
Jogral do sexto canto d’A Muhuraida 

 

 Jogral para 5 pessoas 

 

 Todos: Enquanto o anjo do povo mura o vai guiando, o príncipe das trevas abre 

seu susto enviado por seus mensageiros.  

 1: Deles, o anjo prepotente destrói o interesse. A ega e nogueira vão passando. 

 2: Aqui, vinte inocentes batizados, de outros progressos deixa esperançados. 

 3: Plantada pela mão do onipotente, na semente da graça o fruto. 

 4: Dispõem que da colheita o ingênuo começo se ofereça. 

 5: Que o produto antecipado seja e permanente padrão do seu domínio absoluto. 

 Todos: O anjo protetor vai reconduzindo os contentes viajantes Muhuras.  

Preenche as atividades e vai difundindo as ideias convincentes que vai lhes reunindo em 

malocas diferentes. Na fé e nos interesses, tenham obediência desta união. 

 1: Já na habitação do eterno dano, o príncipe das trevas não aceita o sucesso da 

providência santa. 

 2: Deu o enorme sinal de que o inimigo humano faria esforços para atrapalhar a 

convenção dos gentios. 

 3: Eia! –lhe diz – orgulhosos companheiros! Dignos de toda a melhor sorte! 

 4: Já que quisestes se igualar àquele Deus que rege a vida e a morte, já podes 

quebrar a barreira forte, que nega a vista daqui ao Céu. 

 5: Levante os olhos e veja essas feras, porque a forma indica que sois racionais. 

 1, 2: Já quase a nos substituir nas esferas celestes, já publica a rápida glória, 

hipóteses meras que só a credulidade justifica. 

 3, 4, 5: Mas temo que esta desprezada aparência se evidencie e realize a ruína.  

 1: Saia para precaver a contingência e não perca da presa a melhor parte. 

 2: As ofuscarão sua inteligência. Emprenhe-se com valor, destreza e arte. 

 3: Nunca atribua a negligência o desprezo do aviso. 

 4:  Pois partilha o destino com desigualdade... 

 5: Poder, ventura e infelicidade. 

 Todos: Qual da etna ou de Vesúvio a estranha destruição vai fermentando a 

indigesta massa ardente. 

 1: Do efeito de fartura, arroja estranha, temível, larga e inflamável torrente no 

trânsito impetuoso quando recolhe as cinzas reduzidas. 



 2: Indiferente, a dura penha, a flor, jardim vistoso. Casal humilde ou povo 

numeroso. 

 3: Do império das trevas vai saindo, envolta em torrente de chama a Corte. Os 

densos fumos cobrem o inferno com um vapor nocivo. 

 4: Nas vastas regiões, em uma infernal escolta, as Amazonas difundem-se. 

 5: Dos átomos parece a qualidade, e neles se identifica a quantidade. 

 Todos: Em sonhos, visões e agouro insano, aparecem os descuidados Muras. 

 5: A desonra humana é representada no engano dos brancos traidores. 

 4: Ora, essa liberdade que desejam, aparente e já perdida é fingida na dura 

submissão. 

 3: Outros da leios bons, santos preceitos, no qual o insofrível julgo lhes figuram. 

 2: Convencem que o domínio universal é assegurado pelos efeitos das máximas 

dos brancos que são certos. 

 1: Poder e respeito na mesma vassalagem lhes juram. O costume da esposa que 

verão os filhos quando estiverem descuidados. 

 Todos: Já aflitos, pensativos e despertando da ideia que lhes preocupava. Mortes 

e vinganças tardava de lhes ver executados.  

 1: O anjo protetor que estava vigiando, lamentava os enganados, armado do 

poder Deus, que tudo faz para mudar de repente. 

 2: Inspira a todos novo ardor, desejo de discernir o engano e a verdade. 

 3: Ao Tentador desprezível e sua tropa, que seja sepultado na infeliz eternidade. 

 4: Entre os muras se siga e procure a brevidade do embarque que se procura. 

 5: O fim proposto é realizado e os meios desejados 

 Todos: Não se encaminha mais a veloz bala, quando o cheiro de enxofre se 

despede, quando o ligeiro barco é abalado por esse simples elemento. 

 1: Retrocede em ondas serenas e se cala a súplica veemente, com que mede o 

esforço do espumoso e brilhoso monte que forma em campo cristalino. 

 2: Rege o curso quem rege os elementos. 

 3: Por isso o sol duplica o luzimento e de azul celeste veste os firmamentos. 

 4: O Zéfiro mais intenso, sendo o vento. Efeitos naturais já são prolongados. 

Não há violência na sua onipotência 

 5: Chega aos povos, navega pelos rios do mura feliz, sem susto e sem desvios. 

 Todos: Mais feliz do que da primeira vez, passa por Alvarães e encontra abrigo 

em Ega.  



 1: Seu destino o conduz à nogueira a cumprir de altos fins o início da vitória de 

Deus contra o terror do inferno.  

 2, 3: Justo castigo. 

 4, 5: Já se chega ao porto, com um interno gozo e pressentimento de felicidade. 

 Todos: Era o nono dia do sexto mês e quarto dia de festejos que os muras 

admiravam seus ritos e costumes. 

 1: Desejo e ardor irresistíveis eram percebidos. 

 2: Que o temor, repugnância e inútil vergonha sejam cessados. 

 3: Para fazer crer que já demora ao sol a bela aurora. 

 4: Logo o anjo da paz resplandecente vem difundindo a luz e dissipando as 

trevas. 

 5: Feroz, mas delicada como criança, docilmente ainda alimenta nos peitos dos 

muras o impulso que sentem todos igualmente. 

 Todos: Levando seus filhos, no templo eles se juntam, correm e rogam a santa 

fé que querem ser banhados. 

 1: O executor condigno, no seu alto mistério, escolhe aa providência no 

Carmelo. 

 2: É filho deste, que de um Deus benigno, tem caráter de cristão. 

 3: O ministro imprime o selo da graça. 

 4: Que ao tirano indigno anjos das trevas tem o belo arrancado. 

 5: Usurpados o domínio a Deus oferecido, das almas que merece. 

 Todos: Pio promove e vê. João, chefe português, Batista agora assiste esta 

piedosa ação.  

 1, 2, 3: Quer ele ser um fiador, pois implora a proteção divina. 

 4: Em que consiste a futura esperança de que adora seu desígnio. 

 5: E desejos da onipotência de um Deus piedoso.   

 Todos: No templo de Maria renascidos, na graça batismal, os vinte infantes são 

conduzidos pelos bárbaros pais contentes. 

 1: Na de mais progressos dispendidos. 

 2: Se ausenta a felicidade acumulada de presentes prenhorados pela felicidade. 

 3: Em cada filho, de anjo a qualidade. 

 4: A santa providência do Oniportente resplandecia no Solimões. 

 5: Em quatro fundações, que a persistência dos mura fizera a bárbara contenda. 



 Todos: Também no Rio Madeira a difusão da excelência da graça os atraia a 

procurar paz com o morador de Borba e comandante. 

 1: Sobre os tais princípios, a tal esperança fundamenta a razão de todo discurso. 

 2: Em Deus se emprega toda a confiança e pende no seu poder todo recurso. 

 3: Os frutos já se colhem da aliança apesar dos acasos no concurso. 

 4, 5: Sempre disposto a cantar os progressos, suspendo a voz e a lira encosto. 

 


