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S. Fran. 00 de Paula, S. Sebastião, e S. Roque, e S. Bento p.° que implorem a D. s pela felicid. 0 de todos
e augm. t0 do mesmo lugar.
Também
nesta mesma ocasião faço remeter
bua grd. e quantid. 0 de bentinhos de N. Snr. a do
Carmo, q' o Rd. 0 Vigr. 0 Lançará por todos os que
não tiverem, infundindo-llie a devoção q' se vem
ter com a mesma Senhora tendo por certo q' se
com ellas se apegarem não hão de experimentar
110 Paiz aquellas inclemências de q' tanto se atemorizão porq' assim se tem visto em outros lugares conhecidam. t e pestilentos q' hoje estão m. t0 sadios.
Aos dous capelaens q' se acliáo na mesma
P r a ç a fará Vm. 00 recolher logo chegando a salvam. 40
os q' agora vão a rendelos, sendo tudo o q' por
hora se m e offerece dizer-lhe desejando q' faça
m. t0 boa viagem e q' na continuação dos serviços
q' lhe tenho incarregado consiga as mayores felicid. 03
D.s g.° a Vm. ce
S. Paulo a 2 de Fever. 0 de 1773. I). Luis
Ant: da Souza. Snr. Cap."1 Mor Reg. l e Jozê Gomes
de Gouvea.

Para o Rd". D.r Caet.o O
JZ
G Soares
Desejo muito q' Vm. ce , e os mais Religiosos que vão nesta conduta façáo a sua viagem
com bom sucesso p. a q' chegando a salvamento
naquelle contin. te a que se destinão possão empergar todo o seo espirito no bem das almas q'
ficáo a seu cargo, e augmento do culto. Divino q'
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m. t0 lhe recommendo façáo promover enfundindo em
todos a devoção que devem ter com os Mintr.08 da
Paixão de Christo, e Maria Santíssima resando-lhe
o seu Terço frequentem. 4 0 e festejando-a 110 Dom."
dos Prazeres com a decencia q' for possivel ao
Menos com Minsa Cantada em q.t0 o estado da terra
não permitir outro mayor culto p. a q' a mesma
Senhora os queira socorrer com o seo amparo, e
preservar daquelles perigos q' tanto receyão.
Do mesmo modo e com igual devoção dezejo
q' todos os annos se festeje o Senhor Sam Francisco de Paula, S. Sebastião, S. Roque, e São Bento
para q' a sua intercessão os possa livrar de pestilentes contágios contra os quaes são Advogados. Também lhe recomendo m. t0 façáo florecer a devoção do
escapulario de N. Senhora do Carmo p. a cujo efeito
lhe faço remeter b u a grande quantid. 0 delles jã
benzidos para se lançarem as pessoas q' ainda o
não tiverem. Estimarey q' todos abracem fervorosos
estas devoçoens em que devem presestir e q' V m . "
110 seu menistr." como os mais Religiosos fação a
D. s e' a Sua Mag.° os serviços mais agradaveis.—
D. 8 g. e a Vmc. 08 S. Paulo a 9 de Fever." de 1773.
D. Luis Ant." de Sousa. Rd." S.r Dr. Caet. 0 Jozê
Soares.
Os mintr. 08 da J u n t a da Real Fazenda mandem
assestir com trinta e dous mil rs. a Franc. 00 X.01' Bezerra
da V. a de Mogy-Mirim a conta do q' vencer 11a expedição do Gentio Cayapó, e abertura do cam.° do sertão
a q' v a y destinado, e de tudo se faça as clarezas
necessr. a s S. Paulo a 11 de Fever. 0 de 1773.—Com a
rubrica de S Ex:

