
vuciatiano cuidaram ha culáde du Destrulção, 

estava cm grande desespero, Gurvavase sol uma 

enorme-carga, a convleção de pescado. e dy val 

ninruem o podia lrrar.. Leu em um livro que 

tua ridade e todos “or seue habltantes seriam 

destruldos e em sua afllicção clâamava em altas 

vozes: “Que farei?” ; +. Ê o 



PATR 
Velu-então a ello Evangelista e dissedto que 

poderia livrarse de sia carga fazendo uma 

peregrinação À Clilade Celestial, A cultada do 

caminho que' pars lá conduzia era pela Porta 

ro Proposito. Christiano lentom parsuadir sua 

mulher o sua familia a acompanhaho, e como 

recusam, partlu-8Ós , E + 



decânigiar sua peregrinação, 

a tiann cahiu no. grade  pantano do. De 

auimo. nte ficava adeanfe da Porta do Propostto. 

A carga que ditficultava-lhe 

subir do lodaça! = estava quas morre, quando 

toi salvo pelo Auxilio. Chegou. finalmente. à 

Porta .do.2! de bd: ; 





Depois Christiano attingta a um outeiro, 

oude minas Cruz erquiase sobre um Sepulcro, 

dentro do qual sta carga cablo por Tim. Então 

tres Fórmius Radiosas vieram à elle, vestiram-n'o de 

nuvo, múzeram uma murca jumivosa sobre su 

tronte e deram-lbe um rolo de pergaminho que 

elte deviu apresentar na Portão Celestial. 



Cuont Ttaim much meros 

Christiano seguiu alegremente o seu caminho 

até que attingiu o auteiro sda Dificuldade. o 

caminho era aspero e ingreme e em meto da 

joronda desejou repousar cm um curamiunchão 

que o Senhor mandara gonstrutr pura Jescauço 

dos peregrinos. Ah! adormeceu 4 O pergamtubo 

que lho recominendarao: «ugrdor com cuidado, 

agPiu-lhe das mãos. 



Quando desporton, 

para deante. Dous 

mais adeaute encontraria 

ja proseguir. quando deu 

ubo. Voltou atraz 

para. enfrontar os 

repente elhos e ciu 

seguiu apressadamente 

Homens preventrum dio que 

leões mas Christiavo 

por falta do pe 

pra O procutar e 1 
perigos de ana Jormudiu 

jorte Jodes na sua frente, 



Christia 
bribuve o 

os lodo: 

Prudench. 
desva ços 
forte uma 

a nesitou, mas para além dos lofes 

Palacio do Bello, O porteiro griton-lha 

a estavam presos, e assim o peregrioo 

sou e foi bem recebido pela Disoreção, pola 

pela Piedade e neia Caridade. Ahf 

Aa donzelhas devam-lhe então uma 

duras 
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E, 

O UNIT. dy Song Fratrros Sr vudes 

Christiano, vestido com a armadara, tescen 

sa Valte da Mamilhação, Ah encontrua o immanr 

do Demonto  Apolrou mus q miimos 9 voltar so 

não quisesse morror. Christiano são Prdecen e 

comimteig o monstro, derando m quest O 

dia Intelre.  OMrhathtmo esteve quam queries 

mas voe hs durmotou Apolsan. 



Depois de ter reporisado, Christiano penetrou 

o Valle dn Sombra da Mortes Ah) emncamiTnt 

inunmeros cerrores e pastou proxima as bocas 

do Inferno. Ao qalar de da. porém, 030 nerizos 

foram Jiminsindo e Christiano, acompanhado do 

Fe. a quem cnvontmira orando durante à noite, 

esegio caminho. 



Mais adeante, 

Examacista, Esto 

proximos da cidade chomida Y 

a eelehro Feira o & E 

ma riy do. 
fetim = riva 

em um cenvrs do 

morte. 

Christinno é Fé, encontraram 
os avisou do que estavam 

1 onde ha 

hi 

ns sum + 

logo. Christiano es 



Um jáven chamado Esperança allieu-sa à 

Christiano, Ambos perderam-se em um desvia. 

obriram estarem capartados da 

u noite uutos quo pudessem 

então cnptovados pelo Gizunr 

Cedo, porém, 
estenda, mas 

Rs E 
” Cum, 

sro que os anristonou. Escuparam cóm y 
a eliavo citada Dromesst, 



A experiencia adquirida nas mãos do Giganto 

Desespero, fez com que Christiano e Esperança 

ze tornassem mais cuidudosos é assim atlngirant 

facilmente as Montanhas Deleitaveis. ALI 03 

pastores lhes deram um espelho pie puderam 

entrever a (idade Celestial. Ensinaram-lhes 

tambem q caminho a-asEuita, 



Es 
me o A 

Crest Britain righta rereess 

Maia uma ver se perderam, por não seguirem 

fielmente as Instrucções. Um anjo mostrou-lhes, 

porém, novamente O bom caminho. Passaram 

pelos Atheus e pelas Terras Encantadas. Chega- 

vam. tinalmante-ao risonha pata de Beniahçonde o 

sol ecmpre brliia, e de ouda se avista a Cidade 

Celestinls » 



Mas entre eller e a Porta corria o Rio da 

Morte. Douz aujos lhes explicaram que deviam 

atravessar o. rio, o qual se apresentaria raso ot 

fundo de nccórdo com a sua fé no Rei. Entraram 

no tlo, 4 princípio Christiano leve medo: e 

afuod Mas Esperanç auímou-o «- consegui 

A LUG SeReS AUS ar 



Foram recebidos na margem opponta por dous 

RA a escoltados atê ao alto do outeiro da 

- Uldade Celestiul. Deram-lhe as bôas vindas 

alegremente legiões de aljos,e ao trausporem os 

rrandes' portões viram-se vestidos de “ouro tomo 
os demais. 







No crapilnho  quermoao Cum qa Tutorprste. 

enevmtrtata alguns homens perversa ago uso 

porém, forum Vhertas pulo vuxbiho quo Nise 

misto co Quartas Chogutam demand 

veceboram entornamo bóia vindas, soma atoniocer 

ra mn Chilsllano: Dovam Nes pumba um Gula 

chamado Corquão. Forte porane sozinhas não 

poderiam ontrentar os perigos: do «caminhos 



Coração Fora protegot-as contra 09, perigos» 

Qunendo enterra 1 Mentegine da Ditticulda 

uidles Cato fronte coz mesmos ledes ijús 

amesçaramom Chilatianos mas destni voz, ouilofas 

adia compras biulás  quajo: Gigante Cunsldrdm 

que tentom- muatul-os; Coração Forte, porém, com- 

bateu e prostou-o, » 



Com es: ditfleuldades do caminho apluínadas 
por. Coração Furte; atravessar o Vallo “da 
Humiltação cv da: Sombra da Morte: Levirum 
multo tempo na jornada/ e os filhos de Chrintia- 
no, eresceramoo Tasaramso, Compaisão, despo 
som Matheus; o mais velho dos filhos, 



Quando chegaram, ao “Castelio da Duvida, 
propriedado do Gigantc Desespero, que havia 
aprisionado, Chrisilano e Espernnça, resolveram 
destruito. Os homens da) comitiva, enhiram 
sobre o Gigante e n mataram bem como à sua 
mulher” Desconfianca- Começaram então alegre 
mente“a derrubar o castcello. 



. 
O resto da jornada, foi tranquilo excepto 

quanto - aos riscos quo correram ão dormir na 
Tórra Encantado, que signlticava Morte. -Chega- 
dos que foram á Terra de Beulah, receberam as 
hôus vindas o ahi permancecram duranto algum 
tempo. Então, o) mensageiro do Nel; pedin “a 
Christlana quo ntravessasse u rlo, o que ella fez 
alegremente. . 



Depois de preseneinrem Christiana 'alraves 
sur à saivo q Ho da Morte, os membros mais 
moços voltaram para ns secos lares, onde porma» 
neceram atô que, um a um, foram sendo thama- 
los para atravessar o rin. Todos foram “bem 
recebhlos-ás: Portus du Cldado Cetostiil, onde 
ninguem púgo sor uemittido som portinda juta, 

FIM ; 


