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CARACTERÍSTICAS GERAIS

 Pessimismo

 Desequilíbrio entre a razão e a emoção

 Dualidade; contradição

 Tendência à ilusão (fuga à realidade objetiva,
subjetividade)

 Tendência à alusão (descrição indireta)

 Predomínio de linguagem como a metáfora a antítese, o
paradoxo, a hipérbole, o hipérbato
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São duas as tendências básicas do Barroco: Cultismo e
Conceptismo. Embora constituam estilos diferentes, podem
coexistir num mesmo autor e até numa mesma obra, visto
serem como anverso e reverso de uma mesma moeda. Há
casos em que a distinção entre eles é muito difícil, senão
impossível.

TENDÊNCIAS DO BARROCO LITERÁRIO
CONCEPTISMO
TENDÊNCIAS DO BARROCO LITERÁRIO

Consiste na hipertrofia da dimensão conceitual, conceptual na
obra literária. Utilizando-se mais da razão que dos sentidos, o
autor conceptista cria raciocínios engenhosos num refinado
jogo intelectual de paradoxos e sutilezas lógicas. Enquanto o
Cultismo privilegia a materialidade da palavra, do significante, o
Conceptismo é analítico e nele sobrevêm os jogos de ideias e
conceitos.

Sermão da Sexagésima – parte II

Semen est verbum Dei

O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a
palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra
boa em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens.
Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com
riquezas, com delícias; e nestes afoga-se a palavra de Deus. As
pedras são os corações duros e obstinados; e nestes seca-se a
palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são
os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel
das coisas do Mundo, umas que vão, outras que vêm, outras
que atravessam, e todas passam; e nestes é pisada a palavra
de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a
terra boa são os corações bons ou os homens de bom coração;
e nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta
fecundidade e abundância, que se colhe cento por um: Et
fructum fecit centuplum.

Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo
hoje; e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e
confuso, depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é
tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da
palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica
cento por um, e já eu me contentara com que frutificasse um
por cento. Se com cada cem sermões se convertera e
emendara um homem, já o Mundo fora santo. Este argumento
de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na
experiência, comparando os tempos passados com os
presentes. Lede as histórias eclesiásticas, e achá-las-eis todas
cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus.
Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta
reformação de costumes; os grandes desprezando as riquezas
e vaidades do Mundo; os reis renunciando os ceptros e as
coroas; as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos
desertos e pelas covas; e hoje? -- Nada disto.
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Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos
pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de
Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em
um sermão entre em si e se resolva, não há um moço que se
arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto?
Assim como Deus não é hoje menos omnipotente, assim a sua
palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se
a palavra de Deus é tão poderosa; se a palavra de Deus tem
hoje tantos pregadores, porque não vemos hoje nenhum fruto
da palavra de Deus? Esta, tão grande e tão importante dúvida,
será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim.
A mim será, e também a vós; a mim, para aprender a pregar; a
vós, que aprendais a ouvir.

Sermão da Sexagésima – parte III

Fazer pouco fruto a palavra de Deus no Mundo, pode proceder
de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte
do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter
por meio de um sermão, há-de haver três concursos: há-de
concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo; há-de
concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo; há-de
concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se
ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e
luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de
olhos; se tem espelho e olhos, e é de noite, não se pode ver por
falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister
olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, senão entrar um
homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são
necessários olhos, e necessária luz e é necessário espelho. O
pregador concorre com o espelho, que é a doutrina; Deus
concorre com a luz, que é a graça; o homem concorre com os
olhos, que é o conhecimento.

Ora suposto que a conversão das almas por meio da pregação
depende destes três concursos: de Deus, do pregador e do
ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte
do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus?
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