
Copia da Licença de q' (trica a carta supra 

Atendendo as urgentes necesid.e> espirituaes, que pade-
cerá o excessivo numero de Povo, q' o 111.100 e Ex.'n° Snr. 
Gen.al desta Capitania manda na prezento ocazião para os Cer-
tões de Curitiba, e Tibagy em serviso de S. Mag.e Fidélis.m" 
q 'D. s g.e Hey por bem conceder licença ao R."° Mauricio de 
Ramos da V.a do Parnaguá, e em sua falta ao IV o Theodoro, 
Coadjutor da V.a de Cananéa, aq.m o d.° Ex.m Snr. Gen. a 'no-
meou por Capelão da referida Expedição; paia que durante 
ella, e eu, por algum incidente não ordenar o contrario, posa 
qualquer dos ditos, que com effeito for na dita expedição le-
vantar aliar portátil em parte apla, e conveniente para poder di-
zer húa misacada Domingo ou dia Santo, mandando para isso ar-
mar, e asear o Lugar, em que a dicer com a decencia posivel, 
e devida a tão alto, e divino Sacreficio; c fora destes dias no-
meados não poderá dizer, se não sendo necesaria para se Sa-
cramentar por viatico algum enfermo; e alem do referido 
acima, lhe concedo as faculdades seguintes:—poderá confe-
sar, absolver dos rezervados Sinodaes, ensinar a doctrina 
christãa, dezobrigar o Povo em tempo de Quaresma, benzer 
tudo o q' for licito, e necesario, e íinalmt.6 ler os exorcis-
mos.—S. Paulo 10 de Junho de 4769. 

O Vigário Capitular do Bispado 

Para Jozê Gomes de Gouvêa em Jagiiary 

• Recebo a carta de vmc.e de 28 de Junho deste prezente 
anno, e sinto, que o Tent." Franc:0 Jozé Per." se intrometese a 
desmanchar os ânimos daqueles ventureiros, q' vmc.° tinha 
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convocado para a sua bandr. a quando elle por militar devia 
Ser o primeiro, que conçorrese para a judar a vmc.e a adquiri-
los, por cujo motivo remeto a vmc.c o pr imr. 0 bando para man-
dar publicar por esas par tes ; e para poder mostrar a eses ho-
mens, e capacitalos na sua primr. a tenção de fazerem com 
vmc.G a entrada para o Gerião do Tibagy, aonde podem espe-
rar (se Deus quizer) mt.o s e avultados Lucros p.a sy, e p.a lo-
dos os vasalosde S. M. F. 

Esta entrada, em q' vrac." poderá Ser empregado, não 
tem Lugar agora; porq' aqueles que se destinarão para estas 
primr. a S expedições, já a este tempo lhe terão dado principio: 
mas como a acção hé grande, pode vmc.* ir trabalhando, e 
dispondo asCouzas, por q' em quanto vmc.e se vai armando, 
chegará o tempo, em q ' h a de ser necesario ; e cu me não 
descuidarei de avizar a vmc.e, por q' tenho mt." na Lembr. a a 
sua protecção. Deus g. e a vmc.® S. Paulo a 5 de Julho de 4769. 

Dom Luis A ntonio de Souza 
Snr. José Gomes de Gouvõa. 

A esta Carta aCompanhou hú bando com data do mesmo 
dia 5 de Julho de \ 709 que se acha regd.0 no L.° l." das or-
dens da Secretr.a a fs 07. 

I ' o Ajuddas Ordens, que se acha em Parnaguá 

Com data de 6 de Junho recebo a outra Carta, em q' 
vmc. me dá conta de todas as disposições, q' tem formado 
para pôr em execução a sua idéa da entrada do Tibagy, cujas 
medidas serião asazmt.e bem tomadas se lhe não íaltase aquela 
preciza noticia que em Carta de 22 de Mayo julgo ser neces-
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