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                  No século XVII, em meio às disputas entre 
católicos e protestantes, o sermão, discurso religioso 
sobre algum conceito da doutrina cristã, tornou-se uma 
importante arma para divulgar os valores da Igreja 
Romana. 
                Os sermões escritos pelo Padre Antônio Vieira 
ficaram famosos pela argumentação engenhosa e pela 
retórica perfeita. O domínio incomum das palavras 
garantiu ao jovem jesuíta entrada nas cortes mais 
importantes da Europa e influência junto ao rei de 
Portugal. Essa mesma habilidade tornou-o vítima da 
perseguição pelo Tribunal do Santo Ofício. 
                Entre os sermões mais conhecidos de Padre 

Antônio Vieira, destacam-se dois, em que o pregador 
trata de aspectos da vida na colônia: 

• Sermão pelo bom sucesso das armas de 
Portugal contra as de Holanda (pregado na 
Bahia em 1640): Vieira convoca o povo 
baiano a reagir contra a invasão holandesa, 
defendendo-se da ameaça protestante. 

• Sermão do primeiro domingo da 
Quaresma (pregado no Maranhão, em 
1953): Vieira tenta convencer os colonos a 
libertarem os indígenas que escravizavam. 

 
➢ Passos da argumentação 

             A estrutura consagrada para os sermões no 
século XVII envolvia quatro passos, em que fica 
clara a preocupação com as ideias que marcaram a 
corrente conceptista do Barroco: 

 Exórdio: o orador começa a expor o plano a 
que vai submeter-se e as ideias que vai 
defender. 

 Invocação: o orador pede auxílio divino 
para expor suas ideias. 

 Confirmação: desenvolvimento e exposição 
do tema, realçado com alegorias, sentenças 
e exemplos. 

 Peroração: conclusão; o orador 
recapitulando tudo o que foi dito, termina 
com um desfecho vibrante para 
impressionar os fiéis e estimulá-los a 
seguirem os ensinamentos bíblicos 
apresentados. 

 
                  No trecho a seguir, Vieira usa a imagem 
da árvore como símbolo do conceito que procura 

demonstrar: o sermão precisa desenvolver um único 
tema (uma só matéria), que deve estar em seu início e 
ao qual deve retornar o pregador ao concluir sua 
argumentação. 
 
“[...]Não nego nem quero dizer que o sermão não haja 
de ter variedade de discursos, mas esses hão-de nascer 
todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. 
Quereis ver tudo isto com os olhos? Ora vede. Uma 
árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, 
tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há-de ser o 
sermão: há-de ter raízes fortes e sólidas, porque há-de 
ser fundado no Evangelho; há-de ter um tronco, porque 
há-de ter um só assunto e tratar uma só matéria; deste 
tronco hão-de nascer diversos ramos, que são diversos 
discursos, mas nascidos da mesma matéria e 
continuados nela; estes ramos hão-de ser secos, senão 
cobertos de folhas, porque os discursos hão-de ser 
vestidos e ornados de palavras. Há-de ter esta árvore 
varas, que são a repreensão dos vícios; há-de ter flores, 
que são as sentenças; e por remate de tudo, há-de ter 
frutos, que é o fruto e o fim a que se há-de ordenar o 
sermão. De maneira que há-de haver frutos, há-de 
haver flores, há-de haver varas, há-de haver folhas, há-
de haver ramos; mas tudo nascido e fundado em um só 
tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não 
é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, 
são maravalhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são 
verças. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo 
são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo 
frutos, não pode ser; porque não há frutos sem árvore. 
Assim que nesta árvore, à que podemos chamar «árvore 
da vida», há-de haver o proveitoso do fruto, o formoso 
das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o 
estendido dos ramos; mas tudo isto nascido e formado 
de um só tronco e esse não levantado no ar, senão 
fundado nas raízes do Evangelho: Seminare semen. Eis 
aqui como hão-de ser os sermões, eis aqui como não 
são. E assim não é muito que se não faça fruto com eles. 
 
* sentenças: frases que contêm um pensamento de 
ordem geral e de valor moral; provérbios, máximas. 
* Maravalhas: aparas ou lascas de madeiras. 
* Verças: folhas de couve. Em sentido figurado: 
palavreado pobre de ideias, oco. 
* Seminare semen: em latim semear a semente. 
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Vieira, o engenhoso pregador português 



QUESTÕES DE VESTIBULARES 
 

1. (UFSM 2007)  

Leia o trecho a seguir. 

            Por isto são maus ouvintes os de 

entendimentos agudos. Mas os de vontades 

endurecidas ainda são piores, porque um 

entendimento agudo pode-se ferir pelos mesmos 

fios e vencer-se uma agudeza com outra maior; mas 

contra vontades endurecidas nenhuma 

coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque 

quando as setas são mais agudas, tanto mais 

facilmente se despontam na pedra. Oh! Deus nos 

livre de vontades endurecidas, que ainda são piores 

que as pedras. 

(Sermão da Sexagésima, de Pe. Antônio Vieira.) 

Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o 

Sermão da Sexagésima trata da 

a) problemática da pregação religiosa, considerando 

as figuras dos pregadores e dos fiéis.                                       

b) necessidade do engajamento dos fiéis nas 

batalhas contra os holandeses.                                                          

c) perseguição sofrida pelo pregador em função do 

apoio que emprestava a índios e negros.                                   

d) exortação que o pregador fazia em favor de seu 

projeto de criar a Campanha das Índias Ocidentais.                

e) condenação aos governantes locais que 

desobedeciam aos princípios do mercantilismo 

seiscentista. 

02. Sobre as características da obra de Padre 

Antônio Vieira, estão corretas as proposições: 

I. Principal expressão do Barroco em Portugal, sua 

obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à 

brasileira. 

II. Maior poeta barroco brasileiro e um dos 

fundadores da poesia lírica e satírica em nosso país, 

Padre Antônio Vieira, em pleno século XVII, foi 

um dos precursores da poesia moderna brasileira do 

século XX. 

III. A maior parte de sua obra foi escrita no Brasil e 

está relacionada com as inúmeras atividades que o 

autor desempenhou como religioso, como 

conselheiro de D. João IV ou como mediador e 

representante de Portugal em relações econômicas e 

políticas com outros países. 

IV. Sua poesia lírica pode ser dividida em três 

vertentes: poesia religiosa, poesia amorosa e poesia 

filosófica. Na poesia religiosa, tem como temas o 

amor a Deus, a culpa, o pecado e o perdão. A poesia 

amorosa é marcada pelo dualismo amoroso 

carne/espírito, e a poesia filosófica refere-se ao 

desconcerto do mundo e às frustrações humanas 

diante da realidade. 

V. Aliando sua formação jesuítica à estética barroca 

em voga no século XVII, pronunciou sermões que 

se tornaram ao mesmo tempo a expressão máxima 

do Barroco em prosa sacra e uma das principais 

expressões ideológicas e literárias da 

Contrarreforma. 

a) I e II.                                                                                   

b) IV e V.                                                                                     

c) II e IV.                                                                               

d) I, III e V.                                                                           

e) Todas estão corretas. 

03. Todas as proposições dizem respeito a Padre 

Antônio Vieira, exceto: 

a) As qualidades de Padre Antônio Vieira como 

orador são incomparáveis. Entre sua vasta 

produção, destacam-se: “Sermão da sexagésima”, 

“Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal 

contra as de Holanda”, “Sermão de Santo Antônio 

(aos peixes)” e “Sermão do mandato”. 

b) Seus sermões estavam a serviço de causas 

políticas que abraçava e defendia e, por isso, 

indispôs-se com muita gente. As ideias que Vieira 

pregava perturbavam o conforto do pensamento, e 

quanto mais era odiado pela Inquisição, mais a 

desafiava. 

c) Vieira teve um pouco de sonhador e profeta, 

chegando a escrever três obras com esse conteúdo, 

obras baseadas em textos bíblicos e nos textos e 

profecias do poeta português Bandarra. Vieira 

acreditava na ressureição do rei D. João IV, seu 

protetor, morto em 1656. 

d) Não tendo publicado nenhum livro, produziu, 

entretanto, inúmeros poemas de caráter religioso, 

amoroso e satírico. Foi chamado de Boca do 

Inferno graças à sua irreverente obra satírica. 
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