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CAPÍTULO 1

UMA JORNADA

—P
az aos espíritos dos meus honoráveis pais, que sejam res-
peitados os seus restos mortais e imortalizadas as suas 
virtudes! Que o tempo, enquanto transforma em pó suas 
frágeis relíquias, confie à tradição o testemunho da sua 

bondade. Oh! Que sua descendência, agora órfã, seja influenciada ao longo 
da vida pela recordação da sua pureza, e que ela seja consolada na morte, 
que por ela foi imaculada!

Foi com esta oração reservada que a única sobrevivente da família Bever-
ley deixou a residência da sua juventude e dos seus antepassados, enquanto 
lágrimas repletas de recordações e tristeza chegavam aos seus olhos e obstru-
íam a última visão da sua cidade natal.

Cecilia, esta bela viajante, acabara de entrar no vigésimo primeiro ano 
da sua vida. Seus antepassados haviam sido ricos fazendeiros no condado de 
Suffolk, embora seu pai, a quem um espírito de elegância havia suplantado 
a rapacidade da riqueza, tivesse dedicado seu tempo portando-se como um 
cavalheiro rural reservado e satisfeito, sem preocupar-se com o aumento de 
provisões e vivido da herança do trabalho de seus predecessores. Ela o per-
dera na juventude, e sua mãe não sobrevivera muito tempo depois disso. Seu 
legado era de dez mil libras, confiadas ao reitor de _____, seu tio. Com este 
cavalheiro, em cujas mãos, como consequência de várias contingências, esta-
vam centralizados os bens acumulados de uma família próspera e em ascen-
são, ela havia passado os últimos quatro anos de sua vida, e poucas semanas 
haviam transcorrido desde a morte do reitor, o que a privara da sua última 
relação e a tornara herdeira de um patrimônio de três mil libras anuais, sem 
outra restrição senão a de anexar o seu nome, por ocasião do casamento, para 
ter direito à sua mão e suas riquezas. 

Porém, embora amplamente dependente da sua fortuna, ela tinha obri-
gações ainda maiores com a natureza: possuía forma elegante e coração ge-
neroso, seu semblante revelava a inteligência da sua mente, sua compleição 
variava com cada emoção da sua alma, e seus olhos, arautos dos seus discur-
sos, algumas vezes irradiavam compreensão, e outras, sensibilidade. 
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Durante o breve período da sua menoridade, tanto a administração de sua 
fortuna quanto os cuidados com a sua pessoa haviam sido confiados pelo reitor 
a três tutores, entre os quais a sua própria escolha estabeleceria sua residên-
cia. Sua mente, entristecida pela perda de amigos tão próximos, ansiava por 
recuperar a serenidade na quietude da zona rural e no seio de uma conselheira 
materna e já idosa, a quem ela amava como sua mãe, e quem conhecia desde 
a infância.

A residência do decano, na verdade, ela se viu obrigada a renunciar: houve 
um longo período de lamentação e expectativa para transmitir a alguma outra 
pessoa toda a ansiedade e incertezas que ele mesmo havia sofrido, embora, pro-
vavelmente, sem demonstrar impaciência para encurtar sua duração em favor 
do novo sucessor. No entanto, a residência de Mrs. Charlton, sua carinhosa 
amiga, estava aberta para recebê-la, e a ternura reconfortante da sua conversa 
demovia todo o seu desejo de modificá-la. Ali ela viveu desde o enterro do seu 
tio, e graças à afetuosa gratidão do seu caráter, é aqui que ela talvez tivesse se 
contentado em viver, caso seus guardiões não tivessem interferido para remo-
vê-la. Ainda que de forma relutante, ela obedeceu. Abandonou seus primeiros 
companheiros, a amiga que mais venerava e o local que continha as relíquias 
de tudo o que havia vivido para lamentar-se; acompanhada por um dos guar-
diões e assistida por dois criados, ela iniciou sua jornada de Bury a Londres.

Mr. Harrel, um cavalheiro, embora na flor da idade, alegre, elegante e es-
plêndido, havia sido designado por seu tio para ser um dos seus guardiões, 
escolha que tinha como objetivo peculiar a satisfação da sobrinha, cuja melhor 
amiga havia se casado com Mr. Harrel, e em sua casa, portanto, ele sabia que 
ela desejaria viver. 

Qualquer coisa que sua bondade pudesse ditar ou sua cortesia pudesse 
sugerir para dissipar sua melancolia, Mr. Harrel falhou por não insistir; mas 
Cecilia, cuja personalidade e doçura eram temperadas com dignidade, e sua 
gentileza com fortaleza, não permitiu que seus esforços amáveis parecessem 
ineficazes: ela enviou um beijo ao último vislumbre de uma colina familiar da 
sua cidade natal e fez um esforço para esquecer a tristeza que sentia por per-
dê-la de vista. Ela recuperou o ânimo com planos de felicidade futura, con-
centrou-se no prazer que sentiria ao encontrar sua jovem amiga e, com este 
consolo, recompensou amplamente a aflição dele. Sua serenidade, no entanto, 
ainda teria de enfrentar mais uma provação, embora mais leve, pois um outro 
amigo ainda deveria ser encontrado e outra despedida a aguardava.

A uma distância de sete milhas de Bury residia Mr. Monckton, o homem 
mais rico e poderoso dos arredores, em cuja casa Cecilia e seu guardião foram 
convidados para o café da manhã durante sua jornada. Mr. Monckton, que era 
o filho mais novo de uma nobre família, era um homem que possuía talento, 
conhecimento e perspicácia; ao seu grande poder mental natural ele acrescen-
tava um profundo conhecimento de mundo, e à sua habilidosa aptidão para 
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investigar o caráter das outras pessoas, a mais profunda dissimulação para 
ocultar o seu próprio. No frescor da sua juventude, impaciente por riqueza e 
ambicioso pelo poder, ele se uniu a uma rica viúva, cuja idade, embora tivesse 
67 anos, era apenas a menor das suas características malignas, pois sua per-
sonalidade era muito mais repulsiva do que suas rugas. Uma desigualdade de 
idades tão considerável o levara a esperar que a fortuna assim adquirida seria 
rapidamente liberada do fardo que a acompanhava, mas suas expectativas re-
sultaram tão vãs quanto mercenárias, e sua senhora não era mais vítima dos 
seus protestos do que ele mesmo dos seus propósitos. Depois de dez anos de 
casado, a saúde dela ainda era boa e suas faculdades intactas. Ele esperava 
ansiosamente pela sua dissolução, mas tal ansiedade só prejudicava sua pró-
pria saúde. Tão míope é a astúcia egoísta, que, ao visar apenas a gratificação 
momentânea, obscurece os males do futuro, e ao mesmo tempo impede a per-
cepção de integridade e da honra. 

No entanto, seu entusiasmo para alcançar o período abençoado da devo-
lução da sua liberdade não o privava nem de espírito nem de disposição para o 
prazer intermediário; ele conhecia o mundo muito bem para incorrer na pró-
pria censura por maltratar a mulher de quem dependia pela posição que ocu-
pava. Ele a procurava, é verdade, mas em raras ocasiões, e tinha a decência de, 
tanto quando a evitava como quando a encontrava, não demonstrar nenhum 
abatimento de cortesia ou de boa educação. Porém, desta forma tendo sacri-
ficado em nome da ambição toda a possibilidade de felicidade na vida domés-
tica, ele voltava seus pensamentos para outros métodos para obtê-la, que de 
forma tão onerosa ele havia adquirido o poder de experimentar.

Os recursos de prazer para os possuidores de riquezas devem apenas ser 
suprimidos pela saciedade dos seus interesses, uma saciedade que a mente vi-
gorosa de Mr. Monckton ainda não se permitia experimentar. Assim, seu tem-
po era dedicado às dispendiosas diversões da metrópole ou passado no campo, 
entre as mais alegres das suas diversões. O pouco conhecimento da moda e das 
personalidades da época, Cecilia havia conhecido na casa deste senhor, com 
quem o reitor, seu tio, estivera intimamente ligado, pois, como ele preservara 
para o mundo a mesma aparência de respeitabilidade que apoiava para sua es-
posa, era bem recebido em todos os lugares e, mesmo que parcialmente conhe-
cido, era extremamente respeitado: o mundo, com sua costumeira habilidade, 
retribuía sua atenção circunspecta às suas leis, protegendo sua personalidade 
do juízo político e seu nome de reprovações. 

Cecilia o conhecera por metade da sua vida; ela havia recebido carinho em 
sua casa quando ainda era uma linda criança, e sua presença agora era solici-
tada como uma amável conhecida. Na verdade, suas visitas não eram muito 
frequentes, pois o mau humor de lady Margaret Monckton as tornara muito 
dolorosas para a menina. Mesmo assim, as oportunidades que a última lhe 
proporcionava para associar-se com gente da moda serviram para prepará-la 
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para as novas cenas em que logo seria uma protagonista.
Mr. Monckton, por sua vez, sempre fora um convidado muito bem-vindo 

no decanato e suas conversas eram para Cecilia uma fonte inesgotável de in-
formação, pois seu conhecimento da vida e dos costumes lhe permitia iniciá-la 
nos assuntos que ela mais ignorava, e sua mente, amplamente generosa para o 
discernimento e inteligente para a adequação de novos conhecimentos, recebia 
todas as ideias com avidez. 

O prazer obtido através de tal sociedade, assim como o dinheiro empres-
tado com usura, retorna com juros para aqueles que dele prescindiram, e os 
discursos de Mr. Monckton não conferiam maior favor a Cecilia do que sua 
atenção a ele. Assim, tanto orador quanto ouvinte eram mutuamente gratifica-
dos: eles sempre se encontravam com complacência e, geralmente, se despe-
diam com pesar. 

Tal reciprocidade de satisfação, no entanto, produzia efeitos diferentes em 
suas mentes: enquanto as ideias de Cecilia eram ampliadas, as reflexões de Mr. 
Monckton eram amarguradas. Ele via nela um objeto que, além de todas as 
vantagens da riqueza que tanto prezava, acrescentava juventude, beleza e in-
teligência. Embora fosse muito mais velho do que ela, ainda não se encontrava 
na idade de considerar o fato de dirigir-se a ela como uma impropriedade, e 
a maneira divertida como ela reagia à sua conversa o persuadiu de que uma 
opinião favorável poderia ser facilmente transformada em uma consideração 
mais parcial. Ele lamentava a inclinação mercenária que o fizera sacrificar-
-se por uma mulher que abominava, e seus anseios por sua decadência final 
tornavam-se cada vez mais fervorosos. Ele sabia que as amizades de Cecilia 
estavam confinadas a um círculo do qual ele mesmo era o adorno principal, 
que ela havia rejeitado todas as propostas de casamento que até então haviam 
sido feitas a ela e, como ele a observava diligentemente desde sua infância, 
tinha motivos para acreditar que seu coração estava livre de qualquer sensa-
ção perigosa.

A morte do reitor, seu tio, o havia deixado muito alarmado; ele lamentou 
que ela estivesse deixando Suffolk, onde considerava a si mesmo o homem 
mais importante, tanto pelos seus talentos quanto pela sua importância, e 
temia que ela fosse residir em Londres, onde previa que numerosos rivais, 
iguais a ele nos talentos e nas riquezas, a cercariam rapidamente; rivais, 
também, jovens e otimistas, não acorrentados pelos laços atuais, mas com 
liberdade para solicitar sua aceitação imediata. A beleza e a independência, 
que raramente caminham juntas, atrairiam uma multidão de pretendentes ao 
mesmo tempo brilhantes e assíduos, e a residência de Mr. Harrel era eminen-
te por sua elegância e alegria. Mesmo assim, sem se intimidar com o perigo 
e confiando em seus próprios poderes, ele decidiu prosseguir com o projeto 
que havia formado, sem temer a abordagem, mantendo sua perseverança para 
assegurar seu êxito.
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