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GUARANI amniapê arawine aré ariken aruá asurini
aweti boca negra canoeiro avá ARAGUAIA ipotewát
itogapuk jabutiféd kabixiana kamayurá karitiana
kayabi kepkiriwat KAMAIURÁ makurap manitsawá
mialat mondé mudjetire parakanã parintintin puruborá
NAMBIKUARA sanamaika takuatép tapirapé urubukaapor wiraféd CREN-ACÁRORE agavotokueng
barawana ipurinã kulinao SUIÁ kustenau mandawaka
maopityã mehinako waurá TXUCARRAMÃE xirianá
yabaana urumi tupari hohodene kanamri karutana kaxarirí
CUICURO koripako iranxe kujijenerí paumari tariana
warekena yamamadi yuberi UAURÁ manitenéri marawá
palikur pareci wapixana kayuixana UILAPITI kinikinau
terena wainumá karib aipatsê arara MEINACO atruahí
kalapalo kuikuru matipuhy mayongong AUETI nahukuá
naravute parikotó pianokotó saluma CALAPALO tiryió
tsuva tupi waimiri waiwai apalai bakairi JURUNA
ingarikó katawiã kaxuiána purukoto sikiana taulipang
SARIRUÁ wayana galibi makuxi palmela jê suyá xavante
akuén xikrin xokleng MAIRUM apaniekra apinayê
kenkateye krikati timbira txakamekra xerente kayapó do
sul PANAM aiwateri arikapu baeña botocudo EPEXÃS
kubenkranken mentuktire krenaque guaharibo XITÃS
javaé jabuti kabixi kreen-akarôre TAULIPANGUE
makunabodo nambiakwara ofaié oti pakaa novas amahuac
bororo desana POROMINARE iawano kanamai
kapanawa karajá katukina kaxinawá kobéwa kurina
marinawa BACURIQUIREPA nukuini espinho guató

kadiwéu karipuna kuyanawa pokanga marakaná marubo
BAÍRA matanawí maxakali mayoruna poyanawa sakuya
tora yuma fulniô kamakã mirânia TAPANHUMAS
natú pakarará pankararu potiguara tuxá uamué xokó
xukuru guajá pakidai waiká AIMORÉS wayoró xirianá
tukuna tuxinawa tuyuca waikino wanano witoto xipinawa
yaminawa yawalapiti GOITACÁ oti ofaié palikur
karipuna emerillon galibi wayoró baenã rama-rama aruak
kuniba TUPI katiana pasé layana bakairi parawa mura
paranawat tapuia guarani maku TABAJARA pano pataxó
parime tapayuna trumai txikão umutina guarategaja
PITIGUARAS urupá huari tapirapé takumanféd
tupari urubu-kaapor urumi wiraféd parikotó kaingáng
kubenkrañotire TUPINIQUIM dióre gavião gorotire
pakanawat tukána pauxi pauxiana maxakali xokó oti avá
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Os que andastes pelo mundo, e entrastes em casas de prazer de príncipes,
veríeis naqueles quadros e naquelas ruas dos jardins dois gêneros de estátuas
muito diferentes, umas de mármore, outras de murta. A estátua de mármore
custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria; mas, depois de feita
uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão: sempre conserva e sustenta a mesma ﬁgura; a estátua de murta é mais fácil de formar, pela facilidade
com que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, em quatro
dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe descompõe as
orelhas, saem dois que de cinco dedos lhe fazem sete, e o que pouco antes era
homem, já é uma confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que há entre
umas nações e outras na doutrina da fé. Há umas nações naturalmente duras,
tenazes e constantes, as quais diﬁcultosamente recebem a fé e deixam os erros
de seus antepassados; resistem com as armas, duvidam com o entendimento,
repugnam com a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão
grande trabalho até se renderem; mas, uma vez rendidos, uma vez que receberam a fé, ﬁcam nela ﬁrmes e constantes, como estátuas de mármore: não é
necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações, pelo contrário – e estas são
as do Brasil –, que recebem tudo o que lhes ensinam, com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir; mas são estátuas
de murta que, em levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova
ﬁgura, e tornam à bruteza antiga e natural, e a ser mato como dantes eram. É
necessário que assista sempre a estas estátuas o mestre delas: uma vez, que lhes
corte o que vicejam os olhos, para que creiam o que não vêem; outra vez, que

lhes cerceie o que vicejam as orelhas, para que não dêem ouvidos às fábulas de
seus antepassados; outra vez, que lhes decepe o que vicejam as mãos e os pés,
para que se abstenham das ações e costumes bárbaros da gentilidade. E só desta
maneira, trabalhando sempre contra a natureza do tronco e humor das raízes,
se pode conservar nestas plantas rudes a forma não natural, e compostura dos
ramos.

Antonio Vieira, Sermão do Espírito Santo, 1657
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