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Faça o download ou leia online Os Sermões do Padre
António Vieira Padre António Vieira , Os Sermões são a
obra pela qual o jesuíta António Vieira (1608-1697) ficou
conhecido, sendo depois considerado por suas prédicas
impressas o “Imperador da língua portuguesa”, na expressão
recorrentemente lembrada de Fernando Pessoa.
Em vida, os Sermões circularam impressos simultaneamente
tanto como sinal de sua autoridade e fama de pregador
quanto veículo de afirmação dessa autoridade – sua e, por
decorrência, da ordem jesuítica. Teriam sido impressos,
segundo consta em cartas, contra sua própria vontade, a
pedido de seus superiores de ordem, para servir como modelo
de pregação. Preferiria ficar trabalhando nos seus tratados
proféticos, nos quais propunha um Quinto Império do mundo,
tratados e projeto que chamava de seus “altos palácios”
diante das “pequenas choupanas” dos sermões.
Não obstante, como ele indica no prefácio do primeiro tomo, também começou a organizá-los para
combater os volumes não autorizados que foram editados em castelhano, impressos já na década de
1660 e que circularam não só na península Ibérica e na Europa, mas eram a versão lida em muitos
lugares das Américas. Sinal do prestígio do pregador e da sua importância como modelo de
sermonista, estas edições foram feitas à sua revelia, sem sua autorização, por meio de cópias falhas
ou mesmo de textos “alheios”, inventados, alguns completamente diferentes do que havia proferido.
Por isso, a importância de ordenar, rever e preparar para edição os seus sermões, segundo os seus
critérios. Publicar sua versão escrita dos sermões era, assim, uma marca da sua autoridade como
exemplo de pregador e, ao mesmo tempo, um sinal da defesa da sua autoria sobre aqueles textos.
Os Sermões começaram a sair em 1679, quando ainda estava em Lisboa, e o último volume
organizado por ele que veio a lume foi estampado um ano após sua morte em Salvador, na Bahia.
Obra do final da vida, iniciada aos 71 anos, os 12 volumes organizavam, em alguns casos,
atualizavam uma vida de pregador que se iniciara antes mesmo da sua ordenação em 1636, no
colégio dos jesuítas na capital do Estado do Brasil. Dos 12 tomos, dois reúnem prédicas dedicadas a
Ns. Sra. do Rosário, entre os quais estão os famosos sermões aos homens pretos, e um é dedicado a
S. Fco. Xavier. Afora a organização por homenagem a figuras santas desses três volumes, como ele
próprio afirma, os outros nove não parecem seguir nenhuma ordenação, talvez obedecendo ao ritmo
de preparação e término dos originais do próprio autor. Além desses, compõem a coleção um volume
de sermões de ação de Graças, impresso em 1692 – e entendido por Vieira como livro separado e
diverso dos Sermões, mas contabilizado entre os volumes dos Sermões no séc. XVIII –, e quatro
volumes organizados postumamente, entre 1710 e 1748, contendo sermões, cartas, poemas e
discursos vários, sendo depois, dois deles, adicionados à conta de 15 volumes de Sermões. Ao total,
são mais de 200 sermões que cobrem as décadas de 1630 a 1690, proferidos em Salvador, Lisboa,
São Luís, Cabo Verde, Roma, entre outros lugares.
Os sermões que temos impressos são a versão escrita de prédicas faladas ao longo da vida do
jesuíta, dividida entre Brasil, Portugal, Maranhão e Roma. Por assim dizer, são a voz que se tornou
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letra impressa, ou para usar uma figura do próprio Vieira, são cadáveres, pois lhes falta a alma, a
voz, que lhes dá vida. Se a imagem é talvez demasiado forte para nós, ela nos serve de alerta para
entender que entramos num dos pontos altos da produção oratória do séc. XVII, na qual as relações
entre impressão, publicização, oralidade, escrita funcionavam por regras diversas das nossas.
O sermão no séc. XVII, e talvez em grande parte do período moderno, era um dos principais meios
de comunicação, circulação de informações e de doutrinamento das populações cristãs na Europ
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because os
sermões do padre antónio vieira are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for
just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your os sermões do padre antónio vieira so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
os sermões do padre antónio vieira are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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