 
 
SAMUEL (à meia voz)  
Imprudente!  
 
(D. Juan volta-se) 
 
FR. PEDRO 
Como! Só por isso? 
 
D. JUAN 
Achais que é pouco?... Um aprendiz de vinte anos letrado?... 
 
FR. PEDRO 
E o que sucedeu depois daquela denúncia? Deveis sabê-lo. 
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D. JUAN 
Sucedeu que o Sargento-mor em pessoa saiu às onze horas da noite 
de sua câmara e veio bater à porta do beliche do rapaz, que era 
vizinho ao meu. Curioso de saber o que ia passar, abri com o punhal 
uma fresta no tabique, e olhei. 
 
FR. PEDRO 
Então? 
 
D. JUAN 
O rapaz mal ouviu a voz do Sargento-mor, que batia à porta, 
ergueu-se de um salto! Tirou do seio um relicário, rasgou-o com os 
dentes, e sacou uma tira de pergaminho, que aproximou da candeia. 
À luz que o reduzia a cinzas, vi escrito em letras de fogo... 
 
FR. PEDRO 
Acabai! 
 
D. JUAN 
Vi... vi... Nada; com jesuíta não há que fiar. 
 
FR. PEDRO 
O que vistes? Dizei! 
 
D. JUAN 
Cuidei que o padre Reitor tinha entendido. Chegamos ao ponto 
capital. O que eu vi naquele momento é o segredo. Quereis ou não 
dar o preço convencionado? 
 
FR. PEDRO 
Tomai!... tomai!... E conclui de uma vez! 
 
D. JUAN 
Isto agora é outro cantar. Atendei. Vi no pergaminho, como vos 
estou vendo, o seguinte: na primeira linha três letras iniciais um —
M—, um — T —, um — P —. Depois esta data: — Quatorze de 
novembro — e assinado: — G. M. 



53 

 

 
SAMUEL 
Gabriel Malagrida! 
 
D. JUAN 
Justo! 
 
FR. PEDRO 
Quatorze de novembro!... Que pode ser isto?... E não vistes nada 
mais? 
 
D. JUAN 
Nada... Ah!...Vi ainda o Sargento-mor deitar a porta dentro e 
apoderar-se do rapaz. 
 
FR. PEDRO 
Que é feito dele? Está aqui no Rio de Janeiro? 
 
D. JUAN 
Não sei. O mar e a noite guardam um segredo que não me pertence. 
 
FR. PEDRO 
É incompreensível! 
 
D. JUAN 
A falar a verdade não está muito claro, mas que o negócio é 
importante não resta dúvida! Basta ver que traças não empregaram 
os padres em Lisboa para arranjarem a ordem de passagem do 
noviço, rubricada pelo próprio ministro. Ou me engano, ou é 
alguma notícia de empenho que eles vos mandavam. 
 
FR. PEDRO 
De que serve essa notícia, se não posso entendê-la? se não sei o que 
ela significa? 
 
D. JUAN 
Isso lá não me pertence. Disse o que vi, adivinhai o resto. 
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FR. PEDRO 
Como, meu Deus, como decifrar semelhante enigma? Mas. Quem 
sabe?... Talvez esquecêsseis alguma coisa!... Talvez houvesse no 
papel alguma palavra!... 
 
D. JUAN 
Não tenho a honra de pertencer à companhia de Jesus, porém, 
possuo excelente vista e não sou dos mais pecos. (Tirando a espada 
com a bainha) Quanto vi aqui está na bainha da minha espada, onde 
o risquei com a ponta do punhal naquele mesmo instante.  
 
(Samuel ergue-se e olha por cima do ombro do espanhol, enquanto Fr. 
Pedro examina a bainha da espada) 
 
FR. PEDRO 
Não há dúvida: M. T. P. 
 
D. JUAN 
Tive o cuidado... Podia esquecer-me; e eu adivinhei logo que isto 
bem apurado, deixaria alguma coisa. (Batendo na cinta) Cá está, e por 
sinal que ainda não as contei. (Tira a bolsa e conta as moedas) 
 
FR. PEDRO 
Podeis verificar; achareis a soma convencionada. 
 
D. JUAN 
Está exato. E agora creio que já não sou preciso aqui? 
 
FR. PEDRO 
Quereis retirar-vos? 
 
D. JUAN 
Se me dais licença. 
 
FR. PEDRO 
Onde poderei mandar pelo senhor capitão? 
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D. JUAN 
Em toda a parte; o que quer dizer que em parte alguma. 
 
FR. PEDRO 
Se carecer falar-vos? 
 
D. JUAN 
Com a mesma condição? (Batendo na bolsa) 
 
FR. PEDRO 
Certamente. 
 
D. JUAN 
Ah! neste caso me encontrareis sempre às vossas ordens no jogo da 
bola de Bento Esteves, à rua do Alecrim. É lá que me aboletei. 
 
FR. PEDRO 
Bem. 
 
D. JUAN (cortejando)  
Seu venerador, padre mestre! Senhor doutor... (Dirige-se à porta que 
depois de sua saída é fechada por Fr. Pedro) 
 
SAMUEL (refletindo)  
Sim!... Gabriel Malagrida depositou naquele pergaminho o seu 
pensamento. Ah! se eu tivesse diante de meus olhos, em vez deste 
papel, as letras misteriosas que ele traçou, talvez uma centelha de 
seu espírito me iluminasse! 
 
 

CENA X 

Samuel e Fr. Pedro. 
 
FR. PEDRO 
Ouvistes? (Samuel faz um sinal afirmativo) Compreendeis o que 
significa isto? 
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SAMUEL 
Não!... Interrogo este papel, e nada me responde. Será possível, meu 
Deus?!... Será possível que a vontade do homem, a quem deste a 
força de governar o mundo, não possa arrancar destes caracteres 
mudos a verdade que eles ocultam? Será possível que o 
pensamento, esse raio de tua luz divina, que esclarece o universo, 
não possa descobrir a ideia envolta nestas três letras? (Reflete) 
 
FR. PEDRO 
Oh!... é escusado! Isto excede os limites da sabedoria humana. 
 
SAMUEL 
Não, frei Pedro! Deus fez a inteligência onipotente como ele, porque 
a inteligência não é senão o reflexo da sua razão suprema!... E este 
reflexo eu o sinto aqui! Oh! eu o quero... Eu o saberei! 
 
FR. PEDRO 
Não vos fatigueis, meu amigo; depois, quando estivermos mais 
calmos, refletiremos. 
 
SAMUEL 
Acaso me enganaria? A luz que me abria os vastos horizontes do 
pensamento extinguiu-se de repente, deixando meu espírito em 
trevas!... Perdestes as asas com que devassavas o mundo, minha 
inteligência?... (Com desânimo) Deus puniu-te em teu orgulho! 
 
FR. PEDRO 
Repito-vos, Samuel, é inútil. 
 
SAMUEL 
Mas... o meu cérebro ainda trabalha!... Sim... Eu ainda penso!... O 
caos fermenta... lembro-me... (Com os olhos no papel) Uma ideia... a 
Bíblia... Daniel... Babilônia!... (Levanta-se com expressão de júbilo) Ah! 
 
FR. PEDRO 
O que tendes?... O que é?... 
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SAMUEL 
Quatorze de novembro! Eu leio agora neste papel como se a mão do 
anjo do Senhor gravasse aí em letras de fogo a palavra do profeta; 
como se a voz possante do Apocalipse me bradasse ao ouvido a 
sentença do juízo final!... Quatorze de novembro! Compreendeis, 
frei Pedro? 
 
FR. PEDRO 
Não! Não posso compreender-vos, meu amigo! 
 
SAMUEL 
Pois não vedes ali o dia da ruína, o dies irœ da destruição, o dia da 
proscrição dos jesuítas no reino do Brasil? Nestas três letras, não 
ledes o Mané, Tecel, Pharés, que a mão de Deus gravou sobre os 
muros de Babilônia, e que a vingança de um homem vai escrever 
nas paredes de vosso convento? 
 
FR. PEDRO 
Que dizeis, Samuel!... Os jesuítas expulsos do Brasil?... Não o creio! 
É um delírio da vossa imaginação. 
 
SAMUEL 
É a verdade! Oh! um momento o meu espírito debateu-se nas trevas; 
duvidei de mim! Mas Deus iluminou-me, rompeu-se o véu, e tudo 
me aparece agora claro. Fecho os olhos e vejo... (Como enxergando 
uma visão) Ei-lo! O busto severo do ministro onipotente que medita a 
sua obra de destruição. Uma auréola de triunfo resplandece em sua 
larga fronte. Ele sorri e estende a mão! A mão poderosa que ergueu 
a nova Lisboa das ruínas do terremoto, que lutou contra a Inglaterra 
e curvou Portugal a seus pés!... Traça algumas linhas: é a sentença 
da proscrição; é a condenação dos jesuítas. O rei assinou, só falta 
executá-la!... 
 
FR. PEDRO 
Meu Deus! 
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SAMUEL 
Cuidais que o marquês de Pombal vai entregar essa missão a 
agentes subalternos, como se fosse uma lei vulgar? Não! No orgulho 
de seu poder esse homem tem a pretensão de imprimir a seus atos a 
força irresistível, rápida e fatal que Deus deu aos elementos: quer 
ferir como o raio, como a peste; quer que no mesmo instante, a mil 
léguas de distância, a sua vontade se realize como um decreto da 
Providência. 
 
FR. PEDRO (abatido)  
Julgais então que no mesmo dia... 
 
SAMUEL 
No mesmo dia e à mesma hora! A quatorze de novembro os jesuítas 
serão presos em todo o Brasil. 
 
FR. PEDRO 
Mas, doutor Samuel, explicai-me como tivestes semelhante ideia? 
 
SAMUEL 
Não posso agora descrever a elaboração do meu espírito para chegar 
à certeza moral. Não se descreve o caos, não se descrevem as lutas 
da natureza em convulsões: assim também não se descreve a 
gestação do pensamento quando suscita do nada o átomo que 
depois se torna uma ideia. Porém, se quereis saber o que leio nestas 
palavras truncadas, vou explicar-vos. 
 
FR. PEDRO 
Sim, esclarecei-me, por que o meu espírito se perde. 
 
SAMUEL 
Gabriel Malagrida soube o segredo da extinção dos jesuítas, e quis 
prevenir-vos para que salvásseis da confiscação o vosso tesouro. 
 
FR. PEDRO 
Que tesouro? 
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SAMUEL 
O que possui a Ordem na sua casa do Castelo. 
 
FR. PEDRO 
Mas eu ignoro onde se acha. 
 
SAMUEL 
É um segredo que alguém deve saber. Não conheceis o governo do 
Instituto? 
 
FR. PEDRO 
É verdade. 
 
SAMUEL 
Antes de promulgar a lei, o ministro manda ao Brasil ordem para 
que a execução tenha lugar no mesmo dia. Então Gabriel obtém uma 
passagem e faz partir o noviço que trazia um relicário com as letras 
que só vós podíeis compreender. Para esclarecer o vosso espírito, 
mostrou a esse menino o versete de Daniel que ele devia indicar-vos 
quando chegasse. Finalmente, por excesso de prudência, 
recomendou-lhe que, no caso de perigo, rompesse o relicário, 
decorasse as palavras do pergaminho, e destruísse as provas 
materiais que o podiam comprometer. Eis a razão por que esse 
menino lia a Bíblia; eis a razão por que ele desapareceu; eis a razão 
por que partem de Lisboa ao mesmo tempo três navios cujos 
destinos se ignora. Duvidais ainda? 
 
FR. PEDRO 
Não! Não duvido! Admiro-vos, doutor Samuel! Porém, que devo 
fazer? Aconselhai-nos; mais do que nunca precisamos de vossa 
experiência. 
 
SAMUEL 
Tranquilizai-vos; estamos a 29 de outubro, temos ainda quinze dias. 
Daqui até lá muitos acontecimentos podem sobrevir, que mudem a 
face das coisas. Voltai ao convento. Sobretudo, nem uma palavra, 
nem um gesto que revele o segredo. 
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FR. PEDRO 
Não era preciso recomendar-me. Entrego em vossas mãos nossa 
causa; só vós nos podeis salvar. Quando nos veremos? 
 
SAMUEL 
Breve.  
 
(Sai frei Pedro) 
 
 

CENA XI 

Samuel e Daniel. 
 
SAMUEL (só)  
Tu ousaste, Sebastião de Carvalho?... E tiveste razão! Trocadas as 
posições, eu ministro de Portugal, faria o mesmo, e abateria de um 
golpe o poder colossal que te ameaçava! Mas ainda não venceste, 
não! Podes rasgar o hábito e matar o frade, mas o homem do futuro 
viverá! Oh! ainda não venceste, não! (Daniel aparece no fundo) Que 
há? 
 
DANIEL 
Por ora, nada; mas é bom acautelar-vos. 
 
SAMUEL 
Não te inquietes. Que tens feito? Como vai o teu plano? 
 
DANIEL 
Bem; neste momento existem no país, pelo menos, vinte mil dos 
nossos irmãos; outros tantos já deixaram a Boêmia e se encaminham 
à Espanha, donde contam passar ao Brasil. 
 
SAMUEL 
E nesta cidade, quantos? 
 
DANIEL 
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Cinco mil espalhados pelos arredores, mas prontos ao menor sinal. 
 
SAMUEL 
Assim, se eu quisesse... 
 
DANIEL 
Podíeis contar com vinte mil homens dispostos a conquistar uma 
pátria. Basta um ano para reuni-los no lugar que determinardes. 
Dizei uma palavra! 
 
SAMUEL 
Não; ainda não é tempo; ainda não chegou o momento em que esta 
terra deve abrir o seio de mãe, onde vossos irmãos vagabundos 
descansarão da longa peregrinação que têm feito pelo mundo. Eu 
vos prometi uma pátria. Juro que a tereis, uma bela e nobre pátria. 
Filhos da Ásia, achareis nela o sol do Oriente com todo o seu 
esplendor, a natureza em sua pompa, a vida cheia de força, de 
poesia e de liberdade! Mas esperai! 
 
DANIEL 
Esperaremos. Quem tem esperado séculos, não conta alguns anos 
que faltam ainda... 
 
SAMUEL 
Sois atualmente vinte mil. É pouco para este imenso território em 
que a Providência vos concede um asilo; continuai a imigração, 
reuni aqui todas as tribos que vivem esparsas pela Europa, chamai 
todos os vossos irmãos; e quando fordes cem mil, duzentos mil, 
então... 
 
DANIEL 
Não tardará muito esse dia. Em menos de cinco anos não haverá em 
toda a Europa um só filho da Boêmia. Nossa raça proscrita, dispersa, 
se refugiará neste canto do mundo, que será para ela a terra da 
redenção. Só pedimos um solo onde plantar nossa tenda.  
 
(Entra apressadamente um mendigo que fala ao ouvido de Daniel) 
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SAMUEL 
Contai comigo. 
 
DANIEL 
O governador dirige-se para aqui. Este irmão o viu. 
 
SAMUEL 
Deixai-o vir. Ainda não chegou o momento de nos encontrarmos 
face à face; ele, o poder da velha Europa; eu, a alma da jovem 
América.  
 
(Saem) 
 
 

CENA XII 

Inês e Constança. 
 
INÊS (para fora)  
Entrai, entrai; não há ninguém. 
 
CONSTANÇA 
Faço mal! O doutor pode ver-me! 
 
INÊS 
Ele está recolhido; não sai agora. 
 
CONSTANÇA 
Quem é este homem que me viu entrar? 
 
INÊS 
É um pobre cigano, Daniel. Não vos conhece. 
 
CONSTANÇA 
E aqueles soldados que passavam não me terão visto? 
 
INÊS 
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Ainda estavam tão longe! 
 
 

CENA XIII 

Estêvão e Constança. 
 
ESTÊVÃO 
Constança, aqui? 
 
CONSTANÇA 
Sim, meu amigo; corri sem saber o que fazia!... Queria dar-lhe uma 
alegre nova e saí na esperança de vê-lo; Inês obrigou-me a entrar. 
Fiz mal? 
 
ESTÊVÃO 
Não; aqui junto de mim pode estar tranquila; será respeitada. Que 
nova é essa que vinha anunciar-me?  
 
(Inês sai) 
 
CONSTANÇA 
Não vê como sou feliz?! 
 
ESTÊVÃO 
Por quê? A não ser a felicidade de poder amá-la, e que para mim é 
imensa, qual outra nos pode vir? 
 
CONSTANÇA 
A de não nos separarmos mais nunca, Estêvão! Ele consente. 
 
ESTÊVÃO (surpreso)  
Ele quem? Seu protetor! 
 
CONSTANÇA 
Sim! Eu bem lhe disse que ele era bom, que me queria. Depois que 
me deixou, Estêvão, fiquei tão contente por saber que fora apenas 
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um mau sonho quanto se tinha passado!... Fiquei tão contente que 
chegando ele, cobrei ânimo e contei-lhe tudo... 
 
ESTÊVÃO 
Tudo? Disse-lhe que nos amávamos? Fez mal, Constança. 
 
(Daniel entra precipitado, para no meio da cena e passa à direita sem que o 
percebam) 
 
CONSTANÇA (com arrufo)  
Fiz muito bem!... (Sorrindo) Ele me escutou; depois sorriu. — “Tu o 
amas muito?”, perguntou-me. — “Como ao senhor”, respondi-lhe. 
Então sentou-me em seus joelhos e disse-me: — “Estou certo que o 
teu coração não escolheria um homem que o não merecesse. Se esse 
homem for digno de ti, como suponho, confiarei dele a tua ventura.” 
 
ESTÊVÃO 
Ah!... E chama a isso felicidade, minha Constança. Como seu amor 
se ilude! Julga-me digno de si, mas seu protetor, que vê com os 
olhos da razão, lhe falará outra linguagem, quando souber quem 
sou.  
 
(Daniel volta e sai)  
 
CONSTANÇA 
Por que não me deixa acabar? Disse-lhe que Estêvão é pobre; e sabe 
o que ele respondeu-me? 
 
ESTÊVÃO 
Adivinho. 
 
CONSTANÇA 
Não é o que pensa, não! Respondeu que a riqueza não vale uma 
alma nobre; que esta só Deus a dá e pode tirar; enquanto que a outra 
o homem a adquire com o seu trabalho e pode perdê-la a todo 
instante. 
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ESTÊVÃO 
Respondeu-lhe isto, Constança? 
 
CONSTANÇA 
Respondeu-me, sim. Ele quer vê-lo e conhecê-lo. 
 
ESTÊVÃO 
A mim? Para quê?... 
 
CONSTANÇA 
Oh! não recuse!... Eu lho peço. Ele prometeu-me que o protegeria, e 
lhe faria seguir uma bela carreira. 
 
(O Conde de Bobadela aparece no fundo) 
 
ESTÊVÃO 
Qual é essa carreira? Não o disse? 
 
CONSTANÇA 
Espere! Não me interrompa. Prometeu-me também... são suas 
palavras: “Quando esse mancebo for um cavalheiro brioso e valente, 
eu mesmo lhe darei tua mão”... Olhe que não sou eu quem fala. “lhe 
darei tua mão como primeira recompensa de seu valor.” 
 
ESTÊVÃO 
Constança!... Não faça-me crer na ventura, para sofrer depois um 
cruel desengano. Sua memória a ilude! 
 
(O alpendre enche-se de soldados com Miguel Correia, que entra à direita 
sem fazer rumor) 
 
CONSTANÇA 
Ainda ouço suas palavras, ainda escuto a sua voz grave e doce. 
 
(O Conde de Bobadela adianta-se) 
 
ESTÊVÃO 
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Quem sabe?... É talvez uma promessa vaga, feita unicamente para 
não contrariá-la. 
 
 

CENA XIV 

Conde de Bobadela, Estêvão e Constança. 
 
CONDE 
A promessa que fiz a esta menina, eu a renovo e confirmo. 
 
CONSTANÇA 
Ouve?! É ele, Estêvão. 
 
ESTÊVÃO 
Ele!... O Sr. governador!... 
 
CONDE 
Acaso este título me roubará o de vosso amigo, que desejo? 
 
ESTÊVÃO 
Perdão, senhor; mas... a admiração... o respeito... 
 
CONDE 
Interesso-me por seu futuro, Estêvão. A razão já deve saber. (Aponta 
para Constança) Os olhos que falam à sua alma têm grande poder 
sobre o meu coração. Ama esta menina? 
 
ESTÊVÃO 
Como amaria minha mãe se a conhecesse. Mas receio não ser digno 
dela! 
 
CONSTANÇA (baixo ao Conde)  
Não lho disse? Ele é nobre e modesto. 
 
CONDE (a Estêvão)  
Este sentimento o honra, mas não deve desanimar; é preciso que 
mereça aquela que ama. 



67 

 

 
ESTÊVÃO 
É o meu mais ardente desejo, senhor! 
 
CONDE 
É moço; leio em sua fisionomia inteligência e coragem. Se lhe falta 
um passado, tem diante de si um longo futuro. Faça-o tão belo que 
ele possa reparar os erros de seus pais e encher de orgulho a mulher 
que Deus lhe der por companheira. 
 
ESTÊVÃO 
O que é preciso fazer para isto? Estou pronto! Apontai-me o 
caminho! 
 
CONDE 
O caminho!... Não o vê diante de seus olhos? Nos sonhos da sua 
imaginação juvenil não brilha uma estrela que o atrai e o fascina? 
 
ESTÊVÃO (eletrizado)  
Sim!... sim!... A glória!... 
 
CONSTANÇA (a meia voz)  
Eu pensava que era o amor! 
 
(O Conde que tem remontado para observar o interior, volta) 
 
CONDE (a Estêvão)  
É mais que a glória, Estêvão; é o dever. O homem pertence à sua 
pátria e ao rei: uma é sua mãe o outro seu senhor na terra. Quem 
tem estes dois bens supremos não deve lamentar uma vil e 
mesquinha abastança. Siga os exemplos que lhe dão tantos 
cavalheiros portugueses. Conquiste por seu valor e heroísmo aquilo 
que a fortuna lhe negou. Crie um passado nobre e ilustre; encha sua 
existência de feitos brilhantes. Falta-lhe um nome!... Pois bem; já que 
seus pais se esqueceram de escrevê-lo sobre um assento de batismo 
grave-o com a ponta de sua espada nos muros duma praça tomada 
de assalto, ou num campo de batalha. 
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ESTÊVÃO 
Oh!... Juro que o farei, senhor! Mas a espada!... (Com desânimo) Não a 
tenho? 
 
CONDE 
Tome esta; é uma espada leal, que nunca saiu da bainha senão para 
a defesa duma causa justa. Quero depositá-la em suas mãos; 
restituir-me-á quando seu valor conquistar uma mais ilustre. 
 
ESTÊVÃO (com efusão)  
Ah! (Beija a espada) Não sei o que se passa em mim!... Tocando a 
guarda desta valente espada o meu braço se anima com um vigor 
invencível. 
 
CONSTANÇA (docemente e à puridade)  
Não vá agora amá-la mais do que a mim, à sua espada! 
 
ESTÊVÃO 
Não tenha ciúmes, Constança! Eu não a quero senão para um dia 
oferecer-lha como o tributo do meu amor. 
 
CONDE 
Muito bem, mancebo. Procure-me amanhã em palácio; dir-lhe-ei 
então para que o destino. 
 
ESTÊVÃO 
E eu desde já afianço que saberei corresponder à confiança de vossa 
excelência suas palavras fizeram de mim um homem; seu exemplo 
fará o resto. 
 
(O governador remonta) 
 
CONSTANÇA 
Veja que eu tinha mais confiança em nosso amor? 
 
ESTÊVÃO 
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Porque é um anjo, minha Constança; um anjo a quem Deus deu o 
poder de inspirar nobres pensamentos. 
 
(Entra Miguel Correia) 
 
CONDE 
Então? 
 
CORREIA 
Nada, Sr. General. 
 
CONDE 
Procurastes tudo? 
 
CORREIA 
Corri toda a casa e só encontrei a caseira, um índio que evadiu-se, e 
estes mendigos. 
 
CONDE 
Interrogai-os; eles devem saber. 
 
(A cena enche-se de soldados) 
 
CONSTANÇA (voltando-se assustada)  
O que se passa aqui?... Que querem estes homens? 
 
ESTÊVÃO (surpreso)  
É verdade! Cometeu-se porventura algum crime aqui? 
 
CONDE 
Não, Estêvão, mas a causa de nosso rei exige um grande serviço 
neste momento; é chegada a ocasião de estrear a carreira que lhe 
destino. 
 
ESTÊVÃO 
Falai, senhor! 
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CONDE 
Sabeis onde está o doutor Samuel? 
 
ESTÊVÃO 
É a ele que procuram? 
 
CONDE 
Responda-me, Estêvão; responda-me a verdade. 
 
ESTÊVÃO 
Nunca menti, senhor. 
 
CONDE 
Faço-lhe esta justiça; mas a necessidade, a afeição... 
 
ESTÊVÃO 
Não há razão que me obrigue a cometer semelhante vileza. 
 
CONDE 
Sabe onde se acha neste momento o doutor Samuel? 
 
ESTÊVÃO 
Sim, senhor Conde! 
 
CONDE 
Com toda a certeza? 
 
ESTÊVÃO 
Creio que sim. 
 
CONDE 
Bem! Diga-me o lugar! Guie-me. Esse homem é o maior inimigo da 
vossa pátria e do vosso rei! 
 
ESTÊVÃO 
Senhor, Conde! deste-me uma espada para que eu defendesse uma 
causa justa e não para que a trouxesse como o preço de uma 
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infâmia. Esse homem é meu pai; Deus mo deu em troca do outro 
que a natureza negou-me; eu o amo, respeito e admiro. Bem vedes 
que é impossível o que exigis. 
 
CONDE (irado)  
Rebelde! 
 
CONSTANÇA (ao Conde)  
Não se zangue com ele, eu lho suplico! 
 
CONDE (a Constança)  
Tranquiliza-te! (A Estêvão) A sua ação imprudente é de um mancebo 
de brio; e eu não posso condená-la. Somente advirto-o que a 
companhia desse homem torna-se perigosa neste momento. 
 
ESTÊVÃO 
É justamente por isso que devo acompanhá-lo e partilhar a sua 
sorte, qualquer que ela seja. Não me aprova, Constança? 
 
CONSTANÇA 
Eu?... Eu quero a sua felicidade. 
 
CONDE (a Correia)  
É uma natureza altiva e um nobre coração! Farei deste menino 
alguma coisa! (A Estêvão) Vamos, senhor, acompanhe sua noiva. 
 
ESTÊVÃO 
Ah! será possível?... Julgava ter perdido a estima de vossa excelência  
 
CONDE 
Ao contrário; ganhou a minha amizade. 
 
CONSTANÇA 
Vem, Estêvão!  
 
(Saem Estêvão e Constança) 
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CENA XV 

Conde, Correia e soldados. 
 
CONDE 
Tenho, enfim, o meio de apoderar-me dele! 
 
CORREIA 
Como! Este mancebo?... 
 
CONDE 
Sim! É o único de quem ele confia o segredo de sua vida criminosa!  
 
(Entram os soldados) 
 
OFICIAL 
Procuramos tudo e debalde! 
 
CORREIA 
Teve aviso, naturalmente. 
 
CONDE 
Oh!... ainda me escapará desta vez! Há dois anos que procuro este 
homem, e quando julgo tê-lo em minha mão, se desvanece como 
uma sombra!  
 
(Pausa) 
 
CORREIA 
Que ordenais, senhor General?... Quereis que se arrase esta casa? 
 
CONDE 
Não; sei o que me resta fazer! Vinde!  
 
(Saem todos) 
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CENA XVI 

Samuel, Daniel e ciganos. 
 
(A cena fica um momento deserta; depois abre-se uma porta falsa e aparece 
Samuel: entram Daniel e ciganos) 
 
DANIEL 
Estais salvo! 
 
SAMUEL 
Sim; o corpo salvou-se; mas levaram-me a alma! Sem ele, sem essa 
ressurreição de minha vida, o que sou eu? Uma sombra!... Meu 
Deus! Por que dando ao homem a inteligência e formando-o à tua 
imagem, lhe deixaste um coração?... 
 
 
 

ATO III 

Consistório do colégio dos jesuítas. — No fundo porta larga; à direita uma 
porta com grade de ferro; à esquerda portas de comunicação. — Vai 
escurecendo gradualmente. 

 
CENA I 

José Basílio e Estêvão. 
 
JOSÉ BASÍLIO (escrevendo)  
É escusado; nunca serei poeta! (Amarrota o papel) 
 
ESTÊVÃO (entrando)  
José Basílio! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Ah! pensei que já me tinhas esquecido. Quinze dias!... Que fizeste 
todo este tempo? 
 
ESTÊVÃO 
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Não vês em mim alguma mudança? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
É verdade! Trazes farda e espada! Estás militar? 
 
ESTÊVÃO 
Desde ontem. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Assim, os teus sonhos de glória realizaram-se! 
 
ESTÊVÃO 
Os meus sonhos de glória e também os meus sonhos de amor. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Como foi isto? Conta-me; sabes que eu tenho direito, como teu 
amigo, à metade dessa ventura. 
 
ESTÊVÃO 
Lembras-te do dia em que tentaram prender o doutor Samuel? 
Pouco depois que me deixaste, Constança veio dar-me uma alegre 
esperança, e eu, ainda incrédulo, recusava abandonar-me à ela, 
quando de repente ouço a voz do conde de Bobadela, que vinha 
confirmar a minha felicidade. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Mas que tinha o Conde com o teu amor? 
 
ESTÊVÃO 
Não sabes? Constança é órfã e protegida pelo governador; ele 
consentiu que eu a amasse e deu-me esta espada para que 
enobrecesse o nome, que há de pertencer à minha esposa! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Como deves ser feliz! 
 
ESTÊVÃO 
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Feliz! Não o sou completamente, José Basílio. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Por que razão? 
 
ESTÊVÃO 
Cuidas que posso ser indiferente à perseguição que se faz ao homem 
à quem devo tudo neste mundo? No meio de minha felicidade sinto 
um remorso por tê-lo abandonado, a ele, que me quer como um pai! 
Oh! só o amor e a glória podiam disputar-me à tão santa amizade. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Mas tu não o abandonaste, Estêvão. Algum dia tinhas de seguir uma 
carreira; aquela para que ele te destinou não te agradava; escolheste 
outra tão nobre e mais bela talvez! 
 
ESTÊVÃO 
Não avalias a dívida de afeição que contraí com esse homem, José 
Basílio; senão havias de compreender o que sinto. Ele não me 
alimentou o corpo unicamente; deu-me alguma coisa do seu 
espírito; e agora que talvez precisa dessa alma por ele criada para 
acompanhá-lo na desgraça, é quando ela foge-lhe e o deixa só! Não 
devo ter remorsos? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Por que não lhe falas?... Obterás dele o consentimento? 
 
ESTÊVÃO 
A isto vim hoje aqui; esperava encontrá-lo. Quero pedir-lhe perdão, 
e levar a sua bênção para santificar as minhas esperanças. Não o 
tens visto? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Apenas uma vez depois daquele dia. 
 
ESTÊVÃO 
Não sabes se ele costuma vir ao Colégio. 



76 

 

 
JOSÉ BASÍLIO 
Todas as noites, se não me engano; mas é um segredo que 
surpreendi. 
 
ESTÊVÃO 
A que horas? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Logo que escurece. Acho bom que te dirijas ao Reitor. 
 
ESTÊVÃO 
Sim; Frei Pedro conhece-me; sabe como amo o doutor Samuel, e não 
me há de recusar! Ainda é cedo; tenho tempo de ir à Ajuda; hoje não 
vi Constança. Mas fala-me de ti, nada me disseste! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Que te hei de eu dizer?... Que sou feliz da tua felicidade! 
 
ESTÊVÃO 
E não tens também alguma esperança que se possa realizar? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Contento-me com a minha sorte, Estêvão, e deixo correr o mundo 
como Deus quer. 
 
ESTÊVÃO 
Que excelente gênio, o teu! Estás sempre alegre! Nada desejas, nada 
ambicionas. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Que queres, meu amigo? Quando perdi minha pobre mãe aos oito 
anos, fiquei ao desamparo; e estaria hoje feito tropeiro, ou tocador 
de porcos em Minas, se os padres de Mariana não me recolhessem. 
Vim depois para esta casa onde ensinaram-me o pouco que sei; aqui 
alimentam-me, agasalham-me e destinam-me para alguma coisa, 
segundo eles dizem! Que posso desejar mais? 
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ESTÊVÃO 
Porém dize-me: às vezes não te sentes oprimido entre estas paredes 
nuas; não tens necessidade de respirar o ar livre, e gozar do mundo 
que vês de longe através das grades de tua cela? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Oh! sim! Há momentos em que este hábito queima-me o corpo; em 
que eu daria tudo que sei pela ignorância e liberdade do menino que 
brinca nas chácaras da Ajuda, embaixo do morro. 
 
ESTÊVÃO 
E que fazes então que não abandonas esta casa e não segues a tua 
aspiração?... 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Que faço?... Nesses momentos peço a Deus que me dê a força de 
suportar este duro cativeiro, e para esquecer o que sofro, tomo uma 
pena e escrevo. 
 
ESTÊVÃO 
Fazes versos? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Aprendo a fazê-los. Não sei o que me diz... Mas... Olha, Estêvão; 
creio que algum dia escreverei alguma coisa. 
 
ESTÊVÃO (sorrindo)  
Um poema? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não sei. 
 
(Entra Garcia furtivamente) 
 
ESTÊVÃO 
É quase noite; até logo. 
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JOSÉ BASÍLIO 
Já vais? 
 
ESTÊVÃO 
Pouco me demoro; é só vê-la! 
 
 

CENA II 

Garcia e Daniel. 
 
(Escurece. Garcia, apenas sai José Basílio, vai fechar as portas) 
 
DANIEL (com uma lanterna)  
Já está escuro. 
 
GARCIA 
Oh! Donde saiu esta figura? 
 
DANIEL 
Que faz nesta sala? 
 
GARCIA 
Caramba! Sou eu que lhe pergunto o que vem fazer. 
 
DANIEL 
Não é da sua conta. 
 
GARCIA 
Pois vá saindo por onde entrou; não gosto de companhia. 
 
DANIEL 
Menos eu! Dou-lhe cinco minutos para esvaziar o beco. 
 
GARCIA 
Cinco minutos! Passo aqui a noite! 
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DANIEL 
Também eu! Durmo nesta sala. 
 
GARCIA 
Sabe que mais, hombre?... Estou quase atirando-o pela janela. 
 
DANIEL 
E eu tenho minhas tentações de coser-lhe a pele com esta agulha. 
 
GARCIA 
Pois caia, amigo. 
 
DANIEL 
Nada; fará barulho, e virá gente. 
 
GARCIA 
Hombre! 
 
DANIEL (ao mesmo tempo)  
Escute. 
 
GARCIA 
Que temos? 
 
DANIEL 
Pode falar. 
 
GARCIA 
Nada; comece. 
 
DANIEL 
Queria propor-lhe um negócio. 
 
GARCIA 
Vamos a isso.  
 
(D. Juan aparece) 
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DANIEL 
Ambos nós temos necessidade de estar só neste lugar; se ficarmos, é 
claro que seremos dois!... 
 
GARCIA 
Sem dúvida! 
 
DANIEL 
É preciso pois que um saia! 
 
GARCIA 
Não serei eu! 
 
DANIEL 
Menos eu! Não há remédio senão recorrermos à sorte. 
 
GARCIA 
Como? 
 
DANIEL 
Tire a sua faca; eu tenho a minha; o que ferir primeiro fica, o outro 
sai. 
 
GARCIA 
Está dito. 
 
 

CENA III 

Daniel, Garcia e D. Juan. 
 
D. JUAN 
Com licença; há um terceiro. 
 
GARCIA 
O que quer? 
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DANIEL 
Donde vem? 
 
D. JUAN 
Venho de alguma parte, e quero o que os senhores querem. 
 
DANIEL 
Ficar só nesta sala? 
 
D. JUAN 
Justamente; tenho cá as minhas razões, (tirando a espada) e melhor 
direito. 
 
GARCIA 
Não admito; foi o último que chegou. 
 
DANIEL 
Nós cá estávamos primeiro. 
 
D. JUAN 
Pois bem; recorro à sorte. 
 
GARCIA (a Daniel)  
Deixe este por minha conta, que eu o arranjo; depois decidiremos 
nós. 
 
D. JUAN 
Em guarda!  
 
(Vão atacar-se, quando aparece Samuel) 
 

 

CENA IV 

Daniel, Garcia, D. Juan e Samuel. 
 
SAMUEL 
Loucos! 
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GARCIA 
O doutor Samuel! 
 
SAMUEL 
Abaixai essas armas, que não deviam estar em vossas mãos; pois 
somente servem para cometerdes um roubo barateando a vida que 
não vos pertence! 
 
D. JUAN 
Que não nos pertence?... 
 
SAMUEL 
A desses dois homens, eles a deram à uma causa justa e nobre; a 
vossa, comprei-a eu. 
 
DANIEL 
Perdoai-nos; cada um de nós ignorava que os outros tivessem 
ordem de esperar-vos, e não queria comprometer o vosso segredo. 
 
SAMUEL 
Quem recebe uma ordem obedece sem indagar o motivo dela, nem 
perscrutar as intenções de quem as deu; mandei-vos esperar aqui; 
cumpria-vos esperar, e nada mais. 
 
D. JUAN 
Não esqueçais que preciso falar-vos sem demora. 
 
SAMUEL (a Garcia e Daniel)  
Afastai-vos um momento; deixai-me ouvir este homem. 
 
D. JUAN 
O senhor doutor recomendou-me há oito dias que solicitasse do 
governador, ser admitido como soldado à sua guarda. 
 
SAMUEL 
E conseguiu, já sei. 
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D. JUAN 
E que apenas a guarda se preparasse para alguma expedição, o 
avisasse. 
 
SAMUEL 
Então? 
 
D. JUAN 
Há ordem de marcha para esta noite. 
 
SAMUEL 
Com que fim? 
 
D. JUAN 
Ignora-se. 
 
SAMUEL 
Muito bem! 
 
D. JUAN 
Não precisais de mim? 
 
SAMUEL 
Não; na sala próxima encontrareis frei Pedro; ele vos pagará este 
serviço. 
 
 

CENA V 

Samuel, Daniel e Garcia. 
 
DANIEL (chegando-se)  
Cumpri vossa ordem. A moça bebeu em um copo d’água as gotas 
do frasco, e logo adormeceu; tomei-a nos braços e trouxe-a agora 
mesmo ao convento. Aqui tendes a chave da cela. 
 
SAMUEL 
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Ninguém percebeu? 
 
DANIEL 
Creio que não, porque a envolvi na minha capa; além disto já estava 
escuro, e só encontrei vosso filho. 
 
SAMUEL 
Estêvão?... 
 
DANIEL 
Descia a ladeira; pareceu-me que ia à sua casa. 
 
SAMUEL 
Ele esteve aqui? 
 
GARCIA 
Pouco antes de chegardes. 
 
SAMUEL 
Há de voltar. Podes ir, Daniel.  
 
(Sai Daniel) 
 
 

CENA VI 

Samuel e Garcia. 
 
 
SAMUEL 
Garcia, tendes confiança em mim? 
 
GARCIA 
Experimentai. 
 
SAMUEL 
Se eu precisasse do vosso braço e da vossa coragem; se eu vos 
dissesse: — “É necessária a morte de uma pessoa” — Hesitaríeis? 
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GARCIA 
Há muitos dias que desejava pedir-vos uma coisa. Sei que andais 
perseguido, que sois obrigado a esconder-vos. Mostrai-me o vosso 
inimigo, e amanhã ele não existirá. 
 
SAMUEL 
Há inimigos a quem é difícil chegar, porque estão mui altos. 
 
GARCIA 
Dizei-me o seu nome, e vereis. Qualquer que ele seja. 
 
SAMUEL 
Ainda que fosse o governador? 
 
GARCIA 
Ainda que fosse o rei. 
 
SAMUEL 
Não!... Seria um crime inútil. De que serviria ferir a mão desde que 
não esmagasse a cabeça?... Ele está muito longe; onde não chega o 
vosso braço. 
 
GARCIA 
Aonde? 
 
SAMUEL 
Em Portugal. 
 
GARCIA 
Ordenai, e parto. 
 
SAMUEL 
Careço da vossa coragem aqui neste momento. Não é nem contra o 
ministro poderoso, nem contra o governador, que deveis erguer o 
punhal; é contra uma menina fraca e tímida. 
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GARCIA 
Ah! Uma mulher! 
 
SAMUEL 
Recusais? 
 
GARCIA 
Repugna-me matar quem não se pode defender. 
 
SAMUEL 
E se eu vos afirmar que a vida dessa menina responde pela minha e 
pela salvação de nossa causa?... que só o vosso braço pronto a feri-la 
pode suspender a sentença que me condena, ou vingar a minha 
morte? 
 
GARCIA 
Mostrai-me essa mulher. 
 
SAMUEL 
Estais decidido? 
 
GARCIA 
Podeis contar. 
 
SAMUEL 
A um aceno meu. 
 
GARCIA 
Fecharei os olhos e rezarei por sua alma. 
 
SAMUEL (abrindo a grade)  
Entrai. 
 
 

CENA VII 

Samuel e Constança. 
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(Quando Garcia vai entrar, Constança sai, pálida, alucinada, com os 
cabelos desgrenhados: Garcia para um momento, depois entra) 
 
CONSTANÇA 
Onde estou eu? 
 
SAMUEL 
Tranquilizai-vos, minha filha; estais na casa de Deus. 
 
CONSTANÇA (com desespero)  
Ah! Fostes vós que me arrancastes dos braços de minha mãe?... 
 
SAMUEL 
E não fostes vós que me roubastes meu filho? 
 
CONSTANÇA 
Estêvão? 
 
SAMUEL 
Por vossa causa não me abandonou ele no momento em que a 
desgraça pesava sobre mim, deixando-me só no mundo como uma 
velha ruína do passado? 
 
CONSTANÇA 
Bem sabeis que não posso viver sem ele!... que o amo? 
 
SAMUEL 
E eu não o amo também? Eu, para quem ele é mais que a existência, 
porque deve ser a minha segunda vida, uma nova encarnação de 
minha alma! O que é o vosso amor comparado ao meu? Um prazer 
efêmero, que não se compara com esse gozo supremo do espírito, 
que triunfa da morte e da destruição pelo poder da inteligência. Um 
sorriso basta para satisfazer o vosso amor; ao meu é preciso o 
futuro, e a imortalidade! 
 
CONSTANÇA 
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Conheço que sou uma pobre mulher; não tenho a vossa inteligência; 
sei apenas amar com o coração... 
 
SAMUEL 
E que direito tendes de amá-lo? 
 
CONSTANÇA 
É preciso um direito para amar? 
 
SAMUEL 
Não sabeis ainda quem é Estêvão. É um filho que Deus me enviou 
para consumar a obra que comecei. A maior glória a que um homem 
pode aspirar neste mundo, a glória de ter criado um povo e elevado 
um império, será a sua recompensa. Ele deve ser mais do que um 
rei; deve ser o libertador de sua pátria. E agora interrogai o vosso 
coração e respondei: uma mulher, ainda a mais bela e a mais 
virtuosa, tem o direito de roubar essa existência consagrada à tão 
nobre missão? 
 
CONSTANÇA 
Roubar! Não!... Partilhar! 
 
SAMUEL 
Roubar, sim; porque um olhar vosso lhe fará esquecer a glória, e 
rojará a vossos pés como um escravo o homem que deve dominar 
pelo pensamento; porque ele gastará a seiva de sua vida e o melhor 
de sua alma em um sentimento comum que pode experimentar o 
ente mais miserável da sociedade; porque vossas preces hão de 
curvar aquela razão forte e superior que eu consumi tantos anos a 
formar! 
 
CONSTANÇA 
Oh! não compreendeis o coração de uma mulher, senhor! Não sabeis 
como ela vive da vida do homem a quem ama! 
 
SAMUEL 
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Vós é que não compreendeis o culto de uma ideia! A religião da 
inteligência é como a religião de Cristo: só tem um Deus! Para os 
homens que se dedicam a um pensamento há uma única esperança, 
uma única ambição: a glória. De que lhes serve pois, o amor, 
consolação mesquinha daqueles cuja alma não passa do coração? 
 
CONSTANÇA 
Porém ele ama-me! 
 
SAMUEL 
Enganai-vos; Estêvão não vos ama! 
 
CONSTANÇA 
É impossível! 
 
SAMUEL 
O que Estêvão sente por vós é o mesmo que sentiria por qualquer 
outra mulher que tivesse visto no momento em que sua mocidade 
começou a expandir-se; é o mesmo que sente o homem devorado de 
sede pela água que refresca-lhe o sangue, ou o animal pelo alimento 
que pode matar-lhe a fome. 
 
CONSTANÇA 
Oh! calai-vos, senhor! 
 
SAMUEL 
Quando os seus lábios tocarem os vossos, e o primeiro beijo o 
arremessar como o arcanjo da luz, do céu da imaginação à triste 
realidade, vereis o que restará disso que chamais amor. Um 
desgosto, o tédio, talvez o remorso! 
 
CONSTANÇA 
Vossas palavras enchem-me de horror!... Não blasfemeis! O amor 
não pode ser essa paixão egoísta!... Não! Eu o sinto aqui! Eu o sinto 
em minha alma! Ele vem de Deus, que o inspira e anima! Ele é nobre 
e santo como a religião que o consagra! Se não dá ao homem a glória 
que tanto ambicionais, dá a felicidade! 
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SAMUEL 
Pois bem! Correi atrás dessa felicidade; deixai-vos amar por Estêvão; 
e um dia ele acordará nos vossos braços desse sono estéril, para 
esquecer-vos como um pesadelo! Que fareis quando a sua razão 
pedir-vos conta do tempo perdido, quando a vossa consciência 
perguntar-vos o que fizestes do apóstolo de uma causa santa? Correi 
atrás da felicidade, e achareis no fim do caminho o desprezo do 
vosso esposo e a maldição do Senhor. 
 
CONSTANÇA (com desespero)  
Ah! 
 
SAMUEL 
Então reconhecereis que não blasfemo.  
 
(Pausa) 
 
CONSTANÇA 
Que posso eu fazer? Inspirai-me, aconselhai-me! Eu vos obedecerei 
cegamente; mas não exigi de mim que deixe de amá-lo, porque é 
inútil! Mil juramentos que eu desse, uma só palavra dele os 
quebraria todos! Aceito qualquer sacrifício, menos o de esquecê-lo. 
 
SAMUEL 
E tereis força de repelir o homem a quem amais? 
 
CONSTANÇA 
Para que mentir-vos!... Ainda que o quisesse, não o poderia! 
 
SAMUEL 
Mas assim é preciso! Pela minha voz, Deus vo-lo ordena! Salvai 
Estêvão! 
 
CONSTANÇA 
Para salvá-lo só há um meio! 
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SAMUEL 
Qual? 
 
CONSTANÇA 
Matai-me; ele ficará livre, e eu morrerei amando-o. 
 
SAMUEL 
A vossa vida é necessária neste momento! 
 
CONSTANÇA 
Que valor tem a vida de uma pobre mulher? 
 
SAMUEL 
Que valor tem a centelha que produz o incêndio? Os grandes efeitos 
nascem de pequenas causas; sobre vossa cabeça repousam neste 
instante os destinos de uma revolução. Deveis viver pelo menos 
algumas horas; e cumpre que esta noite Estêvão recupere a sua 
liberdade. 
 
CONSTANÇA 
Fazei que ele deixe de amar-me, que me repila. 
 
SAMUEL (com brandura)  
Não; haveis de ser feliz! 
 
CONSTANÇA 
Oh!... Não me deis uma esperança para roubar-ma depois! 
 
SAMUEL 
A glória, o poder, a grandeza do homem amado não será a 
felicidade suprema da mulher que ama? 
 
CONSTANÇA 
Sim! 
 
SAMUEL 
Pois essa felicidade vós a tereis, Constança! 
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CONSTANÇA 
Como? Falai! 
 
SAMUEL 
A Providência, minha filha, envia à terra de espaço a espaço alguns 
entes privilegiados, a quem ela comunica um raio de sua luz 
criadora; esses homens passam pelo mundo como meteoros; não 
tem família, nem amigos, nem afeições; devem caminhar só, 
envoltos em seu mistério, protegidos pelo seu destino. Deus só lhes 
deu de humano o corpo, que em luta com a razão, às vezes se 
revolta. O mundo julga que essas rebeliões da matéria contra a 
vontade que as domina são paixões! Não passam de desejos que 
consomem a carne, sem tocar o espírito! Sabeis o que deve fazer a 
mulher que teve a desgraça de amar um desses entes privilegiados? 
 
CONSTANÇA 
Não!... Se eu o soubesse!... 
 
SAMUEL 
Sacrifica-lhe todos os prejuízos da sociedade, entrega-se, e não pede 
em troca nem amor, nem gratidão. 
 
CONSTANÇA 
O que peço eu? Não sou sua esposa?!... 
 
SAMUEL 
Não podeis ser. 
 
CONSTANÇA 
Por que senhor? 
 
SAMUEL 
O gênio, já vos disse, não tem família, não tem esposa; ele colhe a 
beleza com vós colheis a flor; aspira o perfume e deixa-a murchar! 
Se a mulher que ama tem bastante coragem para amá-lo assim. 
 



93 

 

CONSTANÇA 
Mas é a desonra que me propondes, senhor! 
 
SAMUEL 
Chamais a isso desonra? E que o seja! Resta-vos o orgulho e a 
felicidade de ter concorrido para uma grande concepção. O mundo 
repete o nome daquelas que se associaram às inspirações do gênio; a 
história, as artes, os monumentos recordam a sua memória, e 
nenhuma delas trocaria decerto a celebridade de sua vida e o 
reconhecimento da humanidade pela honra de uma esposa obscura. 
 
CONSTANÇA 
Essa ao menos não é obrigada a corar diante dos homens! 
 
SAMUEL 
Porque não tem a coragem necessária para o sacrifício! Mas vós a 
tereis, Constança. 
 
CONSTANÇA 
Nunca! 
 
SAMUEL 
É assim que amais Estêvão? 
 
CONSTANÇA 
Ele não pode querer a minha vergonha! 
 
SAMUEL 
Não é ele quem o quer; é a ordem providencial da natureza; é a 
sabedoria suprema, que não pode sujeitar a liberdade de um povo 
aos escrúpulos de uma mulher. Refleti bem; lembrai-vos que estais 
em meu poder; e que a inocência se empana com um sopro. Em uma 
hora a menina casta e pura estará perdida!... Então que fareis de 
vosso amor? 
 
CONSTANÇA 
Meu Deus, tende piedade de mim! É horrível! 
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SAMUEL 
Escolhei!... Ofereço-vos a felicidade. 
 
CONSTANÇA 
Não tendes alma, senhor! Essa felicidade que me ofereceis é um 
suplício de humilhação. 
 
SAMUEL 
É uma abnegação sublime. 
 
CONSTANÇA 
Meu Deus! 
 
SAMUEL 
Escolhei! A glória de Estêvão, e a sua felicidade; ou o desespero que 
o matará odiando-vos, porque ele não pode ser vosso esposo, e não 
o será jamais! Que lhe respondereis quando em uma derradeira 
maldição, pedir-vos conta de seu futuro, de suas esperanças 
aniquiladas, de sua vida arrancada por esse amor fatal?... 
 
CONSTANÇA 
Estêvão odiar-me!... A mim que só vivo para amá-lo?... Ele morto? E 
por mim... e amaldiçoando-me no seu último suspiro?... Oh! não! 
Tomai a minha vida, a minha felicidade, tudo; e salvai-o. Eu 
morrerei à seus pés... mas a vergonha... 
 
SAMUEL (brandamente)  
Fortalecei-vos na fé e tirai forças da religião, minha filha, para 
consumar o vosso grande e nobre sacrifício. Não temei o motejo dos 
homens e o desprezo do mundo. Mártir do amor como os outros 
mártires do cristianismo, sofrereis com a fronte calma o escárnio da 
multidão. Mas Deus verterá em vossa alma o bálsamo das grandes 
dores; fazendo a felicidade do homem a quem amastes, vos 
associareis à sua glória, à glória majestosa do fundador da pátria. 
 
CONSTANÇA 
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Não me iludis, senhor?... É Deus quem exige de mim esse tremendo 
sacrifício? Deus, em cujo santo nome ensinaram-me a virtude! 
 
SAMUEL (persuasivo)  
Quem foi, minha filha, que inspirou a Ester, à formosa filha dos 
judeus, a força de ganhar o amor de Assuerus, inimigo de sua 
religião e de seu povo, para aliviar o exílio e a perseguição que 
sofriam seus irmãos? Quem levou Judite à presença de Holofernes 
para oferecer-lhe a sua beleza e livrar sua pátria da vingança do rei 
de Babilônia? Falta-vos a coragem que elas tiveram? 
 
CONSTANÇA (exaltada)  
Não; cumpra-se o meu destino. Venha o martírio. 
 
SAMUEL 
Jurai-o! (Apresenta-lhe o crucifixo) 
 
CONSTANÇA 
Juro!... (Aproxima-se do altar e ajoelha-se) 
 
 

CENA VIII 

Samuel, Constança e Estêvão. 
 
SAMUEL 
Estêvão! (Abre-lhe os braços) 
 
ESTÊVÃO 
Que fizestes de Constança, senhor? 
 
SAMUEL 
Chamei-a para junto de mim; porque reconheci que era o meio de 
trazer o filho esquecido aos braços do pai que ele abandonou. 
 
ESTÊVÃO 
Tendes razão! Eu sou um ingrato! Mas... ela!... Onde está?... 
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SAMUEL 
Olhai! 
 
ESTÊVÃO 
Constança! (Corre a ela) 
 
CONSTANÇA (com espanto)  
Meu Deus! 
 
ESTÊVÃO 
Que é isto? A minha presença te causa espanto! 
 
CONSTANÇA 
Não!... Porém... 
 
ESTÊVÃO 
O que tens? 
 
CONSTANÇA 
Deixe-me!... Por compaixão! Não me olhe! fuja de mim. (Afasta-se) 
 
SAMUEL (à Constança, baixo)  
Lembrai-vos do juramento! 
 
ESTÊVÃO 
Tu me repeles, Constança? Já não me amas?  
 
(Samuel passeia no fundo) 
 
CONSTANÇA 
Oh! se o amo! 
 
ESTÊVÃO 
E não me queres perto de ti? 
 
CONSTANÇA 
Pudesse eu passar toda a minha vida ao seu lado, como agora. 
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ESTÊVÃO 
Pois vem comigo; estamos em uma igreja; ajoelhemo-nos aos pés do 
altar; um padre abençoará a nossa união; e... 
 
CONSTANÇA 
É impossível! 
 
ESTÊVÃO 
Recusas? 
 
CONSTANÇA 
Não me interrogue. 
 
ESTÊVÃO 
Então não queres ser minha esposa? 
 
CONSTANÇA 
Serei sua esposa no céu, meu amigo! Mas neste mundo... Não!... 
Deus não consente! 
 
ESTÊVÃO 
Confesse antes que esse amor com que me iludiu era uma mentira... 
Que escarneceu de mim! 
 
CONSTANÇA 
Estêvão! 
 
ESTÊVÃO 
E eu que lhe sacrificava tudo; que fizera dela a minha vida, a minha 
glória, a minha religião! 
 
CONSTANÇA 
Oh! não fale assim! Que maior prova pode dar uma mulher de seu 
amor e de sua dedicação por um homem? 
 
ESTÊVÃO 
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É partilhar a sua existência. 
 
CONSTANÇA 
Há outra mais forte! Outra para a qual é preciso tanto heroísmo e 
tanta abnegação que eu tenho medo me falte a coragem. 
 
ESTÊVÃO 
Que prova é essa, Constança?... Responde!... 
 
CONSTANÇA 
Não sei! 
 
ESTÊVÃO 
Compreendo! Procura um pretexto, e não o consegue, Constança, 
porque ainda não sabe mentir. Adeus. 
 
CONSTANÇA 
Quer deixar-me? 
 
ESTÊVÃO 
Que faço eu aqui? 
 
CONSTANÇA 
Ouça-me, Estêvão! 
 
ESTÊVÃO 
É inútil. 
 
CONSTANÇA 
Eu lho suplico!... Escute-me! Uma palavra! E repila-me depois! 
 
ESTÊVÃO 
Que quer de mim ainda? 
 
CONSTANÇA (alucinada)  
Não sabe por que eu não posso ser sua esposa? Tem um futuro 
brilhante, Estêvão, tem um grande destino a cumprir! Aquela que o 
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ama não deve roubar-lhe essa glória! Ela tem orgulho em ser sua 
escrava. 
 
ESTÊVÃO 
És tu mesma que me falas, Constança! São teus lábios puros que 
proferiram semelhantes palavras! Não! Não creio! Dize-me! Dize-me 
que tudo isto é uma alucinação do teu espírito! Que deliras!... 
Escondes o rosto!... Ah! 
 
CONSTANÇA (arrastando-se a seus pés)  
Oh! não me despreze! 
 
ESTÊVÃO 
Erguei-vos, senhora; eu amava uma menina pura, e contava fazê-la a 
companheira de minha vida; não conheço a mulher que me oferece 
um amor indigno. (Sai) 
 
CONSTANÇA 
Ah! 
 
SAMUEL 
Estêvão! 
 
CONSTANÇA 
Eu bem vos disse que ele me desprezaria! 
 
SAMUEL 
Voltará!... Vinde! 
 
 

CENA IX 

Samuel e Fr. Pedro. 
 
FR. PEDRO 
Samuel, o convento está cercado. 
 
SAMUEL 
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Em que vos admira isto? Não é hoje treze de novembro, véspera do 
dia fatal? 
 
FR. PEDRO 
Que devo eu fazer? 
 
SAMUEL 
Nada. Eu incumbo-me de salvar-vos. Tranquilizai-vos! 
 
FR. PEDRO 
O perigo não me assusta, Samuel; porém ainda duvido que as 
vossas previsões se realizem. O marquês de Pombal, com toda a sua 
audácia, não se animava a ofender o poder de Roma. 
 
SAMUEL 
Não o ofendeu, frei Pedro, comprou-o. Roma já foi a rainha do 
universo; hoje é apenas uma messalina que se vende ao ouro do 
estrangeiro. 
 
FR. PEDRO 
Contudo! O Instituto não podia ser indiferente. 
 
SAMUEL 
O tempo em que o Instituto lutava com o Papa e os soberanos 
passou; os gerais Santo Inácio de Loyola, Francisco de Bórgia e 
Cláudio Acquaviva não tiveram sucessor.  
 
(Ouve-se bater fora) 
 
FR. PEDRO (assustado)  
Batem à porta do convento! 
 
SAMUEL 
Mandai abrir, e reuni a comunidade para receber dignamente o 
conde de Bobadela, que vem intimar-vos a sentença de proscrição. 
 
FR. PEDRO 
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Não vos ocultais? Quereis que o governador vos surpreenda? 
 
SAMUEL 
Ficai descansado a meu respeito; não o temo. 
 
FR. PEDRO 
Se cairdes em seu poder, estais perdido! 
 
SAMUEL 
Tenho um escudo no qual se embotará a sua espada! (Entra à direita e 
fecha a grade) 
 
 

CENA X 

Fr. Pedro, Conde de Bobadela, Miguel Correia, José Basílio, frades e 
soldados. 
 
(Apenas Samuel desaparece, vai se reunindo a comunidade. Os frades 
acendem as velas dos lampadários que estão sobre os bufetes. O sino dobra 
lentamente) 
 
FR. PEDRO 
Quem vos deu o direito, senhor governador, de penetrar com força 
armada na casa de Deus? 
 
CONDE 
O meu direito é o meu dever; cumpro uma ordem d’El-Rei! 
 
FR. PEDRO 
Sua Majestade D. José I, não podia esquecer o exemplo de seus avós; 
para quem o templo do Senhor foi sempre um asilo sagrado. 
 
CONDE 
Quando a hipocrisia e a falsidade se cobrem com o hábito da 
religião e se abrigam aos pés do altar, o rei deve expulsá-las do 
templo onde só pode entrar a virtude. 
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FR. PEDRO 
Falais dos companheiros de Jesus, senhor governador? 
 
CONDE 
Falo da Ordem rebelde e ambiciosa, que, traindo o instituto do seu 
fundador e a santidade de sua missão, abusa da hospitalidade que 
lhe concederam os reis de Portugal e do poder que eles lhe 
conferiram em bem da religião, para conspirar contra a majestade. 
 
FR. PEDRO 
Não sois vós, senhor governador, nem os reis da terra que nos hão 
de julgar. Aquele que tudo vê e tudo sabe, conhece a nossa 
inocência. 
 
CONDE 
A sua punição vai cair sobre vossas cabeças. O convento está 
cercado; tenho-vos a todos em meu poder; nenhum me escapará! 
 
FR. PEDRO 
São escusadas essas precauções; nenhum dos que vedes aqui, 
ministros da religião, abandonará a casa do Senhor, onde o seu 
dever lhe manda que permaneça. 
 
CONDE 
Para guardar as riquezas que tendes acumulado nos vossos cofres!... 
 
FR. PEDRO 
A riqueza que possuímos é uma consciência tranquila. 
 
CONDE 
Faltais à verdade, Reitor. Neste convento existe um tesouro 
avultado, que tantas lágrimas custou aos órfãos e às viúvas de quem 
o extorquistes. 
 
FR. PEDRO 
Os objetos de valor que existem nesta casa são os vasos e as 
sagradas imagens que servem ao culto do Senhor. 
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CONDE 
Dizei antes que servem para conspirar. Mas iludiram-se! A 
Providência vela sobre o trono de Portugal e sobre o ministro 
poderoso que o defende contra a vossa audácia. Ordeno-vos que me 
entregueis esse tesouro. 
 
FR. PEDRO 
É um segredo, senhor, e eu o ignoro. 
 
CONDE 
Não espereis enganar-me. 
 
FR. PEDRO 
Juro pela salvação de minha alma. 
 
CONDE 
Não creio em juramentos de quem ensina que é uma virtude mentir. 
 
FR. PEDRO 
Disse a verdade, Sr. conde. 
 
CONDE 
Se vós, reitor deste convento, não sabeis o segredo, quem o sabe 
então?  
 
(A porta larga do fundo abre-se e aparece o Dr. Samuel vestido de jesuíta) 
 
 

CENA XI 

Samuel, Conde, Fr. Pedro e soldados. 
 
SAMUEL 
Sabe-o Deus no céu, e eu na terra, conde de Bobadela! (Batendo no 
peito) Arrancai-o daqui, se podeis. 
 
CONDE 
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Ah! enfim!... Deixastes o disfarce! 
 
SAMUEL 
Venho reclamar o meu lugar, como chefe desta família, que o Senhor 
confiou à minha guarda. 
 
FR. PEDRO 
Quem sois, então, Samuel? 
 
SAMUEL 
Sou o vigário-geral da Companhia de Jesus no Brasil. 
 
FR. PEDRO 
Vós! Não é possível! 
 
SAMUEL 
Lede. (Dá-lhe um pergaminho)  
 
CONDE 
Pensais iludir-me ainda com a vossa impostura? 
 
SAMUEL 
O rei de Portugal e os príncipes da cristandade falam-nos de pé e 
com a cabeça descoberta. Tirai o vosso chapéu, conde de Bobadela! 
 
CONDE 
Hei de humilhar a vossa arrogância; todo o poder da ordem não vos 
salvará. Revelai o segredo de que sois sabedor, ou entregar-vos-ei ao 
braço secular, como rebelde e desobediente às ordens régias. 
 
SAMUEL 
Estou habituado a ver a morte de perto! Apóstolo da milícia de 
Cristo, nos desertos desta América e entre os selvagens, só e sem 
armas, também aprendi a encarar o perigo, como vós, soldado do 
rei, nos campos da batalha. O martírio não me assusta. Podeis 
mandar preparar o suplício: mas ficai certo de que a mão do algoz 
tocando-me vai ferir-vos no coração! 
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CONDE 
Nunca sentirei remorsos de haver punido os inimigos da religião; 
não tenho coração quando se trata de cumprir um dever. 
 
SAMUEL (com ironia)  
Exigis de mim um segredo, Sr. governador; eu o revelarei, mas 
quando estivermos sós. 
 
CONDE (para os soldados)  
Afastai-vos! 
 
(Saem os frades e os soldados) 
 
 

CENA XII 

Samuel e Conde de Bobadela. 
 
CONDE 
Falai; estamos sós. 
 
SAMUEL 
Quando aludi ao vosso coração, senhor conde, não me referia ao 
fidalgo, nem ao governador; mas ao pai que não pode ser 
indiferente à perda de uma filha. 
 
CONDE 
De uma filha! 
 
SAMUEL 
Bem vedes; este único nome vos estremece. 
 
CONDE (imperativo)  
O segredo? 
 
SAMUEL 
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O segredo? É este. Todo o homem, ainda o mais forte, tem na sua 
vida um momento de fraqueza. Há dezesseis anos amastes uma 
donzela, Sr. conde de Bobadela; por vós traiu ela, seus deveres, 
abandonou sua família. Vossa indiferença depois a castigou 
cruelmente; o vosso desprezo a matou. Ela morreu, deixando-vos 
uma filha que adorais com a paixão veemente e profunda do pai que 
é obrigado a ocultar seu amor. 
 
CONDE 
Como soubestes este segredo? 
 
SAMUEL 
Como?... O poder da Companhia de Jesus repousa sobre a 
consciência, onde não penetram nem as armas dos vossos soldados, 
nem o braço dos vossos esbirros. Aos pés do humilde 
confessionário, que lhe serve de trono, nenhum cortesão da realeza 
vem depor a torpe lisonja; todos se prostram, grandes e humildes; 
todos lhe abrem sua alma. O que ela ouve é a voz da verdade, o 
grito do coração que lhe denuncia quanto crime impune, quanta 
miséria dorme às vezes no passado de homens reputados bons e 
virtuosos. 
 
CONDE 
Ah! Abusastes do segredo da confissão! E tendes a impudência de o 
declarar? Vós, ministro do Senhor, traístes o seu sacramento. 
 
SAMUEL 
Usei do poder que ele me confiou para “maior glória de Deus”. 
Tendes uma ordem do marquês de Pombal que manda prender os 
jesuítas e expulsá-los do Brasil no dia quatorze de novembro. Hoje 
são treze; eu vos esperava, senhor governador, eu vos esperava, 
para dizer-vos que essa ordem não se há de cumprir. 
 
CONDE (com ironia)  
Quem o obstará? Vós?... 
 
SAMUEL 



107 

 

A Providência, que armou o meu braço para punir-vos, se ousardes 
tentar contra a companhia de Jesus. 
 
CONDE 
Insolente! 
 
SAMUEL (aponta para o interior)  
Vede! 
 
CONDE 
Constança! (Espanto) 
 
SAMUEL 
É vossa filha sim, que ali está adormecida. Aquele homem que a 
contempla apertando o cabo do punhal, é um autômato, 
instrumento cego de minha vontade. 
 
CONDE 
É um infame assassino, como vós que lhe armastes o braço. 
 
SAMUEL 
Prudência! Ao menor movimento, vossa filha, deixará de existir. 
Não vedes que uma barreira vos impede o passo, e que há maior 
distância entre vós e ela, do que entre o punhal e seu corpo? 
 
CONDE (consigo)  
Que horrível transe! 
 
SAMUEL 
Curvai-vos à fatalidade!... Fostes vencido por Deus! 
 
CONDE (num assomo de ira)  
Oh! Eu a salvarei! Ainda que seja preciso matar-vos com as minhas 
mãos, e roubar-vos ao patíbulo! (Ergue o punhal para Samuel) 
 
CONSTANÇA (dentro)  
Ah! 
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CONDE (recuando)  
Constança! Ele a assassina!... O miserável!... 
 
SAMUEL 
Porque hesitais!... Podeis martirizar-me a carne; mas eu tenho 
fechada em minha mão a vossa alma.  
 
(Pausa) 
 
CONDE 
Que pedis? A liberdade? 
 
SAMUEL 
Nada peço, conde de Bobadela. Exijo que não executeis a ordem de 
proscrição. 
 
CONDE (com dignidade)  
Feriste-me no coração, sicário! Mas o coração, tu o disseste, é do pai 
que não está mais aqui. Esse que vedes, jesuíta, é o conde de 
Bobadela, governador deste Estado. Ordeno-vos que entregueis o 
tesouro da Companhia; e dou-vos esta noite para cumprirdes a 
minha ordem. 
 
SAMUEL 
Esta noite, dou-vos eu, conde de Bobadela, para refletir. 
 
CONDE (imperativo)  
Ao primeiro toque d’alvorada aqui estarei. 
 
SAMUEL (com altivez)  
Eu vos espero. 
 
 

 

ATO IV 
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Sacristia do Colégio dos Jesuítas, esclarecida por uma lâmpada. Ainda 
ouve-se o toque da alvorada, dado pelas cometas. 
 

CENA I 

Fr. Pedro e José Basílio. 
 
FR. PEDRO 
Que se passa fora, José Basílio? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Nada, padre Reitor; tudo está em silêncio. O convento continua 
cercado de tropa. 
 
FR. PEDRO (indo à janela)  
Aquele vulto que ali passeia no jardim, não é o governador? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Assim me parece. Há duas horas seguras que percorre o mesmo 
espaço. 
 
FR. PEDRO 
Samuel terá razão? O Conde deixará de cumprir a ordem do 
marquês de Pombal? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
O caso é, que depois da conferência que tiveram, o governador 
retirou-se; e notei, padre Reitor, que ia demudado. 
 
FR. PEDRO 
Parece com efeito que recuou; mas não creio nesse poder misterioso 
capaz de suspender a ordem de El-rei. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
O vigário-geral da companhia de Jesus deve saber segredos 
importantes. Não se lembra, padre Reitor, do grito que ouviu-se? 
 
FR. PEDRO 
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De quem seria? Pareceu-me de uma mulher. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
De uma mulher? Como podia estar no convento? Por onde entrou? 
 
FR. PEDRO 
Há recantos nesta casa, José Basílio, que eu mesmo ignoro, embora 
viva há dez anos nela. Sabeis da tradição que fala de uma 
comunicação subterrânea entre este convento e um outro edifício 
abaixo do morro? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Todos repetem esse boato; mas ninguém o afirma! 
 
FR. PEDRO 
Talvez que tais segredos sejam conhecidos por esse homem 
incompreensível, que, depois de passar dezoito anos disfarçado em 
médico italiano, acaba de revelar-se de repente como a segunda 
autoridade da ordem. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
E com todo esse poder veio esconder-se neste canto do mundo? 
 
FR. PEDRO 
Quem sabe que planos eram os seus! 
 
 

CENA II 

Os mesmos e Estêvão. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Como estás? 
 
ESTÊVÃO 
Estou melhor; estou resignado! 
 
FR. PEDRO 
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Sentis alguma aflição, Estêvão? 
 
ESTÊVÃO 
Agora nada sinto; há dores profundas que devastam o coração, e 
matam a alma, e fazem daquilo que foi um homem uma pouca de 
lama ou d’argila. Agora nada sinto! (Afasta-se) 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Toda a noite teve delírios horríveis; receei que enlouquecesse. 
 
FR. PEDRO 
O que lhe sucedeu? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Compreendi das suas palavras soltas e sem nexo, que sofrera uma 
grande decepção; amava uma menina; creio que ela o traiu. 
 
FR. PEDRO (indo a Estêvão)  
Não vos deixeis sucumbir, Estêvão! A desgraça é uma prova que 
Deus nos envia para experimentar a nossa coragem. Devemos lutar 
e vencê-la pela resignação. 
 
ESTÊVÃO 
Não é possível, padre Reitor; depois do que sofri não se vive. 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Não digas isso, meu amigo. 
 
ESTÊVÃO 
Não sabes, José Basílio, que estado é este d'alma que perdeu todas as 
crenças, e duvida de tudo! 
 
FR. PEDRO 
Crede na misericórdia de Deus, filho!... Ele vos salvará da 
desesperação. 
 
ESTÊVÃO 
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A santidade de vossa vida, frei Pedro, não conhece esses infortúnios 
para os quais não há consolo nem alívio. 
 
FR. PEDRO 
É um engano vosso; também tive uma mocidade; depois que 
extinguiu-se não há dia em que eu não veja na consciência dos 
outros os estragos que aí deixaram as paixões. 
 
ESTÊVÃO 
Mas nunca viste o que eu senti!... Amar uma menina pura e casta, 
respeitá-la como a Deus, ter, medo de mim mesmo, quando a via tão 
bela!... E no momento em que lhe suplicava que me aceitasse por seu 
esposo... 
 
FR. PEDRO 
Recusou? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Traiu-te?... Esqueceu o seu juramento? 
 
ESTÊVÃO 
Antes isso mil vezes!... Antes a visse morta a meus pés, antes me 
repelisse! Não sofreria como sofri, ouvindo-a propor-me um amor 
infame! 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Que dizes? Constança... 
 
ESTÊVÃO 
Recusou ser minha esposa para ser... Adivinha! Eu não tenho ânimo 
de dizê-lo! 
 
FR. PEDRO 
Essa mulher não merecia vossa afeição, Estêvão; guardai-a para 
outra mais digna. 
 
ESTÊVÃO 
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Não se ama duas vezes assim; depois daquela tortura só me resta 
uma esperança: a morte que traz o repouso e o esquecimento. 
 
FR. PEDRO 
Quereis tentar contra vossa existência? 
 
ESTÊVÃO 
Não; tive um momento essa fraqueza, mas passou. 
 
FR. PEDRO 
Ainda bem. 
 
ESTÊVÃO 
Tenho porém uma graça que pedir-vos, padre Reitor. 
 
FR. PEDRO 
Dizei qual, filho! 
 
ESTÊVÃO 
Aceitai em nome de Deus este sopro de vida que ainda me anima; 
dai-me o santo hábito que vos cobre, para que eu ao menos tenha o 
direito de morrer como um cristão. 
 
FR. PEDRO 
Desejais professar? 
 
JOSÉ BASÍLIO 
Estêvão, meu amigo!...  
 
(Entra Samuel) 
 
ESTÊVÃO 
Já não sirvo para coisa alguma neste mundo, senão para regar com 
meu sangue a cruz que vossos irmãos plantaram nesta terra. 
 
FR. PEDRO 
Fazeis bem; achareis no seio da religião a paz e a tranquilidade. 
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CENA III 

Fr. Pedro, José Basílio, Estêvão e Samuel. 
 
SAMUEL 
Acharás a glória e o poder! 
 
ESTÊVÃO (surpreso)  
Senhor! 
 
FR. PEDRO 
Samuel!... 
 
SAMUEL 
Serei eu mesmo que aceitarei os teus votos, meu filho!  
 
(Fr. Pedro e José Basílio remontam) 
 
ESTÊVÃO 
Nunca! De vós nada mais quero! Nem mesmo a compaixão. 
 
SAMUEL 
Estêvão!... Não me reconheces? 
 
ESTÊVÃO 
Reconheço-vos agora! Infelizmente é tarde! Despedaçastes a minha 
existência; sacrificastes aos vossos planos insensatos a minha 
felicidade! Deixai-me o direito ao menos de esquecer-vos e morrer 
tranquilo! 
 
SAMUEL 
Tu não morrerás, meu filho; a tua vida começa apenas; o teu destino 
ainda não se cumpriu. Não lamentes a perda desses prazeres 
mesquinhos, que o homem superior não se abaixa para colher. A 
felicidade vem de Deus; não é no sorriso de uma mulher, flor de um 



115 

 

dia, que tu a podes encontrar; procura-a na inteligência, que é 
imortal. 
 
ESTÊVÃO 
Esqueceis que matastes-me a alma. 
 
SAMUEL 
Eu, Estêvão? 
 
ESTÊVÃO 
Vós mesmo! A princípio não refleti! Depois compreendi tudo! 
Falastes a Constança antes que eu chegasse; pervertestes o seu 
coração! Fizestes dela, da virgem que amava-me, uma mulher 
perdida, um ente vil e abjeto; e de mim um homem que descrê da 
virtude, da honra, do amor; que duvidaria de sua mãe se a tivesse. 
Contemplai a vossa obra, e escarnecei de Deus e do mundo!... 
 
SAMUEL 
Não fui eu, humilde criatura, Estêvão; foi a Providência que 
iluminou essa menina, e lhe deu a coragem para o sacrifício que ela 
fazia à tua felicidade. Recusaste; porque não compreendeste a 
sublimidade do seu amor e a virtude de sua alma! 
 
ESTÊVÃO 
A virtude?... Não profaneis esse nome. 
 
SAMUEL 
A virtude não é um hábito, nem a simples abstinência de um prazer; 
é a força e o heroísmo necessário para o cumprimento de um dever. 
Constança cometeria um crime, aceitando a partilha de tua 
existência, e condenando-te à vida obscura da família. Imolou sua 
honra à tua glória! Cumpriu um dever! 
 
ESTÊVÃO 
Ah! foi essa moral sacrílega que a perdeu!... Sacerdote da 
prostituição, corrompestes com as vossas palavras sua inocência! 
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SAMUEL 
Tu me acusas, meu filho!... Não sabes que o meu único pensamento 
é a tua ventura, e a realização dessa grande ideia de que serás o 
herdeiro! Não sabes o que eu sou? 
 
ESTÊVÃO 
Sois um louco! 
 
SAMUEL 
Estêvão!... 
 
ESTÊVÃO 
Um louco, sim! Já o confessastes, e eu quero acreditá-lo para não 
julgar-vos antes um demônio que se deleita com o sofrimento de 
suas vítimas! Concebestes um projeto extravagante, e para realizá-lo 
todos os meios são bons! A desgraça de um filho a quem educastes, 
a desonra de uma menina que não vos fez mal, o desespero de 
ambos; tudo vos parece virtude, tudo vos parece inspirado por 
Deus!... 
 
SAMUEL 
Duvidas de mim, Estêvão?... 
 
ESTÊVÃO 
E vós mesmo não duvidais?... Estás bem certo que a vossa razão 
gasta pelos anos, não delira?... que essa grande ideia não seja apenas 
uma alucinação de vossa inteligência enferma?!... 
 
SAMUEL 
Confesso, Estêvão. Às vezes interrogo a minha consciência, e 
pergunto-me a mim mesmo se a destruição de um obstáculo, se a 
morte de um homem, é um crime ou uma triste necessidade?... Mas 
a consciência me responde: — “Prossegue; as ideias não se 
governam como os homens; elas não param em sua marcha; abatem 
os que se opõe à sua passagem; são os rios que se precipitam para o 
oceano.” 
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ESTÊVÃO 
Basta! Não quero mais ouvir-vos; porque se me convencêsseis que 
não sois um louco... 
 
SAMUEL (com ansiedade)  
Me acompanharias? 
 
ESTÊVÃO 
Vos desprezaria como um assassino. 
 
SAMUEL 
Meu filho? 
 
ESTÊVÃO 
Mas não tendes consciência do que praticais. Só mereceis a 
compaixão! 
 
SAMUEL 
Não me condenes, Estêvão! Ouve-me!... Não vês que eu choro, meu 
filho!... 
 
ESTÊVÃO 
Chorais!... Ainda bem!... Vou pedir a Deus que tenha piedade de 
vossa alma; e vos restitua a razão que perdestes, para um dia 
remirdes os erros de vossa vida. (Sai pelo fundo) 
 
 

CENA IV 

 
SAMUEL (só)  
Meu Deus!... Meu Deus!... Dirá ele a verdade?... Esta grande obra, 
construída dia por dia, instante por instante, será apenas um sonho 
da imaginação, uma demência do espírito?!... Serei eu um louco?... 
Não. A luz da razão me esclarece; a mão da Providência me guia!... 
Eu vejo!... A um aceno meu, um povo se ergue como um gigante e 
reclama o seu lugar entre as nações ilustres!... A um aceno meu... 
Sim! Sou apenas um homem, uma criatura fraca e mortal... Mas não 
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foi um homem que descobriu o novo mundo?... Ele só com a sua 
vontade e o seu gênio?... Não foi um homem que deu asas ao 
pensamento e o fez rei e senhor do universo?... Oh! não!... Não sou 
um louco!... Estêvão há de compreender-me, e perdoar-me! É 
preciso!... Ainda que destrua metade do que tenho feito!... (Cogita) 
 
 

CENA V 

Samuel e Fr. Pedro. 
 
FR. PEDRO (para dentro a José Basílio)  
Não o deixeis; no estado em que está pode praticar um ato de 
desespero.  
 
(José Basílio recolhe-se) 
 
SAMUEL (erguendo a cabeça)  
Que horas serão, frei Pedro? 
 
FR. PEDRO 
Devem ser mais de três. (Chegando-se à janela) O oriente começa a 
empalidecer. 
 
SAMUEL (sombrio)  
É a aurora do dia 14 de novembro que vem anunciar a proscrição da 
companhia de Jesus. O sol que vai raiar verá nossa ruína. 
 
FR. PEDRO 
Como?... Perdestes a esperança?... Não me havíeis dito que 
estávamos salvos? 
 
SAMUEL 
Enganei-me, frei Pedro. Julguei que setenta e cinco anos de 
existência tinham reduzido a cinzas este coração, e que nada mais o 
podia estremecer! Enganei-me!... Eu que sorria das paixões 
humanas, eu que jogava com a vida de milhares de homens, eu que 
vi impassível morrerem um a um todos os que me amaram na terra, 
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achei enfim uma lágrima!... O grito de dor daquele menino 
despertou esta alma surda às procelas do mundo! 
 
FR. PEDRO 
Mas que tem isso com a salvação que nos prometestes? 
 
SAMUEL 
Esta salvação seria comprada com a sua felicidade, e eu não quero, 
não posso vê-lo sofrer. Amo-o como meu filho! 
 
FR. PEDRO 
Assim, sacrificais a religião a uma afeição pessoal? 
 
SAMUEL 
Sacrifico mais ainda! 
 
FR. PEDRO 
Desconheço-vos neste momento, Samuel! 
 
SAMUEL 
Eu mesmo não me reconheço! Uma força mais poderosa do que 
minha vontade domina-me! (Pausa) O que é o homem, frei Pedro? 
Uma parcela de essência divina fechada em um vaso de argila. Que 
importa que o gênio se eleve e plaine sobre a terra, se basta um 
sopro para quebrar o vaso que o encerra?... Consumir cinquenta 
anos de existência a criar e realizar uma ideia; gastar toda a sua 
inteligência a preparar os elementos de uma revolução, conseguir à 
força de perseverança dirigir a marcha dos acontecimentos; e afinal 
ver tudo destruído pelo olhar de uma mulher!... Depois disto credes 
que haja verdade neste mundo? A ciência, a religião, a justiça, o que 
são? Uma mentira!... Uma ilusão que se desvanece com um sorriso 
de amor!... Homem, misto de orgulho e de baixeza, humilha-te!... Tu 
és um escárnio da Providência, que te criou para divertir-se em 
contemplar a tua miséria, luta insana do espírito com a matéria. 
 
FR. PEDRO 
Acalmai-vos, meu amigo. Sem querer, soltastes uma blasfêmia. 
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SAMUEL 
Senhor, perdoai-me!... (A frei Pedro) Tendes razão; preciso de toda 
calma: resta-nos uma hora apenas. 
 
FR. PEDRO 
Então decididamente estamos perdidos? 
 
SAMUEL 
Resignemo-nos à vontade de Deus, e preparemo-nos para morrer 
como mártires, se assim for preciso. 
 
FR. PEDRO 
O governador vos respeitará. 
 
SAMUEL 
Por que motivo? 
 
FR. PEDRO 
O vosso caráter sagrado! Sois o vigário-geral da companhia de Jesus, 
que embora expulsa de Portugal, ainda pode muito na Europa? 
 
SAMUEL 
Isso de nada vale. O conde de Bobadela sabe que a minha existência 
é um obstáculo ao engrandecimento da monarquia portuguesa, e há 
de procurar remover esse obstáculo; mas estou tranquilo; aguardo a 
minha sorte. 
 
 

CENA VI 

Fr. Pedro, Daniel, um frade e um homem de olhos vendados. 
 
FR. PEDRO (ao frade)  
Chamai nossos irmãos à oração; poucos momentos nos concede o 
Senhor para purificarmos a alma que talvez em uma hora tenha de 
comparecer ante o seu trono.  
 



121 

 

(O frade sai) 
 
DANIEL (a meia voz)  
Quereis fazer uma obra de misericórdia, padre Reitor? 
 
FR. PEDRO 
Não é coisa a que se recuse um servo de Deus. Que desejais? 
 
DANIEL 
Podeis absolver aquele homem? (Apontando) 
 
FR. PEDRO 
Absolvê-lo? Por quê? 
 
DANIEL 
Porque vai morrer. 
 
FR. PEDRO 
Como? 
 
DANIEL 
Tenho ordem de aviá-lo. 
 
FR. PEDRO 
Quem vos deu semelhante ordem? 
 
DANIEL 
Aquele que a podia dar. 
 
FR. PEDRO 
O governador? 
 
DANIEL 
O governador manda nos seus soldados; não manda nesta casa. 
 
FR. PEDRO 
Samuel? 
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DANIEL 
Sim. 
 
FR. PEDRO 
Não é possível! Que fez este homem? 
 
DANIEL 
Sabe um segredo importante. 
 
FR. PEDRO 
Mas isso não é um crime! 
 
DANIEL 
É uma desgraça, que é pior. 
 
FR. PEDRO 
Não consentirei. 
 
DANIEL 
É desnecessário o vosso consentimento. 
 
FR. PEDRO 
Não vedes que é um assassinato? 
 
DANIEL 
É o meu dever; o doutor Samuel ordenou, eu obedeço. 
 
FR. PEDRO (consigo)  
Que fanatismo, meu Deus!... Como aquela inteligência superior 
pode assim dominar esta consciência a ponto de fazer dela um 
instrumento cego da sua vontade! 
 
DANIEL 
Quereis absolver o homem? 
 
FR. PEDRO 
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Nunca! Não serei cúmplice desse homicídio. 
 
DANIEL 
Pois bem ele morrerá impenitente, e carregareis com as suas culpas. 
 
FR. PEDRO 
Escuta; quero falar a Samuel. 
 
DANIEL 
Não posso esperar; a menor demora é um risco; este homem pode 
cair nas mãos do governador. 
 
FR. PEDRO 
Que mal resultaria daí? 
 
DANIEL 
Revelaria o segredo de que é sabedor. 
 
FR. PEDRO 
Mas que segredo é esse?... Quem é este desgraçado? 
 
DANIEL 
É um pedreiro. 
 
FR. PEDRO 
Que veio fazer aqui? 
 
DANIEL 
Veio levantar um muro. 
 
FR. PEDRO 
Em que lugar? Nada vi! 
 
DANIEL 
Não sei, ninguém viu; ele mesmo não o sabe. 
 
FR. PEDRO 
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Que quer dizer este enigma? 
 
DANIEL 
Há oito dias que este homem foi trazido aqui com os olhos 
vendados; deixei-o naquela cela onde há pouco o fui encontrar. Diz 
que trabalhou sem descanso em uma cava onde não penetrava a luz 
do sol; uma lâmpada o esclarecia. 
 
FR. PEDRO 
Ah! já compreendo o mistério. Samuel quis prevenir uma traição. 
 
DANIEL 
Bem vedes que tenho razão. 
 
FR. PEDRO 
Ainda assim, não deves matar este infeliz. 
 
DANIEL 
Ei-lo aí; perguntai-lhe. 
 
 

CENA VII 

Samuel, Fr. Pedro e Daniel. 
 
FR. PEDRO 
É verdade, meu amigo? 
 
SAMUEL 
O quê, frei Pedro? 
 
FR. PEDRO 
Destes a Daniel uma ordem severa! 
 
SAMUEL 
Sim!... Dei-a há uma hora. Felizmente ainda é tempo!... Começo a 
crer que não há necessidade que justifique um crime. A vida da 
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criatura é sagrada; só a pode tirar aquele que a deu. Todo o ouro da 
terra não paga uma gota de sangue derramado. 
 
FR. PEDRO (a Daniel)  
Ouves? 
 
SAMUEL 
Daniel, há algum meio de fazer aquele homem sair são e salvo do 
convento? 
 
DANIEL 
Nenhum; todas as portas estão guardadas. 
 
SAMUEL 
Pois então vesti-vos ambos de irmãos leigos e esperai que 
amanheça; logo que tiverem presos todos os jesuítas professos, vos 
deixarão partir livremente. Acompanhai-o, e persuadi-o a que deixe 
o Brasil. 
 
DANIEL 
Correis um perigo, senhor; não devo abandonar-vos. 
 
SAMUEL 
Obrigado, Daniel; ide! (Daniel sai) Ordenai que preparem aquele 
altar, frei Pedro, e mandai-me Estêvão. 
 
FR. PEDRO 
Ele não vos quer ver, meu amigo. 
 
SAMUEL 
Não lhe faleis, em meu nome; dizei-lhe que Constança o chama.  
 
(Entra Garcia com Constança adormecida e a deita em um confessionário) 
 
FR. PEDRO 
Esta menina!... Aquela que ele amava? 
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SAMUEL 
E que ainda ama!... 
 
 

CENA VIII 

Garcia e Samuel. 
 
SAMUEL 
Garcia! 
 
GARCIA 
Senhor! 
 
SAMUEL 
A desgraça pesa sobre esta casa; mas espero que não vos tocará. 
Voltai ao Paraguai; e dizei a vossos irmãos que ainda não chegou o 
momento de reconquistarem a sua independência. 
 
GARCIA 
Por que não partis comigo? Nós vos defenderemos contra os vossos 
inimigos. 
 
SAMUEL 
Tenho outro dever a cumprir. 
 
GARCIA 
Posso salvar-vos ainda! 
 
SAMUEL 
É inútil, Garcia. 
 
GARCIA 
Duvidais? 
 
SAMUEL 
Não; conheço a vossa coragem; mas ela é desnecessária. 
 



127 

 

GARCIA 
Quando devo partir? 
 
SAMUEL 
Logo que vos deixem passar. Aproveitai o pouco tempo que tendes 
para preparar-vos. 
 
GARCIA 
Não vos verei mais? 
 
SAMUEL 
Talvez no céu. 
 
 

CENA IX 

Samuel ficando só contempla Constança por alguns instantes, e ergue os 
olhos para o altar. 
 
SAMUEL 
Só tu és grande, meu Deus!... E a tua humilde criatura só consegue 
elevar-se do pó em que rasteja quando contempla e admira a tua 
grandeza!... Sublime é o teu poder!... O raio que escala as nuvens, a 
tormenta que revolve o oceano, os cataclismos que mudam a face da 
terra, não são a mais bela expressão de tua força. É no estame 
delicado da flor, no grão de areia, no átomo imperceptível, que tu 
opões com uma barreira invencível à louca vaidade do homem que 
eu reconheço a tua onipotência! Quem diria que um velho 
encanecido no trabalho, que a razão exercida no estudo e reflexão, se 
curvaria diante dessa menina adormecida, revelação grandiosa de 
tua majestade? Um minuto acaba de riscar do passado quase um 
século! A alma rebelde e orgulhosa que ousava ler no futuro, 
prostra-se a teus pés, Senhor, e adora o seu Criador. (Ajoelha aos pés 
do altar; ouve-se o coro dos frades acompanhado pelo som do órgão) 
 
 

CENA X 

Samuel, Estêvão e Constança, adormecida. 
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ESTÊVÃO 
De joelhos!... Ele!... 
 
SAMUEL (erguendo-se)  
Meu filho! 
 
ESTÊVÃO 
Eu me retiro; não está aqui quem eu procurava. Fr. Pedro enganou-
me. 
 
SAMUEL 
Não te enganou, não, Estêvão. Tua esposa te espera; ela te sorri. 
(Mostra-a) 
 
ESTÊVÃO 
Ah! Mas que tem ela? 
 
SAMUEL 
Está adormecida; daqui a um instante acordará. 
 
ESTÊVÃO 
Antes não acordasse... Para falar-me como me falou! Morta, eu ainda 
a amaria; viva... é impossível! 
 
SAMUEL 
Constança é pura e inocente; aceitava o amor ilegítimo como um 
martírio, porque eu lho ordenei em nome de Deus. 
 
ESTÊVÃO 
Devia ter repelido semelhante infâmia. 
 
SAMUEL 
Depois de a convencer que a sua afeição te roubava a glória e te 
fazia desgraçado? Era preciso que não te amasse. Uma mulher, 
Estêvão, sacrifica tudo, menos o seu coração. Mas esquece o 
passado, e perdoa-me. 
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(Constança desperta surpresa e ajoelha-se aos pés do altar) 
 
ESTÊVÃO 
Quem me assegura que não me iludis ainda? Que a vossa moral 
jesuítica não escarnece de mim? Lembrai-vos que há quinze dias 
consentistes que eu a amasse; e entretanto ontem... 
 
SAMUEL 
Ontem eu não sabia que te queria mais do que a um filho! Ignorava 
esta paternidade d'alma, mais forte e mais violenta do que a 
paternidade do sangue! A tua dor ma revelou! Hoje sou outro 
homem; o coração dominou a razão; o revolucionário tornou-se pai! 
 
ESTÊVÃO 
Se fôsseis sincero! Mas como acreditar-vos? 
 
SAMUEL 
Ali está um altar. (Vendo Constança) Tua noiva já despertou; ei-la de 
joelhos; vem; quero abençoar a vossa união. 
 
ESTÊVÃO 
Constança! 
 
CONSTANÇA 
Já não me foge, Estêvão? 
 
ESTÊVÃO 
Não; tu és minha esposa, Constança. 
 
(Ajoelham-se aos pés do altar. Samuel une as mãos de ambos e os abençoa 
murmurando rapidamente as palavras do ritual: Ego conjungo vos in 
matrimonio. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen) 
 
ESTÊVÃO 
Meu pai! (Abraça a Samuel) 
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SAMUEL 
Meu filho! Queria dar-te a glória, preferiste a felicidade. 
 
ESTÊVÃO 
Se eu não a amasse! 
 
SAMUEL 
Vamos separar-nos, talvez para sempre, meu filho. Quero levar ao 
menos o consolo de tua afeição. 
 
ESTÊVÃO 
Ah! Eu vos amo e admiro! Esquecei um transporte de desespero! 
 
SAMUEL 
Esquecê-lo, quando foi ele que restituiu-me a razão? (À Constança) 
Minha filha, os instantes correm; e eu não sei o que Deus em sua 
sabedoria terá feito de mim antes de uma hora. Ide render-lhe 
graças aos pés do altar, enquanto falo a Estêvão. Com pouco o 
restituirei à vossa ternura. Tendes uma existência inteira para amá-
lo! (Abraça-a) 
 
CONSTANÇA 
E para venerar o nome daquele a quem devo o meu Estêvão! 
(Ajoelha) 
 
SAMUEL 
Fui um grande pecador, Estêvão; mas quero revelar-te o mistério 
desta existência que está próxima de seu termo. Vais ler no fundo 
desta alma, onde até agora só penetrou o olhar de Deus. 
 
ESTÊVÃO 
Oh! sim; desejo conhecer a vossa história; ela me ensinará a amar-
vos ainda mais. 
 
SAMUEL 
Como tu, Estêvão, ignoro de quem sou filho; não tive família; não 
conheci meus pais; porém nasci no seio desta terra virgem, que me 
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nutriu como mãe; o meu berço embalou-se ao sopro das brisas 
americanas; os meus olhos abriram-se para contemplar este céu 
puro e azul. Não sei que perfume de liberdade respiram as flores 
destes campos; que voz solene tem o eco destas florestas; que 
sentimento de independência excita a grandeza deste continente e a 
amplidão do oceano que o cinge!... Não sei!... Mas a primeira ideia 
que germinou em meu espírito de quinze anos foi a emancipação de 
minha pátria; a primeira palavra que balbuciou a minha razão foi o 
nome do Brasil, que resumia para mim os nomes de pai, de mãe, de 
irmãos, de todos esses ternos afetos que a Providência me negara! 
 
ESTÊVÃO 
Oh! eu também sentia a mesma coisa, quando contemplava esta 
natureza esplêndida! 
 
SAMUEL 
Não é verdade? Este sol brilhante ilumina a inteligência e dá voos ao 
pensamento. Aquela inspiração da mocidade tornou-se uma ideia; a 
razão apoderou-se dela; e eu, só, sem recursos, sem auxílios, concebi 
esse plano ousado e gigantesco, que às vezes me fazia duvidar de 
mim, e que tu chamaste uma loucura! 
 
ESTÊVÃO 
Que dizeis, senhor?... Essa revolução... 
 
SAMUEL 
Era a independência de nossa pátria! 
 
ESTÊVÃO 
Como podíeis realizar semelhante projeto? Era um impossível! 
 
SAMUEL 
Houve tempo em que julguei não haver impossíveis para o homem. 
Era jesuíta professo nos quatro graus; conhecia o imenso poder 
dessa vasta associação que se estendia pelo universo, prendendo-o 
por uma teia de vinte mil apóstolos, como um corpo à cabeça que 
estava em Roma. Podia dirigi-la, se eu quisesse, e fazer dela uma 
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alavanca para abalar o mundo. Precisava porém de estar aqui. O 
geral Miguel Ângelo Tamburini, a quem confiei a minha ideia, 
nomeou-me vigário da ordem, nomeação secreta que foi confirmada 
por seus sucessores. Com essa autoridade, voltei ao Brasil e 
continuei a trabalhar. 
 
ESTÊVÃO 
E desde então o que fizestes? 
 
SAMUEL 
Ides ver. Esta região rica e fecunda era e ainda é hoje um deserto; 
para fazer dela um grande império, como eu sonhei, era necessária 
uma população. De que maneira criá-la? Os homens não pululam 
como as plantas; a reprodução natural demanda séculos. Lembrei-
me que havia na Europa raças vagabundas que não tinham onde 
assentar a sua tenda; lembrei-me também que no fundo das florestas 
ainda havia restos de povos selvagens. Ofereci à aqueles uma pátria; 
civilizei estes pela religião. Daniel, o cigano, era o elo dessa 
imigração que em dez anos traria ao Brasil duzentos mil boêmios; 
Garcia, o índio, era o representante das nações selvagens que só 
esperavam um sinal para declararem de novo a sua independência. 
Mas isto ainda não bastava; os judeus, família imensa e proscrita, 
corriam a abrigar-se aqui da perseguição dos cristãos; Portugal e 
Espanha pela intolerância, a Inglaterra pelo protestantismo, a Franca 
pelo catolicismo, lançariam metade de sua população nesta terra de 
liberdade e tolerância, onde toda a religião poderia erguer o seu 
templo, onde nenhum homem seria estrangeiro. 
 
ESTÊVÃO 
Oh! Eu vos admiro! 
 
SAMUEL 
Todos os elementos estavam dispostos; prosseguia na minha obra 
certo de que, se me faltasse o tempo, tu a continuarias. Em menos de 
vinte anos o Brasil deixaria de ser uma colônia de Portugal. Eis a 
missão que te destinava. Deixaste-me só, e estou velho! 
 



133 

 

ESTÊVÃO 
Oh! Eu vos seguirei! 
 
SAMUEL (apontando para Constança)  
E ela? 
 
(Frei Pedro à frente da comunidade tem entrado pelo fundo e tomado 
posição no coro) 
 

 

CENA XI 

Samuel, Estêvão, Conde de Bobadela, Constança, frades com tochas, e 
soldados, etc. 
 
(Dobram os sinos) 
 
ESTÊVÃO (voltando-se)  
O governador! 
 
CONDE (a Samuel)  
Bem vedes que sou pontual. 
 
SAMUEL 
Eu vos esperava! 
 
CONDE 
Esperastes o pai; mas quem veio foi o juiz. Podeis consumar o vosso 
último crime; o algoz se prepara para punir-vos. 
 
SAMUEL 
Antes de resolverdes o sacrifício do vosso amor paternal tinha eu 
restituído a Estêvão sua esposa, como agora vos restituo vossa filha. 
 
CONDE (vendo Constança)  
Ah! (Recobra-se) Não; aqui só fala o dever. 
 
SAMUEL 
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Cumpri-o. Quem vos impede? 
 
CONDE 
Miguel Correia? 
 
(Aparece o oficial; e a cena enche-se de soldados) 
 
SAMUEL 
Adeus, conde de Bobadela. 
 
CONDE 
Onde ides? 
 
SAMUEL 
Vou a Roma. 
 
CONDE 
Estais zombando! 
 
SAMUEL 
Vou a Roma, onde não chega nem o braço de vosso rei, nem a cólera 
de vosso ministro. 
 
CONDE 
Esperais escapar-me, rebelde, depois de terdes ousado conspirar 
contra o vosso rei? Esperais que vos deixe continuar livremente a 
forjar nas trevas o vosso plano. Oficial, apoderai-vos deste homem! 
 
(Estêvão quer proteger Samuel com o seu corpo quando Miguel Correia 
avança. Samuel porém sobe o degrau do altar) 
 
SAMUEL 
Tranquilizai-vos, meu filho; o poder de Deus me defende! (Ao conde) 
Que quereis de mim?... O frade, o jesuíta?... (Tira o hábito e lança-lho 
aos pés) Ei-lo; é um hábito? Podeis rasgá-lo; mas a ideia não morrerá, 
não! Ela fica plantada no solo americano; cada homem que surgir do 
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seio desta terra livre será um novo apóstolo da independência do 
Brasil! 
 
CONDE 
Impostor! 
 
SAMUEL 
Conde de Bobadela, governador do rei de Portugal, eu te emprazo 
para daqui a um século. À voz possante de um povo saudando a sua 
liberdade, a tua sombra se erguerá do túmulo para admirar esse 
império que a Providência reserva a altos destinos. Não vês que o 
gigante se ergue e quebra as cadeias que o prendem? Não vês que o 
velho tronco de reis-heróis, carcomido pela corrupção e pelos 
séculos, há de florescer de novo nesta terra virgem, e aos raios deste 
sol criador?... Oh! Deus me ilumina!... Eu vejo!... Além... no futuro... 
Ei-lo!... Brasil! Minha pátria!... 
 
CONDE 
Soldados!... Prendei-o! 
 
CORREIA 
A quem? 
 
(Quando o Conde volta as costas e vai chamar os soldados, Estêvão e 
Constança correm a impedi-lo; neste momento abre-se uma porta falsa no 
altar e Samuel desaparece) 
 
CONDE 
A ele. Onde está? 
 
FR. PEDRO 
Deus o sabe! 
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