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Para o (luardião do Convento de S. Franc." da 1'.* de Ytú 

Dezojo muito que a Saúde de V. 1 1 . s e conserve sem 
a menor quebra e que em toda a occasião reconheça Y. 
R.ma a grande vontade que sempre me assisto de darlhe 
gosto. A noticia que tenho de se achar recolhido a esse 
convento gravemente enfermo a Religioso q' foi na expedi-
ção de Povoadores p.a Guatemy me deixa interiormente 
sentido pois não quizera qu-e na dita deligencia tivesse ex-
perimentado menor cncomodo, mas como Deos assim hè 
Servido: Estimarei muito q' elle na Religiosa caridade de 
V. b.'°a e assistência dos mais Irmaons tenha adquerido de-
pois da sua chegada lodo o alivio e melhoras q' lhe de-
sejo. 

A V. R.'°a serei sempre obrigado não só pelo bom 
serviço deste Religioso; mas por aquella grande vontade 
com q' me assiste nas deligencias do Real Serviço, de cu-
ja atenção terei sempre a maior lembrança para o devido 
reconhecimento e desempenho de toda a obrigação. 

Deos gd.e a V. R."'a m.s an . s S. Paulo a 8 de Ahril 
de 1771. 

D. Luiz Antonio de Souza 

R.m° Sr. Mestre Fr. Franc.0 de Jezu Maria Camargo. 

Para o P.' Fr. Athanazio do Rozario 

A noticia q' tive pelo Ajudante de Ordens Antonio Lo-
pes de Azevedo de V. P. se ter recolhido a esse con-
vento com a rigorosa enfermidade que me diz experimen-
tou na viagem, me deixa tão interiormente sentido quanto 
desejoso de saber se com a caritativa assistência do seo 
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Prelado e mais Irmaons tem o V. P.® adquerido aquelle 
alivio e melhoras q' muito lhe apeteço. 

O grande zelo o eficacia com V. P.e se portou em to-
da aquella expedição e sofrimento q' leve nos incomodos 
de tão prolixa e dilatada viagem me deixão tão obrigado 
quanto dezejoso de ter occazioons em q' possa mostrar-
Ihe o meo reconhecimento; e se V. P." para o seo melhor 
curativo necessitar de mudança para outro convento com 
grande vontade me empenharei em tudo o q' possa ser util 
a sua saúde e ao sen descanço. 

Deos guarde a V. P." m. s an. s S. Paulo a 8 de Abril 
de 1771. —De V. P.e M. R. Sr. P.® Fr. Athanazio Mayor 
A enerador e mais obrigado Cativo I). Luiz Antonio de Sou-
za. 

Para o P.e Pascoal Cure.' Leite Parodio da Povoação 
do Guatemy 

Constame que os novos moradores dessa Povoação se 
achão totalmente agravados e disgostozos pelo o n u s q ' V . M. 
lhes quer por de pagar cada pessoa meia pataca pela sua 
dezobriga; e junctamt." alguns dos q' ahy cazarão se achão 
vexados com excomunhoens pela sua pobreza lhe não per-
mitir terem pago as exhuberantes despezas q' se lhe fizerão 
p.a poderem receberse. 

Eu me admiro muito de que vmc." assim oM,cnha prati-
cado com esses pobres q' cm Serviço de S. Magd.e mandei a 
establecer esse Sertão sem atender a que forão mandados 
em Serviço do mesmo Senhor e q' pela sua Real Fazenda se 
lho está pagando a vmc.® a côngrua competente para satisfa-
zer aos preceitos do Capelão da Tropa com q' foi, e para 
guiar interinamente esse Povo, em quanto se não dão outras 
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