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Aço subir d presença de V. A.
R., tomo huma prova do ardente zeio%
que V. A. R. tem do augmento da Re*
ligião na Conversão dos índios do Brasil , reimpresso o Compêndio da Dou*
trina Cbristãa que em 1681 eompos o
Padre JoaoFilippe Betendorf, seu antigo Missionário em ambas as Línguas,
Portugueza , e Brasilica para beneficio
dos mesmos índios* Complete Deos a
vontade deV. A*R.% fazendo entrar n§
grêmio da Igreja tantos milhares de
almas, que ainda hoje vftem fone deU

Ia, envolvidas nas treva$ da ignorância
do verdadeiro culto, que lhe devem dar >
e com que tão bem o Estado recebera a
sua usura , vendo livres aquellas Colo*
vias destes obstáculos do seu acresce n*
lamento. Esta foi Senhor a constantç
practica dos Soberanos , Avós de V. A.
j£., assaz esquecida nestes últimos tem*
pos , e renovqda agora por V. Á. R,
Deos, a quem este s,ervifço se encaminha , faça, descer sobre VI A. R. toda
a grandeza, e pluralidade dos seus ceiestiaes dons , como em outro tempo sobre às justos Reis de Israel, firmando
em V. A. R. , e na sua Augusta descendência , o Real Império , qs/e, conforyie a pia crença Portugueza , surrogdra ao antigo Israelitico , éscolhendo-o
para si Inre & in semine tuo, &c. As**
sim com tjoda a energia, de que he capaz , dtzeja
De K A. R,
o xnaií humilde YassaUo,

Çí. José Marwno da Concejcáp, Y C J1«*

APVERTENCIAS
PO A P T H O U ,

R

Epartlo-se este Compen*
dio em duas Partes. Na primeira dek
Iss se põem as Orações , e os oiai?
princípios , e elementos de nossa
Santa Fé , com a Confissão geral,
e o Acto dç Contrição no cabo deiles. Na segunda se ensinão por dois
Diálogos todos os Mysterios pertencentes á Fé j Esperança , e Caridade , &c. qúe todo q homem Chrit
stão está obrigado, de saber para satisfazer 90 preceito | ç alcançar a sua
salvação para a qual Dcos o creou ;
e os Párocos, e Senhores, e Amos
çstão obrigados a ensinar áquelles
que são de sua obrigação,
JPL Podem sçv ensinar ambos es*

vi
Advertências.
ses Diálogos da segunda Parte, em
huma , ou duas, ou mais vezes , como parecer melhor ao Doutrineiro,
e as circunstancias das pessoas, lugar , e tempo o requererem : com
tanto , que quando fosse necessário
abrevialíos, nunca se deixem de fazer as perguntas notadas de huma
estrella, em sinal de serem as principaes, e mais necessárias de todas.
III. O modo , que se deve seguir em ensinar esta Doutrina , he
o seguinte. O Doutrineiro posto diante de todos, em lugar mais chegado aó Altar, faz com elles o sinal
da Santa Cruz em voz alta, êlara >
e distincta, e diz > o Padre Nosso,
a Ave MARIA, o Credo, os Mandamentos da Lei de Deos, e da Santa Madre Igreja Catholica : os Sacramentos, e as três Virtudes Theotogaes, com ô mais que conforme as
circunstancias lhe parecer melhor.
Pçpois disso fass # perguntas,
às

Jdvertenàas,
vit
4$ quaes respondem commummentc
todos, tirado nos dias de Dominga,
e Festas em que se faz a Doutrina
geral depois do jantar. Acabadas as
perguntas sepfíem todos de joelhos,
e dizem a Confissão geral com o
Acto de Contrição.
Logo entoáo por três vezes duas
meninas das mais devotas , e bem
ensinadas , o Bemdito , e Louvado
seja o Santíssimo Sacramento do Altar, e a immaculada Conceição da
sempre Virgem MARIA Senhora
nossa concebida sem peccado Original ; e respondem dois meninos dos
mais modestos, e idôneos: Para sempre Amen; e apôs delles todos jnatos
o mesmo no mesmo tom , concluindo tudo com o sitiai da Santa Cruz.
IV. As Ladainhas , e a Salve
Rainha só se dizem , ou cantão nos
Sabbados á noite, na Doutrina de
tarde, e em todas as Festas da Se*
nhoras, e Vesporas dellas.
V<

»

•viu
Advertências
V* Finalmente para que não há-*
ja quem ache difficuldade na leitura , e pronunciação da lingua dos
índios, advirta o Leitor, que a letra y sé deve pronunciar sefflpi-é gut*
turalménte còmò ig$ ê a letra kcomo a pronunciamos na palavra Gré**
j^a Kyrie, ou na Portugueza , que.
Estas são as advertências que me
pareceo devia fazer ao Leitor deste
Compêndio, e juntamente pedir-lhe
mfc perdoe as minhas faltas , e me
alcance de Deòs nosso Senhor, que
iainda que he limitado o serviço que
lhe tenho feito nesta obrasinha, sé
sirva ordenalo para maior gloria dé
sua Divina Magestade, e para a salvação das almas, que misericórdia^
samente creoü para hum tão alto fim;
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PR I ME IRA

PARTE

Dos primeiros elementos da Fé Christãa.
Oração do final da Santa Cruz.

P

Elofinalda San- Ç Anta Cruz raan-

ta Cruz, livranos Deos nosso Senhor, de nossos inimigos.
Em nome do Padre , e do Filho ,
e do Espirito Santo.
Amen JESU.

Ogâbarecéorepycyroiepé ,Tupã ore
iar, oreamotarêymbâra çüí.
Tuba ,Táyra,Espirito Santo réra \nxpé. Amen JESUS.
PA,
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PADRE

P

Adre nossp que
estás nos Çeos,
santificadq seja teu
nome , venha a nós
o teu Reino , seja
feita a UIÉL vontade,
assim na terra, como no Geo ; o p3o
nosso de cada dia
nos dá hojè~ e perdoa-nos nossas dividas y assim como nós
perdoamos aos nossos devedores; e não
nos deites cahir em
tentação, mas livrahosiontal. Ámen

NOSSO.

O

Rérüb , ybákype tocoár,
imoetépyramo nde
rêra tõicó. Tõiír nde
Reino : Tonhe monhang nderemimotâra, ybype, ybâkype inhemonhânga iabé : Ore rembiú âra iabió ndõá•• *
ra eimeeng con orébe: ndenhirõ ore
angaipâba recé orébe , Urérerecomemoãçâra çupé orenhirô iabé : Qremoârucârumé iepé tentação pupé , orepycyrô te íepe mbãé
ãíba çüiV Amen JESUS.

AVE
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AVE

A

MAR

VE MARIA

cheia de graça,o Senhor he comtigo ; benta és tu em
as mulheres j bento
he o fruto de teu
ventre JESU. Santa MARIA Mái de
Deos, roga por nós
pecca dores, agora,
e na hora de nos$a morte. Amen JESU.

SALVE

S

Alve
Rainha
Madre de mise-?
ricordia , viáa^do*
çura, esperança nossa , salve. A ti bradamos os degrada-

IA.

A VE MARIA
JT\ grqça fçcé ty*
nycembaé , nde irunamo lande iâra recóu : imombeúcatu*
pyramo crêicó cunhãçüí; imombêuçatupyrabé nde me*
ntbyra JESUS^Santa MARIA Tupá
cy-7 etôjrá monghe*
tá oré iangflipâbaç
recé , coyr, ir» oré
iekyi oré rúrn^béjip.
Amen JESUS.

RAINHA.
O Alve
RaiüJia
O morauçúbârâ cytecobé cêembáe, oreierobiaçâba , salve. ndébe oçapucápucai ipeap^ramo

A ü

Eva
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dos filhos de E/a : Eva membyramou
a ti suspiramos ge- ndébe
oronheanmendo, e choran- gherúr orepõacémado em este vâlle de mo , oroiacegoâbo
lagrimas: Eya pois icó ybytygoâia iaAdvogada nossa,es- ce goâba pupé. Eses teus olhos mi- neí ore recéieruresericordiosos a nós çâr eboui nde reçá
volve, e depois des- porauçubâra crobac
te desterro nos a- ore coty. Aê JEmostra a J E S U , S U imombêúcatubento fruto de teu pyra nde memb^ra
ventre. O' clemen- icó iepêaçagoéra cyte , 6 piadosi, ódo- kiré ecepiac ucar oce sempre Virgem rébe. nheranêym,
M A R I A . Roga morauçúb erecoçâr
por nós Santa Ma- cêembáe
Virgem
dre de Deos, ^para M A R I A . Etupá
que sejamos dignos monghetá oré recé*
das promessas de Santa M A R I A
Christo. Amen JE- Tupã cy, torêangaSU.
turane Christo remienõígoéra recé,
ore iecoçúbagoâma
ri. Amen JESUS.

Creiâ
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Creio em Deos Padre.

C

Reio em Deos

Padre todo podcroso, Creador do
Ceo, e da terra, e
"8m JESU Christo
hum só seu Filho
nosso Senhor, o qual
foi concebido do Espirito Santo: nasceo
de MARIA a Virgem , radeceo? sob
ppdçr de Poncio Pilato .: foi crucificado , morto, e sepultado. Deceo aos inferjios , ao terceiro dia resurgio dos
mortos i supio aos
Ceos, está assentar
do i mão direita de
Deos Padre todo poderoso : donde ha
de vir a julgar'os vivos | e os mortos.

A Robiár Tupá
JL\ Tuba opacatú
mbae tetirüã monhânga eicatúbãe %
ybâca, ybyabe monhângâra Arobiár
JESUS Christo abé
Ta^ra oiepébác acé
iâra : Espirito Santo imonhangápe pitângamo onhemonhânghãepoéra. Aebãe oâr M A R I A
ababycagoérê)Tma
çüí, Poncio Pilato
morobixâbamo ce«
córeme cerecomemoãbyramo cecou,
ybyrá íoaçâba recé
imoiâripyramo cecou , iiucapyramo ,
itymimb^ramo. Oguegybyo^ apytéripe,ara mojapyrapu-

pé
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Creio no Espirito pé omanabãe poéra
Santo , na Santa çüi' cecobé íebyri,
Igreja Catholica, a oieupir ybâkipe ,
èoitimuíiiCâ^âo doç Tüpã Tuba opaca*
Santos 5 a remissão tá mbaeterirüã modos peccâdos, a re- nhânga êicatúbae e*
sufreiçáõ da carne, catuâba cpty céflii
e vida eterna. Amen Ae çiií túri oicobéJESU.
bãe omançbãe poéra pabé recomonhângane. Arobiar,
Espirito Santo. Arobiar Santa Igreja
Catholica; Arobi&r
Santos recocatú ie*
moiaó iáôca : Arobiar tecoangaipâba
recé morupé Tupã
nhirô: Àxobiar acé
recobé iebyraóâma t
Arobiar tecobe opabãerâmê^mâ. Amen
JESUS.

Ar*
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Artigos da Fé.

O

S Artigos da / ^ Atorze acé re-

Fé *jtequator . v^# mierobiarâmt.
ze. Sete pertencem Sete Tupã reçé ndoá Divindade , e os .ara , Amo sete ian*
outros sete á Huma- de iâra JESU Chri.nidade de nosso Se- sto ncé rõó ráragoénhorJESU Christo. ra recé ndoârabé.
Os sete que perten- Sete Tupã
recé
, cem á Divindade.
ndoârâ ná ei*
O primeiro crer em i. A robiar oiepé Tuhurti sdDetfâ topá opaeatú mbãe
do poderoso.
teeirúa roonhânga eicatúbãeé
«

2. Crer que he Pa 2. Arobiar Tübamo
arei
cecó. „
3. Crer que he Fi- 3. Arobiar TãyraJho*
mo cecó.
4. Crer que heEs- 4. Arobiar Espirito
pirito Santo.
Santoramo cecó.

f. Aro-
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y. Crer que heCrea- 5. Arobiar opacatá
dor.
mbae tetiruã monhangâramo cecó.
6. Crer que heSal- 6. Arobiar moropy*
vador.
cyrõânamò cecó.
7. Crer que he Glo- 7. Arobiar tecóbé
rificador.
opabaerJmê^ma
mêêngâramo cei

có.

Os sete que perten- Sete JESUS Chricem á Humanisto acé roó ráradade são estes.
goéra recé ndoâra , nã et.
O primeiro. Crer 1. Arobiar Tupã
que o Filho de
Ta^ra Espirito
Deos foi conceSanto injanhanbido do Espirito
gapâpe, pitângaSanto.
mo inhemonhangagoera.
a. Crer que naseeo i. Arobiar Virgem
da Virgem MAMARIA çüí iáRIA ficando ella
ragoéra, ababyca •
sempre Virgem.
goêre^mamo cecó pupé memé.
3. Crer que foi por 3. ArobPar acé recé
nós crucificado ,
ybyrã ioaçaba re*
cc
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sepulce imoiarip^roémorto
ramo, iiucápyrõétado.
ramOjitymimb^roéramo cecó.
4. Crer que deceo 4. Arobiar ybf apytéripe igoegybaaos infernos , e
tirou as almas dos goéra, acé râbypy caraib etá an«
Santos Padres que
goéra ãépe turâ^
lá estavão espe*
ma oçorõbãe rerando sua santa
nocemagoérabé.
vinda.
y. Crer que resur* 5. Arobiar âra mogio ao terceiro
ça p^rapu pé cecodia.
bé ie byragoéra.
6. Crer que sobio 6. Arobiar ybâkyao Ceo , está as • pe iieupiragoéra,
sentado i mão diTupã Tuba ecareita de Deos Patuâba coty cena
dre.
be.
Crer que ha de 7. Arobiar âra pa
vir a julgar os vipape túrãgoâma,
oicobebáe, ornavos ? e os mornobãe poéra pabé
tos dos bens, e
males que fizerão. recócatúagoêra ,
cecóangaipagoéra bé repymeên»

ga.

Man*
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Mandamentos da Lei de Deos.

O

S Mandamen- 1""\ Es Tupã acé

tos da Lei de
Deos sãodez.Os três
primeiros pertence
á honra de Deos, e
os outros sete ao
proveito do proximo*
O primeiro: Honra •
rás hum só Deos.
O segundo: Não juraras o seu Santo
nome em vão,
O terceiro :• Guardarás os Domingos , e as festas.

l ^ / recomonhangaba* moçapyr iypy
fúpí moeté recé
ndoâra* amo sete acé
rapixâra rerecó catú recé .rçdoára bé.

Iypy: Eimõeté oiepé Tupã.
Imocáia : Anhctê
eretenhéumé Tuè pã rêra renóía.
Imoçapyra : Eiinõeté Domingo âra
marã tecoâbeymabé.
O quarto : Honra- Imonherondycâba :
rás a teu pai, e • Eimoeté nde rúa tua mãi.^
ba , nde cy abé.
O quiato : Não ma- Imo cinco çàba :
taras.
Eporapitiumé.
Imo
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O sesto : Não for* Imo seis çâba: Eporopotárumé.
mearas.
O sétimo: Não fur- Imo sete çâba: Ndemondarõumé.
rtrás.
O oitavo: Não le- Imo oito çâba Ndevantar ás falso tes- remõemumé abi
recé.
temunho
O nono : Não dese- Imo nove çâba: Enhemomotárum é
jarás a mulher de
nde rapixâra -reteu próximo.
mirecó recé.
O décimo: Não co- Imo dez çâba : Enheraomotárumé
biçará s as cousas
abi mbaé recé.
alheas.
Estes dez Manda- Aipo dez Tupã acé
recomonhangâba
mentos se encerpabé, mocoí ná
rão em dois ^conéibâé pupé rüi. I.
vém a saber: AOpacatú mbaé
mar a Deos sobre
tetirüã çoçe acé
todas as cousas, e
Tupã rauçüba 3.
a seu próximo coOieauçúba iabé
mo a si mesmo.
ace 'õapixâra rauçúbamQ.

Man>
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Mandamentos da Santa Madre Igreja.

O

S Mandamen- O Inco Santa Ma*

tos da Santa
Madre Igreja são
cinco.
O primeiro: Ouvir
Missa aos Domingos 5 c festas
de guardar.
O segundo : Confessar ao menos
huma vez no anno.
O terceiro : Commungar pela Pascoa da Resurrci- ção.
O quarto : Jejuar
quando manda a
Santa
Madre
Igreja.

O dre igreja acé
recomonhangâba.
Iiyp£ Domingo recé > âra marãte*
coabeyma recebe
Missa rendübà.*'
ImomocoIdâba:Ceixu iabiõ nhemombeú.
Imomboçapycâba :
Páscoa iabió Tupã rara.
Imonherundyçâba :
Santa
Madre
Igreja iecüaçupoâ
ia iabiS iecuacüba.

O
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O quinto : Pagar Imocincoçâba: Opá
dízimos , e Fricombo iabi6,Tumicias.
pã çupé oiepé açé
mbaé moiaôca :
õemitymbuéryp^
pujpé Tupã póta
mecngano.
Sacramentos.

O

S Sacramentos Ç Ete Santa Madre
da Santa Ma- O Igreja Sacramendre Igreja são sete. tos.
i. O Baptismo.

I. Y caraíba pupé
nhemboiaçuca.
2. Confirmação»
2.Acé cybápeAbaré
goaçu
nhandy
caraíba nônga.
3. Communhão.
3. Tupã rara.
4. Penitencia.
4. Nhemombeú.
f • Extrema-Unção. y. Acé rêÓ ianondé
nhandy caráiba
rara.
6. Ordem.
6. Nhemõabaré.
7. Matrimônio.
7. Mendâra.
Pcc-
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Receados mortaes.

O

S

1.
2.
3.
4.
y.

1.
2.
3.
4.
f.

S peccados caEte opacatú an
pitães donde
gaipâba nhemo<
nascem todos os ou- nhangábypy.
tros são sete,
Soberba*
Avareza.
Luxuría.
Ira.
Gula»

6. Inveja.
7. Preguiça.

Morerobiareyma.
Tecoatêyma.
Moropotâra.
Nhemõyrô.
Mbaé tí,- memé
caú eté eté.
6. Abá mbaé ca tu
mõacy.
7. Tupã reco recé
nhemboryryêyma.

Vir»
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Virtudes contrarias aos sete peccados
mortaes.
i. T T Umildade i. A li Orerobia*
1 1 contra so1VJL rê) ma roberba.
baixoâra nhemõetéeyma.
2. Liberalidadecon- 2. Tecoate^ma rotra Avareza.
baixoâra Tecoatèymêyma. v
3. Castidade contra 3. Moropotâra roLúxuria.
baixoâra : Moropotareyma.
4» Paciência contra 4, NhemõyrÓ roa Ira.
baixoâra Toçanga/

«»A

5. Temperança con- 5*. Mbãe ú eté , caii
tra a Gula.
etébe robaixoâra ,
oianhoté mbaé í
memé cáú.
6. Caridade contra 6. Abá mbaé catu
Inveja.
mõacy robaixoâra : loauçuba.
7. Diligencia

ale- 7. Tupã reco-recé
iihe-
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re nas cousas de
nhemoryryèyma
)eos contra a
robaixoâra Tupi
Preguiça, ou Acereco recé nhemodia. Poraue Aceryryia.
dia não ne outra
cousa senão huma
desordenada tristeza , e fastio das
cousas de Deos.

?

Os peccados contra o Espirito Santo.

O

S peccados O Eis tecoangaicontra o Es- v3 pâba Tupã Es*
pirito Santo são seis, pirito Santo robai»
xoara.
I. Desesjseração da i. Ybákype çorâ*
salvação.
ma Tupã recé ierobiareyma.
I. Presumpção de 2. Tenhe gatú pase salvar sem mebé ybâkype cora*
t^cimentos.
goâma ierobiâra*
3* Contradizer
a 3. Çupi catú icuaverdade conhecibip^ra çupé ãâni
da.
nhéoiâbo tenhé.

NalinguaPortug.eBrasilica.
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4. Inveja das mer- 4. Oapixâra mbàe.
cés que Deos faz
rama ixupe Tu. a outrem.
pã remimeêngoéra moac^.
5» Obstinação no 5. Tecpangaipâba
peccado.
pupé porêyma.
6. Impenitencia.
6. Tecoangaipagoéra moacy potarè£ma.
Os peccados que bradão ao Ceo.

O

S peccados que y^V Uatro tecoanbradão ao CÍeo \M gaipâba ybâca
são quatro.
^ ^ recéopocépocembãe.
1. Homicídio vo- I. Guemimotáribo
luntario.
é acé poroiucá.
2. Peccado sensual 2. Teco poxy acé
contra a naturerecòrobaixoâra.
za.
3. Opressão de po- 3. Imbãé eimbâé
bres , principalmemetipo Tubemente órfãos, e
£ma imeneó bae
viuvas»
be acé cerecomcmoâmor

B

4*

Y8 Ümpe%^o da ÜoutrinaXJbtifiãa
4. ÍSÍãò pa£àt-jòrttal 4; Móròbykyâra çsao que tràfrálha.
omarãteco repymeênge^irtâ.
Os inimigo^ da alma.

O

S inimigos da \1Í Oçapyr até
âlflfâ sãò três. 1VJL ânga çumarã.

1. O Mundo.
2. O Diabo.
3. A nossa carne,

1. Icó âra angaipa
Ba.
2. Anhânga.
3. Acé rõó.

As Virtudes Theologàes.
A S vir tildes
são três.
1. A Fé.
2. A Esperança.
3. A Caridade.

M

Oçapfrtecó
catú Tu£a
mombegoâba.
íiTnpãrerbbiâra.
2. Tupã recè iero«
biârâ.
3. Tiípã raúçfiba.

Vtr<
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Virtudes Cardeaes.

A
tro.

S virtudeaCar- y^V Uatro teço cadeaes são qua- \ J tu itá.

%.- Prudência.
2. Justiça.
3. Fortaleza
4. Temperança»

I. Tecprâmá ri ieapyçacá.
%• AW çupç^imbae
mêênga.
3. Myatã.
4 . Mbáe-ãlba pote*
ra rénhonhéna.

Os Dons d* Efpirito Santo.

O

S Dons do Ç Ete Tupã EspiÇspiritp. San- O rito Santo remito são sete.
méênga.
1. Sapiência.

a. Entendimento*

i* Tup* remimot|ra rupi mbàle cyiâpa.
ap:
*. Teçocuâl?a.
T

Bii
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2. Conselhçt
3. .Tupã. omotecocuaba rupi mbae
mombeú.
4. Fórtaíèza.
4. JVtvatã.
5. Sciencia.
j ; Moâè cuába.
6.. Piedade.
6. Morauçubâra.
7. Temor dé Deós. 7. TupárnõaM eté*
Os frutos do Espirito Santo.

O

S frutos do T^VOzeTüpáEíEspirito "San- JL/piritoSanto re«
to" são doze.
mimonhânga.

I. Caridade.
2^. Gozo -espiritual.
3. Paz.
4.' Paciência.
$. Liberalidaâè;
<f. Bondade.
7^ Benignidádèt
Sr Mansidão.
9. Fé«
10. Modéstia.

1.
2. Acé ânga roryba
3. Tecocatúi
4. Toçânga.
5:. Tecoàtê^rha.
6. TccÓAngaturâma.
7. Moteúçiibâra.8. Nheranêyma.
9. Tupã rerobiâra#
i&*emuçàiàk
11.
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xr. Continência.
II. Tecòaíba çüí
nhenonhéna.

11. Castidade.

ia» Moropotlrèyma.

Obras de Misericórdia,

A

S obras de mi- S~^ Atorze acé abi

sericofdiai são
quatorze. As 6ete
primeiras se chamão
Corporaes , ou pertencentes ao corpo,
e as outras sete se
chamão Espirituaes,
ou as que pertencem
á alma.
As Corporaes são
estas.

\^j rauçúbaçâba.^
Sete Hypy'Corporaes iâba aba reté
recé ndoara, ê^wo
sete Espirituaes iâ*
ba, aba ânga recé
ndoára be.
Seteabá reté recé
ndoâra na ei'.

1. Dar de comer i. Ambyâcybôía
aos que tem foppia.
me.
2. Dardeb&eraos 2. Vceibôra mo$tu
que tem sede.
3•
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3.-Vestir os nus.
3. Icatúpe • ndoara
moaôba.
4;" Visitar* os 'enfet*- 4. Mb*e âc^bôrâ ,
mos , e ericàfceimondebipyrabe
rados.
repiâca. t
y# Dar pqusad^ aos y. Atara mombytá.
peregrinos.
6. Remir os cati- 6. Imomiauçúbipyvos.
ra rcnocêma.
7. Enterrar os mor- 7. TeÕboéra tyma.
tos.
As sete Espirituaes Sete abã ânga recé
são estasV
ridoâra
, nã ei'.
1. Dar bom conse
lho.

1. Abá çupé cecoca*
túçagoâma mom-

beúi
2. Ensinar'òsigno- 2. Otec&cüâbêyrnrantçs.
bae motec^cuâba;
3. Consolar os tris- 3^ OiCotebébae motes,
apycyca.
4. Castigar, os que 4. Óiçomemoãbae
errão.
*
renoíihéna.
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y. Perdoar as injií- 5. Ç^uerecojnemocias.
ãbueçara , çupé
nhiró.
<5# Soffrer com ;pa* 6. Abarcara cecóaciçncia as.fraquegoéra recé nhe^-:
zas de aospqs
ranç£tna.
!
próximos.
7. Rogar a Deos 7. Oicobebãe recé,
pelos vivos , è
om^nóbâe poé-*
defuntos.
ra recebe Tupã
mpnghetá.
As

A

to.

Bemaventuranças.

S Bemaventu- /^V Ito teça catii
ranças são pi- \^J eté rerecoãi a
oporomõinj
' 1 •'

1. Bernaventurados 1. Teco çatú eté reos pobres de espirecobra oemimorito; porque 4el
târibo é imbãe
les he o Reino
gfonfcae, imbaédo Ceo.
ramo ybâca qgurccóúne.
2. Bçmaveijturados 2.. Xècp caju ejfé resao 05 mansos j fftfipâra qqjieraneym,f

v • I
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porque elles posirêymbãé :
suiráô a terra.
ybf ognerecóune.
3. Bemaventurados 3» Teco catú eté re*
são os que çhorecoâra , oiaceõrão ; porque elles
bae : àébãe imoserão consolados.
apycykypyramo
cecóune.
4. Bemaventurados 4. Teco catú eté re*
ps que hão fome y
recoâra, teco catú
e sede da justiça j
uceitâra : áébãe
porq ue elles serão
imoytarfimbyrafartos.
mo cecóune.
5. Bemaventurados 5. Teco catú eté reos que usão de
recoâra iporauçumisericòrdia; porbaribae : àébâc
que elles alcançaçauçubarip^ramo
ráõ misericórdia.
cecóune.
6. Bemaventurados 6. Teco catú eté resão os limpos de
recoâra ipyámecoração; porque
moamê£mbae:ãeelles verão a Deos
bae Tupã ocepianosso Senhor.
' kine. '
7. Bemaventurados 7. Teco catú eté reos pacíficos; porrecoâra oporoque elles serão
monhyrôbae: ãéchamados filhos bae Tupã rayri
íâba-
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de Deos.
iâbamo cecóune.
$• Bemaventurados 8. Teco catú eté re1
os que padecem
recoâra, teco caperseguiçao , por
tú recé mbaé por
amor da justiça > raráçâra : aébâe
porque deites he
ombáérámo ybâo Reino do Ceo.
ca rerecóune.
Potências da alma.

A

S potências da A i Oçap^r ,mbãe
alma são três. I V x recé ace ânga
ecatuâba.

1. Memória.
2. Entendimento»

i. Mbae recé imáenduaçâba.
2. Itecocuâba.

3. Vontade.

3. Imbâé potaçába.

Sentidos Corporaes.

O

S sen tidos cor- áT** Inco acé reté
poraes são cin- V ^ mbáe cüapâba

co.
iw Ver.

i. Máé.
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%> Ouvir.
2. Mãe readôba*
3. Cheirar.
3. Mae retunfej
4., Gostar.
4. Mbaeiupyra rã»
ânga.
£• Palpar.
5^ Mbae recé mo*
caca andüba.
NoviJ/imos.

O

S Novíssimos /~\ Uarto aba redo homem são V^Jr co mondycâ*
quatro.
^^ ba.
O primeiro he a 1. Teõ.
Morte.
O segundo o JUÍZO. 2. Tupã acé recócuapâba.
O terceiro : Inferno. 3. Anhanga ratí.

O quarto: o Paraíso. 4. Ybâkype toryba.
Confifsao geral.
r ? U peccadpr me A, , Nhémombeú
L i confesso a Deos / v Tupã opacattí
todo poderòs0 -\ a mbãe tetirüãr; mo?
bemaventurada sem- nhânga eicarubãe
sem-
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frt Virgem MA- çupé : Santa MARIA : ao bemaven- RIA abaéycagoeturado S. Miguel refma çupébé S.
Archanjo: ao bem- Miguel Caraíbefy$
aventurado S. João çupébé , S. João
Baptista ; aos San- Bautista çupébé :
tos Apóstolos São Santos Apóstolos
Pedro , e S. Paulo, São Pedro, São Paue a todos os San- Io çupébé , opacatos, e a vós Padre tú Santos çupébé ,
que pequei ^muitas ndébobé Pai Abaré^
vezes por pensa- cetánhé xe aftgaiy
mentos , palavras , e pagoéra recé, teobras ; por minha coangaipâba. ri xe
culpa, minha cul- menduâramo , xe
pa , minha grande nheengaíbamo, guiculpa. Por tüato ro- tecomemoâmo , xe
;ô a bemaventura- angaipâbamo , xe
a sempre Virgem angaipâbamo , xe
MARIA , ao bem- angaipâbetçramo <>
aventurado S. Mi- monanamo .raieruce
guel Archanjo, ao Santa MARIA ababemâvehturad& Sãò -bjrgoérêyma çupá
João Baptista, aos Sao Mâgucl CaraíSantos Apóstolos bebêfcupébé, São
S. Pedro, e S. Pau- João íknitista çupé.
I o , e a todos os bérSantosjApotto.
los
\
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Santos , e a vós
Padre que rogueis
por mim a Deos
nosso Senhor.
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los São rPedrõ, Sãa
Paulo çupébé, op»?
èatú Santos çupébé. j
ndébobe , Pai Abar
ré , ipabé xe rççé
petupã monghctarama ri.

Acto de Contrição.

S

Enhor meuJES U Christo ,
Deos ,- e homem
verdadeiro , Creador, e Redemptor
ineu 5 por seres vós
"quem sois, e porque vos temo , e
amo, sobre todas as
cousas ; me peza
de todo meu coração de vos ter of*
tendido , e proponho firmemente de
vos não ofFender
mais. E dos peccados que contra.vós

X

E iâr JESÜ
Christo, Ti)pjh
eté , apayábetébé *
xe monhangâra, xç
pycyróâma, ndéra.•
mo , nde recol recé , opacatú mbaè
tetirüã acé rauçúba
çoçé , ixé nd£ r?uçúba recébé , aimboacy-, aroiró , xe
pyá çüi' catú opabinhe xe reco angaipagoéra , nde
nhêênga abyagoérar
mo cecóreme, anhenhoné., anhemombeú
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tenho feito vospe beú ipó coríne nde
ço.perdão , e o es- nhêênga aby iêbypero alcançar pelos potarêyma auicra•
merecimentos
de manhé , nde cot£
vosso preciosíssimo xerecoangaipagoéra
sangue, e sacratis- nhiróaóâma recé aisima Paixão.
eruré ndébo, aierobiâribe nde ruguy
imõetê p$r eté recé , nde reóagoéra,
nde /poraraçagoéra
pagrapyreté recebe,
cecé xe iecoçúbagoâmari.
Por tanto meu
Emonánamo xe.
bomPaiJESU,per- rubangãturamighu^
doai-me,ajudai-me, JESUS, ndenhirtf
avei compaixão de ixébo , xe pytyb6
mim. Amen.
iepé , xe raucubar

iepé.

SE-

3*

S E G U N D A PARTE.
COMPÊNDIO
DA

DOUTRINA

CHRISTÃA
Na lingua Portuguesa , e Braailiça.
Em que se contém os principaes mystédios de nossa Santa Fé , para se ensi^nar a maneira de Diálogos aos índios do Estado do Maranhão.
'fc—————

mm*—mm+—mmm—t—^jpjp

DIALOGO

I.

-Qtf í*< pertence d Fé.
•Mèstre.jrX Uem Mestre. A Bápe
I J c r e o u ,.. ^ ,/"\enmeste
\$ék jícoâra oimo mundo i
nhângc?
«

.

-••

Difdpulo.
?peos Discipulo.Xüpiannosso Senhor.
de iâra.
M^

3 2 Compêndio da Doutrina tbriftSa
* M. Pará quem o M. Abá çupébé
creou ?
imonhânghi ?
D. Para nós.
D. Iandêbo.
* M. E para que nos M. Aépe ian<}e mbâcreou anós?^
erâma ri iande
monhânghi ?
D. Para s i , e para D. Ombãeráma ri.
nos salvarmos deicó âra pupébé
pois lhe termos
onheânga rupi
servido neste mu*
iande reco roiré
do.
ybâkype iande ço
pota.
* M. Pois porque se M. Maránamo tepé
conde não tantos ?
abácanhé etéu?
«D* Porque se não D. Tupã graça ,au«
queré ajudar dos
xilios iâba, ybâauxilids que Deos
Icype çoaõâma ri
lhe dá para se saloioupe Tupã re
var.
mimeérigagoéra
recè oiepytybô
potarêytne.
• M . Quaes são os M. Umábãépeabâ
que se hão de
ybâkype oçobâesalvar ?
rama ?
D. Os bons, e fiéis ' D. Christãos angaChristãos.
turâma nhó.-'
*M.Que quer dizer M. -Marã oiâbope
Chri-
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Christão ?
Christão ?
D. Homem bâuti- D. Imongarâíbipf ra
zado que cré, e
JESUS Christo
rofessa a Lei de
rerobiaçâra, inhêESU Christo.
ênga mombegoârabe.
* M. Não bastaria M. Niap^cykixoécrela somente inpemo cerobiaçâteriormente no
ra opyápe nhote
coração ?
cerobiâbo ? \
D. Não: mas ha de D. Niapyçykixoéestar aparelhado
mo, oiurú pupé
a confessala tambe imombèu cabem com a boca
pé cecé omanóquando for necespotá tirüâ imomsario , até morrer
bêúne.
por cila.
* M . QuemheJE- M. Abápe JESUS
SU Christo ?
Christo ?
D. He verdadeiro D. Tupã eté,apyâDeos , e verdabetébé acé 'iabé.
deiro homem como nós.
* M. Como he ver- M. Maránâmpe acé
d^deiro Deos ?
Tupã etéjféu ixupé?
* D. Porque he ve* D. Tupã Tuba opaC
ca-

Í
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dadeiro filho, e
catú mbâe monhânga êicatúbae
único de Deos
rãyreté oiepébáé*
Padre todo poderamo cecóreme.
roso.
* M. E como hc M. Aépe marã apyáverdadeiro hobetéramo cecóu
mem ?
iande iabé ?
-D. Porque he ver- D. Cunha angaturâdadeiro Filho , e
ma ababycagoéúnico da gloriosa
réymaSantaíviAVirgem MARIA
R IA
cerbáe
nossa Senhora.
memb^r etéramo,
oiepéramobe cecóreme.
M. Tem mâi em M. Nixyi tepe ybâquanto Deos nos
kype Tupã etéraCeos?
mo oicôbó ?
D. Não tem mãi, D. Nixyi, nacetéi\
nem corpo, nem
niypyi,Tupã etéprincipio ,' -em } ramo oicòbo.
quanto Deos.
M. E èm quanto ho- M. Natúbí tepeymem tem pai na
b^pe apyâbetératerra ?
mo oicôbo ?
D. Não tem pai, foi D. Natübi onheconcebido sem
monhanghé ocf
pai no yentre.de
iotaíb^re^ma ríghé-
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sua Santa Mãi.
ghépe.
*M. Qual he o sinal M. Mbãépe Chrii
stão iecüapâba?
do Christão?
D. A Santa Cruz. D. Santa Cruz.
M. Maránamtípe ?
* M. Porque ?
D. Porque nella D. lârybo omanômo iande iâraJEmorreo nosso SeSU Christo ? iannhor JESU Chride repymêêngòé*
sto para nos rera recé anhânga
remir.
rata çüí iande pycyrõ recébé.
* M. Que dizemos M. Marã eípe acé
fazendo sobre nós
oiobaçâpa ?
o sinal da Santa
Cruz ?
D. Dizemos: Pelo D. Santa Cruz rásinal da Santa
ángâba recé • ore
Cruz , livre-nos
pycyró iepéTupá
Deos nosso Seoreiâr, ore amo*
nhor de nossos
tarê^mbâra çüi':
inimigos em noTuba , Ta^ra,
me do Padre, e
Espirito Santo rédo Filho, e do
ra pupé, Améh
Espirito Santo.
JESUS ei'.
Amea JESU
M. Para que nos M.Maránamope aca
n
10-

36 Compêndio da Doutrina Chr tf ca
iobaçâbi ?
benzemos ?
D. Pata confessara D.? Santíssima Triiídade3Tába, Tif*
^Santíssima Trinra, Espirito Santo
dade , Padre, Fimoçapyr> aba õilho , e Espirito
cõé, oiepé Tupa
Santo , três pesmemé mombego •
soas , e hum só
âbo nhe.
Deos verdadeiro.
* M. Para que mais ? M. Marina mo bépe?
D. Para confessar D. Santa Cruz pupé iande iâra ianque pela Santa
de pycyroagoéra
CJruz fomos remombegoâbono.
midos.
M. Para que nos M Marânanopeacé
avemos de benzer
iobaçâbetá etáo*
muitas vezes ?
ne?
D* Para que em to- D. Taxe pycyrô
do tempo , e luTupã, xe çunugar , Deos nos lirã, ico âra anvre de nossos ini«
gatpába , anhân*
migos, o mundo,
ga,acérõóbéçüi',
diabo, e carne.
coépe marã xe
recoâpe, oiâbo.
* M. Que avemos M. Marã oicôbope
de fazer para nos
aeé anhânga çüi'
salvar ?
inhepycyró, ybâJcype oieraçó ucá?
D.
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D. Lançoú-os de si D. Anhângamo nhe
feitcs diabos>prei mondou í anhân»
cipitando-os no
ga ratápeceityca.
Inferno.
M. Ficarão alguns M. Ocoabépe amó
delles neste munícó âra pupé?
do?
D. Ficarão, tentan- D. Ocoabé , acé ra.
do-nos t e queâng raâng oicôbo
rendo-nos induace mcangaipâzir ao peccado.
buci potá.
Jfí. Onde estão os M. Umá mepé Cabons Anjos ?
ra íbebê angaturâma recóu. '-'
D. Estão no Ceo. D, Ybâkype cecóu.
M.Não estão alguns M. Ndoicõipe, amó
reste mundo ?
icó yby- pupé.
D. Estão os Anjos D. Oicó Caraíbebê
de nossa guarda
acé rartfânamo :
por ordem de
Tupã
nhéénga
Deos, para guarrupi, anhânga acé
dar-nos do diubo
çumará
çüi', teÇumara çi
nosso inimigo > e coangaipâba çüido peccado.
bé acé rarõaõáma
recé.
* M. Quem creou M.' Abápe erimbãé
Deos no princiTupã oimonhan-

gy-
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pio para povoar
mo ?
a terra ?
D. Nosso primeiro D. Acé rúbyp£ Adã
acê mãy yp£ Eva
pai Adão , e Eva
bé, cecómpnhân^
nossa
primeira
ga^oicüáb oiâra*
mãi , dando-lhe
mo , omonhanseus preceitos pagâramo xe reco
ra que conhecesoiabo.
sem que era seu
Creador, c Senhor.
* M. Que lhes dis- M. Marã êipe ixupé
cecómonhânga ?
se dando-lhe seus
preceitos ?
D. Disse*lhe não co- D. Eúuméicoybáêí
amo ybá cuabêênmais desta fr-uta
ga iyupe (terema( mostrando-lhe
nóume , tereicó
huma fruta) para
pucú icóyb^puque não morrais ,
pé) ãé roiré tereçó
para que vivais
ybákype,nde,nae
longos annos nes*
tãyra, nde remite mundo 9 e demi nó etá pabé ei'#
pois disso vades
Aâne^ire opabi*
ao Ceo, vós , e
nhé
pemanóne
vossos filhos , e
opabinhé peço anetos 5 e todos os
níiânga ratapene
vosses descendeucibé.
M«
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tes , e senão fizereis assim todos
morrereis, e todos ireis ao Inferno.
* M. Guardarão os M. Oicópe erimbaé
iande rübypyTunossos primeiros
pã õecomonhanpais o preceito
gâba rupi?
que Deos lhe poz?
D. Nõic6i.A
D. Não.
* M. Por isso To- M. Emonânamope
anhânga remiaumos concebidos
çübsmo pabé acé
todos escravos do
nhemonhanghi ?
diabo ?
©. Emonànamo.
D. Por isso.
* M. Esse peccado M. Aé iande rúbyp£ angãipago&a
de nosso primeiro
recé abâ anpoéra
pai, he a razão
porque antiguaçóeymi ybâkype
erimbáe ?
mente as almas
dos que morrião
não hião ao Ceo ?
D. Essa he a razão» D* Aé recé.
* M. Onde está M. MamópeTupã
Deos ?
recóu.
D. No Ceo, e na D. YbâfcjFpe ijbff
terra , e em todo
pe ndtficol mbaé
amó
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lugar.
amó cecóâbe^ma.
* M. Podemo-lo M.Eicatúpeacéikétambem ver aqui?
bé cepiâca ?
D. Não podemos ; D. Deicatui, cetéê^
porque he espiri- , menhé.
to.

* M. Pois onde o
veremos ?
D. No Ceo, depois
de nossa morte.
* M. Teve Deos
principio ?
D. Não teve prinei pio.
* M. Não ha de ter
fim ?
D. Não ha de ter
fim.
* M . Quantos Deoses ha ?
D. Hum só Deos
verdadeiro.
* M. Este Deos
quantas pessoas
são?
D. Três pessoas.
* M. Como se

* M.Mamótepe acé
cepiakine ?
D. Ybâkype , iande
reõ róiréne.
M. Iypfpe Tupã
erimbáe ?
D. Niypyi.
M. Auieramànhepe
cecóune ?
D. Auieramanhé cecóune.
M.MobypeTupã?
D. Oiepenhó Tupi
eté,
M. Aépe abâramo
oicôbo mboby^
D. Moçap^r aba.
M. Aépe abáramo
oi-
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chámão essas três
oicôbomarã marape ãe moçapyr
pessoas ?
aba rêra ?
D. Deos Padre, D.Tupã Tuba, TuDeos Filho, Deos
pã Tayra , Tupa
Espirito Santo.
Espirito Santo.
* M. A essas três M. Ixúpebébe Sanpessaos também
tíssima Trindade
chamamos Santísacé íéu ?
sima Trindade ?
D. Ixúpebé.
D. A essas.
M. Maránamooe ?
* M. Porque?
D. Porque são três D. Oiepé Tupânamo goecó pupé ,
pessoas em huma
moçapyr abaranatureza, e essênmo cecóreme.
cia divina.
* M. Quantos Deo- M. Mbob£ Tupãpe
aipó Tupã Tuba,
ses são Deos Pa»
Tupã Tayra, Tudre , Deos Fipã Espirito Sanlho, Deos Espirito Santo?
to?
D. Hum só Deos. D. Oiepé nhó Tupã.
* M. Quantas pes- M. Mbob£ abá pesoas são ?
no ?
D. São três pessoas. D. Moçapyr abá* M. Essas três pes • M. Oiepé Tupã memé-
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mépe ãé Tupã
soas : Deos PaTúba,TupãTa£dre , Deos Filho,
ra, Tupã EspiriDeos
Espirito
Santo 3 são hum
to Santo?
só , e o mesmo
Deos?
D. Hum só , e o D. Oiepé Tupã memé.
mesmo Deos.
* M. Eem quanto M. Oiepé abâmemépe abâramo oipessoas, são também huma só, e
cóbono ?
a mesma pessoa?
D. Não : em quanto D. Nãâni: abâramo
pessoas , o Padre
oicôbo Tupã Tuba,õicõé, Tupa
he pessoa distin
ta, o Filho pessoa
Tãyra õicõé, Tudistinta, o Espiripã Espirito Santo Santo pessoa
to õicõé*
distinta.
M. Qual das três M. Umabae ranhéfoi primeiro ? e
pe crimbãe; umaqual delia s he
Dãebépe amó çocé
maior, o Pddre ,
ceçóu; Tupã Tuov o Filho, ou o
ba , coipó Tupã
Espirito Santo ?
Ta^racoipó Tupã Espirito Santo?
D,
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D.Nenhumas: todas D. Naâni: õioiabesão iguaes.
nhé cecóu.
* M. Tem corpo M. Cctépe Tupã
Deos Padre, Deos
Túba/Tupã TayFilho,Deos Espira, Tupã Espiririto Santo, assim
to Santo ? acé iacomo nós ?
bé ?
D. Não tem cordo: D. Nateceí: Tupã
só Deos Filho deTãyra ãé, iande
pois de se ter feiiabé , apyâbamo
to homem como
onhemonhanghinós , tem corpo
ré é , cetéramo
como nós.
cõyté, acé iabé.
* M. Tem princi- M. Iypypeerimbãe,
io Deos Padre ,
Tupã Tuba * coi)eos Filho, Deos
po Tupã Ta^ra ,
Espirito Santo ?
coipo Tupã Espirito Santo?
D. Não tem princi- D. Miypyi.
pio.
* M.Não terão fim? M. Auierámanhépe
cecóune.
D. Não terão fim. D. Auieramanhé cecóune.
* Aí. Destas três M. Aemoçapyrabâ
pessoas fez-se ai- 'çü^onhemonhang
guqi homem cope araó apyâbamo

Í
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mo nós ?
mo acé iabe ?
D. Onhemonhâng.
D. Fez.
* M. Qual destas M. Umâbáépe aS
moçapyr aba çüi'
três pessoas se
apyâbamo onhetem feito homem
monhâng acé iacomo nós: Deos
bé , Tupã Tuba,
Padre, ou Deos
coipo Tupã Tã£Filho , ou Deos
ra, coipo Tupã
Espirito Santo?
Espirito Santo i
D. Só Deos Filho. D.Tupã Tãyra nhó.
* M. De que modo M. Marãoicôbope
apyâbamo inhese fez homem comonhânghi ?
mo nós ?
D. Fazendo-se mi* D. Santa MARIA
cunha
mbucií
nino nas entraababycagoér^roa
nhas da sempre
memenhé righépe
Virgé MARIA.
pitângamo onhemonhânga.
* M. Quem formou M. Abápe erimbaé)
áé pitanga reteráo corpo deste mima oimonhâng?
nino?
D. Nã© o formou D. Nãamóabáruã,
nenhum homem :
Tupã aé ogoemimas formou-o o
motâra pupénhó*
mesmo Deos sen • te imonhanghi >
Tu-
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do concebido por
Tupã Espirito
Santo imonhanvirtudej do Espirito Santo.
gape.
M. Para que se M. Mbaérâma refez o Filho de
cépeTupã Tã^ra
Deos homem coiandé iabé abâramo nós ?
mo inhemonhanghi ?
D. Para satisfazer D. lande rúbypy
pelo peccado de ' Adam angaipanosso primeiro
goéra, iande angaipagoéra aé abe
pai Adão , e jperepymêênga,ybâlòs nossos propnos, e para li- kype iande çó potá
anhânga, rata çüi'
vrar-nos do inferiande pycyrõ potá.
no.
* M. Como se cha- ]VL Marã èi'pe acé
ma depois de se
conôia cunumi'ter feito minino ? namo , inhemo*
nhângh ire ?
D. Chama-se JE- D. JESUS ei'.
SUS. .
* M. Que quer di- M. Marã oiâbope
-zer JESUS ?
acéJESUS iéu ?
D. Quer dizer Re- D. Moropycyrôâna
demptor.
oiâbo.
* M. De que nos M. Mbaé çüi' tepe
ace
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remio ?
ace pycyró ?
D. Do peccado, e D. Teco angaipâdo inferno.
baçiü' , anhânga
rata çüi' bé.
* M. Que deo para M* Mbaépe oiménos remir?
êng acé repyramo ?
D.Todo seu sangue, D Ogugu^ tecatupermittindo que
nhé, õio çüi' imoé
lho tirassem por
ucá acé recé*
amor de nós.
* M. De que ma- M. Marã oicôbope
neira permitio que
ãé * oguguy mõé
lhe tirassem seu
ucári ?
sangue ?
D. Morrendo pre- D. Ybyrá ioaçába
gado em huma
recé imoiáripyrâ*
Cruz.
mo omanômo.
* M. Elle morreo ? M. Aépeomanóu?
D. Mc;reo.
D. Omanóu.
* M. Quiz elle mes- M. Oipotarépe Jumo permittir que
deos oiúca ixüi'
osjudeos os mapiepycyrõêyma ?j
tassem sem se que •
rer livrar de suas
mãos ?
D. Elle mesmo o D. Oipotaré iand«
rau-
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quiz permitir porauçubetébonhé.
Io muito que lios
amava.
M. Não era elle M. Nã Tupã ruãte
pe ãé ?
Deos ?
D.-Tupã.
D. Sim era.
* M. Poi$ sendo M.AépeTupa omanóu ?
Deos morreo?
D. Não morreo . Na impa , rua
omanó, ceté ocjr
quanto á Divin»
dade: mas só mor- çüi' cemiiaròéra
V
nhó omanóu.
reo quanto ^Humanidade que tinha tomado de
sua Mai.
* M. Por amor de M. Abá recépe ,
mbaéráma recebe
quem , e para que
ceo?
morreo ?
^
D. Por amor de nós , D. lande recé , ybâkype Í2nde çorâe para nos salma recébé.
var.
* M. Não nos avia- M. Ndiaçoixétépemo ybâkype ianmos de salvar se
de recé ceôeymaelle não^morrêra
por nós ?
mo ?
D. Não.
D. Dinçõixoémo.
* M. Para onde foi M. Mamópe iângâ
f óu
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sua alma depois
çóu |ceté çüi'ixcmire ?
de sahir de seu
corpo ?
D. Desceo aos in D. Oguegyb yty
apytéripe.
fernos.
* M. Para que des- M. Mbâe recépe
ceo aos infernos ?
ixóu yby' pyterípe.
D. Para livrar do D. Iande rübypy'
Limbo as almas
angaturametá jandos Santos Pagoéra renocêma
dres.
Limbo çüi'.
M. Quantos lu- M. Mbobype ybygares ha nocencoáruçú yby^apytro da terra que
teripe cecóu abá
servem de moraangoéra recoâbada as almas ?
mo?
D. São quatro. O D. Monherundfc
Inferno, o Pur*
Anhânga . Jratá
gatorio, o LimPurgatório. Pibo dos mininos ,
tanga
Limbo.
Limbo dos San^e o Limbo dos
tos Padres abé.
Santos Padres.
* M. Que cousa he M. Mbãépé anhâno Inferno ?
ga rata ?
D. He hum incen- D. Tatá goaçú eté
dio.de fogo inex- opacatú mbãe aíba
ra-
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racy abá eté poratinguiyel ; e luraçat^bâ vauieragar horribiüssimanhé oguebáemo das pefnas, e
râmeyma, ârihântormenros eternos
dos diabos * e dos ga , tecoangaipâbuçú pupébé omaque morrerão em
nobaèpoéra reco*
peccado mortal.
âbamo.
* M. Que cousa he M. Mbaépe Purga*
torio ?
o Purgatório ?
í). He hum fogo D. Tatá aíihânga
rata árybo min
grande algü tanoicôbãe, abá antor por cima do
gaíuiâma, Ttípã
inferno, em que
graça pupé õanestão as almas
gaipagoéra repySantas dos que
meênghèyfnebe
morrerão em graomanobaépôéra
ça , satisfazendo
angoéra angaipâpor seus peccaba repymondyca*
dos , pelos quaes
ba.
não satisfizerão
inteiramente neste mundo.
* M. Que he ó M. MbSe çupépe
pitanga Limbo
Limbo dos miniacé iéu?
nos ?
t
D. He huma caver- D. Putunuçií tatá
Í)

itioü-
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na obscura por eimondycâba íry
bo oicôbãé,pitân#
ma do Purgatório
ga imongaraibiem que estão os
pyreyma recoâmininos que falbámo çupé.
lecêrão sem bautismo.
* M. Que cousa he M. Mbae çupébé
acé Limbo dos
o Limbo dos SanSantos Padres ,
tos Padres y ou
coipo Seyo de
Seio de Abrahão?
AbrahaÔ íéu ?
D.He huma caverna D. Yby coáruçu pipor riba do Limtanga Limbo âr^bo do« mininos ,
bo õicôbae, ianem que estavão
de rubyp^ anga$ntiguamente as
turámeta angoera
almas dos Santos
rendagoéra erim*
Padres antes que
baé , iande íâra
Christo Senhor
JESU Christo,
nosso as livrasse
íxüíípyçyrõagoédelle.
ra ê^mebe.
* M. Que fizerão M.Marãiabépegrá
ao corpo de nosso
iande iâra reoSenhor ?
boéra rerecóu?
D. Sepultâpf!o-oem D. Itá earameméa
hum sepulchro de
pupé inonghi ÇO
pedra fe c liando- o.
kendâpa.
M-
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M. Por ventura dei - M. Oicó põirpe ituxou de estar sua
pã ceõboéra çüi',
divindade no seu
coipo iangoéra
corpo morto , ou
çüi' cera?na sua alma, apartada* delle ?'
* D. Não deixou D. Ndoicóp&ri.
de estar.
M. Esteve muitos M. Okéretápecèôdias na sepultura ?
boéra omondéba
goéripe?
D. Não, ao tercei- D. Nââni: âra moçoro dia resurgio
p^ra poupe ornaimmortal, e mais
nóbaeramè^ma
luzido que o Scl.
cecobé ieb^ri co«
arac^ çoçe obe»
rapa.
* M. Que fez de- M. Marãpe Cecdu
pois disso ?
ãé riré ?
D. A cabados qua D. Quarenta âra pârenta dias subio
bire, àcf oboíá
ao Ceo, á vista de
etábé robaké yby*
sua' Mãi , e de
t^ra monte de
seus Discípulos ,
Olivete iâba çüi'
do meio do mon«
ixóu ybâkype.
te de Olivete.
* M. Mandou ai- M.Ombõurpe,erimD ü
baé
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guma cousa do
baé mbaé catt£
amó ybâca çüi'
Cco a seus Disobòiá etá çupé ?
cípulos ?
D. Mandou-lhes o D. Ombõur Topa
Espirito Santo ,
Espirito Santo ,
tatá endy etá acé
em forma de línapecú abyâtê^má'
guas de fogo, entüra iecuapâbaba
chendo-os de apupé Tupã raumor Divino , e
çubapupébe iândando lhes coga poracá, opacanhecimento das
tubé coiépc abá
línguas de todas
nheênga cüabucá
as Nações.
ixupé.
* M. Que faz no M. Marãpte cecóu
coyr ybâkype?
Ceos agora ?
D. Está assentado á D. Tupã Tuba ecatuâba Qoty cêtaí,
mão direita de
Deos Padre, estiYabebé imõetép^mado , e veneraramo cecóu.
do como elle.
* M. Deixou nosso M.Oceiáfpcerimbãe
iande iâra JESUS
Senhor J E S U
Christo algtía pes
Christo amó abá
eoa nesre aiundo
icó àra pupé oguc"
em seu lugar antes cobiâramo ybâkyde subir ao Ceo ? pe ixô eymebé?
D.
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D# Deixou S. Pedro, D. Occiâr S. Pedro,
opábinhe aba ré
e todos os seus
goaçú Papa de
Successores que
Romaiâba, San*
se chamao Papa
ta Madre Igreja
de Roma, e go
Catholica rerevernao a Santa
coâra be.
Madre Igreja Catholica.
* M. Que cousa M. Mbaépa Santa
he a Santa Madre
Madre Igreja CaIgreja Catholica
thoüca de Roma?
de Roma?
D. He a Congrega- D. Opábinhe imongaiaíbipyra JEção de todos os
SU Christo reroFiéis Christãos
biaçâra, ico âra
que estão derrarupi oicôbãé nhêmados por este
inhânga , Abaré
inundo, cuja cagoaçú Papa iâba,
beca he o Papa ,
a quem todos obe- JESUS Christo
iande rubixabeté
decem como ao
recobiâra, nhêênVigário de nosso
ga rupi oicôbae.
Senhor J E S Ü
Christo sua cabeça principal.
M.
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* M. Quaes são os M. MBãépe Santa
Madre igreja Ca
sinaes verdadeiros
tholicà iecüapâb*
da Santa Madre
Igreja Catholica ?
eté?
D. Ser huma só San- D. Oiepé nhó cecó ,
ta Madre Igreja
angaturáma cecó,
Catholica, e Apoopábinhe recé
stólica, resuscitandoârarno , Carem se mortos , e
tholica iâba, cecó.
fazerem sesónel*
Santos Apóstolo*
Ia muitos milaremimómbeiuagres por Deos nos • goéramo, Aposto*
so Senhor, para
lica iâba, cecó.
que creamos nella,
ipupé nhó Tupa
e para que obedeteõboéra.môing&çamos a todas
bé iebyra, rnbae
suas ordens.
etá iabaibetébáe
mõabâibeymabé}
iande cerobiâra
potâ,inheên^apabé rupibé iande
reco pota.
M. Avemos de M: Opacatiipe acé
crer tudo o que
Santa Madrelgrecrê a Santa Maja remieròbiâra
dre Igreja Cathorerpbiârine ?
lica ?

D.
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D. Tudo até mor- D. Opaca tu , cerorermos na sua Fé
biárabé acé ôgoesem nunca a larromânóne, cerogarmos.
biapõirê^ma.
* M. Porque ave- M.Maranamopé acé
mos de crer tudo
opacatú
Santa
oquecré a Santa
Madre Igreja remierobiâra rcroMadre Igreja Cabiârine ?
tholica ?
D. Porque Deos o D. Tupã remimomrevelou, e a Santa
bêuapoéramo cecóreme , Santa
Igreja no-Io enMadre Igreja ncê
una.
mbõéçagoéramo
cecóremebé.
*M. Não pôde Deos M. Dcicatúipe; Tupã abyábo coipo
enganar-se , ou
iande moabyucâ ?
enganar a nós ?
D* Não' pôde ; por- D. Deicatúi; opacatú mbpe tetirüã
que tudo sabe, e
cu^pâramo cecó*
he summamente
reme , iangatürâbom, e Santo.
metebé cecóremeno.
Deicatúibépe
M. E não pôde M.
Santa Madre Igreerrar a Santa Madre Igreja, ou fa« ja aby abo, coipo
\ian-
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iandé moab^ucí.
zer-nos errar a
nós?
D. Não pôde ; por- D. Deicatúi, Tupã
Espirito Santo.
que he governada
cerecoâretéramo
pelo EspírítoSancecóreme iânghe*
to, o qual lhe inme cecorâma ri
spira no interior
imotecocuâpa.
o que ha de fazer.
* M. Por isso tam- M* Emonanabépç
CQra acé Santa iéâ
bém chamamos
Igreja çupé?
por ventura á
igreja Santa?
D. Também por is- D. Enconánâmobé.
so.
* M. Como he a M.Mgrãpe ipó San*
tà Madre Igreja
Igreja a Congregação de todos os
opabinhé imon*
fiéis Christãos , s? garaibip^ra nheiestão espalhados
nhângâ coei coápor todo o munibo oioçúi icoaê^
do 9 e divididos
meíé ?
huns dos outros i
D. Porque estão D. JESU Christo
rprobiçá pahéngtodos unidos na
mo ogóeçó pupé
mesma Fé deJEiioauçumenjiéacá
SU Christo, e no
jçpesmo íimor .euaipó íéii.
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tre si pela communicaçãodesuas
obras.
* M. Communicão M. Oimoiaó iaókíentre si as suas
pe Tupã recé máboas obras ?
rã ogoeçó oioupé?
D. Communicão : D. Oimoiaóiaoc :
mas nao aos exte coangaipâbetc
commungados ,
pupéoicobáe çirnem aos que não
pé , Excommun*.
são bautizados.
gados çupé ,imongaraibipyreyína *
çupebe biã ndomoiaó iaóki.
* M. Póde^oSum- M.Iecatúpe: Abaré
goaçu Papa anmo Pontífice dargaipâba recénhlnos perdão de nosró méênga acêbo,
sos peccados coTupã recobiâramo quem está em
mo oecó pupé ?
lugar de Deos?
P. Pôde , e podem D. Iecatú : iecatubé opábinhe amÔ
também todos os
Pai' Abaré Missa
mais Sacerdotes
monhangâra, ipode Missa absoltaçâpe acé robavendo-nos com
çâpa.
sua licença.
$/L Ha nosso Se- M, Ouribópe ira
ian-
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«hor JESUChriiande iára JEsto de tornar a vir
SUS Christo ybâdo Ceo em algum
ca çüíne;?
tempo ?
D. Ha de tornar a D* Ouribé, yby tíivir depois dè se
páb iréne,
queimar todo este
mundo. .
* M. E todoé nós M. Opacatúpe acé
a vemos de acabar
abé acé pâbine ?
também ?
D* Todos nós tam- D. Opacatú acéânbem;só a nossa aiga nhó ndopábima não acabará
xoéne auieratnanunca por ser imnhé omaôobíferâmortal»
mêyma cecóremei
* M. Todos ave- M. Oicobé jebyrimos de resuscitar
pe acé pabé ãé
depois disso em
roire , có acé reté
estes nossos proãé memé pupétie ?
prios corpos ?
D. Tòdõô âvefnos D. Có acé reté aé
dó resuscitar nesmemé pude»
tes nossos próprios corpos.
M- Para que ha M. Mbstemonhân*
nosso Senhor JEgâpe iande iâra
JEL
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S ü Christo de
J E S U Christo
tornar então a vir
ruiebyri yhaca
do Ceo ?
çüi' ãéremene ?
D. Para julgar os D. Oicobébae^ omavivos , e os mornobãepoéra pabê
tos.
recomondyca.
* M. Qpaes são es- M. Abá çupébé oiscs vivos ?
cobebàe acé ieü »?
Dê Os justos que D. M>k angâmrama, Tupã graça
morrerão nagra
acé ânga recobéca de Deos , que
çábeté pupé ornahe a verdadeira
nobãepoéra.
vida de nossa alma.
* M. E quaes são M.Abápe aipó ornanobãepoéra.
esses mortos ?
D. Os ímpios que D. Aba angaibôra
fallecêrão em pec • teco angaipabeté
acé ânga reõeté
cado mortal', que
iâba pupé om a nohe a morte de
bãepoéra.
nossa alma.
M. Que fará nos- M.^ Mârãpe iande
so Senhor aos jusiâra irá iangaturâma rerecóune ?
tos ?
D. Leva-los-ha ao D. Ybâkype ceraCeo , a estar com çôune Tupâna f
pyri opábinhe te-.
Deos gozando ascó
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sim na alma cocó catú recéoie*
mo no corpo, de
coçupa
oanga
todas as felicidaogoeté
pubété
des para sempre
auieramanhe.
M. E que fará M. Aépe irã angaiaos ímpios ?
pâbãe çupe marã
cerecoune ?
D. Os mandará ao D. Anhânga ratápc
inferno a estar
imondóune opa*
binhe teco aíba
com os diabos no
fogo padecendo
porarâbo oânga
todos os males asogoeté pupebé
sim na alma coanhânga irúnamo
auieramanhe.
mo no corpo por
toda a eternidade*
* M. Credes todos M. Ererobiar catape aipo nderemioesses artigos da
robiarâma Santos
Fé encerrados no
Ajpostolos Credo
Credo dos Santos
pupé oicôbae.
Apóstolos ?
D. Creio-os firma- D. Arobiar opacatá
cerobiaripyra çomente sobre todas
as cousas criveis ?
* M. Porque os cre- M. Maránamope o^
des sobre todas as pacatú cerobiaripycousas criveis?
ra çocé. ererobiar ?

D*

Na língua Portug.e Brasílica* 6t
D. Porque os revc- D. Tupã eté renii~
"
mombêu agpéralouDeos
nossoSenhor que he a ver- mo cecóremeSanta Madre Igreja
dade infallivel , e
de Roma acé
no-lo ensina aSanta
mboeçagoéramo
Madre Igreja Cacecóremeno.
tholica de Roma.
M. Na Santa Madre M. Santa Madre
Igreja pupé nhó*
Igreja de Roma
tepe, Tupã teõsomente faz Deos
boéra moingoiemilagres , como
he resuscitar mor- bfú , mbãe etá
iabaibetébae motos, para mostrarabaibeymebe, ainos qué elle he
póbae õemímomque revelou estes
beuagoéramo ceartigos da Fé,
querendo que os có cüamêênga, iande ce obiárapotá?
creamos ?
D. Nella somente. D. Ipupé nhóte.
M. Daneis cõ mui- M. Ereimeêngpemo nde ânga ndeto gosto a vossa
romimotâra rupi
vida pela confisCatú cerobiaçâpesão delles sendo
mo ? \
necessário ?
Dr Daria de todo D. Xe pyá çüi catú,
meu coração , e
xe ror£ba catú
com grandíssimo
mobé aimeínghgosto.
mo.
DIA-
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DIALOGO

II.

Do que pertence d Esperança?, * Grridade , &c.
* M. T> Asta por
J j ventura
crermos em Deos
para pos, salvarmos ?
D. Não , mas avemos também de
ter esperança nelle.
* M. Qyaessãoos
prirícipaes motivos de nossa esperança ?
D. O summo poder
de Deos,sua summa liberalidade f
summa bondade,
e misericórdia :
as promessas que

M. A Uiépe cera
x \ acé Tupã
rerobiâra ybâkype acé çoagoâma
ri ?
D. Naâni, cecé acé
ierobiar abéne*
M. MbaépeTupã,
recé acé ierobiaçâb eté ?
D. Tupã myatã eté
eté,* cecóatêymêy*
mete eté, iangaturáma , iporaucubâreté- etébe.
accboiimombeua-
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goéra, lande iâra
nos tem feito, e
JESUS Christo
a morte , e paixão de nosso Sereògoéra béno.
nhor JESU Christo.
* M. Quaessão as M. Mbae ranhépc
principaes cousas
?cé óierobiârT uque avemos de
pã recé, mbaé reesperar de Deos,
cebe acé iérureóe pedir-lhe em
ranhé ixupé otunossas orações ?
pã mongetaçâpe*
ne ?
D. A estimação t e D. Tupã réra moehonra de seu san • téçàbamo , acS
to nome , o perrccõangaipagoéra
dão de nossos pecnliirõ , Tupãna
cados , a divina
graça , ybâkype
graça , e nossa
acé çorâma be.
salvação.
* M. Que mais de- M. Mbaé abépe aipobSc riré?
pois disso ?
D. Todos os bens D- Opábinhe acé
reté acé ânga reque hemos mister
cotebé çâba bé.
assim para nosso
corpo como para
nossa alma.
M.
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* M. A quem ave- '* AL Abá çupépe
acé ieruréõ õeté
mos de pedir a
niaraneymaõâta»
saúde d$ nosso
recé > oànga reco*
corpo , e os bens
caturâma recebe?
de nossa alma?
D. A Deos nosso D. Tupã çupé, áé
nhó: mbaé catú
Senhor; porque
pa&é méêngârasó elle he dador
eféramo eecóríde todos os bens.
me.
* M E a Virgem M. Mbae recépe acé
ieruréo, Virgem
MARIA SenhoMARIA Senh*
ra nossa , e aos
ra nossa çupé,
Santos Anjos , e
Caraíbebé Santos
Santos do Ceo
ybakvpôra amó
que pedimos com
çupeoé cecé oieesperança nelles?
robiacatuâbo ?.
D.Pedismos-lheque D. Toicó acé recé
sejão nossos axi- . Tupã mongheta*
\j
vogados 4 e inter- çâramo ioãbo:tacé
moieçocub ucar
cessores diante de
acé ieruréçagpé*
Deos , e nos faramo oiâbo fa&.
cão alcançar o
despacho de nossas petições.
* M. Como saber©- M. Marã iabépe iaro*
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mos hão esperar
robia cüácattíTuparece, ixupébé
em Deos, e peiande recotebéçâdir-lhe tudo o oue
ba pabé recé iâ*
hemos mister ?
ieruré cüa catúne?
D* Sabendo , ê en- D. Orerüba cüacatuâbo.
tendendo bem o
Padre nosso.
* M. E como sabe- M. Aépe Virgeirt
remos pedir bem
MARIA Senhoi Virgem Senho*
ra nossa, marã iara nossa ?
be iaierurecüácatúne ?
D. Sabendo bem a D. Ave MARIA,
Ave MARIA > e
Salve Rainha abe
a Sal ve Rainha, e
cüâcatúreme: iepí
rezandorlha sem»
memébe. çaangá
prc, com grande
bcüpé cecéoiero
biá étébo.
confiança nella.
* M. Avemos de M. Iaimoetébépé
iande iâraJESU
venerar também
as imagens de nos- Christo raângâ;
bamo,Virgem Seso Senhor, daVirnhora nossa raâjfc
gem Senhora nosgâbamo Saftto*
sa , e dos Santos
ybâkypóra raânrf
do Ceo, fazendo
1
á
ML
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oração diante dei*
gâbamo Be Tupi
ias ?
monghefábo çobaké?
Avemos .de ve- D* Iahnpeté catúne >cecé iande maen-'
seralas por sefem
imagens , e repre- duâramo , Çaa*£
gabo cecófcemeu
aentaçõs suas.
* M. Esperais* em M.- Ereicrobiárpt ,
Tupana porauctf*
Deòs nosso Sebara recé, iandé
nhor que por sua
iára JESU ChriDivina misericórsto reéagoára redia , e pelos mecé Virgem Serecimetos.de nos*
nhora nossa, opa»
so Senhor JESU
cattibé ybâkypôChristo, epela
ihtereessão daVir* ra nde recéTopí
gem Senhora nos*
mon^
sa5 e de seus Sanrecé, nde"angan
tos vos ha de per* pagoera
nhirft
doar vossos pet*
agoâma , TupS'
cadòs, e dar-vos
graça , ytókyp^;
a graçi, e glo*
nde çoagoâínabt
nar
D. Espero com to- D. Aierobiar etfc
da; confiança
Do
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Do que'pertence â Caridade*
*MT)OdemossaI- M. TJIcáttipéacé
JL Var-nos sem
Jj/Ojôbjoybâamarmos aDeOs ?
kvpe Tupi rau*
çúbe^mamo ?
í). Não poiemos. D. Dèicatâi.
* M. Forque mo* M. Maránamope
tivo amamos a
acé Tupá rau§ú*
Deos ?
bi ?
D. Porquê heflosso IX Ogubetéramo ,
Pai verdadeiro,
omonhangâramo,
nosso Creador,
opycyrtíânamo
nosso Salvador ,
cecòrème: mbãe
dador de todd
câtú pabê* mèêribem, e finalmen- gâfamò , cecòrete porque hè summe , iangatüram
mamente bom, e
eté,opacatú mbaé
por isso amável
$oçé , oiòecé é
sobre -tudo s'o pot
içaufubipyramó
ser o que he* •
cecóremebe. *
* M. De que ma- M. Marã iabépe acé
nelfa avemos de
Tupá rauçúbine ?
amar a Deos ?
'

»-

& Avemos d«Iama- D. Opatatú mbâe

* 1

*

™

"*v

1

6$
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Io sobre todas as
tetiriiã çaucubt
cousas andeis.
pyravçoçé*. ac£
çauçübihe.
* M. Gomo ama o M* Marã gatú ti&
homem a Dcòs sope acé Tupã raubre todas as couçúhi «íbãé tetiriiã
sas ?
çoçé ?
D;* Amando*) , e D#- Ombaé çoçé^,
cstimandbrO mais
Qgúba,x)C^,õeco-?
que suas fázèjndas,
bé, oayra, goemique seu pai v<q ue
reco çoçé çauçâ*
troa mãiYsua vipa,imombãéet6fv
da., seus filhos , e
oo r
sua mulher.
* M . Também ave- M* Oièauçúba*»bemos de amar o > bépe/acé oapixânosso pròxá*i#>>co«
ra rauçúb^ Tupi
mo a nós < mespecéto*
mos; por amor de
Deos ?
Ú. Si Padre*
D, Vi Ifaft ;
* M. Como-ama- M'. Aépe marã 3tê
mos ao nosso pnrrecóu oieauçúba
ximo como a nós
iabé catú oapixâ^
mesmos ? %
ra rauçupa ?
t>.
Alegahdo-hos D. Oeco catú rede seus befisy sattçé ogorjrpa iabé y
im~*
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«de, e bons succesimbaé catú *recé
soG^omonosalè*
cêcó catú recébé
sEramos dos nossos ogor^bamo f ce*
-*
11
próprios, nao lhe ' có memoã pota»
re^ma.
desejando mahienhuni. "^
* M. Amais a Deos M.Ereçauçüpe Tupã opacatu mbae
sobre -todas as
tetiruã çoçé ianpousas só por sua
summa bondade ? gaturã eté recé.é.
D. Amo-o de todo D.Xe pyâçüi' açauçúb.
meu coração.
* M. De que ma- M. Marã iabépe ac5
o Tupã rauçuba
neira damos a coaecuabucan r
nhecer a nossa
caridade ?
D# Recebendo o D. Onhemongara?»
pa Tupã acé reSanto Bautismo ,
comonhangâba
;uardando a Lei
rupi], Santa Maie Deos , e da
íSantaMadre Igre- dre Igreja acé
recomonhângâba
ja sem quebrala.
rupibé oicôbo,
oangaipâba, pupé
iiaíbyeyma.
* M. Quantos' são M. Mbob^pe Tupã acé recoíooás* Mandamentos
nhân&
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da Lei de Deos ?
nhângâba.
D. São dez. Vede D. Opacombo dcx
pagina io f
iâba. Pag. 10.
* M. Quantos sãQ M. Mbebype Sanos Mandamentos
ta Madre Igreja
da Santa Madre
acé recomo^hanJ
Igreja? ^
gaba?
D. São cijiço* Pag. D.Cinçoceçóu^Pag.
Do pescada.
*-M, f* Om< que
X^j se quebra
a Lei de DçOs ,
c da Igreja ?
D. Com o peccado,
que hehüaoffença de Deos contra
a sua Santa Lei.
* M. Quantos geheros de peccados ha ?
D* Ha três principães. Ò Peccado
t>riginal que her*
ftemqs 4? nosso

M, \ / í Baé pup£
i . V1 ber acéTupã nheênga abyu?
D. Tecoangaipâbá
Tupá nhêêhg*
abyagoéra pupé»
M Mbobype teco*
coangaipâbapioa*
name^ma ?
D. Moçapyr oatu.
Iande rübypy- Adam recoímgàipa*
goérç yp£, iaodé
re-
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primeiro pai Adã.
recé cêit^ca goéPeccado mortal.
ra, peccado origi|ue he huofta <rfnal iàba. Tecoanença grare .da
gaiipâbuçú Tupi
Lei de Deos. E
nhêénga abyagoépeccado Venial;
rcté , peccado
que hehüaoíFenmortal iâba : Teça leve de Deos
coangapâba mira
nosso Senhor*
Venial iábabe£

Í

* M. De quantas M. Marã marãpe
maneiras quebrão
acé Tupã acé
os homés os Manrecomonhangâba
damentos da Lei
áb£u ?
de Deos?
D. Pormáos pensa- D. Omaendúar âimentos, mas pala- bamo,onheêngai*
bamo , õecomcvras, e más obras.
moâmo.
M. Como se que- M. Marãpe acé
omàenduâr ãi'babfão os Mandamo Tupã acérementos pormáos
cómonhangâba *
pensamentos ?
abyú?
D* Querendo os D. Ómaenduár ai'ba rauçâpa, imomáos, pensamenr^pa, joioçüíceitos / deieitando-

ji
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se nelles, e não
tykèyma»
os lançando de si.
M. E por más pala- M. Aépe onhêén*
vras como se quegaíbamo marã?
brão?
D. Fallando pala- D. Onhêêng pox^
vras deshonestas ,
poxyramo , onhêfallando palavras
éng tenhé tenhéociosas, e dizendo
mo: Tupa ccty»
algua cousa que
coipó toapixára
jeja contra Decíç > ^recé onheèng meou contra ó pro- ^moânâmo*
.. ximo.
M. Por más obras M. Aé ogoeco mecomo se québrão
moânamo marã03Mandamentos?
pe acé iiabyu?.
D* Fazendo alguma D« Tupã nheénga
.obra má, ou manrupi oicoêyma,tedando-a fazer, ou
cõangaipâba recé
aconselhando, ou
oporoimbõébo *
aprovando*, >
oporopoâia, opo*
romorypa:.
* M. Quantos são M. .Mbobype opaos peccados capicatú angaipaba
f aês ? , v..,
mohhangâbyp^ 11
D. São sete. Vede D* Sete, Paginai4*

M.
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* M. Porque se cha- M.Maránamopeacé
ma o peccado teÕ,coipo peecado
grave peccado mcrtal, tecoangáU
pabeté çupé iéu ?
mortal ?
P. Porque nos pri- D. Tupa rauçúba
graça iâba acé ânva da graça de
Deos, que he a vi- ga recobeçâbeté,
7
acé
çüi
imoca •
da verdadeira de
nhemucáreme ,
nossa alma , e nos
ybâkype acébo
priva da visão de
Tupã repiacucâDeos para semre^me.
pre.
* M. He o peccado * M. Mbãe ãi'betépe
cousa muito má? " peccado ?
D* He cousa péssi- D#; Mbãe ai'beté cata : cecé é Tupá
ma: porque por
acé rauçúpècáo ,
elle só nos priva
Deos de seu amor, anhânga pope at£
miénga^
c nos deixa em
poder do diabo.
Das boas Obras.
tM.ni Eraos ain- M.TArecópe amó
JLãéybakypeacé
X da outros
reraçoçâbp, aipo
meips 4e nossi sal*
pdp-
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vação fora estes
nderemimombéuí
<jue já dissestes.
agôéra çüi' ?
D. Temos as boas D. larepobé ,vtccócatú, virtudes cer*
obras , as virtubae. TupS graça/J
des, a graça, e os
Sacramenta abé.
Sacramentos.
* M.. Que cousa he M. Marã^oiâbope
Boa obra?
obra boa ?
D, He húa obra feita D* Acé recóagoém
amó,* Tupã grana graça cte Deos,
ça pupé , Tupi
por amordeDeos,
recé, coipo amq
ou do Ceo,ou por
tecocatú virtude
temor do inferno,
iâba recé, aeé re«
ou por motivo de
mimonhangoéra.
alguma virtude.
* M. Quantos gê- M. Mbob^petecoi
catú boas obras
neros ha de bpas
iâba ?
»
obras ?
D. Ha três princi* D. Moçapyr cata.
Tupã monghetá,
pães. A oração, ú
jejum , e a esmoieçuacüba^# acé
la.
Tupã recé mbâe
tttéênga.
* M. Quantas são M. Mbob^pe açé
as obras de Miseabârauçubaçába?
ricórdia ?
D. São quatorze: se- D. Quatorze. ,jsere
^
Cor-
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te Corporaes que
Corporaes iâba
pertencem ao cor- abjureté recé ndoâra, amo sete Espo, esete Espiirituaes iâba,abí
rituaes , que pernga recé ndoâra
tencem à alma.
be. ecepiac. pag.
V*de pag. >I.

?

21.

Da Virtude,
Ue cousa
he virtu*
de?
P. He huma boa
qualidade que existe em nossa alma ,a qual nos faz
bons, e virtuosos.
* M. Quantas são
as virtudes Theologaes ?
D. Sío três 5 Fé ,
Esperança, ç Ca-

*M,

Qi

M, A yTBHépete^
JLVX cocatú
Virtude iâba ?
D. Mbãe catú amo
ace ânga pupé
guâra , acé moan" gaturã çâbamo.
M. Mbob^pe: Teca tú Tupã ijiomr
begoâba ?
D. Moçapyr Tupí
rerobiâra Tupã
recé ierobiârá ^
Tppã raufába.

Da
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Da Grafa,
* M. /^VUecou- M. \ >f Bae çupéJ V l pe Tilpl
y / sa he a
graça acé 'ièa}
graça ?
D. He huma cousa D. Tupã acé raucuba, ogoecó popreciosíssima ^cõ
taçâba rupi acé
a qual Deos nos
ânga recobeçâbeama , e com a
t é , imomoraugâcpial fazemos sua
fceté, ybâkype *cé
Vontade; com a
qual nossa alma
reraçoâba be gratdve vida sobreça santificante w
natural i e esta
jjáe çíipé.
muito íermosa, e
>or meio da q uai
úmos ao Ceo , e
$alvamo-nos, chamada graça santkficante.
* M. Ha outra gra- M. Oicobépe aiptf
;a chamada auxilgraça santificante
io Divino, fora
çüi' / amoae graça
desta graçg jque
Auxilio Divino
chamamos santicoipo Tupã acé
ficante ?
pytybóçâbamoiiba?
D.

}
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D. Oicobé?
D. Ha.
M.Dá Deos sempre M. Teííoangaipabôeste auxilio aos
raçupebépececopeccadores , em
bépUcu^Tupaaipo graça auxilio
quanto» vivem nesdivino iâba mcênte mundo?
ghi iepi ?'
D. Sempre lho dá D. Oimêéng iepi;
toiepea tecoanpara que se apargaipába çüi', tõitem do mal, e sioó teco cate recé
guão o bem*
oiâbo.
M. Porventura so- M.Graçasantifican^
mos santos nesta
te rãangâba rupivida , e na- outra
pe cerãracé angairtiedkfcTcfa graturam ico arâ pu«
ça santificante ?
pé, amó âra pu<
pebé ibâkvpe.
D. Si Padre,
D. Pá ?a¥.

Dos
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Dos Sacrameniosé
* M. f~\ Üéíéotí- M. V/fBaépé^aiw
yjhé
Sál Y i t a Madre
^*<:rameiiIgreja Cáfhólica
to da Santa Ma- Sacramento ?
drè Igreja Catholica ?
D. He hum sinal vi- D« Tupana gfaçá
sivel da graçaJnicepiakipyrêyma
visivel, instituído
cuapâba icepiaj
de nosso Senhor
kipjrramò *Ç iatv
JESU Christo ,
de mogafafbaaõâpara nossa satftimari* iande iâra
ficaçãtf.
J E S U Christo
oreitfíihGfthartgoéra.
* M. Como rfòs M . Marã Oicôbopfc
santífica Deos põr
Tupã Sacramenmeio dps Sacratos pupé acé
méritos i
mongaraíbi i
D. Perdoando ós D. Taçara çupé
peccados aquém
onhirOnamo f o
os recebe, e comgraça , ógoecd*
municando-lhe sua
catuagoera abé
meén-
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graça ,'e merecimèênga ixupé.
mentos.
* M. Que fazemos M. Marãpe acé reantes de recebercóu tari ianonde ?
mos os Sacramente» ?
D. Arrependemo- D. Oimoac^ cata
nos de nossos pecõangaipâba Tupã
cados por ámòr
recé opyápe r .cede Deos , com
royrômo, ceroieproposito de uão
bypotâte^ma autornar a peccar
ieramánhé.
TCíÚt.

* M. Quantos são M. Mbobfpe Sanos Sacramentos
ta Madre Igreja
da Santa Madre • Cathfalica SacraIgreja Catholica ? «mentos ?
D* Sãa sete; Bau- D. Sete &c. Ecetismo , &c. Vede
piac pag. 1 3.
pag- 13,
* M. Qae coüsa he M. Mbaepe y caraío Bautismo ?
ba pupé acé nhemoiaçúca ?
D. He o Sacramento V. Ahhâitga remipeto-qual de Mera- - auçÜba çüi' TuVOÍ do di^bo ^o• c pã ràr^amo * San*
ia
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mos feitos filhos
ta Madre Igreja
de Deos , e hermembyramoybâ-'
deiros do Ceo, e
eapoíâmabe acé
se destroc o pecmoingoçâba;peccado Original, cadoOriginal,opacom todos os
catubé acé reco*
maié que temos angaipagoéra nhe*
mongarãi'bêymecommettido antes
bé acé remimo*
do bautismo.
nhangoéria mocanhembâbabé.
r

M. Como nos ave- M. Marãpe acé remos de afér pácóu pitanga, corra bautizar , em
po abá marãare»
falta de Sacerdotéreme, iiêkyitú»
te , alguma crianme: Abaréimoti.çà, oú outra pes- gâràíbipâra tybe^V
soa gentia , que
mamo, acé imoestá arrancando,
mongaráiqa popara que não faltá , tomanoumé
Uç2 sem d bau©nhemorígaràj?tismo?
bí?ymamo oiâbo ?
D. LavarmoJó cotíi D. Tupâna rã£r*>
mo Santa Madre
a água do bautisIgreja recopoéra
ifio y com tenção
ru-
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de fazeilofilhode
rupi imoingo po
Deos,conforme o
tá, f pupé ia piramóu. N.
uso da Santa Madre Igreja, dizendo: N.
Eu te bautizo, * em Ixé oromóiacyc Tuba, Tãyra , Espinome do Padre,
rito Santo réra
e do Filho , c
pupé: oiâbo.
do Espirito Santo.
* M. Que cousa he M. Mbaépe ace cybápe Abaré goao Sacramento da
ú nhandy carái'Confirmação i
a:nônga ?
D. HeoSacramen- D. Sacramento Tuto que nos conpã rerobiâra pufirma na Fé ,. e
pé , imombêd puna confissão deipebé, acé mopyala.
tãcâbamo.
M, Como se cha- M. Marãpe JESUS
Christo recé iiumao os que sao
capyroera rêra ?
mortos pela confissão de JESU
Christo ?
D. Martyrcs*
D. Majtyres.
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Da Ccmmunhao.
Ue cou- M. T>aépèSacrasa he o ^ JD mento Tupã rara , coipo
SacraEucharistia iâba ?
mento da Eucharistia ?

* M.

D. He o Sacramen- D» Sacramento iande iâra JESUS
to do Corpo, e
Christo reté, Cf*
Sangue de nosso
gu£ abé, miape»
Senhor J E S U
poéra, cãoipoéraChristo, debaixo
bé guyrpe ceredas espécies Sa«
coara»
cramentaes
de
vinho.
pao
* M. Também te- M. O Tupã ârihépe acé ybâkype
mos obrigação de
oçópotá, anhâncommungar para
ga ratápe oçóponos salvarmos ?
tarèyma?
D. Também temos D. O Tupã âribé,
onhemotecó cüâobrigação depois
de termos uso de catúrõire, etupã
âr
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razão bastante ,
&r Abaré acé moa juízo de nosso
nhemombegoâra J
Confessor.
éreme é.
M. Que he o qüe re- M. Mbaépe ac$
cebemos na Comogoãr Tupã* râraf
munhão?
Communhão iâba , pupé ? ,<
D. Nosso Senhor D. lande iâra? JEJESU Christo ,
SUSChristo,Ceseu Corpo , seu
té , Çuguy-, iânSangue, sua Alga , i Tupã abé.
ma , e sua Divindade.
M. Aonde está nos- M. Umâmepe iande
so Senhor JESU
iâra JESUS ChriChristo, seu Corto recóu , Cetê
po , seu Sangue ,
Çuguy-, iânga i
sua Alma, e sua
Tupã abe?
Divindade ?
D. No Ceo, e no D. Ybâkype, SanSantissimo SacratissimuSacramenmento somente.
to pupébé nhóte*
* M. Aquillo que M. Tupã «ipo aqqé
nos dá o SacerHóstia pup4 Abai ii
ré
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dote na Hóstia he
ré oimeéng acéDeos?
bo?
D. He Deos.
t). Tupã.
,* M- -Que Deos ? M. Mbaé Tupãpe ?
D. Nosso Senhor D. lande iâra JEJESU Christo,
SUS Christo Tuverdadeiro Deos ,
pã eté apyâbetée verdadeiro hobe.
mem.
* M. Não he aquilIo p£o?
\
D. Não he pão de
nenhuma maneira.
* M. Pois que cousa
branca: he aquella
que nós vemos
uando o Sacer-

Sote

M. Nã miapé rui
tepe aipó?
D. Nã miapé iruã.
M. Mbaétepe coé
tinga acé remipiâca, Abaré Hóstia
..rupireme , ;acé

levanta a
iurupebé imohdeJHostia na Missa ,
bme : pã miape
e quando no4a ,ruã ?
mette na boca ?
D. São somente os D.Miapepoéra nhó,
àccidemes de pão,
iguyrpebé iande
e debaixo delies
iârajESUSChristo

Na língua Portug.e Brasilica. 8jT
está o Corpo de
sto reté recóu \§
nosso Sefthor JEybâkype cecóu iaSU Christo tão
catú.
verdadeiramente
como está no
Ceo.
* : M. Que he o que M. Mbaépe acé oiadoramos quando rnõeté, Abaré irá
o Sacerdote leiucámucí' rupi'revanta o Caliz ? me acó itáiucaaquelle Caliz por
mucí, coipó câõí
ventura , ou o vipupé inongioibjrnho que se tem
ra cera ?
deitado aelle ?
D. Adofamos o ver- D. lande iâra JEdadeiroSangue de
SUS Christo ruguy anhe itaiüba
nosso Senhor JEcamucipe
cáoí
SU Christo, que
poéra r guyrpe oiestá no Caliz debaixo das espécies cobàe ceté, iânga , i Tupã irunaSacbmentacs de
mo oicobáe abe
vinho , e juntaacé oimõeté.:
mente seu Corpo,
Alma, e Divindade que estão
com elle.
M.
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M. De que ma- M. Marãpe miâpé
néira se muda o
iande iâra JESUS
Christo retéramo,
pão em Corpo, e
caõí Jafcé çugtí^o vinho em Sanramo iiecuabóki?
gue de nosso Senhor JESU ChriD. ííeoçé Pai' Abaré
sto?
Tupã nheênga
D. Dizendo o Sa(palavras daconcerdote as palasecràção iâba)
vras da consagraraângheme.
ção sobre hum, e
outro.
M» E quando o Sa- M. Aépe Abaré
Hóstia pyceó etá
cerdote reparte a
Hóstia em mui- -etáreme, iande^iâra rugu^bé tyfc£tos pedaços , e o
reme, ipyceõboé«»
Sangue goteja,
ra, ityk^yk^a^stá Deos em ca;
bé
iab
õ,-iande Iada parte daquelIas
ra, JESUS Chriassim como está
sto recoti acógüe• ^a Hóstia , e no
tépe ndoâra püpé
Caliz inteiro ?
íiecé iacatúnhe?
P.~Nem mais nem D. Há -catú nh&
menos.
M,
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* M. Em que tem- M. Mbáe mbãérepo somos obrigamepe latupa, aridos a communne ?
gar?
D. Na Páscoa . e D. A reté guaçú
nos perigos de
( Páscoa cenbae f
morte.
âreme ) teó iande
ioecé iamoanghemebé.
* M. Que avemos M. Marãpe acé rede fazer antes de
çóu Tupãâra iacommungar ?
nonde ?
D. Avemo-nos de, D. Onhemombeúconfessar bé prigatú rarihé õânmeiro, para alim- ga nongatuâbo,
par nossa alma eoi ipupc Tupã re<
que Deos ha de
roiké potá.
entrar.
->

4

* M. Podemos com- M. Eicatúpe acé
Tupã rara mbáe
mungar depois de
termos comido,
ú , riré ?
ou bebido alguma cousa ?
D. Não podemos : D. Dêieatúi : *cé
não avemos de co- nombae ú angai j
be pyçajé Tupá
mer, nem beber
âra
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cousa nenhuma
âra renondé, igo
âra çüi'catú, tadesde a meia itoira ianondé.
te precedente ao
dia da Communhão, até termos
tomado o Senhor.
* M. Que avemos M. Marãpe acé recóu Tupã âra pude fazer no tempé ?
po da Communhão ?
D. Postos de joe- D. Abaré robaké
òendy pi$ êíbò
lhos diante do Saceni , iiabé catú
cerdote , avemos
oiurúpirâ: Hóstia
de abrir suficiensagrada JESUS
temente' a boca,
Christo rerccoâra
recebendo a Hósrá õapecú ârybo,
tia consagrada sobre a 1 ingua sem cecé opocokê^majixüuêyma be,
tocar nella com
imocôna, f miri
as mãos
nem
goâba côyté.
mastigala, e depois engolila , bebendo huma pequena gota de
água no cabo.

M.
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* M. Que avemos M. Marãpe acé rede fazer depois da cóu Tupã âr iré ?
Communhão ?
D. Avemos de ter D. Ndonhonumuni
cuidado de não
coritêí, opytá pucuspir logo decú miribé Tupã
pois dá Commuôkype , Tupã
nhão, cavemos
monghetáagoâma
de ficar por alrecé.
gum tempo na
Igreja, para nos
encommendarmos
a Deos.
M. Queavemos.de M. Marãpe acé refazer para nos en- róu, Tupã moncommendar bem
ghetágatuagoâma
a Deos em aquel- recé aéremene ?
le tempo ? <
D. Lançando-nos D.IandeiâraJESUS
aos pés de nosso Christo pypé oieit^ca, imoeté etêSenhor J E S U
bo be , ogueroChristo, e adobiár , oierobiár
rando-ocom muicecé , çauçüpa ,
to respeito , avemos de fazer ac tos aicuacatú opabinhe nde xcrerede Fé, Esperança,
V

co-
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f Caridade , £ar- exxratuagoéra oiâlhe graças pelos
boné
benefícios que nos
kupé, dangaipa*
tem feito , offeregoéra, nhirô recer-nos a dle , e
cé , "o
pedir-lhe v perdão recotebé
de nossas culpas,
bi irec
com tudo o mais
rêbone.
que avemos mister para o bem
de nosso corpo,
e de nossa alma»
M. Que nos faz nos • M. Marãpe iande
so Senhor quaniâra ace rerecóu,
do o agaza lha mos,
emonã gatú acé
e honramos desta
opoyâpe imobytâbo imõetcbo
maneira em nosso coração ?
abé*
D. Fortalece a nos« D. Oimopyatã acé
ângâ, oauçúba pusa alma, é falia
pé, ograça pupêcrescer no scü
amor, e na sua di- oé imongacuâpa.
vina graça.

Da

Ha Jixgaa Vortug.t Brasilre*.

çf

T)a Penitencia , e Omfiss&o,
• M . ^ \ U e c o u - M. T)aépeSacra$a hc o
1 3 mento nheSacramombeúi
mento da Penitencia ?
D. Be o Saçraramn- D.Teootrççaipagoéto pelo qual se
ra, acé&hcmonnos perdoa© os
gariíba ri ré acé
peccados que có- remimonbangoéra
meticmos depois
poçôngamo.
tio Baurâmo.

V.

* M. Aqnem nos M. Abá çtapé^e acÉ
avemos de connhemombeú ?
fessar?
D. A* Sacerdote D. Abaré «c*boTu4
tjue tem poderes
pã mõniiirômo eípara nos absolver.
catúba* çupé.
M. Que avemos Je M. Marãpe acé refaaer antes cia
c*u onhemombeú
Confisco ?
ianondé ?
D.
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* D. Avemos de D. Onheanghere^
fazer exame de
cóu catú opabinhe oangarpagoénossa consciência,
ra recé , Tüpl
é cuidar muito
nhéênga aby agobem : em nossos
éreté
peccado
peccados, nas difmortal cèrbâe i
ferenças , espécecoeçâba récé
cies , e número
dos que são mor? ipápaçâba recebe í
Sérâma' ri Tupã
taes, percorrendo
acé recomonhan*
para este effeito
gaba recé, S. Maos Mandamentos
dre Igreja acé
da Lei de Deos ,
recómonhangâba
e da Santa Madre
recebe , õmàenIgreja Catholica,
duáramo, opyta*
e lembrando-nos
çagoéra , recé ,
dos lugares em
onhemoçainãdaque estivemos ,
goérarecé, õirú*
dos negócios que
riàgoéra recébé,
tratamos , e dos
omaenduáramocompanheiros que
tivemos.
* M. Que ha d e ' M . Marãpe nhemofazer o penitente
mbegoára reoúu
depois disso para
ãeriréíoioüpéTu''
alcançar de Deos
pã nhirô mota?
D.
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o perdão de seus
peccados ?
D* Ha de ter verda- D. Oimoacf „catú
deira dor de toopabinhé oangãidos seus peccados
pagoéra, ceroieby
propondo firmepotarêyma auiemente de nunca
ramanhe.
mais tornar a peccar.
* M. Como terá hu- M. Marã. oicôbope
ma pessoa verdaabá õecoangaipadeira dor de seus
goéra moacy capeccados para se
tú onhemombüú
confessar oé delcatúagoâma recé?
Ies?
D. Doendo sedelles D# Imocyâbo Tupã
por serem offeriopábinhe mbaé
çoçé oemiauçucasas de Deos , que
tú , nhèêngabyaama sobre todas
goéramo cecó reas cousas ; ou por
cé ; coipo Tupã
medo dos divinos
õecó memoãçüi':
castigos; ou por
anhânga rata çüidesejo de se salbé çcekyié recé:
var; ou também
coipo ybâkype
porque os mesmos

oçó-
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peccados affeão
oçópotâra recé 9
muito nossas aicoipn ác tecoanmas.
gáipâba acé ângá
momoxyçlbatíH)
cecó recebe ?
M. Que avemosde M. Marãpe acé re*
fazer depois discóu aé roiré ?
to?
D. Postos de joe- D. Oendy pia eíbo
l^ps diante do SaPai'Abaré robacerdote, avemos
ké acé õína ço*
de benaer-nos , e
baçâbi : Anhedizer a confissão
mombeu Tupá
geral.
abé çãânght.
* M. E que faze • M. Marãpe acé ae*
mos na Confiscóu onhemombe*
são ?
>
guâpe ?
D. Confessamos cô D. Qipi oimombeu,
toda verdadíe, toopacatú oangãidos nossos peccapagoéreté, cecoédos graves , e as
çâba , ipapaçâba
differenças , e nuabé, abá réra nhó,
meros delles, sem
mombeueyma.
porém nomearmos nenhü complice, ou pessoa
alguma.

M.
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[. E dado caso M. Aépe Abaré cuque em alguma
péerimtóe onheconfissão tivermos mombegeâpe oiumentido, ou enraragoáia roiré ,
cuberto algti peccoipó amó õan*
gaipagoéreté cüacado grave ao
cúbire marãne?
Confessor, como
nos averemos então •?
D. Avemos de con- D. Opaoata 6emimombèuagoéra
fessar outra vez
oiuraragoáiagoéra
os peccados que
irúnamobé imomdissemos naquella
bêúiebyrine; ââConfissão , com
ne^me Anhânga
aquellas mentiras
ratápe ixóune.
e peccados graves encubertos , e
senão damnar-noshcmos.
* M. Que avemos M. Marãpe acé rc.
cóu onhemombeú
de fazer depois da
riré?
Confissão?
Ocepymêèig
D. Avemos de eom- D.
òecoangaipa^oéprir a penitencia
ra, (penitencia iâque o Confessor
ba ) moubàngá ,
nos tem dado ,
opa*
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è guardar todas
opabinhé Abaré
as mais ordens ,
nheênga rupi õi^
e conselhos que
côbobé.
nos deixou.
* M. Que he o que M. Mbaé çupépe
acé
Penitencia
chamamcs peniiéu?
tencia ?
D. A oração, a mor- D. Tupã monghetá
çupé, ogoeté rétificação, as obrai
cómemoa çupé,
de misericórdia
oapixâra grauçüconfon
baçâba çupébé,
dem do
cecé nhemombe*
acerca dellas»
goápe Abaré acé
poãitagoéra rupi.
* M. Que avemos
de fazer para nos
lifrrar dos peccados em falta de
Confessòr ?
D. Avemos de fazer
hum acto de Contrição* , que he
,doermo*nos de
nossos peccados

M. Marãpe acé recóu õangáipagoéra çüi' oiepyc^ro
mota Abare tybeyme?
D.Oimonhâng Acto
de 'Contrição *
? iâba , Tupã recé
; nhó gatú oangaipagoéra moacjra-

Na língua Portug. e Brasilica. 97
por amor de Deos
cy âbo^, auierama
nhé Tupã nheênsomente , com
gab^ ietypotareypropósito de não
ma ; anhemom*
tornarmos a pecbeú corine oiâcar, e nos conbobé.
fessarmos em seu
tempo.
* M. Que dizemos M. Marã ei'pe acé
acto de Contrifazendo hum acto
ção , iâba , mo—
de Contrição?
• rjhânga ?
D. Dizemos'assim: D. Nã ei': Xe iâr
Tupã, nde reçé
Senhor Deos por
nhõgatü, nde anserdes vós quem
gaturam etéremc;
cois, e porque vos
opábinhe mbae
amo, e estimo soçoçé ixé nde raubre todas as cousas , peza-me de '.- çüba recébé , aimoac^ xe pyápe
todo meu coracatú ixé nde riheção, de vos ter
êngabyagpéra ,
offendido , e proavieramanhe nde
ponho com vossa
nhèéngab^ íebygraça de nunca
potareèf ma, fade
mais vos offender
graça püpé, nde
Amen JESU.
xe pytyboneme é
Amen JESUS.
G
M
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* M. Que cousa he M. Mbãépe acé retf
a Extrema-Unianondé flhandjr
ção ?
caraíba rara ?
D. HeoSacramen- D. Sacramento mbãto que serve para
êaç^ etébãe ânga
a convalescença
mõpoeraçàbamo.
espiritual da alma
dos mortalmente
enfermos.
* M. Que cousa he
o Sacramento da
Ordem.
D. He o Sacramento pelo qual são
ordenados os Sa*
cerdores, ê \ igarios de nosso Senhor JESU Christo.
* M. Qpe cousa he
"finalmente o Sacramento do Ma* trimonio ?
D . He receberem se
duas pessoas desempedidaspórma-

M. Bãépe Sacramento Nhemoabaré iâba?
D. Sacramento, Abaré Missa morihan*
gára , iande iâra
JESUS Christo
recobiâra moingoçábamo.
M. Mbaépe Çacrato Mehaãra coyté?
D. Abá ; cunha ábê,
omendára moabaipâbamo tybèymbáe
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mbãe Pai' A barido , e mulher
ré oguerecoâra em presença de
mo imoingopyra
seu Pároco , e
robáké amó abâ
de duas testemumocoí robakebé
nhas : para viverem juntos por onhonheênga5guetoda a vida, con- cobé iacatú oioguerecoágoâma ,
forme o ordena
SantaMadre Igrea Santa Madre
ja Catholica teIgreja Catholica.
cómonhangâba
rupu
Da Agoa Benta , e das Indulgências.
M. HP Emos além M. T Arecópe áiX po sete SanX destes sete
ta Madre Igreja
Sacramentos da
Sacramento çüi',
Santa Madrelgreamó ãé acé ânja, alguns outros
ga pytybóçâbaadjutorios de nosmo ?
sas almas ?
D. Temos a Água D.Iarecóf Carai'ba,
G ii
acé
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Benta , e as Inacé recõangaipaoéra repyram
dulgencias , que
oéra nhirôçâbasão hum perdão
mo Indulgências
das pernas que
iâbabe.
erão devidas a
nossas culpas.
M» Para que temos M. Baerâma recépe
f Caraíba Tupã
a Água Benta nas
ókype, iande co*
Igrejas , e em*
tybe iarecó.
nossas casas ?
D. Para nos borri- D. Christãos eté iabé ipupe iande refarmos com ella
pyiagoâma , ticomo bons Chrinhirõ Tupã xestãos ; para que
recoangaipagoéra
Deos nos perdoe
mirí recé ixébo
nossos peccados
oiâbo tonhcgoacé
veniaes , e se afaste de nós o dia-' anhânga xe çumara, mbae arbo , e toda cousa
bapabé xeçüi,xe
ma.
coty çüibe oiâbono.
M. De que manei- M. Marã oicôbope
acé oiecoçub Inra ganhamos as
dulgência
recé
Indulgências para
ipupé oangaipacom ellas satisfa-

goé-
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goéra Tupã iande iâra çupé icepymêéngoama i

D. Comprindo em D. Pai Abaré goaestado de ^graça
çu Papa poãitao que manda o
goéra rupi' Tupã
Summo Pontífigraça pi'pé oicôce , e tendo a
bo. Bulla da S.
Bulla da S. CuCruzada oguere*
zada.
côbobé.
Da necessidade da Doutrina.
* M. 1 7 Sta he a M. A IpóTupã
/ V mboeçâba
, JQ# Doutrina
opábinhe t hriChristãa que tostão eté remicüados osfiéisC.hrirâma , cemierostaos , hão de sabiarâma , imopober , crer, e comrâmabé cecoú.
prir?
D. Esta he.

D. Aipó cecóu.

* M. Pôde silvar-se M. Eeicatúpc ybâo que não sabe ,
kype ixôbo oiepe
Tu-
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Tupã
opacatu
e crê distintambáe tetiruã momente que ha
nhânga êicatúhum só Deós tobae cecó, opacado
poderoso ,
tu mbae tetiruã
Creador de tomonhangâramo
das as cousas, e
cecó, tecobé opa*
remunerador dos
bãerámeyma me*
justos ?
êngâramobe cecó,oicuabeymbae,
oguerobiarêymbãe
bé?
D. Não pôde, ain- D. Deicatui, ndõida que o não soucuabi iepé ombesse por falta de
boéçâra tybeyma
mestre que lho
recé.
ensinasse.
* M. Pôde confes- M. Eicatúpe acé
onhemombegoâsar-se o que não
bo, Mysterio da
sabe , e crê o
Santissima TrinMysterio da Sandade cuabeyma?
tíssima Trindade?
D. Não pode.
D. Deicatui.
* M Pecca mortal- M.Oiaby etépeTumente o que não
pã nhêênga Arobiar
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sabe o Credo, o
Padre nosso , os
Mandamentos da
Lei de Deos , e da
Igreia, os Sacramentos , e as virtudesTheologaes,
e obras de misericórdia ?
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biar Tupã Tuba,
Orerúba , lupa
acê recomonhangâba Santa Madre Igreja acé recomonhargâba ,
Sacramentos, moçapyr
tecocarú
Tupã mombegoâba acé abá rauubâçâbabe cüa>êyma.
D. Pecca mortal- D. Oiaby eté ceté
tirüa oicuabeymmente o que não
bae.
sabe, né se quer a
substancia delles.
* M. Peccão tam- M. Oiab)r etebépe
acé rüba, acé cf,
bém gravemente
acé iàra, acé reos nossos pais , e
recoâra oãyra ,
mais , e senhores,
oniyra ,guemiaue padrinhos , e
çúba oioecé ndomadrinhas não
ârapabéabé,Tuensinando,ou não
pã mbõeçâba refazendo ensinar os
cé imboè^ma ,
seusfilhos,os seus
coipo imboé ucaescravos, os seus
rêyma?
afilhados ?
;
D.

Í
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D» Peccão grave- D. Oiabf eté ybâ'
mete por não tra- kype acé reraçoçába recé onhetarem dos meios
moçainãéyma.
de suà salvação
para a qual os
criou Deos nosso
Senhor.
Emonámmo
*M.Por isso tem to- M.
onhemoçainá eté
dos obrigação de
pabépeTupá nhê*
fazer toda dilienga cuábaóama,
gencia , epôr toTupã nhêénga redo cuidado possírobiarãõáma revel , para saber a
Doutrina Chricé, imoporagoâstãa, epara crer,
ma recebe,
e comprilla.
Emonamo ,
D. Tem, e senão D.
ãânè^me anhannão se salvarão.
garatápe ixóune.

BRE«
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BREVE
I N S T R U C Ç Ã O
Para o Bautismo de hum índio pagão
em caso de suprema necessidade.
Succedendo estar em perigo de morte
algum Índio, ou índia pagãos , não
havendo commodidade de se chamar
Sacerdote, que o instrua na Fé , e
bautize, se pôde fazer huma , e outra cousa na fôrma seguinte ; advertindo , que basta dizer ao índio as
cousas que aqui estão postas, para que
faça entendimento dei Ias , conforme
sua capacidade , tendo sempre respeito ao maior, ou menor perigo em que
estiver.
M. \ /[ Eu filho M. V E rayt có
X V I não he
j \ . nde rabem que sigais
m£ia recópoéra
os vossos avós -7 rupi nde reco niporque se os secatúi j -çupi nde
re-
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recóreme eremoguirdes haveiscanhéne , anhânvos de condemga rarâpe erenar, ficando priçóune, auieramavado da visão de
nhebé Tupã ndeDeos para semrepíaki xoéne :
pre. Por tanto seEmonánamo „xe
gui, o que eu vos
nde mboéçâba rudisser , e crede a
pi' eicó, erobiar
minha Doutrina
catu xe nheênpára que sejais figa : tereico Tulho de Deos, e
pã rayramo , tevos salveis, e goreçó ybâkype Tuzeis da bemavenpã roryba repiâturança do Cto.
ca. Ereicó potârQuereis estar por
pe aipó xe nhêênisto que eu vos
ga rupi'?
disser ?
D. Quero.

D. Aipotár.

\

M. Tudo isto se M. Moçapyr mbãe
? encerra em três
>upé nhote aipocousas: em crer,e
! rui , Tupa
esperar em Deos,
rerobiápupé,Tu*
e em anulo. Em
pã recé ierobiá
querer guardar os
pupé Tupã rau-

i

fú-
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çúba pupé , Tupã nheénga rupi
tecopotára pupé,
f carài'ba pupé,
nheraoiaçúca pupebé.
M. Quereís , e de- M. Eireipotáripe
sejais estas couai pó
moçapyr
sas?
mbaé ?
D. Quero , e dese- D. Aipotár catú.
jo muito.
M. Agora vos direi M. Nderemierobiarâma coyr taçao que haveis de
ânsrndébone.Tucrer. Deos nosso
pã iande iâra opaSenhor he Creacatú mbae tetiruã
dor de todas as
monhangâra. Tucousas. Deos he
pã oiepé nhó,abáhum só f e são
ramo oícôbo mo»
três pessoas;Débs
çapyr abá, TuPadre, Deos Fipã Tuba, Tupã
lho , Deos EspiTã£ra , Tupã
rito Santo , três
Espirito Santo f
pessoas distinctas,
moçapyr abã oinum só Deos vercoé,oyepé Tupã
dadeiro.
memé.
Credes isto porEre-
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Ererobiárpa aique o revelou
pobaé Tupã reDeos , e o propoz a crer a San- mimombeuagoéramo cecóreme,
ta Madre Igreja
opábinhe imomCatholica , que
he a Congregação garaibip^ra angade todos os fiéis turámetá nhéinChristãos , que
hânga, Santa Macrem , e profesdr* Igreja CathosãoaLei de Chrilica , iâba acé
sto?
mboe çagoéramo
cecóreme ?
D. Creio bem , e D. Arobiar eté.
verdadeiramente.
M. Deos Filho por M. Tupã Tãyra
amor de nós se
iande recé apyâtem feito homem
bamo acé iabé
como nós , e tamonhemonhâng ,
bém por amor de
iandé recébé ybynós foi cruci fica- rá ioaçâba recé
do ,e morto , paimoiaripyramo ,
ra satisfazer por
iiucapyramo cenossos peccados,
cóu , iande angailivrar-nos do inpâba repymeênferno , e levar nos
ga potá, ybâkyao Ceo.
pe .iande reraço
potabêno. >
Ere-
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Ererobiáçe aipo;
Credes isto, porbãé Tupã remique Deos o revemombeuagoéralou?
mo ceeóreme ?
D. Firmissimamen- D. Arobiar eté.
te o creio.
M. A nossa alma he M. Acé ânga nomanobéerüã. Icó
immortal. Quanâra pábime opádo acabar este
binhe acé recobé
mudo todos haveiebyrne: ãéreme
mos de resuscitar,
iande iâra Tupã
e então ha Deos
opábinhe acé ianosso Senhor de
bió recóagoéra
pagar a cada hum
rupi cepymèênde nós conforme
ghne : iangatuas suas obras. Os
ràmbíie oçóu ybâbons hirão aoCeo
kype Tupâna pyestar com Deos,
ri, auieramanhe
gozando da bemtecocatú recé oieaventurança cm
coçüpa , oânga,
corpo , e alma
ogoeté pupébépor toda a eterne. Iangaipabae
nidade. Os máos
anhângaratápe
hirão ao inferno a
ixóu,auieramanhé
estar com os diaopabinhé teco ai'bos no fogo, pa-
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decendo eternaba porarâbo oân
ga ogeté pupémente todos os
males assim na al- bené. Ererobiape
aipo baê Tupã
ma como no corpo, Credes isto,
remimombfcuagoéramo cecóreme?
porque o revelou
Deos nosso SeAnhor, &c..*
D. Creio-o com toda D. Arobiar eté ca«
firmeza.
tü.
M. Esperais em M. Ereierobiárpe
Tupã porauçubár
Deos, que por sua
eté recé, iande iâsumma misericórra JESUS Chridia, e pelos meresto rgóagoéra recimentos da morcebe , opábinhe
te, e paixão de
nde recóangaipanosso Senhor JEgoéra nhirõ agoâSU Christo, vos
ma, nde ybâkype
ha de perdoat
vossos peccados,
çoagoâmabe ?
e salvar-vos?
D. Espero com to%
D. Aierobiar eté.
da confiança.
M. Amais a Deos M. Ereçauçúpe Tunosso Senhor ,
pí nde iâr~ etéra-

Na lingua Portug. eBrastlica. i n
ramo, ndè pycyvosso Creador,
vosso Red em ptor, róânetéramo nde
rúbetéramobé,
e pai verdadeiro
sobre toda9 as cou- opacatú mbae tetiruã çcçé iangasas amáveis só por
turamete recé é?
amor de sua bondade infinita ?
D. Amo-o de todo D. Açauçúb xe pyápe catú.
meu coração.
M. Filho , os cjue M. Xe ra£t Tupi
rauçüpârété oiamão verdadeiratrioiecüáb úcâr o
mente a Déós, faTupã rauçüba.
zem que áe^mdsTupã acé recotrè seu ániôr , na
monhangâba ru•perfeita guárdâ de
pi oicôbo. Tupa
seus Mandamentos. Os Ma rida- nheênga nderemiporâma nã ei'.
méntos da Léi de
Deos que ha^éís
de guardar são
estes.
í. Honrarás hum só i. Tereimoété oie"pé Tudã.
Deos.
x. Não jurarás o i. Ariheté eretenhéuníéTupãrêseu Santo :nòme
ra renôia.
em vão.
3-
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3. Guardarás os dias 3. Teremôeté âreté.
Santos.
4. Hònrarás a teu 4. Teremôeté nde
rüba nde cy\abé.
pai y e a tua mãi.
é

c. Não matarãs.

5:. Tereporapitiumé.

6. Não fornicarás*

6. Téreporopotarumé.
7. Teremondaroumê.
8. Nderemõémumé
abá recé.
9. Terenhemomotarumè nde rapixâra remírecò recé,
(se for molher
diga ) nde rapixara "ména recé.'
ío. Terenhemomotárumé abà mbaé
recé.
fceicópotárpe aip&Tupã açé>recompnnangâba
rupi' nde recobê
iacatú.
D.

7. Não furtarás.
8. Não levantarás
falso testemunho.
5>. Não desejarás a
mulher de teu
próximo , ( e sendo mulher dirá) o
marido de teu
próximo.
10. Não cobiçarás
as cousas alheas.
Qiiereis> guardar
estes Mandamentos por toda vossa vida?
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D. Quero guardalos D. Aicópotar catú
com muito gosto.
çupú
M. Agora vos ensi- M. Nhefflonganii'ba recé toromnarei oquepertéboéne coyté. Có
ce «'ao Bautismo.
nhemongarãi'ba
O Bautismo nos
Tu pana ra^ramo*
fazfilhosde Deos,
acé mõingôu ,
e nos abre'as porybâca rokendatas do Cço. Os
peccados sujão a ' bóc acêbo. Iande
angàipâba iande
nossa alma, epor
ângakyaçâba.Eisso não podemos
monánamo ndêiserfilhosde Deos,
catúi acé Tqpã
nem entrar no
ra^ramo oicôbo,
Ceo antes de lavarmos a nossa al- Tupã ókypu oikêbo õânga reíma com o Bautisêfmebé.
Nhemo, que he o que
monganii'ba '' f
a lava t e alimcaraiba pupé áçé
pa , e lhe tira toda
nhemoíaç^ca/acé
a immundicia do
ânga oiocei', oipeccado. Quereis
que vos lave com moiacj^cikyiáóca.
Ereípotârpe" ie
a água do Santo
nde mongarai'ba,
Bautismo , para
que sejaisfilhode £carãi'ba pupé ride
H
moia-
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moiac£ca, tereicó
Deos, ( e se for
Tupã rãyr^mo(se
mulher diga filha
for mulher dirá
de Deos) e enraiyramo) tereiké
treis no Ceo?

Tupã ôkype?

D. Quero muito.

D. Aipotár eté.

M. Antes de,rece- M. Nde nhemongarãíba êymebé
berdes o Santo
teremonhiró gaBautismo , he netú Tupã ndecessário pediraes
ióupé, iangaturáprimeiro perdão
a Deos , arrepen- ; mete recé nde
recoangaipagoéra
dendo-vos de vosmõacyabo , nde
sos peccados , e
pyá çüi' catú cedetestando-os de
royrômo ceroietodo vosso corabytoraçymabé.
ção por serem ofEreimõacy^ pabéfensas de Deos ,
pe nde ram^ia
com propósito de
reco rupi nde re«
não peccar;mais.
copoéra í eremoPeza-vos de todos
ac^pe > çreroyvossos peccados
rõpe
opábinhe
por amor da bondade infinita de c nde rçcóangaipa*
goéra Tupã recé,
tteos nosso Seceroiébyrpotare^ •
:nhor com propòmá-
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sito firme de não
ma auieramanhe ?
tornar nunca mais
a peccar?
D. Peza-me muito D. Aimbacy eté xe
de todo meu cop£á çüi' catú,, ce
ração , com proroieb^ potárè^ma
posito firme de
auieramanhe.
nunca mais peccar.
M. Ereipotar catúM. Quereis que vos
pc ixé nde moia*
bautize, e faça fi- c£ca,Tupãna rã£lho de Deos ? ,
ramo nde moingoagoáma ri ?
D. Quero com mui- D. Aipotâr *catú.
ta vontade.
Aqui bautizará o índio , ou índia
que tiver catequizado , pelo modo se*
guinte:
Primeiramente terá tenção de bautizar, e de fazer o que £jz a Santa Ma»
dre Igreja, e logo lhe lançará água por
cima da cabeça, de maneira que cheguç
H ii
á
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á carne , eVnão escorra só pelos cabellos y e juntamente quando lançar a água,
dirá as palavras que se seguem muito
bem pronunciadas depois de lhe pôr nome*
N. Eu teibaútizo em nome do Padre,, e do r Filho, e do Espirito Santo.
E se quizer bautizar pela lingua da terra , dirá:
N. Txé <<*om'Õiacf c , Tuba , Tã£ra, Espirito Santo rêra púpé.
Nesta fôrma se bautizaráô também
as crianças que estiverem em perigo de
morte , Jançando-lhe água , e dizendo as
palavras sobreditas , com tenção de fazellàs filhos.de Deos, e da Santa Madre Igreja Catholica. E se o parto for
trabalhoso, e que antes de nascer totalmente a criança haja perigo de morrer,
bastará que a bautizem em hum braço,
mão , ou pé , ou em qualquer outra parte que puder ser. E nisto haja muito
cuidado , porque não aconteça morrer
alguma criança sem bautismo quando o
podéra receber , e ir ao Cèo. Que áe
sue-
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succeder que a criança, ou outra pessoa
bautizada assim em necessidade, melhore , se dará conta ao Pároco de tudo ,
para que elle remedée a falta que por
ventura ouvej e não achando falta supra
as ceremonias costumadas em seu tempo,
como tem de obrigação*

BRE-
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BREVE
I NS f R ü C Ç Ã O
Para ajudar a bem morrer bum ino*
ribundo com todos os actos necessários em aquella hora.
Eufilho,x M. V E r ã f t ai^/Vmõangnde
1 V X eu me
persuado quedes»
reôaõâma có nde
tahaveis de moreiupa coyte: cnrer : não tenhais
heangüumé, omamedo; porque ha»
nobãerâma pabé
vemos de morrer
iande; teó pope
todos : todos nos
pabé iacacüab ,
criamos debaixo
opã teô iande
do poder da mormondyki. Tupã
te , e ella acaba
iande rüba ybya todos. Quando
porâma
iande
Deos nosso Semonhânga , atanhor nos pôs nesra ma nhó , nã
te mundo, quiz
auieramanhe taque fossemos sópiiarâma iande
ma-

M.
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mente passageimanhânghi
có
ros , e não morayb£ pupé , ybâkype iande reradores perpétuos
ço póta biã ,ybâdelle % e crioukypôra iande monos para irmos ao
nhang cóyby puCeo , para estarpé. Enheangupir
mos gozando eteriande iâra Tupá
namente de sua
çupé, ipope eiegloria. Levantai
nônga , içyribé
vosso coração paeçópotá. Eíeapyra Deos, e ponçacácatú nde ânde-vos em suas
ga reco catújj?oâSantíssimas mãos
mâ recé : Tupã
com grande desende rubeté rãyra
jo de ir ter com
iabé catú teremaelle; tratai de venó, ybâkype eçôras do bem de
bo : eccndub cavossa alma como
tú xe nhêênga ,
bom, e verdadeindepyâ çüi' catú
ro Christão, para
cerobiá , imopo2ue vos salveis.
potabéno.
)uvi com muita
attençãooque eu
vos disser, e seja muito de coração»

De-
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Depois desta breve preparação falloha fazer Actos de Fé, de -Esperança» e
de Caridade na fôrma seguinte:.
Actos de Fé.
M.T7Ilho:^Deos M.
VEni£t:Tu, Aj he o Creaj \ . pãopacatú
dor , e Senhor de
mbãe tetiruã monhangára iiârabé,
todas as cousas:
Tupã oiepé nho:
Deos he hum só ,
abâramo oicóbo,
e são três pesmoçapyr abá:Tusoas , Deos Paã Tuba, Tupã
dre , Deos Fi^âyra, Tupã Eslho , Deos Espipirito Sanfo, morito Santo , três
çapyr abá oicõe,
pessoas distinctas,
oiepé Tupã menum só Deos
mé : Ererobiárverdadeiro. Crepe ai pó Tupã re»
des isto, porque
mimombêuagoéDeos o revelou ,
ramo cecóreme ,
e a Santa Madre
SantaMadre IgreIgreja ( que he a
ja opabinhé imonCongregação de
gara ibip^r etá
todos os fiéis
nheinhânga mboChristãos)oproeçâ*

?
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poz, e no-lo eneçâba rupi7 ?
sina assim ?
D. Creio-o com to- D. Arobiar catú.
da firmeza.
Aqui repetirá os actos da Fé , que es»
tão na Instrucção para o Pautisn o foi.
ioç. começando de Tupã Tãjra : Deos
Filho , até Ereierobiárpe Esperais : e
dando a doença lugar , rezará com o
enfermo todo o Credo, e np cabo con»
tinuará assim:
M. Credes todos es- M. Ererobiácatúpe
tes artigos de Fé
opábinhe nderecom vontade de
mierobiarâma
morrer na confis-^ ChristaÓ iabé casão delles, como
tú ceromanó pobom, everdadeitá.
ro Christão ?
D.Todos creio bem, D. Opabinhé aroe verdadeiramenbiár eté ceromate com vontade de
nó potá catú.
morrer na confissão delles*
Aqui fará advertência ao doente, que
se
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se o inimigo o tentar na hora da morte
sobre os artigos de nossa Santa Fé, lhe
não responda senão : que os entende, e
crê como os entende , e crê a Santa Madre Igreja Catholica.
Actos de Esperança.
M. f \ Onfiais na M. TT Reierobíár\^jt misericorM2J pe Tupã
dia de Deos nosiande iâra , ianso Senhor, e pai de rübetéramo po->
verdadeiro , e nos
rauçubãra recé é ,
merecimentos do
iande iâra JESUS
preço' do Sangue
Christo ruguy' rede nosso Senhor
p^ recébéopabiJ E S U Christo,
nhe nde angaipaque vos perdoará
goéra recé ndêbe
todos os vossos
inhirõaõâma ?
peccados ?
D. Confio com to- D. Aierobiár eté.
da confiança.
M. Esperais na sum- M. Ereierobiárpe
ma bondade de
Tupã iandé ru*
Deos nosso pai
bete angaturama
verdadeiro, e na
eté recé \ iande iâmorte , é paixáo
ra "JESUS Christo ,
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de nosso Senhor
sto , rêõagoéra ,
J E S U Chrifto
iporaraçagoéra reque vos haveis de
cébé , ybâkype
salvar?
nde çõagoâma?
D.Espero com mui- D. Aierobiár eté.
ta confiança*
Aqui se fará aviso ao moribundo,
ue se o inimigo o quizer fazer desconar, ou desesperar , na vista da gravidade, e multidão de seus peccados por
huma parte , e na consideração da rigorosa justiça de Deos por outra, não se
ha de deixar enganar; mas ha de esperar então com muito mais fervor, tendo por certo que a misericórdia de Deos,
e os merecimentos de Christo são infinitos, e nada desagrada tanto a Deos
que entrarmos em desconfiança de sua
misericórdia, aue nunca enjeitará o peccado por grande que seja , se com verdadeira dor de suas culpas põe nella a
soa confiança.

?

Actos
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Actos de Amor de Deos, e do próximo.
M.

A Mais a M. T ? Reçauçúpe
x \ Deos vosXlá Tupã nde
so Senhor, vosiâretéramo , nde
so Creador, vosmonhangáretéraso Redemptor,e
mo, nde pycyrá
vosso bom pai
ânetéramo , nde
verdadeiro, sobre
rübetéramobé ,
todas as cousas,
npacatú mbãe tepuramente por
tirüã çoçé ^ ianamor de sua infigaturama eté wrenita bondade?
cé é.

#D.

Amo-o de todo D. Açauçúb xepymeu coração.
âpe" catú.

M* Dizeis em vos- M. Açauçúb temo
so coração quem
erimbãe xe rüb
me dera ter amaangaturám Tupi
do toda minha vima erépe pde
da a Deos meu
pyápe.
bom pai?
D*
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D. Assim digo.
D. Emonã ãé.
M. Propoiídes de M. Ereçauçúbpotáamar a Deos vosretépe Tapa nde
so bom pai toda
rüb angaturâma
vossa vida, se elle
nde recobé iacafor servido de vos
tu, ãé nde mopõedar saúde.ráme.
D. Sim por certo. D. Anhé raco.
M. Dais graças a M. Ereicüacatúpe
Deos por todos os
opábinhe Tupã
benefícios aue vos
nde rerecocatüatem feito ?
goéra ?
D. Infinitas graças D. Acüácatú eté#
lhe dou.
M. Amais a todos M. Nde iabe catúpe
os vossos proxiéreçauçub opábimos puramente
nhé nde rapixâra
por amor
de
Tupána recé nhó •
Deos , como a
te?
vós mesmo?
D. Amo.

D. Açauçúb*

M.
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M. Perdoais de to- M. Opabinhépe nde
do vosso coração
rerecómemoãçâpor amor de Deos,
roéra çupé nde
a todos os que
pyâ çui catú ndevos tem oííendi- . nhiró Tupã recé ?
do?
D. Perdo-o-lhe de D* Xepyâpe catú
todo meu coraxenhiró rxupé.
çao.
Actos de Contrição*
M. T)Eza-vos mui- M. T7Remboac£
JTtodos peccaJLLcatúpe Tudos que tendes
pi iande iâra cocommettido cont^ nde angãipa*
tra Deos nosso
goéra, ;nde TuSenhor, por ser
pã etéramo nde
elle vosso verdamonhangâretéradeiro Deos , e
mo cecóreme ?
verdadeiro Creador?
D. Muito me peza. D. Aimboacy catú.
M. Propondes de M. Taifcbfblenhéununca maisoífenmené Tupã nhêder a Deos, e de
ênga cá 9 ayiera*
gastar toda a vosramanhé ? taicóne
ce«
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sa vida em seu
cecócatuâba rupi'*
santo serviço ?
xe recobé iacatú
cá,erépe nde pyápe catú?
D. Assim o digo em D. Emonã ãé xe
meu coração.
pyápe catú.
M. Aborreceis to- M*. Ereroirô catúpe
dos vossos peccaopábinhe nde rádos , 6Ó por secopoxyagoéra t
rem ofFensas de
Tupã angaturám
Deos infinitameneté müetêçabe£te bom ?
mamo cecóreme
nhé?
D. Aborreço , e D. Aroirã catú.
abomino.
M. Ora dizei agora M, Eçãâng coyté xe
comigo: Sephpr
iriaiaiao. Xe iar
meu JESU ChriJ E S U Christo.
sto. Vede pag. 28.
Vede pag. a8.
, Tudo o que fica dito se^a <ie repetir ao enfermo as mais vezes que puder
ser * conforme der lugar o tempo, e a
enfermidade ; e de quando em quando
se lhe lembrará^ os Santíssimos t nomes
de
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de JESUS, e MARIA , e se lhe farão
dizer algumas! destas breves orações, que
se seguem : ora huma, ora outra.
Senhor perdoai-túe Ndenhirô xe angãw
pâba recé jxébe
meus peccados ,
Pai'JESUS, ndé
por vossas santíssimas Chagas , peréba imõetép^
reté recé nde re6e-por vossa moragoéra, nde poráte , e paixão saraçagoéra recébé,
grada : meu bom
xe pytybô iepé
JESU ajudai-me
xe rêôneme.
na minha morte.
Aimbõacy catú
Peza-me Senhor
r
de todo ^meu co-' xo pyápe nde
nheengabyagoéração, de vos ter
ramo, nde reco
otfeodido , e de
catú rupi xe revos não ter servido em toda minha cocatuê^magoéra
xé iâri guy.
vida.
Santa MARIA
Santa MARIA
Tupã c^ xe Mãi
Mãi de Deos ,
ètéramo , xe iero*
minha Mãi verbiaçâbetéramo,
dadeira j vida, e
ndemãenduár xe
esperança minha,
recé; xe pytybô
lembrai-vos de
iepé | xe mopya*
mim, ajudai-me,
tá
•'

» J
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fortalecei-me > li- tã iepé, xe pycjf*
rõ iepé.
vrai-me nesta hò •
ra.
Caraibebé xé níAnjo de minha
rõân , Santos xé
guarda, Santo de
rêri iâr opaespú
meu rioitte , e
Santos ybakypô*
Vós todos os Sanrabé,pétupi montos dò Ceo v roghetá xe recé.
gai a Deos por
mim.
O rauçúb catú
Amo-Voà detoi
xe pyápe xe iâr t
do meu coração
xe pycyrfían JÈ*
jneil Senhor , é
SUS, ndeporaumeu Redemptor
JESUS-Meu Se. çúbár xe recé, xe
py tybô, xe pycyhhòr tende miseróbé iepé xe iâri
ricórdia de mim ,
jdefendewne, livrai-me*
Xé \Àr JESUS
Senhor meu JEÇhris. Q nde póp*
SUS Christo em
vossas santíssimas
aimêéng xe ânga,
nde içaendüér cemãos entrego a
cé, co xe reté %W>
minha alma, lemhémfcat.
brai-vos delia ,
quando safcir deite corpo.

I

J&
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JESUS,

MARIA,

JESUS,

JOSÉ.

MARIA.

JESUS, JESUS, JESUS.
Pelo modo sobredito se ajudaráó a
bem morrer os índios tendo recebido os
Srcramentos, e se os não tiverem recebidos/ ou houver perigo de os não receberem , principalmente o da Confissão,
então se lhe devem fazer todas estas
advertências , com muito mais cuidado ,
procurando que facão os' actos de Fé ,
e Esperança4 muito de coração , e os de
Caridade , e de Contrição ainda muito
mais particularmente; porque delles dependera salvação. E não seja este; Caflíecismo occàsião de alguém \ se descuiâãr V de procurar Confessor para a hora
dà morte', sua, oudos^seus , trazendo-o
donde quer que o hduver á qualquer
custo , e trabalho; porque se não deve
deixar a salvação dehüma,alma na contingência de hum acto dé': Contrição : e
semelhante descuido , ou avareza seria
hum
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hum peccado gravíssimo, que Deos nunca deixaria de castigar muito rigorosamente : nem se deve ter por Christão
quem tal maldade commcttesse.
Por este modo se podem também
ajudar a bem morrer os rortuguezes, fazendo-os fazer muito de coração este9
actos que ha neste Cathecismo traduzidos em Portuguez.
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