Sermões

Uma dramaturgia da oratória do Padre António Vieira

Do alto do púlpito uma voz brada, protesta, e clama.
Uma voz de homem e engenho de escritor.
Actor do seu ser mítico, paladino dos direitos humanos,
clamando com a pena e voz, o imperador afia as palavras
com que o pregador jesuíta denuncia os males do mundo.
Escrita dramática, a uma só voz, onde Vieira, do púlpito, se
encena a si mesmo.
Autor e actor, e porque não encenador coexistem neste
performer completo.
Deixemos Vieira afigurar-nos um autor e actor em pleno à
procura da eficácia teatral, gozando gulosamente com o
silêncio sustenido dos seus ouvintes / espectadores, com
apenas a espectacularidade da sua palavra.
Silvina Pereira

A grande oratória sagrada do nosso património cultural, em
que avultam as páginas ímpares em que o Padre António
Vieira consignou a sua intervenção nos púlpitos de Portugal
e do Brasil.
Palavra barroca, a organizar-se num discurso de eloquência
engenhosa e teatral ao mesmo tempo, a desdobrar-se nas
mais inesperadas analogias, a ritmar-se em cadências
empolgantes a culminar em imagens e metáforas de grande
efeito espectacular e, sempre, a surpreender pela justeza
e flagrância com que capta e trata aspectos da vida religiosa
e moral, e ainda da realidade política, económica e social
do seu tempo  a palavra de Vieira vibra de novo nas naves
de alguns espaços sagrados do nosso país.
Vasco Graça Moura
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