Plano da

HISTÓRIA DO FUTURO
[Cópia do Ms. da Biblioteca Nacional,
Maquinações de Antonio Vieira jesuíta, tomo II, p. 89]

LIVRO PRIMEIRO
Nome, verdade e fundamento deste Império
QUESTÃO 1ª
Se na Sagrada Escritura está revelado algum Império, que se deva chamar o V.? Resp.
afirm.
QUESTÃO 2ª
Se o dito Império é diverso e totalmente distinto do IV Império do Mundo, que foi o
Romano? Resp. afirm.
QUESTÃO 3ª
Se o Império Romano há-de durar até a vinda do Anticristo? Resp. afirm.
QUESTÃO 4ª
Se no Capitulo I de Daniel é significado o Império do Anticristo na figura do chamado
Cornu parvulum? ou o do Anticristo, ou o do Turco? Resp. afirm
QUESTÃO 5ª
Se na suposição que o Império Romano há-de durar até o Anticristo, pode haver no
Mundo outro Império que se chame o Quinto? Resp. afirm.

LIVRO SEGUNDO
Definição do V Império, e declaração dele
QUESTÃO 1ª
Que Império seja este, a que chamamos o Quinto? Resp.: Até o de Cristo.
QUESTÃO 2ª
Se o Império de Cristo, que dizemos ser o Quinto, é o Império do Céu ou da Terra? Resp.
que da Terra.
QUESTÃO 3ª
Se o Império de Cristo na Terra é espiritual ou temporal? Resp. que é espiritual e
temporal juntamente.
QUESTÃO 4ª
Se no dito Império espiritual e temporal de Cristo se distingue o domínio, posse,
exercício? Resp. afirm.
QUESTÃO 5ª
Qual seja o dito domínio do Império de Cristo, e quando começou? Resp. que é, que tem
sobre todo o Mundo e sobre todos os homens, e começou desde o primeiro instante da
sua encarnação.
QUESTÃO 6ª
Em que consiste a posse do dito Império? Resp. que consiste em ser conhecido por fé e
obedecido.

QUESTÃO 7ª
Quando começou, e como se continuou a dita posse? Resp. que começou desde os
primeiros que creram em Crist o , e vai continuando em todos os que têm a mesma fé.
QUESTÃO 8ª
Se teve Cristo exercício do dito Império em quanto espiritual? Resp. afirm.
QUESTÃO 9ª
Se teve Cristo exercício do dito império em quanto temporal? Resp. problem.
QUESTÃO 10ª
Se tem Cristo hoje exercício do dito império temporal e espiritual, e qual seja? Resp. que
tem o exercício, imediato não, mas o mediato.
QUESTÃO 11ª
Por que pessoa ou pessoas tem Cristo o exercício mediato do império espiritual? Resp.
que pelo Sumo Pontífice e mais ministros da Igreja.
QUESTÃO 12ª
Por que pessoa ou pessoas tem Cristo o exercício mediato do império temporal? Resp.
que pelos príncipes temporais cristãos.
QUESTÃO 13ª
Se há-de Cristo ainda ter alguma hora o exercício do dito império, assim espiritual como
temporal, por sua própria pessoa , ou se é possível? Resp. que é possível, mas que nunca
há-de ter o dito exercício pessoal.

LIVRO TERCEIRO
Grandeza e felicidades do dito Império
QUESTÃO 1ª
Se este Reino e Império de Cristo há-de continuar sempre no estado presente, ou há-de
ter outro e mais perfeito? Resp. que há-de ter outro estado mais perfeito, completo e
consumado.
QUESTÃO 2ª
Como se prova este estado mais perfeito e consumado do Império de Cristo? Resp. que
pelas Escrituras, por autoridade e por razão.
QUESTÃO 3ª
Porque a opinião do dito estado não é comum de todos os Padres e Doutores? Resp. que
por muitos fundamentos.
QUESTÃO 4ª
Quanta haja de ser a grandeza do Império de Cristo no dito estado? Resp. que universal,
sobre todas as gentes e sobre todos os reinos.
QUESTÃO 5ª
Se a dita grandeza há-de ser simultânea e permanente ou sucessiva? Resp. que
simultânea e permanente.
QUESTÃO 6ª
Se hão-de ser todos cristãos no dito estado? Resp. afirm.

QUESTÃO 7ª
Se hão-de ser todos pela maior parte justos no dito estado? Resp. afirm.
QUESTÃO 8ª
Se há-de haver no dito estado paz universal? E em todo o Mundo? Resp. afirm.

LIVRO QUARTO
Causas, meios e instrumentos com que se há-de conseguir o estado consumado
do dito Império
QUESTÃO 1ª
Se o primeiro meio da consumação do dito estado seja a conversão universal de todos os
homens à Fé de Cristo e a extirpação de todas as heresias do Mundo? Resp. afirm.
QUESTÃO 2ª
Como se prova em especial a conversão de todos os gentios e a extirpação da idolatria?
Resp. que pelas Escrituras e Doutores.
QUESTÃO 3ª
Como se prova em especial a conversão, a extinção do Turco, a extirpação da seita de
Mafoma? Resp. que pelas Escrituras e Doutores.
QUESTÃO 4ª
Como se prova em especial a conversão de todos os herejes, e a extirpação de todas as
heresias? Resp. que pelas Escrituras e Doutores.
QUESTÃO 5ª
Como se prova em especial a conversão dos Judeus e a extirpação do Judaísmo? Resp.
que pelas Escrituras e Doutores.
QUESTÃO 6ª
Se nesta conversão dos Judeus hão-de entrar também as Dez Tribos perdidas? Resp.
afirm.
QUESTÃO 7ª
Se convertidos universalmente os Judeus hão-de ser restituídos à sua Pátria? Resp.
afirm.
QUESTÃO 8ª
Se podem os Judeus licitamente esperar esta restituição mediante a Fé de Cristo? Resp.
afirm.
QUESTÃO 9ª
Se é conveniente ao bem da Igreja que a opinião da dita esperança se pratique? Resp.
afirm.
QUESTÃO 10ª
Se por meio da dita conversão universal se há-de consumar a união dos dois povos,
gentílico e o judaico? Resp. afirm.
QUESTÃO 11ª
Se então se cumprirá a profecia do texto—et erit unum ovile et pastor?—Resp. afirm.

QUESTÃO 12ª
Se a causa principal eficiente da dita conversão universal será o Eterno Padre? Resp.
afirm.
QUESTÃO 13ª
Se concorrerá para a dita conversão o Espírito Santo com especial e nova unção da
divina graça? Resp. afirm.
QUESTÃO 14ª
Que parte terá nesta obra a autoridade e intercessão de Cristo e da Virgem Santíssima?
Resp. que muito grande.
QUESTÃO 15ª
Se o instrumento principal humano da dita conversão será o sumo pontífice santo e
muitos pregadores evangélicos? Resp. afirm.
QUESTÃO 16ª
Se concorrerá para a dita conversão algum príncipe temporal, com a sua autoridade, o
seu poder e as suas armas? Resp. afirm.
QUESTÃO 17ª
Se este príncipe temporal será imperador e monarca universal do Mundo? Resp. afirm.
QUESTÃO 18ª
Se o dito imperador universal se poderá chamar Vigário de Cristo no temporal? Resp.
afirm.

LIVRO QUINTO
Tempo, duração e ordem do dito Império
QUESTÃO 1ª
Se o estado consumado do Quinto Império há-de ser antes ou depois do Anticristo?
Resp. que antes.
QUESTÃO 2ª
Qual dos dois povos se há-de converter primeiro universalmente, para a consumação do
dito Império, se o gentílico, se o judaico? Resp. que o gentílico.
QUESTÃO 3ª
Quanta seja a duração do dito Império, depois de consumado? Resp. que até o fim do
Mundo.
QUESTÃO 4ª
Quando há-de começar a dita consumação do Império de Cristo? Resp. que na extinção
do Império turco.
QUESTÃO 5ª
Se do tempo presente até o da vinda do Anticristo pode e há-de correr um grande
número de séculos? Resp. afirm.

LIVRO SEXTO
Terra em que se há-de fundar o dito Império em quanto temporal,
e qual há-de ser a cabeça dele
QUESTÃO 1ª
Se o dito Império temporal há-de ser na Europa ou em alguma das outras quatro partes
do Mundo? Resp. que há-de ser na Europa.
QUESTÃO 2ª
Em que província da Europa se há-de fundar o dito Império temporal de Cristo ? Resp.
que em Espanha.
QUESTÃO 3ª
Em que reino de Espanha se há-de fundar o dito Império? Resp. que em Lisboa.

LIVRO SÉTIMO
Pessoa que será o primeiro Imperador instrumento temporal do dito Império
QUESTÃO 1ª
Se a dita pessoa que seja imperador será o imperador de Alemanha? Resp. negativ.
QUESTÃO 2ª
Se a dita pessoa há-de ser El-Rei Cristianíssimo de França? Resp. negativ.
QUESTÃO 3ª
Se a dita pessoa há-de ser El-Rei Católico de Espanha? Resp. negativ.
QUESTÃO 4ª
Se a dita pessoa há-de ser o Sereníssimo Rei de Portugal? Resp. afirm .
QUESTÃO 5ª
Se o Rei de Portugal há-de ser El-Rei D. Sebastião? Resp. negativ.
QUESTÃO 6ª
Se o dito Rei de Portugal há-de ser El-Rei D. João IV? Resp. problem.
QUESTÃO 7ª
Se o dito Rei de Portugal há-de ser El-Rei D. Afonso ou o Infante D. Pedro? Responde-se:
Vejo subir um Infante / No alto de todo o lenho (Bandarra).

