Padre ANTÓNIO VIEIRA (1608-1697)

Todos os reinos se unirão em um ceptro, todas as cabeças obedecerão a uma
suprema cabeça, todas as coroas se rematarão num só diadema, e esta será a
peanha da Cruz de Cristo.
Se a pátria se derivara de Terra, que é a mãe que nos cria, havia de se chamar
mátria
Nasce em Lisboa, de família humilde, onde até existe uma avó mulata. Parte
para o Brasil com seis anos de idade e torna-se jesuíta. Volta a Lisboa em 1641,
assumindo-se como o orador oficial da Restauração no ano de 1642.
Em 1646 é enviado a França e às províncias Unidas. Em 1647-1648 volta às
Províncias Unidas e é enviado a Roma. Logo a partir de 1643 tenta defender a
causa dos cristãos novos e revolta-se contra a Inquisição, a que chama a
Fortaleza do Rosssio.
Volta ao Brasil em 1653, começando a escrever Esperanças de Portugal, mas
é forçado a regressar a Lisboa em 1661.
Interrogado pelo Santo Ofício em 1663, é preso em 1665, apenas sendo
libertado depois da subida ao poder de D. Pedro II. Ainda é enviado em nova
missão a Roma.
misturar o lume da profecia com o lume da razão, que seriam as duas fontes da
verdade humana e divina
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