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Excerpt from Vida do Apostolico Padre Antonio Vieyra da Companhia de
Jesus, Chamado por Antonomasia o Grande: Acclamado no Mundo por
Principe Des Oradores Evangelicos, Prégador Incomparavel Dos
Augustissimos Reys de Portugal, Varaõ Esclarecido em Virtudes, e Letras
Divines, e Humanas; Restaurador das Missões do Maramhaõ, e ParáM
Anda - Ine V.
Mageâade que ve'a avida do Padre Antonio Vteyra, efcrita lo Padre Andr
de Barroa ambos Religio fçc da Companhia de bsus. Nao f Senhor ª? Foy
mais fe liz, fe opadre Antonio Vieyra em ac hum tal critor das ruas ções fe
o Padre André de Burrºs em el tab alto a(l'umpto.
Narcea o Padre Antonio Vi na Cidade Lisboa para honrar Gór? O ('eu
nafeimento ella tria devaróes illullrec: naõ lhe de na de roubar ella gloria
outras Cidades, porque naõ mereciaó taõ drllmta grandeza; nem
podiacaber em povoações pequenas, quem havia de occupar com fue
fama todo o Mundo.
Por muito tempo dtfputou com Lisboa eda lingularidade Cidade da Bahia
huma tinha juítiça, po ue era fua pátria verdadeira; a outra ti nha razao no
ue eu 'a, porque para coroa de todas as fun grandeza; lineªr: av: ter
nafcido nel hum homem tao ande: venceo Lisboa; mas o Padre Antonio
Vie!
Como agr e'cido Speza com ue a Primaz da América' queria roubar a
Lisboa glo m do feu na cimento deixou a ambas fatisfeitas; porque nafcen

doemluboa emorrendo na Bahia honrou huma com o ber Sº ª 0t com fe
ultura.
Ninguem era n'egar que foy o P: reantonio Vieyra Varaó de taõa ta esfera
que button para honrar dous Mundos; o antigo com o oriente da vida o
novo com o occafo della mefma vida.
Logo no princípio deidade fe'vro que (endo Lisboa taõ Populofa era
pequeno theatro para o que a Providencra Divina determinava do Padre
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