




«EXEGESE E PREGAGA.0 EM ST. ANTONIO DE LISBOA 
E FREI PAIO DE COIMBRA» 

JMaria Cândida Monteiro Pacheco 

Até há pouco tempo, os SERMÕES de Santo António de Lisboa, 
avultavam na cultura portuguesa do século XIII como testemunho 
isolado e dificilmente explicável. Actualmente, no entanto, graças aos 
estudos de António Cruz, Francisco Caeiro e José Mattoso (para citar 
os mais significativos) delineiam-se já algumas orientações nítidas que 
permitem reconhecer núcleos culturais importantes nas diversas fun- 
dações monásticas - beneditinas, cistercienses, canonicais, mendican- 
tes - e nas escolas capitulares, possibilitando uma visão bem diversa, 
dinâmica e actuante. 

Nos manuscritos do fundo alcobacense, entre os sermões anóni- 
mos, ainda não estudados, destacou Mário Martins a obra do teólogo 
Frei Paio l, primeiro Prior dos Dominicanos de Coimbra, cujos mila- 
gres, após a morte, foram referenciados, cerca de 1260, por Frei Geraldo 
de Frachet nas Vitae Fratrum 2. 

Os escassos, mas significativos estudos sobre este Sermonário 
(estando em publicação uma Tese de Doutoramento sobre ele apre- 
sentada na Universidade da Caljfórnia, Berkeley, pelo Doutor J. G.  
Tuthill 113) permitem destacar, desde já, a importância do seu autor, 

1 Cf. Mário Martins, O Sermonário de Frei Paio de Coimbra de Cod. 
AZc. SIXXXI, in «Didaskalia», 3, 1972, 337-62. 

2 Cf. Frei Gerando de Frachet, Vitae Fratrum, ed. E. M. Reichert, 
Monumenta Ordinis Praedicatomm Historica, I ,  Lovaina, 1896, 285-6. 

8 Of. Prof. Dr. John Gaston Tuthill (AEabama, Estados Unidos da 
Amêrica). É deste Professor a transcrição inédita dos 50 primeiros Sermões 
de Frei Paio que, por gentileza de Frei António do Rosário, O.P., pudemos 
ler fotocopiada e segundo a qual citamos. 



que, interligado com a obra antoniana, avaliza a vitalidade da cultura 
portuguesa da epoca, aberta as orientações da Europa de então, em- 
bora marcada pela especificidade do seus rumos próprios. 

E hoje facto assente que a formação intelectual de St. António 
é estritamente portuguesa 4, inscrevendo-se, assim, no mesmo meio 
cultural de Frei Paio. Daí o interesse duma análise comparativa dos 
dois autores contemporâneos - embora distanciados geografica- 
mente - ambos delineando as suas obras sob a forma de themata ser- 
monls, a serem utilizados posteriormente pelos pregadores das suas 
Ordens, próximos nas grandes linhas exeggticas e bastante coincidentes 
nas fontes patrísticas mais citadas - St. Ambrósio, St. Agostinho, 
S. Gregório e S. Besnasdo-, na utilização da Gíossa, ,das SSentenÇ&ls 
de Pedro Lombardo e da obra de St. Isidoro. 

A proximidade de Frei Paio e de St. António revela-se, porém, 
Fenos nítida, quando se aprofunda a leitura comparada dos dois Ser- 
monários e se analisa, expressamente, o tratamento dado a temas idên- 
ticos. Daí o interesse duma comparação particularizada. 

Partimos, assim, dos Sermões do Dia de Natal dos dois autores, 
cotejando especificamente o Sermão de St. António «In nativitate 
Domini)) e O primeiro Sermão do conjunto de Frei Paio «In die natalis 
Domini)) 6. Apresentamos aqui, os resultados desse estudo. 

Em Frei Paio, o Sermão é incomparavelmente mais curto (cerca 
de um quinto). No conjunto dos nove Sermões do Natal, os temas moti- 
vadores são predominantemente tirados do Antigo Testamento, repar- 
tindo-se da seguinte forma, as citações: 

3 - Isaias 
2 - Salmos 
1 - NIiqueias 
1 - Oseias 
2 - Novo Testamento: João e Lucas. 

4 Cf. F. Gama Caeiro, Santo António de Lisboa. Introdução ao estudo 
da obra antoniana, I ,  Lisboa, 1967; Fonti portoghesi della formaizone cultu- 
rale di Sant'Antonio, in «Le Fonti e la Teologia dei Sermoni Antoniani», 
Pádua, 1982, 145-64. 

V f .  S Antonii Patavini, O. Min. Doctoris Evangelici, Sermones Domi- 
nicales et Festivi, ad f2em codicum recogniti, Pádua, 1979. 

6 Todas as citações de Frei Paio são extraidas da transcrição do Prof. 
Tuthill, referida na nota 3 e serão referenciadas do seguinte modo: T. indi- 
cando a transcrição fotocopiada, o número romano, o número de ordem do 
Sermão, o número árabe, a página. 



St. h t ó n i o  parte do Evangelho de S. Lucas e nele se move num 
comentário sequencial e predominante. Neste Sermão está ausente o 
esquema da Quadriga 7, como acontece, com frequência, nos Sermões 
Festivos. 

A comparação estatística das citações bíblicas dos dois autores 
é significativa. Assim: 

Antigo Testamento 
Livros Históricos 

St. Ant6nio - 6 (G6nesis e I1 Livro dos Reis) 
Frei Paio - 5 (Génesis, Exodo, Juizes e Tobias) 

Livros Sapienciais 
St. António - 13 (Job, Salmos, Eclesiastes e Cbtico) 
Frei Paio - 4 (Salmos, Provérbios e Eclesiastes) 

Livros Proféticos 
St. António - 16 (Isaías, Jeremias, Trenos, Ezequiel, Da- 

niel, Zacarias) 
Frei Paio - 13 (Isaías, Jeremias, Baruc, Ezequiel, Mi- 

queias, Abacuc, Malaquias) 
Novo Testamento 

Evangelho 
St. Antonio - 21 (maior incidência em S. Lucas) 
Frei Paio - 8 (especialmente Lucas e João) 

Referenciam-se, ainda, em St. António, 4 citações das Epístolas 
de Pedro e Paulo e em Erei Paio também 4 citações: dos Actos, Apoea- 
lipse e da Epístola de Paulo a Tito. 

Tendo em conta a grande desigualdade de extensão dos dois 
Sermões que analisamos, perfila-se, desde logo, a densidade extrema 
das referências bíblicas do texto de Frei Paio, a sua nítida opção pelo 
Antigo Teskamento, enquanto St. António utiliza mais equilibrada- 
mente os dois Testamentos. Assim, para Frei Paio a proporção é d.e 
22 citações contra 12 e pata St. António 35 e 25, respectivamente. 

7 Sobre o tema da Quadriga antoniana, cfr.: F.  Gama Caeiro, Santo 
Antónzb de Lisboa. Introdução ao estudo da obra anfoniana, 195-245; J .  Bou- 
gerol, O.F.M., La struttura de1 'sermo' anfoniano, in «Le Fonti e Ia Teologia 
dei Sermoni Antoniani, 93-108; C. Leonardi, I1 Vangelo di Francesco ,e Za 
Bibbia di Antonio, loc. cit., 299-317; M. C. Pacheco, Santo António de Lisboa. 
A Aguia e a Treva, Lisboa, 1986, 32-6. 



Estes dados básicos projectam já a estrutura que subjaz a cada 
Sermão e a sua inspiração fundamental. O texto de Frei Paio, assume, 
de forma nítida, um cariz vincadamente teológico. Articulando-se em 
torno da temática do sentido do ((nome de Deus)), insere-a numa linha 
profética progressiva que culmina na natividade como revelação ao 
povo cristão. 

A palavra de Isaías alcança a maior relevância e projecta-se na 
interpretação: 

((Verba sunt filii Dei nativitatis sue gratie predicentis et aoti- 
tiam gloriosi sui nominis Christiano populo promittentis et 
presentiam suam in carne solatiosam, iocundam, delectabi- 
lem, et desiderabilem fidelibus populis p~llicentis.))~ 

O realce da presença xeveladora de Cristo assume, neste Sermão, 
uma ponta de anti-semitismo, confirmado, aliás, noutros passos do Ser- 
monário 9,  pela consideração dos Judeus e Muçulmanos quase ao nível 
dos hereticos. Assim, recenseia Frei Paio as blasfémias dos Judeus e, 
deixando-se envolver pelo sentido acomodatício, escreve: 

«Salomon insultat Iudeis de ignorantia nominis patri e t  
filii.)) l0 

Este passo abre-se ainda ,tendencialmente a uma prática de exe- 
gese cabalística, como refere Frei Geraldo Coelho Dias, na especulação 
sobre os nomes de Deus e do ((tetagrama sagrado dos hebreus YHWH.)) l1 

A acentuação clara de que «hoc nomen bene scit hodie populus 
Christianus quia in veteri testamento pauci sciverunt)) l2 é ainda refor- 
çada pela utilização do texto do Apocalipse, o que reflecte o reconheci- 
mento típico dos primórdios das Ordens mendicantes de que uma nova 
era de restauração e renovação se abre para a Igreja, ideia que Frei 
Paio particulariza em rela~ão à Hispânia, aludindo a sua fidelidade, gra- 
ças à intercessão de S. Tiago. 

Cf. Frei Paio, T., XLI, 90L91. 
* Cf. Frei Paio, T., XII, De Sancto NichoZao, 11; XXXIX, In vigilia 

mtalis Dmini .  
Cf. Frei Paio, T., XLII, 92. 

1-f. Frei Gera1,do Coelho Dias, O.S.B., Os Sermões de F+ Paio de 
Coimbra e o Antigo Testamento, in «Actas do I1 Encontro sobre História 
dominicana~, I, Porto, 1984, 381-89, 388. 

l2 Cf., Frei Paio, T., XLII, 93. 



Não há, neste Sermão de Frei Paio, uma aplicação moral expressa 
que apenas se perfila indirectamente na adjectivação da natividade: 
laudabile, amabile, dedderabili e na alusão final: 

«Ipse etiam pro bonitate sua addat nobis ut adhuc sciamus 
per visionem claram et dulcem exparientiam quod et si per- 
severaverimus fideliter in pugna)) 13. 

Mesmo no conjunto global dos nove Sermões do Natal as refe- 
rências a m a  espiritualidade são sempre breves e nunca se situam 
num primeiro plano, ocupado sempre por preocupações de funda- 
mentação teológica. 

A perspectivação antoniana do Sermão do Natal é bem diferente. 
Acompanhando o desenrolar do Evangelho de S. Eucas, conexionan- 
do-o com textos do Antigo e do Novo Testamento, no imbricado das 
concordâncias e das diversas cláusulas, busca, acima de tudo, como 
referência fundamental, o sentido espiritual e moral, como avulta 
desde as primeiras palavras: 

((Nota quod, in hac prima clausula notatur moraliter qua- 
liter quilibet, volens de comissione poenitere, primo debeat 
universam vitam suam iin contritione describere, et post- 
modurn ad confessionem properare.)) l4 

Em St. António é bem evidente a premência do apelo à, conver- . 
são, do profundo sentido penitencial. O Sermão, motivado embo 
pelas citações bíblicas, atinge uma funda densidade existencial, um 
interiorização, centrando-se, numa tessitura muito prcipria, na ex 
gência radial de metanoia. Mesmo na sua condição de manata ser 
monis, nele está inequivocamente presente o povo cristão a quem 
afinal, sempre se dirige. 

A secura inequívoca do texto de Frei Paio - que parece, acima 
de tudo, querer fornecer ao pregador o suporte da autoridade bíblica, 
a fundamentação teórica - contrapõe-se a naturalidade viva, embora 
complexa, da palavra antoniana expandindo-se em imagens tiradas da 
vida quotidiana, centrando-se na valorização da humildade, pobreza 

1 8  Cf. Frei Paio, T., XLII, 95. 
14 1Cf. St. António de Lisboa, ed. cit., 111, In Natividade Domini, 1. 



e júbilo, numa sensibilidade bem franciscana 15, sob a inspiração fun- 
damental do grande tema da paz que se repete em todas as orações 
que fecham as cláusulas. 

O mistério do Natal é assim projectado numa visão interiorizada: 

«O paupertas! O humilitas; Dominus omnium involvitur 
panniculo, rex angelorum reclinator instabulo. Erusbece, 
insatiabilis avaritia! Contabesce, hominis superbia!)) 

O anúncio angélico aos pastores que vigiavam é interpretado 
com o mesmo sentido espiritual claro: 

(([Prima vigilia, nostrae nativitatis immunditia; secunda, h i -  
quitatis malitia; tertia, peregrinations miseria; quarta, mor- 
tis memoria)). 17. 

A temátia do nome de Deus está também presente, mas, uma vez 
mais, se interioriza: 

«Hic Deus factus est pro nobis parvulus, nobis hodie natus.)) l8 

E adiante: 

«O humilitas nostri Redemptoris! O patientia nostri Salva- 
toris! Solus pro omnibus portat lignum in quo suspendatur, 
crucifigatur, rnoriatur.)) l9 

A nível da esbrutura orgânica dos dois Sermões também St. Antó- 
nio e Frei Paio se aproximam e se distanciam. Ambos os autores se 
inserem claramente na 6poca em que se definia a ars praedicandi, dis- 
tingu'indo-se da leetio monástica e projectando o método escolástico 
da quaestio na divisão lógica do tema. Por outro lado, reflectem de 

16 Como escreve J. Tuthill, Fr. Paw and his 406 Sermons, in «Actas 
do I1 Encontro sobre História dominicana, 363: «Paio never stress poverty, 
but he does mention that the Preachers were not supposed to own proper-ty, 
even in common.». E acrescenta, na nota 77 da mesma página: «in practice, 
Dominican poverty was never as absolute as Francis hoped his friar's 
would be.» 

Cf. St. António de Lisboa, loc. cit., 5 .  
17 Cf. St. António de Lisboa, loc. cit., 7. 
3s Cf. St. António de Lisboa, loc. cit., 8. 
19 Cif. St. António de Lisboa, Ioc. cit., 10. 



forma nítida, o movimento rde renovação evangélica que buscava na 
Bíblia a sua inspiração fundamental e era característica comum dos 
Mendicantes. Afastam-se também ambos, com particular realce para 
Frei Paio, da prática do monaquismo do século XII que utilizava livre- 
mente a Bíblia numa penetração profunda da Homilia, como que nela 
se dissolvendo. 

Mo Sermo do século XIII -e esse facto é bem visível em St. An- 
tónio e Frei Paio - já a maneira escolástica, o extracto bíblico, do 
Antigo ou do Novo Testamento, funciona como auctorilas, definindo o 
tema motivador a ser analisado de forma lógica e rigorosa, na sequên- 
cia das cláusulas. 

O esquema estrutural do sermão escolástico -tema, pro-tema, 
divisão, explanação, conclusão -está presente em toda a obra de 
St. António, articulando-se de forma original na sua Quadriga que, em- 
bora não surja expressamente neste sermão, lhe subjaz. Em Frei Raio 
a estrutura é muito mais simples: o pro-tema está ausente, a divisão 
6 menos clara do que asi C ~ ~ U S U ~ ~ S  estritas de St. António. Ambos utili- 
zam o método das concordâncias. 

Define-se, nítido, em Frei Paio, o esquematismo do sermão, curto, 
sucinto, utilizando parcamente o artifício retórico. O texto pessoal 
quase desaparece, limitando-se, por vezes, a uma mera articulação das 
citações fundamentadoras. Desenha-se uma certa rigidez, como se, 
voluntariamente, o pensamento do autor quisesse apagar-se, perante o 
relevo que assume a Bi%lia como referência. 

Lendo este sermão de Frei Paio, fica-nos a sensação dum texto 
frio, de que quase está ausente a inspiração pessoal, disciplinada pela 
exigência primeira e quase exclusiva de fornecer suportes bíblicos, 
numa linha teológica predominante, embora aberta a intenções mora- 
lizantes. E evidente o carácter pragmático do texto e a sua inserção 
num meio de pregadores, para seu uso próprio, apenas se vislum- 
brando, de forma muito distante, o povo cristão. 

Ao texto de St. Antonio subjaz, inequívoca, a dimensão espiritual 
e mística, tão profundamente vivencial que tem de transmitir-se, e de 
irradiar numa comunidade de expansão. 

Se a impregnação bíblica é primordial nos dois autores e sensível 
a busca dum sentido prático de edificação, a linha dominante é, em 
Frei Paio, a da fundamentação; em St. António a da interpelação 
directa, ainda que por mediação. Vecotres diversos que são comple- 
mentares nos dois autores e que talvez correspondam às inspirações 
fulcrais das duas Ordens Mendicantes. 



Como nota final, parece de assinalar a consciente relacionação 
de Frei Paio e St. António referenciada por Francisco Caeiro no Con- 
gresso de Pádua, ao publicar o texto de dois Sermões de Frei Paio 
sobre St. António 20, que testemunham a precocidade peninsular do 
culto antoniano e realçam, numa referência talvez única, a sua nacio- 
nalidade portuguesa: 

((Incipit sermo primus in festivitate beati Fernandi dicti 
Antonii natione Ulixbonensis.» 21 

Estes dois sermões revestem-se, ainda, de um interesse parti- 
cular. Com efeito, no texto do primeiro, integram-se duas citações 
ipsis verbis da Leggenda Prima ou AssiduaZ2; o segundo é inteira- 
mente composto de transcrições literais da I1 parte da Leggenda Prima, 
o chamado Tratado dos Milagres. Assim: 

Frei Paio 

I 

Leggenda Assidua 

Unde dicitur in vita eius: «In In hac nimirum cella celibem 
hac nimirum cella celibem ducens vitam ducens Dei servus Antonius, 
vitam Dei servus Antonius, quasi quasi apis ar-mentosa, studiis sa- 
apis argurnentosa, studiis sacre cre contemplationis insistebat z4. 
contemplationis insistebat 23. 

Unde dicidur in vita eius: Dice 
bat in corde suo: -O si me swcto- 
nun martirum corone participem 
fore dignaretur Altissimus! O si 
me, flexo poplite, pro nomine Iesu 
colla tendentem, gladiatoris inve- 
niret gladius! Putas videbo? putas 
iocunditatis tempus illud imple- 
bo?» Zí 

Dicebatque in corde suo: «Ossi 
me sanctorum rnartyrum suorum 
corone participem fore dignaretur 
Altissimus! O si me flexo poplite, 
pro nomine Ihesu colla tendentem, 
lictoris inveniret gladius! Putas vi- 
debo? Putas iocunditatis illud tem- 
pus implebo?» 26 

20 Cf. F. da Gama Caeiro, Fonti portoghesi della formazione culturale 
di SantlAntonio, in «Le Fonti e Ia Teologia dei Sermoni Antonianin, 164-67. 

21 Utilizamos a transc~ição ,dos dois Sermões de Frei Paio, referentes 
a St. António, feita por F. Gama Caeira e publicada in «Le Fonti e la Teo- 
logia dei Sermoni Antoniani,164-67. 

2-f. Vita Prima o «Assiáua», a cura di Vergilio Gamboso, Pádua, 1981, 
cujo, texto transcrevemos, referindo as páginas. 

23 Cf. Frei Paio, F. Gama Caeiro, loc. cit., 165. 
24 Cf. Leggenda Assidua, ed. cit., 354. 
25 Cf. Frei Paio, F. Gama Caeiro, loc. cit., 165. 
26 Cf. Leggenda Assidua, ed. cit., 288. 



De miraculis factis ad archam 
sancti Antonii. 

Ibi revera occuIi cecorum aperti 
sunt, 

ibi aures su~donun patuerunt; 
ibi claudus sicut cervus saliit, 
ibi dissoluta paralisi membra in 

usus pristinos solidantur; 
ibi soluta mutorum lingua velo- 

citer et plane Dei laudes acclamavit, 
ibi gibbus, gutta, febris et mor- 

borum pestes varie mirabiliter fu- 
gantur; 

ibi denique obtata fidelibus be- 
ilefic'a queque patrantur, 

ibi salutare petitionis effectum 
ex diversis mundi partibus venien- 
tes viri femineque consecuntur. 

Ibi a febribus liberantur27. 

In comitatu Padue erat quedam 
puella, Elvira nomine, que euntem 
ad domum vicine pro querendo igne 
matrem suam ex more secuta, re- 
deunte ea domum, in fossa quadam, 
aqua et luto plena, supino vultu na- 
tans inventa est mortua. Accurrens 
itaque gemeb~~nda mulier submer- 
sam de lacu filiam traxit et, adve- 
nientibus ob triste spectaculum 
multis, i11 ripa fosse suffocatam 
Iocavit . 

Quam cLim vir quidam de cir- 
cumstantibus Ietali frigore rigidam 
contrectum et, verso ad terram ca- 
pite, pedes eius in altum levavit; 
sed nec sic quidem erat vox neque 
sensus, q ~ ~ o d  compre<s>is more 
defunctorum genis ac labiis iunctis, 
spes omnis salutis abscesserat. 

Tandem sollicita mater vovens 
Domino ac servo eius beato Anto- 

Ibi revera ocuti cecorurn aperti 
sunt; ibi aures surdorum patue- 
runt. Ibi c2audus sicut cervus saliit; 
Ibi soluta mutonum Zingua velociter 
et plane Dei l'a~ides acclamavit. Ibi 
dissoluta paualysi membra, in usus 
pristinos solidantur; ibi gibbus, gut- 
ta, febris et morborum pestes varie 
mirabiliter fugantur. Ibi denique 
optata fidelibus beneficia queque 
prestantur; ibi salutarem petitionis 
effectum, ex diversis mundi parti- 
bus venientes, viui fenzineque con- 
secuntur 28. 

In comitatu Padue erat puellula 
qrreciam, Eurilia nomine, que eun- 
tem ad domum vicine pro querendo 
igne matrem ex more secuta, re- 
deunte ea domum, in fossa qua- 
dam, aqua et luta plena, supino 
vultu natans, inventa est mortua. 
Accurrens itaque gemebunda ma- 
ter, submersam de lacu filiam tra- 
xit et, advolantibus ob triste spec- 
taculum multis, in ripa fosse suffo- 
catam locavit. Quam cum vir qui- 
dam de circurnstantibus letali fri- 
gore rigidam contrectasset, verso 
ad terram capite, pedes eius super 
?discrim in altum levavit. Sed nec 
sic quidem erat vox, negue sensus; 
quia, compressis more defuncto- 
rum genis ac labiis iunctis, spes 
omízis salutis abscesserat. Tandem 
sollicita mater, votum vovens DO- 
mino ac servo eius beato Antonio, 

27 Gf. Frei Paio, F .Gama Caeiro, bc. cit., 166. 
2'* Cf. Leggeada Assidua, 404. 



nio, promisit se yconam cum ea ad 
tumulum ipsius delaturam, si na- 
tam sibi vivam restituere dignare- 
tur. Facto autem wto, mox, viden- 
tibus cunctis, labia movit, et im- 
misso ori eius cu<iu>spiam digito, 
aquas haustas emisit, et per sancti 
patris merita, vitali fota calore, 
revixit 29. 

Simile aliquid contigit in civitate 
de Camodo. Erat enim ibi vir qui- 
dam, Dominicus nomine, qui die 
quadam a domo sua, ut operis 
qui<d>piam ageret, exiens, parvu- 
lum filium e vestigio comitem ha- 
buit. Cumque a domicilio suo pau- 
lulum recessisset, retro spectans, 
nenimem adesse vidit. 

At stupefactus attonitis circum- 
quaque Iurninibus querens circuivit, 
ac tandem submersum in lacu quo- 
dam filium repperit. Extinctum er- 
go puerum pater infelix matri tra- 
didit. Sed facto confestim voto, 
gratissimi Antonii meritus vivum 
recepit 3'l. 

Miles quidam de Salvaterra, Ad- 
delardinus nomine, cum ab ineunte 
etate heretica (ms. hericata) pravi- 
tate delusus, die quadam post obi- 
tum sancti Antonii cum uxore sua 
ac familia non parva Paduam adve- 
nisset, super mensam de miraculis 
eius cum ceteris prandentibus con- 
ferebat. Aliis autem affirmantibus 
vere sanctum Dei esse Aneonium, 
evacuato cyato vitreo quem tenebat 
manu, fere in hec verba prorupit: 
«Si syatum hune illesum ser- 
vaverit quem YOS sanetum dicitis, 

promisit se yconiam ceream ad tu- 
mulum ipsius dekitturam, si natam 
sibi restituere dignaretur vivam. 
Pacto autem voto, mox, videntibus 
cunctis, labia movit et, immisso ori 
eius cuiuspiam digito, aquas haustas 
emisit et, per sancti patris merita, 
vitali fota calore revixit 30. 

Simile aliquid contigit in civitate 
de Comaglo. Erat enim ibi vir qui- 
dam, Dominicus nomine, qui die 
quadam a domo sua, ut operis quip- 
piam ageret, exiens, pawulum, fi- 
Zium e vestigio comitem habuit. 
Cumque a domicilio suo paululum 
recessisset, retro spectans, neminem 
adesse videbat. At ille stupefactus, 
attonitis circurnquaque lurninibus 
querens, circuit ac tandem submer- 
sum in lacu quodam filium repperit. 
Extractum vero puerum infelix pa- 
ter matri extinctum tradidit; sed, 
facto confestim voto, beatissimi An- 
tonii meritis vivurn recepit 32. 

Miles qui~dam de Salvaterra, 
Aleardinus nomine, cum, ab ineunte 
etate heretica pravitate delusus, die 
quadam post obitum sancti, cum 
uxore sua ac familia non parva, Pa- 
duam advenisset, constituts in men- 
sa, super miraculis, beati Antonii 
meritis fidelium devotioni exhibitis, 
cum ceteris prandentibus confere- 
bat. Cwque vere sanctum Dei bea- 
turn Antonium fore ceteri asseruis- 
sent, evacuato quem manibus tene- 
bat cyato vitreo, in hec ferme verba 
prorupit: «Si cyatum hun illesum 

29 Cf. Frei Paio, F. Gama Caeiro, bc. cit., 166. 
30 Cf. Leggenda Assidua, 482. 

Cf. Frei Paio, F. Gama Caeiro, loc. cit., 166. 
S2 Cf. Leggenda Assidua, ed. cit., 484. 



vera fore credam que de ipso michi 
persuadere contenditis~. Proielo 
que de solio ubi prandebant in ter- 
ram cyato, dictu mirabile (ms. mu- 
tabile), collisum lapidi vitrum res- 
titit, et videntibus multis in ptalea 
stantibus, inconcussum permansit. 

Quo viso miraculo, penitentia 
ductus, miles ad vitrum impiger 
prosiliuit, illesumque secum pede- 
rens, fratribus que facta hierant 
crincta per ordinem mravit .  Facta 
igitur confessione, iniunctam sibi 
pro peccatis penitentiam devotus 
suscepit, et fideliter Christo adhe- 
rens, miracula eius instantissime 
predicavit ss. 

servaverit quem vos sanctum dicitis, 
vera fore credam que de ipso michi 
persuadere contenditisa. Proiecto 
que de sdio, ctui ad prandendurn 
consedermt, in terxam cypho - dic 
tu mirabile! - collisum lapidi vi- 
trum restitit et, videntibus multis 
in platea prope astantibus, incon- 
cussum remansit. 

Quo viso miraculo, penitentia 
ductus, miles ad vitrum iinpiger pro- 
silivit, illesumque secum perferens, 
fratribus que facta fuerant cuncta 
per ordinem narravit. Facta igitur 
confessione, iniunctam sibi prs peo 
catis penitentiam devotus suscepit 
et, fideliter Christo adherens, mira- 
bilia eius constantissime predicri- 
vit 34. 

A comparação dos dois textos é, como se vê, perfeitamente explí- 
cita. Se, como se sabe 3u, um dos mais antigos manuscritos da  Leggenda 
Assidua pertence ao fundo alcobacense (na0 286) d a  Biblioteca Nacio- 
nal ,de iiisboa, considerado dos finais do século XIII-XIV 3G, o testemu- 
nho da sua utilização por Fnei Paio, que terá de ser anterior a 1250, ou 
autoriza a recuar a datação do manuscrito ,ou implica a existência 
doutro manuscrito mais antigo. De qualquer forma, traduz a rapidís- 
sima difusão do texto da  Assítdua e a precocidade peninsular do  culto 

antoniano. 
A comparação mais ampla dos dois Sermonários, que apenas esbo- 

çámos em linhas muito gerais e a partir de dois sermões específicos, 
parece-nos poder fundamentar, claramente, a amplitude da nossa cul- 
tura medieval e fazer ressaltar, de  forma mais nítida, a funda inspira- 
ção Sranciscana do pensamento de  St. António de  Lisboa. 

53 CtF. Frei Paio, F. Gama Caeiro, 1%. cit., 166. 
s4 Cf. Leggenda Assidua, ed. cit., 486. 
36 Escreve V. Gamboso na Introdl-izione a ed. crítica da Vita Prima, 

já citada, 186: «E da questo ms. che, como vedremo, furono tratte le prime 
due edizioni integrali delle Vita Prima; in virtù di questa prelazione crono- 
logica, i1 testo alcobacense godette per oltre un secolo un prestigio spro- 
porzionato a1 suo reale valore.~. 

38 V, Gamboso, olc. cit., descreve, assim, o manuscrito: «LrAssidua si 
legge in un supplemente, che da1 punto di vista nafico risale a fine sec. 
XIIII e inizi sec. XIV ... ». 



Fig. 28-Cruz antelixa de S. Maflinho de "dofeita 




