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Auto de São Lourenço José de Anchieta Apresentação: Este eu foi representado no pátio da Capela São Lourenço, no Morro de São Lourenço, em Niterói, em 10 de outubro de 1583. O teatro é a grande ferramenta do csímismo na missão da doutrina. Esta peça estabelece a representação da luta entre o bem e o mal, mostrando índios
atraindo demônios e, em seguida, sendo reconquistados com Deus através da pregação. Personagens: Guaixará - rei do diabo Aimbirê e Saraiva - criado a partir de Guaixará Tatuarana; Urubu e Jauaruçu - companheiros dos demônios Valeriano e Décio - o imperador romano São Sebastião - santo padroeiro do Rio de Janeiro São
Lourenço - santo padroeiro da vila de São Lourenço Velha, Anjo, Medo de Deus, Amor de Deus, Cativos e Companheiros Tema: Após a cena da morte de São Lourenço, Guaixará chamado Aimbirê e Saravaia , São Sebastião manteve os demônios, os imperadores lembraram de explorar, à medida que Aimbirê se aproximava. O calor
dele queimou os Imperadores, que imploraram pela morte. Os anjos, o medo de Deus e o amor de Deus por conselhos de caridade, arrependimento e confiança em São Lourenço. O funeral do santo acabou. Garotos indianos dançam. First Structure Act - A Cena da Morte de São Lourenço, é uma pele de figo. De acordo com a Lei -
Entre três demônios que desejam destruir a aldeia com pecado, que São Lourenço, São Sebastião e o Anjo da Guarda resistem, libertem a aldeia e capturem os atraídos chamados: Guaixará, rei; Aimbirê e Saravaia, seus servos. Ação três- Depois que São Lourenço morre na grelha, o anjo fica em sua defesa, e chama dois demônios,
Aimbarê e Saravaia, que vêm sufocar os imperadores Décio e Valério que estão sentados em seu trono. Quarto Ato – Com o corpo do imortal São Lourenço e colocado no túmulo, o Anjo entra com o medo e o amor de Deus para encerrar a obra e, finalmente, acompanhar os santos até o túmulo. Quinto Ato - Dança de doze meninos, na
procissão de São Lourenço. Texto: Trechos do eu escolhido que falam de pregar contra o mal e a virtude da fé. A Primeira Cena da Morte Religiosa de São Lourenço O sacrifício de São Lourenço é comparado ao de Jesus, que, após a morte, redimiu o pecado humano. A fé obriga São Lourenço a enfrentar o sacrifício. Para Jesus, meu
salvador, que morreu dos meus pecados, nas brasas eu morri assado com o fogo do seu amor. Meu Deus, quando te vejo na cruz, atormentado por mim, vivo e queimo milhares de vezes a morte desejada. A Segunda Lei do Diálogo entre Guaixará e São Lourenço apresentada pelo Guaixará e exalta os costumes indígenas. A escrita
continua com um desafio entre São Lurenço e Guaixará, cada um apresentando seus pontos fortes. Quem é tão forte quanto eu? Como eu, respeitável? Sou um bom demônio assado, reputação diante de mim: Guaixará eu liguei. Meu sistema é bom viver. Que a alegria não seja restrita, nem abolida. Eu quero tabas para acender com o
meu fogo favorito Boa medida é beber cauim até Esta é uma maneira de aproveitar a vida, e é recomendado para quem quer apreciá-la. A mulher que beberrona traz é apreciada. Bravura é um dos bêbados e todas as armadilhas de cauim e a luta então se consagrou. Que bom costume dançar! adorne-se, ande tinta, tinga os pés, pare
de fumar e curandeiro, ande com tinta preta. Andar por aí matando com raiva, se enchendo, comendo uns aos outros, e ainda sendo um espião, capturando Tapuia, não honrando honestamente a perda. Por causa disso com os índios com quem vivi. Os sacerdotes agora vêm com regras prematuras para duvidarem de mim sobre a lei
de Deus que não existe. O Quarto Ato é a linha dos anjos que pregam a religião, cada um apresentando um ensinamento aos índios, persuadindo-os a abraçar a Fé Cristã. O Medo Anjo de Deus ameaça os índios com as chamas do inferno e apresenta São Lourenço como exemplo. O Amor Angelical de Deus prega o amor e pede a
salvação. O medo de Deus me surpreendeu ao ver, pecador, seu pecado. Com tais males, como você vive sem medo desse fogo maravilhoso? Fogo que nunca descansa, mas sempre causa dor, e com raiva seus braços dissipam toda a esperança para o pecador amaldiçoado. Pecador, como você se dá assim sem freios a males
extremos? Entre os males que você está engolindo é tão cegamente pecaminoso, com seu veneno. Amaldiçoe o veneno que você traz sem medo, e sem sentir sua dor, o prazer de dormir sorves com grande gosto. Será o gosto do pecado muito mais doce do que o mel, mas o inferno cruel lhe dará uma vesícula biliar muito mais
amarga. Fel você vai beber sem medida, pecadores não nascidos, sua alma ardente queimada. Esta será a saída para a alegria do pecado. Do pecado que você ama tanto Lawrence escapou que mil penas resistiram, e queimadas pelo fogo, por não pecar, expiraram. Ele não tem medo de morrer. Você não tem medo do pecado em
que Lúcifer estava enforcando você, que te afogou e você não se afogou. O amor de Deus ama a Deus, que te criou, cara, deus é muito amoroso! Você ama com todo o seu cuidado, quem você ama primeiro. Seu filho morreu salvando você. O que mais posso te dar se tudo o que você lhe deu? De acordo com o comando do Senhor,
eu lhe disse o que você ouviu. abra todos os seus significados, para mim, que é seu amor, também fique impressionado em você. 5º Ato Dance meninos 1 menino aqui estamos animados para celebrar o seu banquete. Por seus apelos Deus deseja nos fazer venturos nossos corações protegidos. Segundo garoto, confiamos em você, a
santificação de Lawrence, que nos mantém. Sobreviva do inimigo aqui. dos males que foram desligados em feiticeiros unsu acreditavam mais, danças fulus deles, nem cuidar de sua magia. O terceiro garoto como você confia tanto em Deus, que o dom de Jesus é suficiente para nós, o pai da suprema esperança. Que Ele purifique a
alma, com sua bondade, e que ele, com Sua Majestade. Venha ficar conosco. O quarto garoto cheio de amor divino é seu coração único. Cuidado conosco agora! nós amamos nosso Criador. nosso pai a cada hora! O quinto filho, você obedece a Deus, obedeça a Ele. Venha aquele escravo para a nossa alma de seu amor, neste dia
imitá-lo em 6 Garoto milagre, você cura seus filhos santos. Suas almas estão fartos desse mal que você esconde. Venha curá-los novamente! O 7º menino fiel à morte de nosso Senhor, você suportou. Que a força disso seja suficiente para suportarmos a dor pelo mesmo Deus que você amou. 8º garoto Para o terrível você é, pois os
demônios temem você, nas cavidades onde eles se escondem, venha para cala emou-los a seus pés, para que as almas não nos queimem 9º menino Herejes que este seu corpo indefeso no fogo assado, e a carne está toda queimada nas grades de ferro em chamas. Vamos chorar.do grande desejo do Pai de refletir. Venha nesta
oportunidade que nossas almas queimam. Seu décimo filho verdugos extremamente instável, algozes de Deus. Venha, tome-nos como seus, que ao seu lado, vamos assustar esses ateus. O 11º garoto que te deu a morte foi queimado no fogo do inferno. Você, na glória celestial, desfrutará da sorte divina. E com você, aprenderemos a
amar a Deus no fundo, e no mundo da vida longa desfrutaremos. O 12º garoto em sua mão, nós enviamos nosso destino também. Em seu amor, acreditamos um ao outro, nos amamos para sempre e para sempre. Amém. Pergunta: 1- Índios são apresentados como cheios de males. Comentário. 2- Que argumentos os anjos temem
que Deus use para persuadir os índios? 3- Amar o anjo de Deus usado para convencer os índios? 4- Para que propósito São Lourenço é chamado na dança do garoto? 5- Qual é a razão apresentada para a morte de São Lourenço? 6- Leia texto: Origens são o inferno (representante da guerra na poesia por José de Anchieta) - Jaime
Ginzburg Ginzburg
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