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A REVOLUÇAO E AS INVASÓES
FRANCESAS NO SERMONÁRIO DO
PADRE JOSÉ AGOSTINHO DE MACEDO
O temperamento polémico do Padre José Agostinho de Macedo
encontrou, nos conjunluralismos históricos em que decorreu a sua
vida, motivos suficientes para se entregar 2s duas actividades para
que foi supetiolmente dotado: o ministério do púpito e o exercício
da pena. De facto, entre estes dois pólos, sublinhou Alfredo Pimenta,
se passou toda a sua existencia, neles "pennailecendo até ao fim:
o de pregador e o de escritor" (I). Nunca o pensamento contra-revolucionário se afastou do seu espírito e, por mais acidentada que haja
sido a sua trajectória eclesiástica e moral, jamais tergiversou nas
veredas da ortodoxia católica.
Tido no scu tempo como orador sacro de primeira água, foi-o náo apenas, ao que se tem dito, por mérito próprio, mas pela
reconhecida mediocridade de seus énlulos, Pinho Leal accnluou, com
mal disfarçado entusiasmo, que "os seus eloquentíssimos sermões arrebatavam o auditório, que em chusma aconia a escutá-lo" (2). Ele
próprio confessa, numa prCdica dc matiz polílico, que para o ouvir
se encheu o templo lisbocta dos MBrlircs com mais de cinco mil
pcssoas de ambos os sexos, por entre um silencio c compunçáo
"nunca, ou raiíssimas vczcs", vislas, à noite, na rccolha de uma
concorrida procissão de pcnitencia organizada pcla Irmandade de
Nosso Senhor de Jcsus (3). Comprccnde-se, pois, que o contcmporâneo Balbi haja escrito a em Essai Statisque sur le Royaume de
Portugal exceder muito José Agostinho de Macedo "os seus rivais
na oratória, onde brilha pelo vigor da sua eloquência, pela sublimidade dos seus pensanientos, pcla vivacidade das imagens, pela
einoçáo que sabe excitar, pela corrccçáo do estilo e harmonia dos
períodos" (4). Mais comedido, et pour cause, é Hcrculano pois ao
referir-se-lhe, embora anotando que, na época em quc vivcu, "só uin
orador deixou pcla estampa monumentos dignos dc cxame" se se
entender à popularidade grangeada, observa ter devido Macedo "a
popularidade que gosou, a um hlso biillio no fundo das ideias, e
sobretudo a essa instrucçXo supcriicial quc começa a invadir a capital,
e que é mais damnosa 3s lctras do que a ignorância". E, carregando

a espadeirada contundente, acrescenta: "Sem vislumbres da sublimidade do Bossuet, sem a unção de Fenelon, sem a profundeza de
Bourdaloue, sem a nobre e evangélica simplicidade de Paiva de
Andrade, ganhou seu renome com os ouropeis de Séneca, mas tal
renome, se ainda soar na posteridade, não será para as suas cinzas
um bafejo consolador de g16ria" (9. O certo é que a pregar ganhou
o renome e também o pão de cada dia. Na verdade, informa
Inocêncio, durante os longos anos que exerceu em Lisboa o ministério
do púlpito, "levando a primazia aos pregadores do seu tempo", colheu
"d'elle meios sufficientes para sustentação, sem que j h a i s solicitasse
emprego, ou beneiício ecclesiástico" ("). Coma que nunca estudava
os seimões e, dotado de uma memória prodigiosa, chegava a pregar
sete e oito sobre o mesmo assunto e no mesmo dia, "e todos
inteiramente differentes, e todos igualmente eloquentíssimos", cativando vastos e vários auditórios para o que concorreria sua simpática
e magestosa figura ('). Não admira, por isso, que, a 8 de Novcmbro
de 1802, o nomeassem pregador régio, sendo escutado com frcquência pela corte e família real ao longo de quase um trintena dc
anos.
Na pena como na tribuna sagrada, scmpre sc mostrou irrcdutível inimigo das ideias rcvolucionirias que, a parlir dc 1820, se
oficializaram em Portugal, "e a sua veia mordaz c chistosa dcu
proIundos golpes nos inimigos de Dcus, da pátria e do Rei" ('). Daí
D. Miguel - que muito o apreciava e o tinha por um denodado
paladino do regimc legitimista de que era guardiáo - o havcr
nomeado, já se lhe aproximava a idade dos setenta anos, cronista-mor do reino (.). E a tal ponto o quis, aliás merecidamente, distinguir
que o honrou na morte, fazendo-lhe o funeral e ordenando fosse seu
corpo transportado num coche da casa real e se lhe moldasse ein
cera a máscara funerária, para lhe erguer mais tarde um busto (I0).
Egresso do Convcnto da Graça, em Lisboa, onde professara
na regra dos eremitas de Santo Agostinho, foi compelido a despir
o hábito monástico. Mantcve-se, no cntanto, sempre fiel ao idcário
contra-revolucionário, por que tambCm mililaram o bispo de Viscu,
D. Francisco Alexandre Lobo, o cistcrcicnse e, depois, titular da Sé
de Évora, D. Fr. Fortunato de S. Boavenlura, e o tamb6m scu
confrade na estamcnha religiosa, Fr. José da Sacra Família, para além
dos seculares António Ribeiro Saraiva, Marquês de Pcnalva e José
da Gama e Castro.

A todos parecia que a luta, por decisiva para a causa do Trono
e do Altar e mais extremada e violenta em Portugal com o dobrar
do século, justificava plenamente a mobilização de todos os meios.
E os que estavam mais ao alcance, sobretudo de quantos pela
ordenação eram serventuários do sagrado, acabavam por ser: o púlpito
e a pena. Para o prestígio e poder do primeiro concorriam, ao tempo,
na manobra e infiuência da opinião pública, a assídua prática religiosa
e o analfabetismo da maioria da população, com reduzido acesso
à leitura das gazetas, dos panfletos e de toda uma propaganda
ocasional afixada e distribuída.
Não muitos são os sermões impressos do Padre José Agostinho
de Macedo, apesar dele próprio confessar que só em acção de graças
pela restauração do Reino por altura de 1808, na retirada das tropas
de Junot, haver pregado para cima de quarenta vezes, em quase todas
as igrejas da capital, e da insistência com que lhe pediam que os
entregasse ao prelo ("). Referentes a este período agitado da história
pátria, não se lhe conhece, de facto, mais do que uma escassa meia
dúzia de textos impressos: dois relativos à expulsão do exército
ocupante em 1808; um de teor deprecatório, em 3 de Agosto de 1811,
por ocasião da entrada de Masscna pela fronteira para ocupar pela
terceira vez o país; e dois congratulatórios, em 1814, de regozijo
pela paz geral da Europa, pondo termo às ocupações e investidas
do imperialismo napoleónico com a assinatura do Tratado de Paris.
E é quanto nos resta do seu verbo eloquente e atribiliário. Muito
pouco, afinal, do que na sanha de uma ímpar actividade interventora,
haveria proferido na conturbada conjuntura.
Observou com justeza Alfedo Pimenta, escrevendo a propósito
do labor oratório de José Agostinho de Macedo: "Sermões e discursos
são para serem ouvidos. Peças para leitura, pertencem ao espólio
do escritor, que não do orador. Nos discursos de Cícero, ou nos
Sermóes de Vieira, nós admiramos a arte do escritor e não a arte
do orador. Esta, só a apreciou quem ouviu Cícero no foro e no
Senado, e Vicira no púlpito" (I2). Mas, se a vibração da palavra
sublinhada pelo gesto expressivo, a trair o actor que no fundo o
pregador também é, já não anima obviamente a parcnese impressa,
a placidez inerte do texto escrito toma-o, porém, disponível para uma
análise serena à sua tessitura retórica e à teia das ideias veiculadas.
Ocorre agora perguntar: - Que perpassa, nestes sermões de
circunstância? Que vectores constituem as nervuras dcsse tecido

esponjoso de enunciações ideológicas amalgamadas em imagens e
metáforas, adjectivações e acentos enfáticos, antíteses e quiasmos?
Para quem assestava primordialmente as suas fundas virulentas nos
comentários, sarcasmos e ajuizamentos emitidos? A que adesões
intentava mover os auditórios a quem se diiigia?
A ambiguidade, dado o movediço da matéria, e a emotividade,
mercê da importância da causa, tomam fatais os acorrentamentos
destes discursos, à partida, con~prometidos.O homem de Deus, que
é o pregador evangélico, acabou mesmo por não ter outra alternativa
que assumir-se como homem político para melhor demonstrar ser
obra da Providência o que alguns, tidos por esclarecidos, julgam
peitença única dos humanos (I3). E, se adrega mexer na Iiistória
imediata tecida pelo século, advertirá o Padre Agostinho de Maccdo
que deixa "para os Anaes a ordem chronológica dos factos" por lhe
interessar, antes de tudo, a sua totalidade, a fim de nela rcconhecercm
os ouvintes a "Justiça de Dcus" (I4).
Tais propósitos presidiram, por conseguinte, ao plano estralCgico
concebido para os mencionados sermões que giram ideológicamente
em redor de dois pólos axiais: a Revoluçáo Francesa, fruto do
filosofisn~o enciclopCdico e da conjura maçónica, e as invasões
napoleónicas, corolário de um revolucionarismo nivelador e da tirania
de um déspota. Lugares comuns, aliás, do pensamento contra-revolucionário de Burke a Banuel, estc último bem seu conhecido por
ser o tradutor ou revisor da vcrsáo portuguesa da sua obra chave
( ) AS linhas interpretativas colhcra-as na tcologia da história
agostiniana e acentuava-ll~eso rclevo no jogo contrastivo do passado-presente, sem que o olhar se desviasse do acontecimento dominante:
o que ocorrera em Portugal com as invasões francesas. E era-lhe
fácil tomar-se convincente neste parlicular pelo hábil mancjo
do pmvindencialismo que, no decurso da sua trajcciória
histórica, assistira sempre à nação lusa, convicta de, na esteira dos
judeus, haver herdado o ceptro de povo messiânico. Certo era, porém,
que, deniro de uma perspectiva teológica culpabilizadora, não se
podia isentar, conforme advcrlia o Padre Agostinho dc Macedo, em
tom de profeta moralista, de soircr azorraguc da justiça divina.
Com efcito, se Portugal e Israel eram iguais nos favores, iguais
deviam ser nos castigos. E, embora o filosofismo enciclopcdista
defendesse que as desgraças e a gucrra pertenciam à ordcin natural
das coisas, parecia-lhe absurda tal assercáo, dado ser Dcus o autor

das causas primeiras e responsável pelo desencadear das causas
segundas (I6).
O sermão proferido no templo lisbonense de Nossa Senhora
dos Mártires, na noite de 31 de Agosto de 1811, motivado pela
invasão de Massena, é apocalíptico na tentativa de provocar o
arrependimento e a conversão religiosa dos ouvintes, num veemente
apelo i penitência e morigeração dos costumes (I7). O espectro da
guerra, com um descritivo a lembrar a famosa página de Vicira,
reveste-se de uma feição exterminadora, considerada injusta, bárbara
e atentatória da existência natural e política da nação portuguesa de
que só uma conduta contrita e penitente a poderia salvar (I8). Mas
Lisboa actual, pergunta enfáticamente o orador, tem-na? A resposta
dá-a, traçando o quadro coevo da sociedade da capital mergulhada
no crime, com a comipção a atingir assustadoramente a justiça, o
comércio e a educação pública, vendo-se crescer dia a dia a mendic.,lbie, ociosidade, especiáculos teatrais, escândalos, imoralidade e
prosiiiuição (I9). E, como responsável por todo este cortejo de males,
aponta, com o dedo inquisidor, a maçonaria que pretende impor a
cizncia política napoleónica na administração, alimenta a conspiração
contra o Trono e o Altar e entrcga o podcr nas. máos de homens
obscuros (20).
As duas orações congratulatórias publicadas foram circ~inslancialmcntc proferidas cm 28 de Sctcmbro e 23 dc Novembro dc 1808.
A primeira, na capela de Santo António junto à SC de Lisboa, tcve
lugar na solenidade religiosa promovida pela Câmara da. capital e
a segunda ocorreu na Igreja dos Márlircs, scndo ambas pretextadas
pela libertação da pátria do domínio francss. Era, por isso, compreensível que o orador evocasse o acontccimcnto motivador da perda
da autonomia polílica que, uma vez rccupcrada, pcmiilia que justilicadamente se comemorasse a rclirada do exCrcito ocupante como
uma nova restauração do reino. A simililude com o fciio patriótico
de 1640 tomava-se, por conseguinte, óbvia. Daí o tcor cxaltanle das
manifestações de regosijo. Para isso, nada mais oportuno do que
reinemorar o que fora a primeira invasão e avivar a lembrança
dolorosamente negativa que ela deixara enix os poriugucscs. Tratando-se de um discurso sagrado de conotação política, tomou por
referente religioso, polarizador dos sentimentos pios dos ouvintcs,
o conjunto das primciras perscguiçõcs de que foram víiimas os
cristãos e cotejou-o com a acluação de Junot sob as ordens de

Napole30 - o ign6bil corso e besta ferocíssima, monstro com punho
de assassino -, responsdvel por uma infinda série de excessos que
deixou sequelas a perder a vista. Será o quadro desscs ultrajcs
cometidos, em particular contra a religião, que traçará, a fim de poder
adiantar os meios para repará-los.
Assumindo o papel de Deus, atreveu-se o invasor em Portugal,
afirma o Padre Agostinho de Macedo, a mudar as primitivas
constituições, leis e formas de governo, desmentindo assim a missão
de protector, de que cobardemente se dizia invcslido ( 2 ' ) . Mas,
protector, de quem e contra quem? - pergunta enfaiicamente o
orador. Aliás, lembra como as suas legiões ao entrarem em Lisboa,
longe de despertarem no espírito da população a ideia de omnipotência, "excitaram, sim, a mesma ideia, que nos costuma excitar um
miserável bando de estrofiados mendigos, que recolhemos caritativamente em os asilos de compaixáo, e de miseric6rdia". E continua
o pregador: "Eu não descobria nos agcntcs da pretendida omnipotência
mais que os derradeiros parocismos da fome, da penúria, e da
fraqueza: seu rosto, seu gesto , suas palavras eram viva expressáo
da mendicidade" C2). Comparado com os relatos coevos, este retrato
retórico dos soldados de Junot entrados na capital, facto que o Padre
Macedo presenciara, náo diverge da imagem que da realidade aqucles
traçaram. Porém, como ele mesmo accntua, um longo e cntorpccedor
inverno bastou para que o ânimo de víboras, de que vinham
possuídos, logo acordasse, fazendo desencadear um coitejo de
humilhações. E, a seguir, descreve-o num encadeamento estilíslico,
caldeado de ironias e sarcasmos, conduncente a mostrar a justeza
da acusaçáo e destinado a mover a rcprovaçáo indignada dos
ouvintes: "Embora fosse entre n6s a humanidade aviltada, o dircito
das gentes postergado. Embora se lcvantasscm sobre os nossos
castelos, e Fortalezas, e nas fachadas de nossos arscnaes as orgulhosas
águias. Embora os que recebemos como hóspedes, e peregrinos nos
chamassem escravos. Embora levantassem entre n6s a cabeça
insolente cobertos de nossos despojos, e nos ludibriassem com as
illusórias promeças de huma fantdstica ventura. Embora nos dissessem
que preparassemos Palácios, e Thronos; porque poderia acontecer,
que a Magestade, e Soberania imperial do descarado usurpador Corso
se quizesse hum momento esquecer de si, abaixnndo os olhos para
a nossa pequenhez, e detelios um pouco em nossa miseria, que talvez
se dignasse de honrar nossa Pátria com sua presença, que talvez

chegasscmos a tanta ventura, e a taõ supremo gráo de Sclicidadc,
que sua maõ depondo por um pouco a espada irresistivel se dignasse
firmar hum decreto, em que determinasse que fossemos huma Naçaõ,
mandando que occupassemos o lugar que nos competia [...I que com
as nossas mãos e sua matcmal lingoagein lhe gravasscmos cm bronze
a mesma [como o fizeram os habitantes do Luxemburgo] inscripçaõ
- Ao heroe dos dois Mundos, pacificador da Europa, restaurador
da moral, e rcgenerador das sciencias, das artcs, e das Leis". E
remata: "Ah! na6 seria para nós taõ pesado este oppróbrio, náo nos
julgan'amos tão aviltados, e ofkndidos, quanto ficamos magoados
com a detestável blasfémia, com a appropriaçaõ do atributo
Omnipotencia a hum vaidoso, e miserivel moital, tão digno do ódio,
e desprezo público, quanto he soberbo"

e3).

Querendo ser o salvador da Europa, como omnipotente e
soberano senhor do destino dos povos, Bonapaite, ao ordenar as
invasões, desencadeou afinal um desfiar de aviltamentos, arbitrariedades, ruínas e desgraças. A missão salvífica de que sc arrogou,
encontra-se negativamente espelhada nos sinais deixados: nloitcs,
desvastações, sedições, opresssõcs e lutos. O que fizera à Espanha
e ao Papa, e o que Portugal experimentou, é suficiente para tirar
a venda dos olhos dos portugueses que nele confiaram e que agora
necessitam de reconhecer os malcs soiiidos, vendo-os como castigos
do desprezo a que votaram os dcveres para com Deus. Necessirio,
por isso, se impunha a vigilâilcia no ensino e o rcgrcsso à pritica
da religiiio.
Eis por que a memória dos franceses C detestada e o
napolianismo uma seita pcrigosa quc deve ser dclatada pelo púlpito.
Neste sentido, pregou o sein13o dc 23 de Novcmùro, eni Nossa
Senhora dos Mirtires, cm que procura demonstrar que da seita
maléfica nenhum bcm sc poderia espcrar. O discurso é constituído
a partir de duas qucstõcs postas: meiborou a França com a
Kcvolução? E, mesmo boa para ela, se-10-ia para as restantes nações,
como o napoliaizismo pretendia?
A resposta explanada pcm~iteao Padrc Agosiinho de Maccdo
fo~m.ularum juízo de valor que irá pautar toda a tcssitura do discurso,
no seu escopo demonstrativo, e que abrangc o napolianismo e os
ideiais revolucionirios de 89, de quc elc se tomara arauto na Europa.
O primeiro, no seu eniender, "náo pode scr vaniajoso para alguma

classe de individuos no Estado social", pois "seguir, abraçar e
estabelecer o Napolianismo, he ultrajar a religião, a Natureza, a
Sociedade: e que considerar como um bem este horrendo crime do
systema oppressor, he o último degradamento do espírito Iiumano,
o último bocejo, o último parocismo da moral, e a tomada infallivel
da Vandalica barbaridade ao Mundo" (24). OS segundos, a '~atal
Revolução", são uma "das mais pestíferas, e ruinosas obras do
espírito humano (...) que abalou todas as bases, e dissolveo todos
os vínculos daquelia verdura, que os mesmos homens podião gosar
no estado social em que existião"; enfim: um "aborto da malícia,
da soberba, e do incontest8vel orgulho humano" (9.Nenhuma
melhoria adveio para a França, antes se instalaram lutas intcmas,
desrespeito pelos direitos do cidadão - de que é eloquente exemplo
a execução de Luís XIV -, os escravos não diminuíram, a nova
sociedade preconizada por Rousseau não surgiu, o ministro rouba
e enriquece, enquanto o secretário aplaude e empobrece (2"). Promoção alguma experimentaram as letras, o comercio, o exercito, mas,
pelo contrário, a imoralidade proliferou, o despotismo instalou-se.
E, se a França não melhorou, tambCin não houve ncnhuma nação,
onde o napolianismo se instalou, que não tivesse piorado dcbaixo
do seu domínio opressor. Haja em vista, sublinha o pregador por
entre um cortejo de exemplilicações, o que sucedeu 2 Espanha,
"quando foi victima do tirannico domínio de hum infame Godoi,
Satelite do Tyrano". E acrescenta: é atroz ver quase agonisante, ou
aniquilada a sua soberania, e seu vasto território minado de
salteadores com o pueril pressuposto de "hum ataque a Gibrallar,
e com o chimerico projecto de hum desembarque em Ccuta, para
domar, e avassalar com hum Exercito de Scipiões descalços a
Mauritariia Tingitana, e o Império vastíssimo dc Marrocos, como se
podesse um Povo ser estúpido antes de dar entrada ao Napolianismo,
ou como se a maça dos Mitacs Francezes pegasse nas esquinas de
Turdante, e de Safim!"
O pr6prio povo porniguEs, acentua o
orador na rnesina linha an.wiientativa, não viu aparccer cm cada
província o outro Camõcs prometido; o seu exército apenas conheceu
a deportaçso e a morte; o comércio foi arruinado e a religião
desprezada, enxovalhada, desatendida; os icmplos despojados
de riquezas, profanados por horríveis desacaios, interditas as
funções sagradas e desprezados os ministros do culto, a quem
cobriram "de nomes, de baldões affrontosos, olhando-os como
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sublevadores dos Povos, e os primeiros sediciosos, amotinadores e
rebeldes" (28). Aproveita então a oportunidade para atacar os
eclesiásticos afrancesados, sublinhando que estes "ministros da
Religiaõ que ta6 estúpida, como sacrilegamente os admiravão [os
franceses] serião os primeiros envolvidos no extermínio, se mais
alguns instantes se detivesse entre nós seu abominavcl ImpCrio" (29).
E vai mais longe, neste debitar acusatório, ao denunciar a cumplicidade de "alguns habitantes do claustro, que pela sua profissaõ,
e carácter mais deviaõ abominar, fugir dos públicos devastadores,
e perseguidores da Religiaõ, e que pelas suas exemplares acções mais
deviaõ edificar, e consolar a Pátria nos agros dias do seu captiveiro,
acompanhavaõ, applaudiaõ estes barbaros, e approvavão seu procedimento" ?"). Na mente do orador, a origem destes males, que o mundo
conhecia, não era outra senáo o "Massonismo exaltado e illuminismo" que faziam Poilugal inseguro, enquanto essa "raça de víboras"
- "braços do Despota da Europa" - não fosse exterminada (31).
A insistência na filosofia dos enciclopedistas, como desencadeadora da Revolução Francesa, acaba por se transiormar num leit-motiv, constantemente invocado, com um empolamcnto retósiço que
a conjuntura aliás propiciava. Assim, os sermões congratulatóiios de
2 de maio e 22 de Junho, prcgados nas solenidades levadas a eEeito,
em Lisboa, para celebrar a paz geral alcançada com a queda de
Bonaparte e o 1 T r a t a d o de Paris - termo oficial da agressão
imperialista napolcónica - cxplicitam mais porn~cnorizadamente
essa atribuiçáo. O primeiro teve lugar no Templo de Santo António,
ao largo da Catedral lisboncnse, na fcstividade promovida pcla
C h a r a da cidade; o segundo, na Igreja de S. Julião, por iniciativa
do Juiz do Povo e da Casa dos Vinte e Quatro com a presença dos
governadores do Reino, da Corte, de personalidades representativas,
pertencentes a todas as classes, e de residentes na capital (32).
Sublinhando o abalo produzido no mundo pclos mentorcs de
1789, o Padre Agostinho de Macedo convictamente afirmou: "A
Revolução preparada, e formada no seio do crime, trouxe em seu
mesmo seio, o gérmen funestíssimo de todos os males, os quais nKo
se circunscrevêráo só nos limites da assolada, e devastada França,
estendêrão-se aos mais remotos ângulos do Globo. O primeiro elo
desta cadeia de desventuras foi o desprezo do pacto social, e de todas
as humanas instituições, que o longo fio dos séculos linha converlido
em hábito, e em natureza entre todos os homens; deste desprezo das

leis, e do desmascarado insulto do Sacerdócio, e do Império, nasceo
a primeira guerra que se fez à Europa, e que vence0 a Europa".
E prossegue enfaticamente: "E com que amas, Senhores? Eu não
duvidarei dizello: não foi com a espada, e com a lança, com o
arcabuz, e com o canhão: foi com a doutrina, e com os princípios
de hum coimpto Filosofismo, o qual sympathizando com a malícia
do coração humano, não só lisonjeando, mas deificando as paixões,
promettia huma quimerica liberdade, e igualdade que confundisse,
e para sempre, todas as jerarquias, e desse liuma situação inversa
a escála social. E quantos amos havia que no silêncio, e nas ucvas
se preparavão as máximas desta destruidora Filosofia? Para isto
havião conspirado tantos que se diziáo Génios do Século, omniscientes, e nascidos para melhorarem a espécie humana" (9Esta
.
obra revolucionária, continua o orador com a mesma desenvoltura
hiperbólica, assenta em mais de um milhão de cabeças decepadas
c sustenta-se em "tenebrosas theorias de huma chamada sciência de
regeneração por estragos" (34). Revolução que se divisa, insiste, em
qualquer estado que se contemplar na França: Revolução nos Estados
Geraes, Revolução na Assembleia Constituinte, Revoluçáo na
Convenção Nacional, Revolução do Directorio, Revolução no
Consulado, e horrível, e mais funesta Revolução no Impéiio». A
exaltação pela paz alcançada, que traduz a condenação formal dos
desígnios de 1789, fá-lo dizer que, com a guerra extinta, "os falsos
sábios esião desenganados, e conhecem, porque o Ceo Ihes abiio
os olhos, a falsidade das suas teorias Democraticas, e sabcin por
expenencia, que o Povo não qucr obedecer ao Povo: os Soberanos
sentem que o laço do amor he mais poderoso que o Despotismo
para os unir perpctuainente aos s[e]us Vassalos" (35). O que, no fundo,
revertia na defesa da monarquia absoluta.
O quadro sangrento que a Europa conhecera, na linha da sua
teologia da história, fora, afinal, um castigo divino. O delito
cometido, segundo Agostinho de Macedo, consistia na filosofia ateia
que criara, e, paradoxalmente, a pcna suportada, a Revolução, fora
o benefício concedido (36). Restava, pois, passada a provação
cxpiatória, festejar a paz de 1814 quc o Tratado de Paris acordara.
Daqui se seguia que o Filosofismo enciclopcdista era um mal a
detestar, a Revoluçáo sanguinolenta um perigo a temer, a Paz um
bem a merecer (37). Na denúncia que formula, quatro homens tcriain
dado o passo decisivo e franqueado a estrada para a obra abominada.

Surgiram nos séculos XVII e XVIII, constituindo o seu aparecimento
o mais maléfico ataque perpretado contra a Religião.
Tratou-se da difusão do cepticismo filos6fic0, atribuído a
Montaigne, Charron, Le Vayer e Bayle (38). Foram eles, acentua,
que com seus "pemiciosissimos escriptos, cheios por certo de mui
peregrina erudição, e quasi universal doutrina começarão a dispor
os mimos incautos para a duvida». E, num esforço de maior
concretização, prossegue: "Controverterão-se os monumentos da
História, mais authenticos, tomarão-se dubios os factos mais públicos,
e incontestáveis, e o temvel Bayle com a força nunca vista de huma
Dialética versátil mostrou todas as cousas pclo lado da dúvida, e
fez dominar no Império das opiniões humanas hum universal
Pirronismo" C9). Os fdosofos quiseram servir-se da filosofia para
autorizar o crime (40). À sombra da Espinosa defende-se o materialismo, e Hobbes "toma suspeita a Religião, reduz os homens ao
primitivo estado, dissolve os vinculos da sociedade, e chama estado
natural do tiomem à guerra, e à rapina" (4L). A França acabara
por ser a oficina da impiedade. Foi dessa fonna, afirma o
Padre Agoslinho de Macedo, que "se começou a fazer pública
profissão de Alheismo", e "principiaram a surgir das tenebrosas
cavemas o revoltoso, e abominável bando Maçónico, publicão-se,
e epidemicamente se multiplicão erros concebidos e ciiados no
delírio; e o que erão até aüi visagens enigmáticas, se dão a conhecer
como potentes symbolos da conspiração anti-christã. Chama-se
illuminismo ao que era incredulidade, e olhão-se, c considerão-se
unicamente verdadeiros Fil6sofos os que, educados, e preparados
no seio do Maçonismo, sacodião, e arremeçavão do pescoço o
jugo suavíssimo do cbristianismo" (43.E a virulência da sua
inquisitorial delação toma-o ainda mais contundente, afinnando em
patético repto: "Os sábios se deixarão arrastar, porque imaginavão
hum desdouro não figurar nas tenebrosas associações, nem participar
do comCrcio dos que tinhão Icvantado, e erão julgados árbilros
das Sciencias, e das Artes, affcctando hum intolcrável Sultanismo
na Literatura. Trts homens à frcnte dcste exército das trevas,
engrossando a Seita dos Encyclopedistas, ajuntando aos princípios
do Illuminismo os fatais princípios do Maçonismo, sc declararBo
inimigos irreconciliáveis de Jesus Christo; v6s sabcis que vos irfilo
de Diderot, de Helvécio, e de Voltaire, que com tantos, e igualmente
formidáveis subalternos derão princípio, e levarão ao fim a Satal obra

(porque he de um s6) da Origem dos cultos, atribuida privadamente
a Dupuy" (43).
No seu entender, o que visava o filosofismo maçónico
era a destruição do Trono e do Altar, ou seja, da Religião e
do Império (44). A Revolução fora assim obra dos maus e redundara em seu castigo, sendo as armas da impiedade os livros, de
que destaca dois, responsáveis pela conspiração do filosofismo com
que se tentaram minar as bases do estado: o Cidadão e o Contrato
Social (45), onde os soberanos são apresentados como désposlas e
os vassalos escravos (46). E, num ataque directo aos princípios
democráticos, o Padre Agostinho de Macedo vê no goveino dc
sufrágio popular a imagem do "Povo que quer ser e não quer
ser Povo", estando "todos na mesma distância da authoridade",
decididos a engendrar facções e partidos C7). A Revolução transformara tudo, internamente, nnin caos e, externamente, numa imagem
da desunião e da desordem por seus "sanguinários exCrcitos" que
avançaram pela Alemanha, pela Baviera - "onde primeiro se
formou, se engrossou, e dilatou a conspiração maçonica" - e,
passado os Alpes, invadem a Itália, entrando dcpois pela Holanda,
Áustria, Rússia, Espanha e Portugal (48).Era o castigo divino punindo
a impiedade confessa.
Como outrora a Israel, Deus estendeu, no entanto, o manto
da misericórdia A nação portuguesa, lembrado da forma como sempre
lhe fora fiel. E conclui: "Quando perdemos tudo, ficou a Religião.
Tirarão-nos o Throno, as Leis, a Pátria, os thesouros, a grandeza,
a força, a independtncia. Nove meses ouvimos o noine de outro
Monarca, recebemos (ou publicarão-se) outros Decretos, escutámos
linguagens; mas não nos tirarão a Religiáo, porque o coração dos
Portugueses Iie dos Portugueses, e de Deus. Pode ter fcrios o pescoço,
mas sempre terá liberdade o coraç3o; he do nosso Rei, porque
permanecemos unidos a elle pela Religiâo" (49).
Era a profissão de fC do inieg~isniolegitimista e a defesa da
tese do complot maç6nic0, no pano de fundo de uma visão
providencialista da história ('O).

Em suma: o que nos resta dos muitos seinlões pregados nesta
conjuntura política pelo Padre José Agostinho de Macedo, são apenas

alguns textos - seis peças parenéticas a partir das quais será legítimo
conjecturar o teor das restantes.
A extensáo das publicadas exigir-lhe-ia mais de uma hora, a
fim de que a declamação fosse suficientemente ritmada em ordem
a uma audição perceptível. E, embora o orador dispusesse de uma
memória privilegiada, haverá razões para duvidar que as tivesse
proferido na íntegra, respeitando as pomenorizações contidas no
texto escrito. Alem disso, tratava-se, sem dúvida, de semiões
concebidos para serem escutados ou lidos por um público medianamente informado e heterógeneo, de que faziam parte náo poucos
ouvintes com posições ideológicas diferentes, atraídos pela curiosidade ou mesmo pela intenção de rebatê-lo eni conversas e tertúlias,
e na imprensa.
Nas páginas de que hoje dispomos, discortinam-se: a preocupação de justificar a inseparabilidade do Trono e do Altar; o intuito
de atacar a impiedadc, o fisofismo, o anticlericalismo das seitas dos
pedreiros-livres o empenho em defender as tese providencialista; e
da conspiração maçónica a respeito da Revolução Francesa e a do
sucesso momentâneo do imperialismo napoleónico. O tom é, de
ordinário, tmculcnto e, por vezes, mesmo apocalítico, visando a
defesa da ordem estabelecida, da união indispensável entre o
espiritual e o temporal, do mútuo apoio entre igreja e o regime
monárquico absolutista.
A circulaç20, que pelo prelo lhes era dada, proporcionava a
estes sermões avulsos uma outra audiência, de molde à sua leitura
scrvir de antídoto às ideias tidas por perniciosas, saídas da RevoliiçBo
Francesa. Atente-se em que as invasões e a ocupaçáo napolcónicas
haviam favorecido, por toda a Europa, a diIus2o de um doutiii~arismo
que se veiculava pelas gazetas afrancesadas e pela literatura paniletáiia
que lhcs segiiia as pisadas. Ao dcnegrir a obra revolucion6ria~
desacreditando-a c esvaziando-a de suas contribuições positivas,
acabam tais escritos por anateiilalizii-Ia sein apelo. Ao aprcscnr5-!a
como fruto do filosofismo e da ideologia maçónica, em que o
pregador filiava todos os males experimentados, rcsponsabiliznva o
napolianismo imperialista e opressor como agcnte directo da subversão dos valores tradicionais.
Tudo isto, no fundo, era o terçar armas em favor do
pensamento contra-rrevolucion~rio- arremetida apologiiica, apoiada
pclo púlpito, para suster o desagregar da sociedade do antigo regime

que entrava em agonia e de que o Pe. Agostinho de Macedo. quase
veria oficialmente a ruptura políiica, quando, em 1533, sepluagenário,
cheio de anos e lutas, expirara.
João Frarzcisco Marques
Universidade do Porto
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