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 Divisão de Obras Raras da Fundação Biblioteca Nacional oferece a 

primeira de uma série de mostras de livros raros sobre as Sete Virtudes, 

complementando a série de sete exposições sobre os Pecados Capitais (“Ao 

Pio Leitor... o Pecado!”). desenvolvida entre dezembro de 2006 e junho de 

2008. 

Se o pecado sempre foi objeto do interesse e do cometimento humano e se, segundo Santo 

Agostinho, “o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros”; a virtude, de acordo com 

Santo Tomás de Aquino, “é um hábito do bem”. 

Se cada um dos Pecados está muito bem representado no acervo da Divisão de Obras Raras, 

em obras de múltiplos conteúdos, tanto literários quanto científicos, impressas desde o século 

XV; a busca pelas Virtudes é bem mais complexa, posto que o tema é recorrente e quase 

restrito ao universo da literatura religiosa e moralizante. 

Assim como no caso dos Pecados, várias listas sobre as Virtudes surgiram desde a 

Antiguidade, com diversas ordenações atribuídas por filósofos e teólogos, assumindo 

terminologias como “dignidades” e “divinas perfeições”. Dessas listas, predominaram as 

classificações das quatro Virtudes Cardeais (Prudência, Fortaleza, Temperança e Justiça) – 

consideradas fundamentais, porque orientam a conduta a partir da disciplina dos desejos; e 

das três Virtudes Teologais (Fé, Esperança e Caridade)  – dons próprios da relação com Deus. 

No entanto, uma lista de sete virtudes foi organizada em oposição aos sete pecados capitais 

por Prudêncio, em seu poema épico Psychomachia, onde estabeleceu uma batalha entre as 

virtudes e os vícios, obtendo grande popularidade na Idade Média – e esta é a lista eleita para 

orientar cada segmento de exposição de livros raros:  

 

1 Humildade (x Orgulho), 

2 Caridade/Amor (x Inveja), 

3 Mansidão (x Ira), 

4 diligência (x Preguiça), 

5 Generosidade (x Avareza), 

6 Temperança (x Gula), e 

7 Castidade (x Luxúria) 

 

 
Emblema do amor ao próximo  

(CUSTODIS, 1622, detalhe – verbete 07). 



Em sequência livre, a Divisão de Obras Raras abrirá a série com a Virtude da Caridade, 

considerada o fundamento de todas as virtudes e também denominada Amor – o “amor a 

Deus, por amor dele e ao próximo por amor de Deus”, o amor que se doa sem esperar nada 

em troca e que, mesmo assim, permanece como “um nunca contentar-se de contente” e “um 

cuidar que se ganha em se perder”. Essa abordagem, bastante popularizada pelo grupo Legião 

Urbana, na letra de Monte Castelo e eternizada no Soneto 81, das Rimas de Camões, foi 

consagrada por São Paulo, na Primeira Epístola aos Coríntios: “Ainda que eu falasse as 

línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade [amor...], não sou nada” (I Cor 13,1-2). 

A imagem de abertura da série é o emblema da Virtude, com a Fortuna (sorte, destino) aos 

seus pés, menosprezando honras, dignidades e riquezas humanas, como indignas de sua 

majestosa generosidade. A Virtude está cercada por suas mais nobres espécies: a Piedade, a 

Justiça, a Prudência, a Fortaleza, a Magnanimidade e a Temperança – todas sob o ícone do 

Amor. A imagem, gravada em metal, compõe a obra theatro moral de la vida humana, de Otto 

Van Veen, publicada em Anvers, 1701, um dos mais famosos livros de emblemas de todos os 

tempos. 

Esta primeira Mostra revelará parte da 

preciosa Coleção de Emblematas da 

Biblioteca Nacional. As emblematas são 

obras de cárater moral e pedagógico, 

estruturadas como manuais de conduta, 

fundamentadas na literatura clássica ou com 

abordagem religiosa – os autores de 

emblematas são, em geral, católicos, 

luteranos ou puritanos. Ricamente 

ilustradas, as emblematas foram inspiradas 

nas mitologias, alcançando grande 

popularidade na Europa dos séculos XVI, 

XVII e XVIII. 

 

Emblema do amor: Sublato amore omnia ruunt/  

Quando falta o amor, tudo se perde  

(MONTANEAE, 1602 – verbete 06). 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2012. 

 

Ana Virginia Pinheiro, Bibliotecária 

Chefe da Divisão de Obras Raras 

Fundação Biblioteca Nacional (Brasil) 

 



SSééccuulloo  XXVVII 
 

0011  

1562  
DOMENICHI, Lodovico, 1515-1564. Dialoghi..., cioe, D’Amore, della vera Nobiltà, de' 

Rimedi d'Amore, dell’Imprese, dell’ Amor fraterno, della Corte, della Fortuna et della 

stampa... In Venegia: Appresso Gabriel Giolito de'Ferrari, 1562. [36], 399, [1] p. 

(OR230,002,012/MFN:4553). 

Raridade/Importância: Primeira edição. 

 

 

Do Amor fraterno (DOMENICHI, 1562 p. 228 e segs.). 

 

 

0022  

1562 
EQUICOLA, Mario, 1470-1525. Di natura d'amore. Di nuovo ricorretto, et con somma 

diligentia riformato per Thomaso Porcacchi. Vinegi: apresso Gabriel Giolito de'Ferrari, 1562. 

[40], 408 p. (OR202,001,015/MFN:3975). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: editada pela primeira vez em 1525, a obra “é um precioso 

testemunho sobre a Renascença” (GRANDE Enciclopédia Delta Larousse. Rio de Janeiro: Delta, c1973. v. 6, p. 

2449). 

 

 



 

Definição de amor (EQUICOLA, 1562, p. 134 e segs.). 

 

 

0033  

1564 
LEON, Hebreo, n. ca.1460. Leonis Hebraei... De Amore dialogi tres... Venetiis: Apud 

Franciscum Senensem, 1564. [58], 422 f. (OR122,003,016/MFN:4142). 

Tradução latina do clássico “Dialoghi d'Amore”. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

 

 

Da origem do Amor (LEÓN, 1564, p. 175 e segs.). 

 

 



0044  

1583 

Bíblia Latina. Vulgata. 

BIBLIA Sacra: quid in hac editione a teologis lovaniensibus praestitum sit, eorum praefatio 

indicat. Antuerpiae: Ex Officina Christophori Plantini, 1583. [1196], 117 p. (OR001,004,001 

ex. 1/MFN:2182). 

Carimbo: Coll. J. A. Marques. 

Raridade/Importância: Cristóvão Plantin foi um dos maiores tipógrafos de seu tempo. “A 

tipografia de Plantin evidencia um discurso entre o verbal e o visual. Suas edições, ainda hoje, 

devem ser lidas e vistas. Afinal, quem era esse arquitipógrafo que editou católicos e 

protestantes [...] e também publicava livros com referências herméticas, astrológicas e 

místicas?” (PINHEIRO, Ana Virginia. Cimélios flamengos que atravessaram o mar... In: THOMAS, Wener; STOLS, 

Eddy. Unm mundo sobre papel: libros y grabados flamencos... Lovaina [Bélgica]: ACCO, 2009. P. 414, 415). O estudo 

de suas bíblias – comumente, monumentais, ilustradas e  impressas em tipos de médio e 

grande porte, contribuem para delinear o perfil do intelectual que, homem do século XVI, 

ainda influencia apaixonados por livros e pelo Livro, em pleno século XXI. A página exposta 

destaca o uso da palavra Caridade, no texto latino de I Cor 13, 1-2 que, desse modo, 

predominou em todas as línguas, até o final do século XIX. 

 

 

0055  

1598  
CAMÕES, Luis de, 1524?-1580. Rimas. Acrescentadas nesta segunda impressão. Em Lisboa: 

Por Pedro Crasbeeck, a custa de Esteuaõ Lopez, 1598. [8], 101 [i.e. 202], [5] f. 

(OR015,004,001/MFN:0879). 

Raridade/Importância: Esta publicação é "reprodução emendada da edição de 1595, a qual 

se ajuntaram 36 sonetos, 4 odes, uma elegia e 3 cartas" ( Innocencio, t. 5, p. 252).  “A obra 

lírica de Camões foi publicada como Rimas, [...]”(Wkipédia), e nela consta o “Soneto 81”, um 

dos mais conhecidos na literatura portuguesa, popularizado pelo primeiro verso Amor é fogo 

que arde sem se ver. 

 

 

Soneto 81 (CAMÕES, 1598, p. 21). 



SSééccuulloo  XXVVIIII 
 

0066  

1602 
MONTANEAE, Geórgia. Georgiae Montaneae Nobilis Gallae Emblematvm Christianorvm 

centvria, cum eorundem Latina interpretatione = Cent emblemes Chrestiens de Damoiselle 

Georgette de Montenay. Heidelbergae: Typis Johannis Lancelloti: Impensis andreae 

Cambieri, 1602. [8], 100, [7] f. (OR161,001,020/MFN:30341). 

Inclui retrato da autora. 
Ex libris: Didacus Barboza Machado. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Obra considerada  o primeiro livro de emblemas escrito por uma 

mulher e o primeiro com abordagem cristã (Symbolic Litterature. Disponível em: 

<http://www.camrax.com/symbol/emblembooks.php4>. Acesso em: 17 fev. 2012). “Um emblema é uma imagem 

simbólica acompanhada de um pequeno texto destinado a esclarecê-la. [... Os livros de 

emblemas eram] verdadeiras coletâneas de arte mágica, inspiradas nos hieróglifos egípcios, na 

cabala, na alquimia e na astrologia [... e] foram para o século XVI o que os dicionários são 

para nós hoje” (MACEDO, Monalisa Carrilho de. Os lugares do jogo: pensamento e imagem no Renascimento. 

Disponível em: <http://www.cafefilosofico.ufrn.br/gemt/monalisa/perso/ECRITS/lugares_do_jogo.htm>. Acesso em 15 fev. 

2012). 
 

 

Retrato de Geórgia Montaneae (MONTANEAE, 1602, frontispício). 

 

 



0077  

1622  
CUSTODIS, Raphael. Emblemata amoris... Augustae Vindelecorum [Augsburg]: J. 

Schulthes, 1622. 53 f. (OR191,001,001/MFN:23949). 

Raridade/Importância: Edição original, inspirada no Amorum emblemata de Otto Van Veen 

(1608), com belíssimos emblemas sobre o Amor, gravados em metal por Raphael Custodis 

(ILAB/LILA; Aucrion.fr). Em todos os emblemas, o Amor é representado por um anjo. O anjo é o 

símbolo do Amor Puro, verdadeiro, muitas vezes, especificado como Cupido, ou portando 

símbolos distintivos. “O homem medieval viveu sob o olhar e em companhia dos anjos. A 

figura celeste aparece não somente nos textos teológicos, místicos, nos relatos das visões, das 

vidas de santos, nos sermões ou nas coletâneas de milagres, mas também numa iconografia 

superabundante. Tal onipresença é, sem dúvida alguma, uma das características maiores do 

cristianismo medieval. Já se disse que a filosofia moderna começou no momento em que os 

filósofos deixaram de falar de anjos” (FAURE, Philippe. Anjos. Tradução de José Carlos Estêvão. In: LE GOFF, 

Jacques; SCHMITT, Jean Claude. Dicionário temático do ocidente medieval. Coord. da tradução Hilário Franco Júnior. 

Bauru, SP: Edusc, 2006. v. 1, p. 69). 

 

 

Emblema 36 com a alegoria do Amor que, com o auxílio da Sorte, vence e expulsa a Inveja, travestida de 

Ciúme (CUSTODIS, 1622, p. 36). 

 

 

0088  

1624  
CRAMER, Daniel, 1568-1637. Emblematum Sacrorum Prima[-Secunda] pars: das ist, 

fünfftzig geistlicher in Kupffer gestochener Emblematum ausz der H. Schrifft von dem süssen 

Namen vnd Creutz Jesu Christi erster[-ander] Theyl. Franckfurt am Mayn: In Verlegung 

Lucae Jennis, 1624. 2 pt. em 1 v. (OR189,004,005/MFN:22991). 



Texto impresso em páginas opostas, seguido de páginas opostas em branco. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: O autor, teólogo luterano alemão também conhecido como Daniel 

Candidus, ganhou fama a partir da publicação de seu livro de emblemas, cuja primeira edição 

é de 1617. A emblemata de Cramer distingue-se das demais por apresentar, além da Imagem, 

com a legenda e o epigrama, uma citação bíblica afim. A segunda edição, de 1624, foi 

ampliada com 100 emblemas. 

 

 

Emblema 28 com a alegoria da Caridade, com a legenda Charitas omnia suffert/A 

Caridade tudo suporta – I Cor 13,7 (CRAMER, 1624, pt. 2, p. 125). 

 

 
0099  

1635 

HAEFTENVS, Benedictvs. Schola Cordis siue Aversi a Deo Cordis ad eumdem Reductio, et 

Instructio. Antverpiae: Apud Ioannem Mevrsivm..., 1635. [30], 631, [26] p. 

(OR192,002,003/MFN:43945). 

Ex libris: Didacus Barboza Machado. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importancia: A obra, um dos mais importantes livros de emblemas do século 

XVII, tem como tema de destaque o coração, apresentado por um anjo com auréola solar, em 

gravuras a meia página, e legendado com um título breve e uma citação bíblica. O coração 

flamejante (cordis inflammatio) é figura recorrente no livro – símbolo do Amor Divino e da 

virtude teologal da Caridade, representa o fogo da Caridade inflamada no coração do Espírito 

Santo. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Coração flamejante, símbolo da virtude teologal da Caridade 

(HAEFTENVS, 1635, p. 450-451 e p. 450-detalhe). 

 

 



1100  

1644 
RIPA, Cesare, c.1555-1622. Iconologie ov Explication novvelle de plvsievrs images, 

emblemes et avtres figures hyerogliphiques des Vertus, des Vices, des Arts, des Sciences, des 

Causes naturelles, des Humeurs differentes, des Passions humaines. Oevvre avgmentée d'vne 

seconde partie, necessaire a tovte sorte d'esprits, et particvlierment a cevx qvi aspirent a estre, 

ov qvi sont en effet Oratevrs, Poetes, Sculpteurs, Peintres, Ingenieurs, Autheurs de Medailles, 

de Deuises, de Ballets, de Poëmes Dramatiques. Tirées des recherches  des figures de Cesar 

Ripa, moralisées par I. Bavdoin. A Paris: Chez Mathiev Gvillemont, 1644. [24], 204, [1], [1]-

100, [4], 101-102, [4], 103-196 p. (OR 198,006,001/MFN:21927). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/importância: "Livro de emblemas extremamente influente em sua época, servindo 

de manual de referência para poetas e artistas - como fonte de inspiração e enciclopédia 

iconográfica erudita" (Wikipédia). “Data de 1593 a primeira edição do Iconologia, de Cesare 

Ripa. [...] Pela primeira vez se emprega o termo „iconologia‟ para descrever e interpretar 

obras do gênero emblemático relacionadas à alegoria [...], „imagens que são feitas para 

significar coisa diferente da que é dada a ver‟ [...]. O texto de Ripa inclui, ainda, noções 

cabalísticas, herméticas, astrológicas e místicas” (HANSEN, João Adolfo. Alegoria: construção e 

interpretação da metáfora. São Paulo: Hedra; Campinas: Ed. Unicamp, 2006. p. 181-182). 

 

 

Emblema sobre o Amor ao próximo (RIPA, 1644, p. 107). 

 

 



1111  

1649 
ALBERTINUS, Aegidius, 1560-1620. Ae. Albertini Emblemata Hieropolitica versibus et 

Prosa illustrabat Joannes Melitanus a Corylo eiusdem Musae Errantes. Coloniae: Apud 

Constantinum Munich, 1649. 142, [2] p. (OR214,002,015/MFN:42846). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Albertinus, escritor alemão, foi o introdutor do romance picaresco na 

literatura alemã (Grande Enciclopédia Delta Larousse. Rio de Janeiro: Delta, c1973. v. 1, p. 181). Na obra, a 

Caridade é representada pelo emblema do amor divino – um coração flamejante, encimando 

uma montanha (p. 104). 

 

 

1122  

1659 
BAUDOIN, Jean, 1590?-1650. Emblemes divers representez dans cent qvarante Figvres en 

Taille-dovce. Enrichis de discours Moraux, Philosophiques,Hystoriques. Paris: Jean Baptiste 

Loyson, 1659. 2 v. (OR012,002,008-009/MFN:15085). 

Emblemas gravados a buril e assinados por Isaac e Marie Briot. 

Ex-libris: Didacus Barboza Machado. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 
 

 

Emblema do Amor Honesto (BAUDOIN, 1659, v. 1, p. 34) – um menino nu, que se esforça para reunir a Honra 

e a Verdade – para que o Amor Honesto exista é necessário que a Honra (homem com um manto púrpura) e a 

Verdade (mulher com o livro), que se cumprimentam as mãos esquerdas, sejam inseparáveis. 

 

 



 

Emblema do Amor Verdadeiro (BAUDOIN, 1659. v. 2, p. 299) – um menino nu, comumente alado, coroado de 

louros e segurando outras três coroas. Ele está nu, expondo-se, sem nada a esconder, demonstrando que a 

sinceridade e a verdade triunfam sempre. Ele é alado porque desse modo pode elevar-se, assim como acontece 

com a verdade. Ele é coroado de louros, porque essa folha se mantém íntegra, sem perder a cor. As outras coroas 

são alusões à Justiça, à Prudência e à Temperança, e indicam a Perfeição, pela alusão ao número Três 

(PISTRUCCI, Filippo. Iconologia. Milano: Paolo Antonio Tosi, 1819. t. 1, p. 30, tradução nossa).  

 

 

1133  

1659 

ENGELGRAVE, Henricus. Lucis Evangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae: 

pars testia; hoc est Caeeleste pantheon; sive Caelum novum in festa et gesta sanctorum totins 

anni selecta historia et morali doctrina varie illustiatum... Coloniae: apud Jacobus à Meurs, 

1659. 488, [41] p. (OR116B,002,009/MFN:23512). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Na obra, destaca-se a imagem do pelicano, como símbolo do amor, 

da caridade. Um pelicano debicando-se, para alimentar os filhotes com o próprio sangue, “é 

uma das conhecidas alegorias de Cristo”, consagrada nos livros de emblemas (CIRLOT, Juan 

Eduardo. Dicionário de símbolos. Tradutor Rubens Eduardo Ferreira Frias. São Paulo: Ed. Moraes, 1984. p. 455) e um 

dos mais representativos emblemas da caridade. 
 

 



 

Emblema da caridade/amor, com a legenda Amor nullum novit habere modum /O 

Amor não conhece limites (ENGELGRAVE, 1659, p. 326). 

 

 

1144  

1661 
ALCIATI, Andrea, 1492-1550. Andreae Alciati Emblemata. Cvm commentariis Clavdii 

Minois I.C. Francisci Sanctii Brocensis, & notis Lavrentii Pignorii Patavini. Nouissima hac 

editione in continuam vnius commentarij seriem congestis, in certas quasdam quasi classes 

dispositis, et plusquam dimidia parte auctis. Patauij: typis Pauli Frambotti Bibliopolae, 1661. 

[6] vii-lxxx 1001p. (OR224,001,010/MFN:18023). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Esta é a primeira de todas as emblematas, com cerca de uma centena 

de emblemas, escrita por volta de 1522 por Andre Alciati, um jurista celebrado 

internacionalmente, e publicado pela primeira vez em 1531, provavelmente, sem seu 

conhecimento e autorização. A obra alcançou tamanha popularidade que, no final do século 

XVIII, já tinha alcançado mais de 180 edições (RAYBOULD, Robin. Emblemata: symbolic Literature of the 

Renaissance from the Collection of Robin Raybould… New York: The Grolier club, 2009. p. 13. Disponível em: 

<http://www.libraryofsymbolism.com/images/newletters/pdf_emblemata.pdf>. Acesso em 22 fev. 2012, tradução nossa).  

Foram “inúmeras [as] reedições de livros de emblemas, como o de Andrea Alciato, 

Emblemata, fornecedor de temas a Camões e poetas portugueses e espanhóis seiscentistas” 

(HANSEN, João Adolfo. Alegoria: construção e interpretação da metáfora. São Paulo: Hedra; Campinas: Ed. Unicamp, 

2006. p. 149-150). 

http://www.libraryofsymbolism.com/images/newletters/pdf_emblemata.pdf


 

 

Emblema Potentia Amoris/O poder do amor (ALCIATI, 1661, p. 447). 

 

 

1155  

1664 

MELO, Francisco Manuel de, 1608-1666. Obras Morales. En Roma: por el Falco, 1664. 2 pt. 
(OR221,003,002, pt. 1, ex. 1/MFN28262). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/importância: De singular personalidade do auge do barroco na Península Ibérica, 

Dom Francisco Manuel de Melo foi um dos mais eruditos e polidos escritores em seu tempo 

e, talvez, o maior escritor português do século XVII (Inocêncio, t. 9, p. 330; Wikipédia; Projeto Vercial). 

Suas Obras Morales foram publicadas em “formosa edição, mui nitidamente impressa. Os 

exemplares, muito estimados dos bibliófilos, são hoje em dia MUITO RAROS no mercado, e 

por isso assas difíceis de obter” (Azevedo-Samodães 1, 2052). Na obra, destaca-se uma das mais 

belas definições de amor, na literatura portuguesa: 

  

 

O Amor é, sem dúvida, a mais bem-aventurada 

de nossas paixões, e a de maior utilidade [...]. 

É a Alma da Vida e o vínculo do universo; e é 

o inocente recurso pelo qual mudamos nossa 

condição, sem mudar nossa natureza, 

transformando-nos na pessoa que amamos. É 

o mais puro e o mais verdadeiro de todos os 

prazeres (tradução nossa – pt. 1, p. 207). 

 

 

 



1166  

1670  
AMORIS divini et humani antipathia, sive Effectus, varii, e variis Sacrae Scripturae locis 

deprompti Emblematis... Editio III aucta et recognita. Antuerpiae: Joannem Galleum, 1670. 

[2], 37, [2], 168, [10] p. (OR214,002,009/MFN:43048). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Obra anônima, de história complexa, com autoria atribuída a 

diversos religiosos. É muito ilustrada, belíssima, mas impressa em papel de baixa de 

qualidade. Esta é a terceira edição publicada em Antuérpia, com texto em francês, espanhol e 

flamengo – a parte em espanhol consiste de um terceto, após cada emblema. Após o emblema 

do Amor divino consta o seguinte terceto: 

 
 

Não há como descrever o Amor 

Porque lhe muda o conceito 

Qualquer singular efeito 

(tradução nossa, f. 3). 
 

 

 

Emblema do Amor divino – um coração flamejante (AMORIS 

divini..., 1670, p. 2), coroado e atravessado por duas setas cruzadas, 

que apontam para o amor puro – um anjo com auréola solar; e para 

o amor incondicional, irrestrito – um anjo vendado. A imagem traz 

como legenda a expressão “O amor é a arte das artes”. 

 

 



1177  

1683  
VEEN, Otto Van, 1556-1629. Zinnebeelden, Getrokken uit Horatius Flaccus. Naer de 

geestrijke vinding van den geleerden Otto van Veen, op de zeden toegepast; en met 

Bygedichten, op nieuws gerymt, door Antoni Jansen, van tergoes. t‟Amsteldam: by Justus 

Dankerts, 1683. [4] f., 205, [2] p.(OR057E,002,004/MFN:12179). 

Texto em latim, holandês e francês. 

Raridade/Importância: Obra com 103 gravuras em metal sobre papel de trapos. Edição 

holandesa da mais popular emblemata do século XVII, publicada pela primeira vez em 1607, 

sob o título “Emblemata Horatiana” (RAYBOULD, Robin. Emblemata: symbolic Literature of the Renaissance 

from the Collection of Robin Raybould… New York: The Grolier club, 2009. p. 23. Disponível em: 

<http://www.libraryofsymbolism.com/images/newletters/pdf_emblemata.pdf>. Acesso em 22 fev. 2012, tradução nossa).  

Na obra, o emblema do amor traz a imagem de Harpócrates, deus do silêncio na mitologia 

grega, comumente, representado num cenário claro e escuro, com o indicador sobre os lábios, 

como a pedir silêncio. O silêncio também pode significar o amor de Deus (RAYBOULD, 2009, p. 

23). Harpócrates é muitas vezes confundido com Cupido, sendo então denominado “Cupido 

Harpocrático” (Wikipédia), e desse modo é retratado como símbolo do Amor. 

 

 

Emblema do Amor com o Cupido Harpocrático e a legenda Nihil 

Silentio utilius, ad servandas Amicitias/ Nada mais útil que o silêncio 

para manter a Amizade (VEEN, 1683, p. 55). “Para os latinos, o verbo 

amare também dizia respeito às relações afetivas em geral, e em 

especial a amizade” (TOSI, Renzo. Dicionário de sentenças latinas e 

gregas. Tradução Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

p. 644).  Este sentido foi ratificado em São João: “Ninguém tem Amor 

maior do que aquele que dá a vida pelos amigos” (Jo 15, 13).  

 

http://www.libraryofsymbolism.com/images/newletters/pdf_emblemata.pdf


1188  

1687   
PRUDÊNCIO, 348-ca.415. Aurelii Prudentii Clementis Opera. Interpretatione et notis 

illustravit. Stephanus Chamillard... ad usum Serenissimi Delphini. Parisiis: apud Viduam 

Claudii Thiboust et Petrum Esdassan, 1687. [24], 687 [i.e. 685], [147] p. 

(OR176,004,012/MFN:32947). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: O autor, poeta cristão, renunciou às vaidades do mundo, no fim da 

vida, para dedicar-se a uma vida ascética, rigorosa, abstendo-se de alimentos de origem 

animal e jejuando. Seus poemas têm caráter didático [...]. O “Psychomachia” é um modelo do 

estilo alegórico cultivado na Idade Média, do qual Prudêncio foi praticamente um precursor; 

poucos foram os autores, antes dele, que praticaram esse estilo, tais como Apuleio e 

Tertuliano (Bibliopolis, 26 jan. 2012, tradução nossa). No poema épico Psychomachia, incluído na obra 

exposta, Prudêncio estabeleceu uma batalha entre as virtudes e os vícios, organizando uma 

lista de sete virtudes em oposição aos vícios, identificados como os sete pecados capitais – 

por exemplo, a Caridade/Amor opõe-se ao pecado da Inveja. O poema obteve grande 

popularidade na Idade Média (Wikipédia). 

 

 

Título de partida do poema Psychomachia, onde são arroladas sete Virtudes em 

oposição aos sete Pecados Capitais (PRUDÊNCIO, 1687, p. 467). 

 

 



1199  

1689 
AESOPUS. Fables d'Ésope. Avec les figures de Sadeler. Traduction nouvelle. Paris: chez 

Pierre Aubouyn, Pierre Emery et Charles Clouzier, 1689. [6] f., 279, [5] p. 

(OR004B,001,010/MFN:12739)  

Ex-libris: Didacus Barboza Machado. 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: Edição totalmente ilustrada das Fábulas de Esopo, com gravuras 

em metal de Giles Sadeler. A coleção de fábulas creditada a Esopo (620-560 AEC), um 

escravo e contador de estórias, que viveu na Grécia Antiga, tornou-se referência para 

estórias brandas, envolvendo animais personificados, utilizadas na educação moral de 

crianças e adultos. Esopo, considerado uma lenda por muitos, seria de origem grega e o 

criador da fábula como gênero literário. Sua obra, de tradição oral, foi reunida por 

Demétrio de Falero (325 AEC) e influenciou escritores renomados como Fedro e La 

Fontaine. Na obra, um exemplo afim ao tema da Caridade é a fábula “O lobo e a cegonha”. 

 

  

Gravura que complementa a fábula “O lobo e a cegonha” 

(AESOPUS, 1689, p. 21). 

 

 

 

O lobo e a cegonha 
 

Um lobo devorou sua caça tão 

rápido, que engasgou com um 

pedaço de osso. Com grande 

sofrimento, uivava e corria de 

um lado para o outro, pedindo 

socorro e oferecendo um 

prêmio a quem o ajudasse. 

Penalizada e interessada no 

prêmio, uma cegonha correu o 

risco diante de seu predador, 

aproximou-se e o ajudou. 

Depois de remover o osso com 

o bico, encarou o lobo e 

reclamou o prêmio prometido. 

- Prêmio? – indagou o lobo, 

sinistro – Mas que ousadia! 

Você teve coragem de enfiar a 

cabeça na minha boca para 

retirar o osso. Em troca, deixei 

sua cabeça no próprio 

pescoço, inteira, sem qualquer 

arranhão! E quer mais? 

Insolente! Saia da minha 

frente, e fique longe dos meus 

dentes e garras porque já não 

lhe devo nada! 
 

Moral:  

Não espere gratidão ao ser 

caridoso com um inimigo. 

 



SSééccuulloo  XXVVIIIIII 
 

2200  

1701 
VEEN, Otto van, 1556-1629.Theatro moral de la vida humana, en cien emblemas; con el 

Euchiridion de Epicteto y la Tabla de Cebes, philosofo platonico. Amberes: por Henrico y 

Cornelio Verdussen, 1701.[10] f., 207, 27p., [8]f., 50 p. (OR031,003,007A/MFN:22118). 

Raridade/importância: O autor, pintor flamengo, teve Rubens como aluno [...]. A maior 

parte de seus quadros se encontra em museus e igrejas da Bélgica (Grande Enciclopédia Delta 

Larousse. Rio de Janeiro: Delta, c1973. v. 15, p. 6901). “É um dos mais famosos livros de emblemas, de 

todos os tempos” (ILAB/LILA). 

 

 
Alegoria da Virtude (mulher com o elemo e um dos seios a mostra), com a Fortuna (sorte) aos seus pés, 

menosprezando as honras, as dignidades e as riquezas humans (coroas de louros, de oliveira, papal, real etc.), 

como indignas de sua majestosa generosidade. A Virtude está cercada por suas mais nobres espécies: a Piedade, 

a Justiça (com a balança), a Prudência (com o espelho), a Fortaleza, a Magnanimidade (com o leão) e a 

Temperança – todas representadas pelo Anjo, símbolo do Amor (VEEN, 1701, p. 3). 

  

O espelho 

 

É o símbolo do coração humano, 

porque o coração é um “espelho que 

reflete Deus” (CHEVALIER, Jean; 

GHEERBRANT, Alain. Dicionário de 

símbolos. Coordenação Carlos Sussekind. 
Tradução Vera da Costa e Silva et al. 12. ed. 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. p. 

394).  

É assim para São Paulo: “refletimos 

como num espelho a glória do Senhor e 

nos vemos transformados nesta mesma 

imagem, sempre mais resplandescente, 

pela ação do Espírito do Senhor” (II Cor 

3, 18). 



 

2211  

1705   
SYMBOLA et emblemata jussu atque auspiciis sacerrimae suae majestatis augustissimi ac 

serenissimi Imperatoris Moschoviae Magni Domini Czaris, et Magni Ducis Petri Alexeidis... 

Amstelaedami: apud Henricum Wetstenium, 1705. 281 [10] p. (OR-OG/III-29,7,7). 

Ex libris: Didacus Barboza Machado. 

Carimbo: Da Real Biblioteca. 

Raridade/Importância: Primeiro e mais conhecido livro de emblemas com parte do texto em 

russo, publicado em Amsterdã, em 1705 (SAUBERT, Johann. Emblemat Dkhovnyi ko obucheniiu...: Book of 

the Month. Glasgow: Glasgow University Library, Special Collections Department, Nov. 2006. Disponível em: 

<http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/nov2006.html>. Acesso em: 26 fev. 2012). Obra editada em russo, 

latim, francês, italiano, espanhol, holandês, inglês e alemão, a partir de tradução anônima 

desta edição de divisas e emblemas antigos e modernos de Daniel La Feuille. 

 

 

Emblemas do amor (SYMBOLA..., 1705, p. 247). 

 

Emblemas: 

 

733 – O Amor é eterno. 

 

734 – O Amor não dissimula. 

 

735 – O Amor reúne corações. 

 

736 – As brigas dos amantes 

renovam o Amor (verso 

de Terêncio, em Andria, 

555). 

 

737 – O Amor é o bom 

combate. 

 

738 -  O Amor se constroi, 

pouco a pouco. 

 

http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/nov2006.html


 

2222  

1712-1721 
BLUTEAU, Rafael, 1638-1734. Vocabulario portuguez e latino áulico, anatômico, 

architectonico, bellico, botânico, brasílico, cômico, critico, chimico, dogmático, 

dialectico, dendrológico, ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense... 

Autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes, e latinos... Coimbra: No 

Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1721. 8 v. (OR010,002BIS,001-010 

ex.2/MFN:7465). 

Raridade/importância: “[O padre Bluteau foi] homem verdadeiramente sábio e 

erudito [...]. Os portuguezes lhe devem eterna gratidão, por lhes dar um Diccionario que 

não tinham, e de que tanto necessitavam; abalançando-se e conseguindo elle só com o 

próprio esforço e estudo, o que as Academias não puderam vencer antes, nem depois!" 

(Inocêncio, t. 7, p. 43). No verbete Caridade (v. 2, p. 148), o Autor apresenta uma das mais 

completas e, talvez, a mais perfeita definição:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2233  

1751  
MURATORI, Lodovico Antonio, 1672-1750. Della caritá cristiana in quanto essa è 

Amore del Prossimo: trattato morale. In Venezia: apresso Gio. Battista Recu..., 1751. 

298 p. (OR-OG/V-39,6,8/MFN:45178). 

Carimbo: Da Real Bibliotheca. 

Raridade/Importância: O autor, erudito italiano, foi bibliotecário na Ambrosiana de 

Milão (1695);e um dos fundadores da crítica histórica (Grande Enciclopédia Delta Larousse. 

Rio de Janeiro: Delta, c1973. v. 10, p. 4683). Filósofo e sacerdote católico, foi historiador e 

estudioso dos clássicos greco-latinos e intelectual acadêmico de referência, da 

geração de finais do século XVIII. Celebrizou-se pela descoberta de um fragmento 

da mais antiga listagem dos livros do Novo Testamento que se conhece, denominada 

em sua honra como Cânone Muratori (Wikipédia). 

 

 

 

Virtude theologal,  

com a qual amamos a Deos 

 por amor delle,  

& ao proximo  

por amor de Deos.  

 

Caritas, atis. Fem.  

 Amor, oris. Masc 
 



 
Título de partida do Tratado Moral da Caridade cristã como Amor ao próximo (MURATORI, 1751, p. [1]). 

 

 



2244  

1773 

Bíblia. Tradução de João Ferreira de Almeida. 

O NOVO Testamento; isto he: Todos os Sacrosanctos Livros e Escritos Evangelicos e 

Apostolicos do Novo Concerto de Nosso Fiel Senhor e Redemptor Jesu Christo. Traduzido 

em portuguez pelo Reverendo Padre João Ferreira A. D‟Almeida. Em Batavia: por Egbert 

Heemen, 1773. 32 p., [274] f. (OR001E,002,024/MFN:11371). 

Carimbo: Coll. Ramos Paz. 

Raridade/Importância: Até meados do século XVIII, “as traduções da Bíblia no vernáculo 

[...] continuavam proscritas pela Igreja. Apenas, em 1757 é que o papa Benedito XIV 

autorizou o uso das versões da Bíblia para os idiomas locais, sendo a versão em italiano 

produzida em 1778, em português em 1790 e em espanhol em 1791” (JULIA, Dominique apud 

SIMÕES, Marco Antonio. Bases históicas das práticas ociedentais de leitura: do papiro aos suportes digitais. 2007. P. 100. 

Dissertação, Mestrado-Universidade São Marcos , p. 100). A edição exposta, no entanto, data de 1773 e é, 

provavelmente, a tradução pioneira da Bíblia em português, curiosamente publicada na 

Batavia, Países Baixos, pelo padre João Ferreira d‟Almeida (1628-1691).  O trecho em 

destaque é o mote da exposição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que eu falasse as lingoas 

dos homens, e dos Anjos, e não 

tivesse caridade [amor], seria 

como o metal que tine ou como o 

sino que retine. 
E ainda que tivesse o dom da 

profecia, e soubesse todos os 

mysterios, e toda a sciencia; e 

ainda que tivesse toda a fé, de tal 

maneira que transpusesse os 

montes, e não tivesse caridade, 

nada seria (I Cor 13, 1-2). 
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