Padre Antonio Vieira
Estudei à noite em Guarulhos, no ginásio Conselheiro
Crispiniano em 1952, situado no mesmo local da Escola Capistrano
de Abreu localizada num dos cantos da Praça Getúlio Vargas
No ginásio era comum os professores e alunos comentarem
alguma coisa sobre o Padre Antonio Vieira.
Uma das anedotas que era bem conhecida é o famoso
“estalo” que deu na sua cabeça, pois, ele não aprendia muito
rápido e pediu à Nossa Senhora que o ajudasse a ser mais
inteligente e teve um estalo na sua cabeça, e daí em diante ficou
super-inteligente ficando mundialmente conhecido.
Se é verdade ou não o estalo, ele sempre era lembrado e
muitas vezes eu ficava aguardando o tal estalo em minha cabeça,
que nunca apareceu.
Vieira nasceu em Lisboa em 6 de fevereiro de 1608, veio
para o Brasil com 6 anos de idade, onde estudou na Escola dos
Jesuítas aprendendo latim, retórica, gramáticas e filosofia.
Morreu no Brasil, no estado da Bahia em 18 de julho de 1697 com
89anos de idade.
O Padre Vieira era Sebastianista, isto é, aqueles que
acreditavam na volta do rei Sebastião, que desapareceu na
batalha de Alcácer Quibir em 1578.
Uma outra curiosidade sobre a vida do Padre Vieira é que
era de origem judia e que se haviam convertido ao catolicismo e
por isso eram chamados de cristãos novos e perseguidos pela
Inquisição Portuguesa. O padre Vieira defendia os cristãos novos
e queria a volta a Portugal dos judeus, que tinha sido expulsos
por D. Manoel, pois eles viriam com o seu dinheiro e
enriqueceriam o pais.
Os holandeses invadiram o Brasil em 1624 e anos depois o
padre Vieira fez em 1640 um sermão muito famoso denominado
“Sermão contra as armas da Holanda” onde descreve tão bem a
invasão dos hereges e a destruição da igreja católica no Brasil
,que quem ouvia o sermão, tinha a impressão que as imagens

estavam diante dos seus olhos. Isto é o que se chama de
hipotipose. A hipotipose se assenta na capacidade pictórica das
palavras e, portanto imaginativa dos ouvintes, sendo que as
imagens parecem reais.
No “sermão contra as armas da Holanda” Vieira questiona
Deus perguntando “de que lado ele estava”.
Uma outra curiosidade sobre a vida do Padre Vieira é que
comparou o poder militar de Portugal com a Holanda na época
onde via que a única solução para resolver os problemas do
nordeste do Brasil, seria a compra do nordeste dos Holandeses.
Este sermão foi mostrado ao rei D. João IV que o achou tão
forte que o chamou de “Sermão do Papel Forte”.
O padre Vieira foi ridicularizado por isto, pois, achava que
não acreditava no poder bélico dos portugueses e na reação dos
brasileiros.
Os brasileiros lutaram sozinhos, sem a ajuda de Portugal,
contra os holandeses e os derrotaram em numerosas batalhas. A
Companhia das Índias Ocidentais, para o qual o Príncipe Maurício
de Nassau trabalhava, já estava cansada de investir no nordeste
e o rendimento já não era o mesmo, por esta razão estavam
loucos para sair de lá. As idéias de Maurício de Nassau para
colonizar o nordeste trazendo holandeses, não deu certo devido
a falta de entrosamento dos holandeses com a população local e
os índios, pois, ninguém conseguia aprender a língua natural deles,
conforme cita o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro.
Os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654 e
chegaram a dominar a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Maranhão.
O que aconteceu realmente é que Portugal comprou mesmo
o nordeste dos Holandeses em 1661. Conforme Rocha Pombo, com
dinheiro dos próprios brasileiros 4.000.000cruzados, pagos em
16anos, sendo 250.000 cruzados por ano, devendo o Brasil pagar
120.000 cruzado por ano e além disto, o Brasil teve, durante
anos, de pagar um dote para a filha do rei de Portugal D. João IV
de nome Catarina (20.000 cruzados por ano) que casou com um
rei Carlos II da Inglaterra em 1662.

No fim das contas, o Padre Vieira estava certo, o melhor
para Portugal era comprar o nordeste, o que foi feito as
escondidas.
Uma outra característica do Padre Vieira é que era contra a
escravatura de índios e negros e escreveu alguns sermões que foi
denominado a “Rosa Mística”.
O padre Vieira era um crítico severo da corrupção e dos
privilégios, sendo perseguido por isto no Maranhão.
Conhecia todas as escrituras sagradas, mas as que ele
gostava mais eram as partes referentes aos Profetas, que lhe
suscitavam enorme atração.
Baseado nas escrituras as palavras do profeta Daniel ao
interpretar o sonho do rei babilônico Nabucodonosor, é que
deram ao padre Vieira a idéia do quinto império. O primeiro seria
o império neo-babilônico de Nabucodonozor, o segundo o império
meda-persa estabelecido por Ciro em 539 aC quando se deu a
queda da Babilônia, o terceiro o Grego estabelecido por
Alexandre, o grande e o quarto o império romano. Para a bíblia o
quinto reino é o reino eterno de Deus, edificado sobre as ruínas
dos impérios pecaminosos do homem. Porém, para o Padre Vieira,
o Quinto Império seria Portugal.
Os inquisidores de Portugal na época do Padre Vieira,
entenderam que o V Império surgiria somente quando veria o
Anticristo e o V Império seria o de Deus e não o Império
Português e devido a isto tentaram pegar por duas vezes o Padre
Vieira.
.A idéia de ser um povo escolhido estava presente nos
portugueses desde o mito do fundador de Portugal Afonso
Henriques, que teve um sonho com Jesus Cristo, às vésperas da
batalha, prevendo a vitória sobre os mouros hereges em 25 de
julho de 1139, conhecido como o Milagre de Ourique. As chagas
de Cristo, representando a cruz que aparecera no céu de Ourique
está na Bandeira Portuguesa.
O padre Vieira estudou profundamente o sono e o sonho
com suas múltiplas origens: natural, demoníaca e divina.

