


◊ COMPOSTA DE SERMÕES, CARTAS, PARECERES E ENSAIOS TEOLÓGICOS.

◊ SUAS MELHORES OBRAS SÃO AQUELAS EM QUE TOMA POSIÇÃO EM

DEFESA DO HOMEM.

• SERMÕES: CERCA DE 200 (15 V. 1679-1697)

• CARTAS: CERCA DE 500

• PROFECIA:

. HISTÓRIA DE PORTUGAL

. ESPERANÇAS DE PORTUGAL

. HISTÓRIA DO FUTURO
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• INVENTIVO / ORIGINAL / OUSADO / IRÔNICO / DESCRIÇÕES 
REALISTAS E TOCANTES;

•SERMONISTA IMBATÍVEL QUE SEDUZIU A REALEZA E PERTURBOU 
A INQUISIÇÃO.

•PRINCIPIA OS SERMÕES COM UMA CITAÇÃO BÍBLICA, EM LATIM;

•RECURSOS: ARGUMENTAÇÃO SUTIL / SINTAXE   REBUSCADA / 
MÉTODO PARENÉTICO / REFERÊNCIA AO AUDITÓRIO.

SERMÃO: ESTILO E ESTRUTURA
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. [...] Não só são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas,

ou espreitam os que se vão banhar para lhes colher a

roupa; os ladrões que mais própria e dignamente merecem

este título são aqueles a quem os reis encomendam os

exércitos e legiões ou o governo das províncias, ou a

administração das cidades, os quais já com manha, já com

força roubam e despojam os povos. Os outros ladrões

roubam um homem, estes roubam cidades e reinos; os

outros furtam debaixo do seu risco, estes, sem temor nem

perigo; os outros, se furtam, são enforcados; estes furtam

e enforcam [...] (In: Sermão do Bom Ladrão)
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Soneto 
FRANCISCO RODRIGUES LOBO

Fermoso Tejo meu, quão diferente           

Te vejo e vi, me vês agora e viste:            

Turvo te vejo a ti, tu a mim triste;             

Claro te vi eu já, tu a mim contente.         

A ti foi-te trocando a grossa enchente      

A quem teu largo campo não resiste;

A mim trocou-me a vista em que consiste

O meu viver contente ou descontente!

Já que somos no mal participantes,

Sejamo-lo no bem. Oh quem me dera

Que fôramos em tudo semelhante!               

Mas lá virá então a fresca primavera:              

Tu tornarás a ser quem eras de antes:

Eu não sei se serei quem de antes era.
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Sóror Mariana Alcoforado

Uma religiosa jovem e apaixonada foi abandonada pelo único e
grande amor de sua vida (Conde francês Chevalier de Chamilly).
É apontada como autora de cinco ardentes: Cartas Portuguesas.
Foram publicadas pela primeira vez em 1669, em Paris, com o
título Lettres Portugaises en Français. Editor afirmava no
prefácio serem de autoria de uma freira portuguesa e dirigidas a
um nobre francês, mas omitia o nome da autora e do
destinatário.
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