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O Spiritismo nao ó obra d'o demônio.

Por certo já muitas provas se-tem dado bastante concludentesüe qne nao é o Spintismo a obra d'o demônio, bem como algunso-acreditam e outros fingem acredital-o. Como, porém, contri-Me ainda muito este erro para estorvar a propagação d'essasciencia sublime, que ha de regenerar o mundo inteiro nãose-deve deixar de combatel-o, emquanto à este respeito nãoestiver a verdade, mcontestavelmente, estabelecida àos olhos detodos. Chamamos, pois, a attenção de nossos leitores para ostrechos seguintes, extrahidos das conferências de Notre-Damede Paris por Lacordaire, 'n-os 
quaes encontram-se argumentos

que nos-parecem inconírastaveis.

QUINTA. CONFERÊNCIA.

« O termo extremo d'aluz 'n-reste mundo, é o christianismo,
« isto é, o conhecimento de Deos, creador, legislador e salva-« dor; e o termo extremo d'o bem é tambem o christianismo
«. isto é, a manifestação de Deos, manifestado em sua natureza« pel-a creaçâo e redempçâo. E, d'outro lado, o termo extremo
« d'as trevas, 'n-este mundo, é o atheismo, isto é, a ignorância
« ou negação absoluta de Deos; e o termo extremo d'o mal é« egualmente o atheimo, isto é. a destruição de toda a base« que sirva para estabelecer a distineção d'o bem e d'o mal« Segue-se d'ahi que a Providencia de'Deos tende à conduzir« todos os homens ào christianismo, isto é, á maior luz e ào« maior bem; e que, pel-o contrario, tende o demônio à condii-
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« zir todos os homens ào atheismo, isto é, ás mais densas trevas,
« e ào peior d'os males ».

I Wao resulta, pois, claramente d'o-que precede que, não tendo
as communicações d'alêm-tumulo tendência alguma k conduzir
os homens para o atheismo, não podem ser ellas obra do demo-
nio? E, com effeito, porque modo communicações, que nos-
induzem á oração, que, como sabem, não é outra cousa d'o
que uma elevação d'a alma para Deos, poderiam nos-condu-
zir á negação d'o mesmo Deos ! Porque modo communicações,
que nos-recommendam continuadamente a pratica de todas as
virtudes christans, e mormente a d'a charidade, poderiam
anniquilar em nós a crença 'n-esse mesmo Deos, que nos-é
representado como o pae mais terno e summamente miseri-
cordioso!

VIGESIM A-PRIMEIR A CONFERÊNCIA.

« Querendo, pois, conhecer si uma doutrina é verdadeira,
« basta que vejamos os sentimentos e as obras, que^ella são
« a conseqüência. Toda a doutrina, que produz a virtude, é,
« necessariamente, verdadeira; a virtude é o fructo inimitável
a. d'a verdade.

«Pois bem! é a humildade uma virtude; uma virtude
« substituida ào peior de todos os vicios (o orgulho); uma vir-
« tude capital, que crea a authoridade, a fraternidade, o amor
« sagrado d'o pobre, collocando os homens cada-um em seo
« logar, até 'n-o ultimo, com seo próprio consentimento: por
« conseguinte, a doutrina catholica, de que é o effeito, é uma
« grande verdade, uma grande, uma primeira, uma capital
« verdade ».

Ora, si se-póde dizer com razão que a doutrina catholica pro-
düz a humildade, e é por-isso-mesmo, uma grande, uma pri-
meira, uma capital verdade,—^não se-poderá dizer outro tanto
d'a doutrina spiritica, que, qualquer que seja nossa condição'n-este mundo, qualquer que seja nossa fortuna, nos-faz encarar
o próximo, até 'n-as classes mais baixas d'a sociedade, como
podendo ter sido, 'n-uma outra existência, quer um d'os nos-
sos parentes mais chegados, quer um d'os nossos mais íntimos
amigos? E esta consideração só não reprime forçosamente em
nós até o menor germen de orgulho? De mais a mais, não pro-
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«luz acaso, egualmente o Spmtismo a fé, a esperança e a chari-dade, essas tres virtudes principaes d'o christianismo, que se-referem mais particularmente à Deos?�*
Lê-se ainda 'n-a mesma conferência •
«Isto posto, digo eu que só a verdade pôde produzir a virtu-de, de que o erro e absolutamente incapaz »Ora, o Spmtismo bem intendido não pôde produzir sinão a

vêrfie capitar08"11"6 
é ° SPiritismo uma ««dade, e uma

VK1ESOIA-SEGUND.V CONFERÊNCIA,

jV-esta conferência, que é como o complemento d'a vigésima-
primeira, empenha-se Lacordaire em demonstrar que todo oescripto^ ou qualquer palavra, que produz em nós a humil-dade, nao só é uma verdade, smão também nos-é communi-cada pel-o próprio Deos.

« A primeira d'as virtudes reservadas,' já o-dissemos,' é'a hu^« mildadc. Só Deos, pel-a doutrina catholica, faz os humildes*« as doutrinas humanas, todas ellas sem excepcão, desde Pia-« tao ate Kant, produzem o orgulho. Haveis dê reconhecel-as« por este critério infallivel: Quando subir o orgulho em vosso« coração, ào ler um livro, ou ào escutar uma palavra qual-« quer, dizei comvosco: E possivel que se-ache aqui a verda-« de; e, porem, uma verdade que o homem disse. E, quantas¦« vezes, pel-o contrario, ào ler um livro, ou ào escutar uma« palavra, sentirdes a humildade descer em vossa alma, sendo« embhora o mais vil d'os mendigos que tenha assignado esse«livro, ou proferido essa palavra, dizei comvosco: É Deos« que communica commigo. Não tem esta-reqra nenhuma ex-« cepeâo ».
Acha-se já sobre-modo demonstrado que nenhuma doutrinamais do que o Spiritismo, é capaz d'iuspirar os sentimentosda humildade chnstan; invocámos 'ivisso o testimunho de

quantos têem a felicidade de conhecer essa doutrina eminen-temente regeneradôra. Gom effeito, a charidade, que é o obie-cto principal d'as communicações spiriticas, não exclue ellaate o menor movimento de orgulho 'n-as almas, que a-pos-suem? Não é a humildade a companheira natural d'a verdadeiracharidade?
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Por conseguinte, bem como já acima concluímos, é, certa-
mente, o Spiritismo uma verdade; e, segundo o reverendo pa-
dre Lacordaire, uma d'as intelligencias superiores d'a Egreja
Catholica, essa verdade nos-é communicada pel-o próprio Deos.,
pel-a voz de Seos mensageiros celestes!!

Oloron—1869.
Casimiro Lietjtaud.

O Spiritismo "n-o Brazil.

(Continuação e fim.)

t 'n-as condteões que acabámos de referir, quando as fei-
)òes próprias d'o Spiritismo se-têem por toda parte definido e'haracterisado, 

que 
'n-uma cidade, eminentemente catholica,

vem plantal-o o—Anjo de Deos—Spirito de cathegoria eleva-
dissima, e de cuja preeminencia não nos-é licito à nós de modo
algum duvidar; tão positivas, tão cabaes e inconcussas são as
provas, que d'esta verdade estamos de posse.

N-os outros logares, em que se-tem o Spiritismo instituído,
suas tendências, relativamente ào pondo principal d'a sua
missão, hão sido graduaes, e conforme se-vão tornando as çir-
cumstancias favoráveis ào restabelecimento, e propagação d'as
puras verdades christans: « a sabedoria, que os Spiritos mos-
« traram 'n-o apparecimento d'o Spiritismo, revelado quasi
« instantaneamente por toda a terra, 'n-a epocha mais propicia,
« não é menos evidente 'n-a ordem e gradação lógica d'as
« successivas revelações complementares; » escreve ainda o Sr.
Àllan Kardec.

Entre nós, porém, cujas circumstancias são outras, e de lodo
favoráveis á emissão d'a verdade pura e completa, pôde o Spi-
ritismo estabelecer-se 'n-a 

pureza d'o seo character, em sua
verdadeira essência; tudo estava de si preparado: é a razão por
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que se-nos-apresenta elle logo 'n-o esplendor d'o que realmentee:—essencialmente catholico.
A pureza e sublimidade das doutrinas, os testemunhos in-equívocos solemnes e repetidos, as provas, com que temos tidoa felicidade mdizível de vêr confirmadas todas essas verdades

que constituem e fundamentam o catholicismo, o ensino nuncadesmentido, ou si quer contrariado pel-a menor discrepânciaem sua harmonia e indispensável solidariedade, e sobre o qualtemos maduramente.reflectido, não podiam deixar de gravarem noss alma a convicção íntima e inabalável d'o, que asseve-ramos, sem que, comtudo, de modo algum entre em nossasvistas pretendermos influir 'n-as convicções alheias
N-o opusculo,—Introducção ào Studo 

'd!a 
doutrina Spiriticaextrahida d o Livro d'os Spkitos e traduzida d!o Francez pel-onosso amigo o Sr. Luiz-Olympio-Telles-de-Menezes, correm im-

pressas duas manifestações, aqui obtidas, de Spiritos evidente-mente superiores, assignadas uma—Anjo de Deos, e outra—S.Agustinho: 'n-essas manifestações nâo só se-acha difinido o ver-dadeiro character, e a missão d'o Spiritismo, como, principal-mente 'n-a 
primeira, resumido quanto o estudo deduz d'o ouesobre a matéria se-tem até hoje publicado .—toda a substanciad a doutrina Spiritica.

Com a leitura, meditada e reflectida d'ellas, qualquer for-mará uma idéa d"o que é realmente o Spiritismo, e de comose-enganam os, q\m tão precipitadamente o-hão julgado • po-dendo íicar tranquillo-s aqüelles, que, encarando-o, não pel-oque é, mas pel-o que o-tenham feito parecer os seos adversa-rios, se-acham tomados d'essa espécie de pânico, que lh'o-re-
presenía como a subversão de todos os principios e crençasadmi tildas.

_ O Spiritismo redunda em proveito d'esses mesmos princi-pios e crenças, tornando-os mais comprehensiveis, e mais ge-ralmente acceitos, declarando o sentido de muitas cousas, sobre
que, apezar de verdadeiras, tão discordes foram sempre asinterpretações d'os sábios, harmonisando, quanto é possivel até e a razão, que d'este modo vem mutuamente à prestar-seconstante e poderoso auxilio.

Por taes e outras razões, é que com o enthusiasmo, queinspiram verdadeiras crenças, saudámos de coração o raiard'o Spiritismo 'n-o Brazil como fonte perenne de mauferiveis
bens.
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VI

Sublime, civilisadora e sancta é a missão d'o Spiritismo. É à
elle que incumbe 'n-estes tempos reunir os homens e os povos
em familia de irmãos.

Não era para isto bastante que os progressos da sciencia
humana, diminuindo distancias, multiplicando os ponctos de
contacto d'os interesses reciprocos, cada-vez mais estreitassem
os laços d'as relações sociaes; sempre um lado os-havia de
separar, ainda quando mil effectivameiite tendessem à reu-
nil-os: e essa contrariedade ninguém o-ignora, está 'n-as diffe-
renças de religião.

^E de que poderia valer a voz fraca e débil d'o homem, con-
tra a resistência de tão enraizados obstáculos ?

O, que, porém, evidentemente nunca conseguiriam homens,
apezar de ajudados d'a efficacia de sua sancta missão, reservava
Deos, para quando julgou conveniente, a voz infinitamente
mais poderosa dos Spiritos, seos fieis mensageiros; contra os
quaes luctariam em vão todos os obstáculos e contrariedades
d'os cálculos e interesses humanos.

É o, que d'o próprio estudo d'o Spiritismo assás deduzira-
mos, si já não vissemos, positivamente, affirmado 'n-a commu-
nicação, que corre impressa 'n-o opusculo citado, pel-o elevado
Spirito que falia em nome do Omnipotente, e que, Spirito
de Verdade, O-representa 'n-a Terra:— e depois, finalmente,
saber que Deos confiou aos Spiritos a missão de chamar fará o
regaço da Religião todos aquelles, que estiverem apartados d'ella.

O Spiritismo é o meio de que se-serve Deos para a execução
d'os seos soberanos desígnios, eo-apropria hoje ás circumstan-
cias d'os tempos.

Quando entrou 'n-os 
planos de sua sabedoria fazer conhecer

àos homens os decretos d'a Sua Suprema Vontade, suscitou
prophetas, como 'n-o tempo d'a lei antiga; 'n-a nova lei consti-
tuiu apóstolos e discipulos, que foram incumbidos de pregar
sua divina palavra; hoje, porque assim entra n-a altura de
suas vistas, envia os seos bons Spiritos, interpretes de sua
vontade, e os-encarrega de propagarem por todos os ponctos
d'a terra a sua doutrina, tornando eíFectivas todas as suas pro-
messas, fazendo conhecer à todos que a religião catholica é a
verdadeira religião de Deos : é porisso que, 

'n-a supramen-
cionada manifestação ainda nol-o diz o Anjo de Deos por estas
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lextuaes palavras :-0 Spiritismo faz com que todos se-chequem árelmiao cathohca, que è a verdadeira religião de Deos�'Verdade fundamental, que somente ào Spiritismo com osmeios convincentes e irresistíveis de que dispõe, estava re-servado lazel-a um dia tão universalmente conhecida e acceita
quão eficazmente praticada. Com effeito, ào passo que me-diante a razão, se é poderosamente attrahido ào reconhecimentod essas verdades puras, contra as quaes essa mesma razão, tantasvezes, attentara, inspira o Spiritismo novos e profundos esti-mulos a pratica de uma vida mais conforme àos sãos preceitosdo Evangelho.�r

Quem com unia sincera vontade entregar-se ào seo estudoha de, incessantemente, experimentar com a luz viva de cren-
ças mais fortalecidas a nece.ssidade imperiosa de melhorarTamanha lucidez ha 'n-o 

que respeita àos destinos futuros d'ohomem, ás suas condições presentes, á missão de sua vidan-esta terra, que, como si se-respirassem effluvios de um con-íorto desconhecido, sentimo-'nos com um dobrado valor pararealmente, nutrirmos maior desprezo pel-as cousas de uma vidatransitória, à que só por expiação foi chamado o homem àviver: somente o Spiritismo faria bem comprehender a razão
d'esse desprezo pel-os bens d'esta vida, porque tanto insistem
os salutares e divinos preceitos de Christo. Pel-o que respeita,
particularmente, ào estado futuro d'o homem, nem ào menos
ha mais a oppor-se ante o Spiritismo o sophisma de—vans
abstracções— que contra elle protesta a realidade por assim
dizer mais palpável; debalde appellaria alguém, hoje, para o
triste consolo de que o silencio d'os túmulos, occultando os
mysterios d'o viver, que nos-espera, esconderá para sempre em
.seo seio os segredos, tantas vezes tenebrosos, d'a prezente vida:
porquanto são os próprios Spiritos, que com franqueza extranha
nos-vem revelar—tanto as penas, que lhes-mereceram as faltas
commettidas, corno as próprias faitas.

Salta, portanto, àos olhos o impulso e a direcção benéfica,
que àos costumes ha de imprimir a força de tão poderosos e
eloqüentíssimos exemplos.

VII

O Spiritismo tende à estabelecer-se em todo o Brazil. Já de
algum tempo se-podia notar alguma cousa, que, conveniente-
mente apreciada, deixaria entrever os traços de uma physiono-
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mia nova e desconhecida: o facto extraordinário de communi-
cações spiriticas, obtidas em diíferentes ponctos d'o Império,
sem ordem, sem direcção, é verdade, mesmo devidas á essa
classe de Spiritos sempre ávidos de qualquer meio e oceasiâo
de se-manifestarem, não podia deixar de ter para vistas prescru-
tadôras uma alta significação.

O, que, porém, cumpre ter sempre muito presente, é quo de
permeio àos Spiritos, que se-maniiestam com uma missão espe-
ciai e toda divina, não tem faltado Spiritos imperfeitos e máos,
que por sua própria conta se-vão esforçando por propalar dou-
trinas contrarias ào verdadeiro Spiritismo; e bem que o perigo
não seja para ser encarecido, pode comtudo arrastar, ào menos
temporariamente, à muitos, tanto mais quanto com maior prom-
ptidão é acceito o, que mais consentaneo está com o modo de
pensar de cadá-um: sabem todos como variam os pareceres,
ainda 'n-as cousas mais bem estabelecidas; e, porisso, quantas
interpretações diversas acerca d'esses princípios mesmos, àque
são todos accordes em considerar verdadeiros!

Urgia, pois', que houvessem os meios de poderem ser obvia-
dos similhantes inconvenientes; porisso se-estãbeleceu o Spiri-
tismo *n-a Bahia, 'n-um centro disposto para taes fins, e com
cujo ensino facilmente se-porão de accordo os, que receberem
communicações spiriticas'n-os outros ponctos d'o Império, vin-
do assim à ter-se também um meio verificador em todos os ca-
sos duvidosos.

O, que fica, summariamente, dicto é o, que se-d.eprehelide
mais ou menos d'esta parte d'a manifestação acima citada:—
como todos os homens estão com o seo intendimento obscurecido,
foi preciso que o Spiritismo se-instituisse 'n-a Bahia, para que
também 'n-o Brazil todos se-pozessem de accordo com os Spiritos,
cujas instrucções têem dado logar d, sérios estudos, etc.

Quando o Spiritismo tende por tal modo à universalisar-se,
quando já se-tem elle mais ou menos diífundido por todas as
partes d'o mundo, parece que por taes motivos, ào menos,
estudal-o e conhecel-o, se-tern tornado uma necessidade palpi-
tante, cuja satisfação a epoCha e as conveniências próprias
reclamam.

Qual ha de ser o meio de chegar-se áo conhecimento do que
elle é, de qual a sua origem, a sua missão e o seo destino?

Si, com efteito, ha escolhos e recifes,—como serão reconhe-
cidos para poderem ser evitados?

Nem àp menos podem sobrestar-lhe a marcha; porque não
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esta n-as mãos de ninguém,—de nenhum poder humano, en-torpecer-lhe, si quer, o progredir invencível e imperturbável.
E si por outro lado parece que se-pode prescindir de qual-

quer estudo, porque, emfim, tenham as cousas de seguir fa-talmente, dirão, o caminho, que lhes-tracou a Providencia,
importa sempre previnirem-se juizos, com que muita-vez se-condemna aquillo, de que, porventura, se-está longe de teros elementos indispensáveis para bem julgar.Em todo caso seja qual for o presuposto, ha sempre inte-resse em se-conhecer a verdade; nunca é inútil estar de possed'ella; e 'n-um assumpto, como o, de que se-tracta, que emsi envolve questões as mais importantes, só de estudo sério, re-
flectido e consciencioso se-pode isso obter: e é, justamente, o,
que nos-indica Aquelle, que melhor, d'o que ninguém, conhece
as exigências e aspirações d'este século de positivismo, 

'n-o
qual não é licito—crer antes de comprehender;—é, emfim, o,
que com sábia prudência o nosso Guia spiritual nos-aconselha'n-as seguintes palavras relativas ào Spiritismo:—... deveis,
dm, estudar para vêr em que fundo de verdade elle consiste.

Dr. Ígnacio José" d'a Cunha.

Necessidade d*a manifestação d'os Spiritos.

CAPITULO PRIMEIRO.

a
D'a unidade, principio elementar constitutiro d'as forças, que presidem à todos

os sêfes creados.

1

Em todos os factos d'a natureza, a unidade, como principio
elementar, é a base constitutiva d'a força regulamentar, que
preside ás leis immutaveis, que regem ôs seres creados; con-
tribuindo para revelação d'a existência de um podar infinito,

15
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creador de tudo, e à quem devemos adorar sobre todas as cou-
sas ?n-o intimo de nossos corações.

Este poder infinito se-nos-patentea, por sua misericórdia,
por dous meios distinctos, que nos-fazem conhecel-o com cer-
teza; os quaes são: —a tradicção e o testemunho. (A Cuuz 'n-os
dons mundos, pag. 125.)

A tradicção nos-é transmittida pel-os nossos antepassados; o
testemunho nos-é dado pel-a manifestação authehtica d'a ma-
gnificencia de suas obras.

A tradicção é um critério essencialmente vindo à nós pel-a
narração de factos, posto-que muitas vezes diífusos, que são
descriminados pel-a authenticidade de eras, que determinam
os tempos memoráveis, em que tiveram logar os acontecimen-
tos raros, que maravilharam os homens d'as gerações extinctas.

O testemunho é uma authoridade que affecta ào homem des-
de que elle pode pôr emactividade sua razão, eque se-iníiltra'n-a alma pel-o amor d'a verdade, que o-foz convergir para o
infinito, isto é, para Deos.

Apezar de tão poderosos meios de manifestação do Creador,
—que tanto mais verosimil é, quanto distineto se-mostra 'n-o

quadro deseriptivo d'a natureza, onde o homem face-à-face se-
encontra com tudo quanto ha de maravilhoso e bello por Elle
feito em prol d'a humanidade,—entretanto o homem por sua
maldade cerra os olhos para não ver o luzente esplendor d'a
rutilante e cândida verdade, estampada com vigoroso colorido,
e cujos raios, tocando a vista, deixam gravado todo o passado
sobre este mundo de glorias illusorias, que habitámos. Tal
repulsa não é devida à ignorância, mas á ingratidão obstinada
ào Creador, de quem, desconhecendo os infinitos favores por
elle derramados sobre suas creaturas, ousam até negar sua
existência!

Perversidade, à que os homens têern sido arrastados pel-a
caudalosa torrente de vicios suggeridos pel-o Spirito d'as trevas.

Mâs o Boníssimo Deos, em quem não residem preconceitosmundanos, e que se-chamam paixões, condoido de tantas mi-
serias, proporciona-lhes o meio, que os-deve escudar contra
esse poder sinistro, que actúa em cada um mortal, e cuja
acçâo perniciosa os-leva á morte eterna.

Desde que o homem apartou-se d'os preceitos de Deos foi
logo manchado pel-o ferrête d'o crime de desobediência e de
ingratidão, sobrevindo logo a luxuria e avareza, e para cumulo
d'o mal a espantosa e corrosiva soberba, peceado que por sua
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intensa gravidade deu existência as trevas, que permanecerãoaté. o ultimatum d'os séculos.
Os homens desunindo-se, despiram-se d'a principal virtude,—o amor; virtude que os-aproximaria de Deos, porque ama-riam à seos irmãos com amor cordial, com fecundidade d'aíma,

e não se-tornanam inimigos implacáveis, conspirando e des-truindo a existência de seos similhantes, e, concomií.antemente,
destruindo a gloriosa felicidade de seo próprio ser.

Assim foram sendo desviados d'o caminho da verdadeira
felicidade, eo vil cortejo das paixões precipitara-os 

'n-o 
pelagoínsondavel d'a desunião, onde as vagas d'o ciúme os-arremes-

saram para longe de Deos.
D'est'arte as culpas d'a humanidade tomaram espantoso in-

cremento, e vieram aggravar aquella, que de ha muito já a-
opprimia,—o peccado original

Mais que bastantes eram as provas offerecidas pel-as grandes
paginas d'o livro d'o Universo; paginas onde as maravilhas
d'a creaçâo parecem borbulhar em numero infinito.

Cada-uma d'ellas por menor que seja enche o mortal de
pasmo; e seja-nos permittido dizer que a própria natureza se-
desvanece de sua feeundissimaproduceão, porque em cada-uma
dessas obras se-vê um ser, um templo, e para melhor dizer
Deos em toda sua plenitude.

De cada lado que o homem lance a vista ào vastissimo ceo
depara com uma espécie de incommensuravel abóbada forrada
de um azul ameno e brando, onde scintilam e movem-se corpos
ou mundos de diíferentes grandezas, animados de uma força
incomprehensivel, que os-faz percorrer caminhos orbiculares
em tempos periódicos, sem que sinta-se o movimento que levam'n-a carreira veloz, em que se-mantêem; guardando a mais
severa regularidade, sempre com a mesma intensidade e har-
monia, nunca interrompidas, e voando 'n-a vastidão infinita,
como si cadenciósa mão os-conduzisse 'n-essa sábia e pasmosadirecção, que o mundo testemunha e admira.

Porventura essa mão cadenciósa não existe? E, porventura,é tudo isso devido à mero acaso? Certamente não: é a mão
potente d'Aquelle que tudo creou por sua única vontade; essa
mão é a que empunha o sceptro d'o governo d'os mundos; é
a mão que tudo fez por amor, e que se-desvela pel-a manu-
tenção de suas creaturas,..

Tudo foi pouco para a ingratidão humana.
Os investigadores d'o seio d!a natureza attribuiram taes pro-
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digios à um poder abstracto, creado 'n-a imaginativa e à que
chamaram poder necessário: d'esta sorte descreram d'o Creador,
e de tudo que à Elle deviam.

Deram, porém, acolhimento ào gênio d'o mal, porque esse
lhes-suscitava os prazeres terrenos, as riquezas d'o seio d'a
terra, à que chamaram realidade, e à que dizem que todos os
poderes se-curvam: essa realidade é o ouro, luz o" os avaros,
cujo brilho acham mais plausível e seductor, d'o que o d'os
bens futuros da eternidade.

A voz d'a natureza, que echôa 'ri-o espaço infinito, retum-
bando à cada instante 'n-a amplidão ethérea, foi desprezada
como si nada fosse, e assim desconhecida foi pel-os homens a.
voz, que clama 'n-o Universo, só para desconhecerem à seo
Deos e à seos irmãos.

Crime estupendo que não só fez estremecer o Universo, como
fez o próprio Deos vir partilhar de nossa frágil humanidade
para resgatar-nos com seo sangue, padecendo morte para dar-
nos a vida, que nos-escaparia para sempre; porque a humani-
dade havia perdido pel-a culpa o gozo eterno de Deos, que lhe-
fora promettido.

Desenvolvido entre os homens o gênio d'o mal, ateou-se a
sede de vingança, e o facho d'a discórdia também cada-vez*
mais se-ateava. Os ódios chegaram então ào maior gráo de sa-
nha aguda, pois que o sugar o sangue de seos irmãos era, e é,
o mesmo que saborear o nectar suculento d'as vinhas, que não
embriagando parece adoçar a brisa calmosa de vapores escan-
decentes, 'cujos raios calorificos, ferindo o solo, reílectem sobre
os corpos, e os faz desprender suor amargo e copiôso.

Foi tal a voraz sede de sangue que se-contaminou por todos
os homens que desde logo abusaram d'os dons concedidos pel-a
graça d'© Omnipotente, fazendo d'elles máo uso, porque bus-
caram inventar instrumentos devastadores e homicidas, que'n-o 

perpassar d'os tempos chegaram à ser empregados contra
o próprio Redemptor !

Espantosa cegueira! Crime inaudito!!...
Endurecidos assim os homens e cheios de maldade cingindo-

se com a negra facha da ingratidão, tornaram-se à tudo indiffe-
rentes, e esqueceram tudo quanto foi dicto pel-os Prophetas,
quando annunciaram a vinda d'o Messias; os quaes afirmavam
a aproximação d'os tempos promettidos àos primeiros mortaes,
troncos d'a humanidade.

Os soberbos e os invejosos nada quizeram crer, e lançaram
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o Salvador sobre a Cruz, com a mais irreparável affron-ta! Aífronta nunca praticada com nenhum vivente sobre aterra, nem mesmo com escravos, que por seos crimes eram
punidos atrozmente segundo as leis penaes de tão bárbaros
tempos.

E viu-se o Salvador açoutado, maltratado, arrastado pel-asruas, coberto de afrontas, e por ultimo pendente de um ma-
deiro vilmente titulado!

Más quem à tantos males arrastou o Justo? Seria a multidão
insciente que o-rodeava, que o-ouvia? De certo que não; por-
que estes o-amavam: e a prova foi e é sempre dada entre as
massas pel-os homens despidos d'a fortuna terrestre, que em
suas saudações familiares, já 

'n-a dôr, já 
'n-a afflicção, nunca

deixam de chamal-o em seo soccorro, o que afíirmá que sem-
pre creram 'n-Eile como seo Deos! (A Cruz 'n-os dous mandos
pag. 120 à 215.)

Foram os, que constituem a porção ambiciosa e abastada
d'os bens d'o,mundo, que se-fizeram os sacrificadores do ho-
mem-Dsos; foram esses que se-dizem senhores 'n-o 

poder e
illustração, que faziam-se dominadores à todo transe, para re-
ger os povos segundo suas vontades e arbítrios; foram, sim,
os bem conhecidos escribas e phariseos, sacerdotes e doutores
d'a lei, cuja turba distinguia-se d'o povo, até porque à este não
poderam seduzir.

Entregue Jesus à mãos sacrilegas -que se-esforçavam para queelle não abrisse aquella bôcca sanctissima d'onde sahia a inge-
nua verdade, primeiro foi anathematisado, e depois julgadocomo malfeitor, e apresentado ào mundo como inimigo de Ce-
zar, tudo isto porque o-queriam afigurar como amotinador,
fazendo com que a causa d'a verdade se-tornasse politica, paraiançar-lhe o odioso em face d'o governo, afim de completarem
sua obra dando-lhe uma morte vil em presença d'aquelles,
que o-escutavam: e com astucias e arguições conseguiram le-
val-o ào ignominioso suplício d'a Cruz!

E, Sabedoria incomprehensivel de Deos, a Cruz, que era uma
injuria, tornou-se o pavilhão d'a redempção d'a humanidade
perdida, para quem resgatou a vida d'o Spirito, que trium-
phante ficou d'as garras d'a morte, á que estava subjeita toda
a humanidade, não só a existente 'n-este 

planeta, que habita-
mos, como a que povoa os outros mundos.
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II

O Salvador sabia que com sua morte não ficava completa a
sua missão 'n-a terra, e para que os homens tivessem em todo
tempo certeza d'essa verdade, revelou à seos discípulos que os-
não deixaria orphãos, abandonados ào poder d'as trevas; o,
que se não extendia só aquelles que alli estavam, como Iam-
bem não se-limitava àos que 

'n-a terra habitavam; e porisso
assim se-exprimiu:—« Quando vier aquelle Espirito de ver-
« dade, elle vos-ensinará todas as verdades; porque elle não
« fallará de si mesmo; mas dirá tudo o que tiver ouvido, e
« ensinar-vos-ha as cousas que estão para vir. Elle me giorifi-
«cará; porque ha de receber d'o que é meo, e vol-o-ha de
« annunciar. (S. João XVI—13 e 14.)

Promeíteu também viver entre nós até o fim d'os séculos;
o, que nos-affirma todos os dias a própria Egreja.

E ficou ella sendo a fiel depositaria d'as verdades de sua
doutrina, desde aquelle momento, em que Elle se-dignou
constituir sua Egreja 'n-a 

pessoa de seo querido discipulo
Simão Pedro.

Mas quem diria que, depois de tantos sacrifícios, sahisse
d'a própria Egreja as primeiras duvidas, que fez a separação
d'a Egreja d'o Oriente? (Hist. ecclesiast. por Lomonde—319.)

Depois d'isto muitas outras duvidas surgiram, que origina-
ram descrença 'n-a Egreja de Deos.

Como poderia, com taes dissenções, ser levado o Evangelho
à todos os ponctos d'a terra conhecidos; como o-determinou o
Divino-Mestre ? Si os próprios homens, que deviam ser accor-
des e uniformes, e os mais fervorosos propagadores d'a palavra
sanctissima, que lavraria 'n-o coração humano a luz da fé d'o
Senhor, diversificaram 'n-a base d'a mesma doutrina? (Cruz'ri-as dous mundos—pag. 301.)

Foram ainda d'esta vez os próprios defensores d'a Cruz, que
desharmonisaram-se. Os philosophos não poderam fazer tanto,
porque estes só se-entretinham com investigarem a sede d'a
alma do homem, e para achal-a serviranirse d'a anatomia, e.
com o escalpello'n-as mãos, pretendiam encontral-a'n-o corpo
inanimado! Cansados de tanta fadiga, crearam cada um uma
doutrina para explicarem sua juncção com o corpo, e as func-
ções inherentes a sua liberdade; o, que deu logar ás difTeren-
tes escholas í tudo isso por não haver entre elles unidade de
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pensamento, e portanto muito menos haveria unidade de fé
(Lacordaire, conf. 20.a pag. 29G;—Cruz 'n-os dous mundos
pag. 301.)

Das demonstrações suscitaram-se discórdias, e d'ahi origi-
naram-se perseguições ào catholicismo, isto é, àos homens que
partilhavam do dogma da fé em Jesus-Christo: o, que parte.desde os primeiros christãos até o restabelecimento d'a Egreia
catholica, tempos antes da discórdia entre as duas Egrejas.

Já se-vê que excitado o ciúme, activada a cizânia, e com
elles os ódios e paixões, impossivel era o eífectuar-se a pro-
paganda d'a doutrina d'o Crucificado; não obstante os maiores
esforços e grande vontade, que se-desenvolveu 'n-aquelles, 

queunidos sacrificavam saúde e vida para cumprirem o mandato
d'o Salvador. E comquanto o perpassar d'os séculos e adian-
tamento intellectual pel-a civilisação tivesse já preparado os
homens para sem diíficuldade abraçarem as verdades evange-
licas, que lhes-traria o adiantamento moral, único typo de
perfeição, comtudo não seria 'n-o meio d'as dissencões poliu-cas, que se-levantaram, que poderiam eífectuar a' obra, em
que se-empenhavani.

Tendo sido o Redemptor exprobrado pel-a incredulidade e
pel-a ingratidão d'os homens orgulhosos, que possuidos de
sua ufania e vaidadeo-desconheceram, polia elle, si quizesse,de improvi.so aniquilal-os e assim solver todos os obstáculos,
que se-lcvantavam todos os dias contra sua obra, afim de queella não perdurasse; preciso, porem, era que assim fosse;
nenhum acto de violência devia partir d'o Redemptor; por-
quanto não era porque os homens d'o poder, corrompidos 'n-os
vicios e 'n-os crimes, podessem obstar sua carreira, más porquenão havia 'n-elles nem crença, nem fé.

A historia profana mostra-nos que os homens garbosos de seos
crimes e de seos costumes desregrados, somente cuidaram de
invenções mortiferas, pel-as quaes fizeram passar à milhares de
eathoíicos perseguidos por toda parte, por onde eram encontra-
dos; de modo que só podiam adorar à Deos refugiados em
ocultas cavernas, onde interrados em vida contemplavam-n-0
passando alli seos dias dedicados ào Senhor. (L'ahbé A. Guil-
lois—Catéchisme tom. IV.)

D'o que temos dito foram testemunhas as cidades d'o mundo
velho conhecido 'n-aquelles tempos. Os eathoíicos eram perse-
guidos por serem considerados incrédulos e phanaticos, e
os-faziam porisso queimar e devorar pel-os leões diante deam-
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phitheatros públicos que faziam armar para servirem de diver
timento àos máos, que se-julgavam os cren es e os fieis a lelei

t
escripta. (Cruz 

'n-os dous mundos; pag. 246.)
Assim foi necessário para o triumpho solemne d a fe contm

os esforços caprichosos d'os poderosos d'a terra que toda sua
força, de que despunham, empregaram para frustrar o pro-
gresso providencial d'o Evangelho.�.

Os vícios e os crimes multiplicaram-se cada vez mais pel-a
corrupção d'os que se-julgavam infalíveis 'n-a terra. Assim
innumêraveis eram os crimes perpetrados contra a humanidade,
e mesmo contra a Egreja, já depois de desafogada ella d as
falsidades, que lhe-attribuiam os inimigos de Duos. (Cruz n-os
dous mundos, pag. 266.)�.

O que foi mais espantoso foi serem os próprios encarregados
de sustentarem a obra d'a redempção; isto é, os incumbidos
de alçarem por toda parte a Cruz, que se-deixaram dernbar

pel-as paixões, à poncto de perderem a força moral, e não po-
derem sustental-a mais com aquelle vigor, que Ihes-cumpria:
comtudo numerosos foram os crentes, que deram grandes e
numerosos martyres, que derramaram seo sangue em satisfacção
d'a verdade lançada pel-a bocca d'o Homem-DEOs; o, que fez
mais atear-se a íava inflamada d'a fé.

Portanto claríssimas são as razões, que demonstram todos os
soffrimentos que atrozmente perturbaram a Egreja de Deos ;
soífrimentos que eram filhos d'o poder occulto d'as trevas,
exercidos contra o progresso d'a humanidade, arrastando assim
os homens á incredulidade em tudo que é de Deos, e contri-
buindo poderosamente para os scismas e dissenções religiosas,
que largamente têm perturbado a christandade.

Logo uma nova regeneração se-fez preciso; isto salta àos
olhos d'o mundo christão: ê o próprio Salvador disse que—
muitas cousas haveria de succeder, e para prova d'esta verdade
disse também que—sua egreja não seria nunca destruída; e
assim se-exprimiu elle:—« Também eu te digo que tu és
« Pedro, e sobre esta pedra ediíicarei a minha Egreja, e as
« portas d'o inferno nãí) prevalecerão contra ella. E eu te
« darei as chaves d'o Reino d'os Ceos; e tudo, que ligares so-
« bre a terra,, será ligado também 'n-os Ceos. » (S. Math. XVI
--18 e 19.)

Esta verdade tem sido cumprida rigorosamente, apezar d'as
alluviões erguidas contra ella e seos filhos. A sua obra tinha
de ha muito seos alicerces plantados 

'n-o coração d'o homem,
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desde que Deos deu sêr a humanidade; isto é, desde os pri-*meiros pães: como poderia ser ella destruida? Era isto um im-
possivel; porque nem o decorrer d'os tempos, que tudo faz
esquecer, poderia desvanecer o fogo divino, que abraza o co-
ração d'aquelle, que ama a Deos, d'a mesma sorte que se-abra-
zava a sarça 'n-o deserto e se não aniquilava: assim é o coração
d'o verdadeiro christão, fiel ào mandato de Christo.

III

Eis como os desvarios humanos de cada século têem feito de---
clinar as crenças religiosas. Qual, porem, a causa à que attri-
buir? Ao veneno derramado, que a tudo tem sacrificado em
todas as eras d'a humanidade; ào desmarcado orgulho de mui-
tos dos missionários d'a Cruz, sedentos de ouro e não d'o
amor de Deos, por quanto, mais cuidadosos de seos interesses
pessoaes, desprezam o encargo honroso e sancto que lhes-foi
confiado de conduzirem seos irmãos pel-o caminho d'as ver-
dades eternas, concedido e facilitado à todos pel-o Senhor.

O não cumprimento destes deveres tem feito que a regene-
ração por si mesma clame com vigor, como outr'ora clamava
o propheta Baptista, quando chamava os Judeos á penitencia.'N-as mesmas palavras d'o Salvador se-depara vizos bem sa-
lientes, que mostram ser impossivel negar que d'ellas se-derive
uma corrente de dobrados elos, que liga os tempos passados ào
presente e ào futuro, sempre cheia de indultavel verdade, que
tem consolidado a vera certeza de suas promessas, que se-de-
vem cumprir até as eras não determinadas.

Estas verdades são as bases d'o monumento d'a Eternidade
que tem por fim guiar a humanidade à este templo pel-o cami-
nho de amor e obediência à Deos, sempre eterno, que ahi nos-
espera.

Foi o mesmo Salvador que tudo fez, quem nos-veio ensinar
á sofTrer sem pasmo os males terrenos, affrontando-os em seo
nome, cujo sacrifício é por elie compensado com a coroa de
gloria, destinada à todos aquelles, qüe soffrem por seo nome e
por seo amor.

Màs de que tem servido tantas provas de amor offerecidas pel-o
Redemptor? Porque ha ainda entre nós homens tenazes em
suas maldades como os, que já houveram, que, indevidamente,
se-chamaram livres-pensadôres, quando somente foram mate-
rialistas e atheistas, porque só creram 'n-o 

que era apparente
16
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e material, os quaes, por seos escriptos, têera conduzido a mo-
firhílp á incredulidade presente.
Thistoria d-a velha Europa nos-apresenta em suas paginas

todo e^e passado ate o começo d'o ÍIX século, em que a ta-

ia a K? a Hespanha e afpropria AUemanha foram theatros

foram recreios de corações, que so se-podem chamar cies

hTpnaríè, 
que coube então á França 'n-os tresvarlos d'o co-

meco de nosso século, occasionou algum tropeço ào progresso
Sgreja CaMica; 4qixella mesma que Carios-Magno collocou
pm um logar tão distincto.�, ,

Foi ainda 'n-o começo d'este mesmo século que o soldado
d'a fortuna, que dispunha d'as phalanges franeezas, tanto afligiu
a cúria romana. (Lacordmre. Conf. 4.a pag. 4b�- ,

Posto que elle buscasse curar ornai commetüdo comtudo

já era tarde; já sua queda estava imminente; nao foi ella tar-
dia e baldados foram depois os seos esforços.

Seos infortúnios sobrevieram logo, pois que so tivera dez
annos de reinado, e foi subjeito ás mãos de seos maisimplaca-
yeis inimigos. Foi então a soberba Albion-quem buscou, com
mão armada, vingar-se d'elle.

Esse povo, que lhe-era irmão em crença, e que chamava-se
livre que em tudo lhe-era similhante, foi quem buscou suptan-
tar a França, deslocando d'o poder o homem, à quem tanto
temiam.���. . , rJ„

E effectivamente foi desthronado o homem, que, nao tendo
nascido de reis, dispunha de coroas à seo bel-prazer; o ho-
mem que viera ào mundo dar-lhe uma nova face política, ser
o verdu^o dos potentados, e levar a civilisação até o seio do
árido Egyptol E iria avante, si mão potente lhe-não tivera ia
marcado o limite onde devia parar sua acção, quando- se-ti-
vesse manchado 'n-o fel d'a incredulidade e d'o egoísmo.

E a incredulidade e o egoismo foram seos algozes.
Eis um exemplo d'a verdadeira pena de-talião prescripta pel-as

Sanctas Escripturas.
Assim claro fica que essa nação, que tanto se-estorçara para

vingar-se, não era sinão o influxo de Deos, que punia ào cul-
pado, que muito contribuiu para abalar os alicerces de sua
Egreia.�. Ä�1u

Vestes também chegará sua vez, elles pagarão seo orgulho
e audacidade, que os-faz não reparar 'n-a carreira, a que se-
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abalançam, cuja velocidade pôde alguma Causa imprevista mu-
dar de direcção; e então ai d'elles!—Por elles, disse Lacor-
daire, preciso é orar todos os dias. (Conf. 21, pag. 19.)

Em nossos dias jáse-tem visto muitas ondas políticas e sys-
temáticas levantar-se contra as doutrinas d'o Redemptor, apre-
sentadas, porém, com aspecto diverso, mâs que se-encaminham
à arruinar o Catholicismo, porque de algum modo vão apa-
gando as crenças religiosas.

Será, pois, isto verdade?
Alguém, ou muitos, nos-dirá que—não; mâs nós dizemos

que—sim. Isto se-alcança, ainda quando se-esteja vendado:
basta uma simples reflexão de um spirito pensador para o-pe-
netrar. E são também os desvarios, porque passam as gerações
em cada-um d'os séculos; ainda é a lueta, que se-levanta d'as
trevas para perturbar a marcha progressiva d'a humanidade;
progresso sellado com o sangue d'o Deos vivo, derramado por
amor, e que nos-veio ensinar que só por amor é que podemos
subir á sua sempiterna morada.

(Continua.)

José Francisco Lopes.

MANIFESTAÇÃO D'OS SPIRITOS.

COMMUNICACÕES ESCRIPTAS, ESPONTANEAMENTE.

(Bahia: 1867—Março, 23—Médium, L.-«)

Quem diria que a misericórdia de Deos, embhora infinita,
involvesse a graça d'a communicação d'os seos Spiritos em toda
a Terra !'¦-

Lembra-te que os Apóstolos nada escreveram, sinão inspira-
dos pel-o Spirito-Sancto ; e então escreveram os preceitos, que
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fundamentam a Sancta Religião de Deos e «£fâ£$Z

para serem conservados como symbolo d^^^?,-n0^
ílpvia empregar em todas as obras de seo Pae Celestial. crer
>n b comSicaao d'os Sanctos è a fé pedida « quando
os e fXSÔ fosse somente conhecido d'os que estivessem em
fraca d'o Sum, màs para quando fosse conhecido em toda a

S e nSulidaíle d'os libertinos o-qmzessem ne^ar,

Sando d'aqnillo mesmo que Deos, sempre nusencord-oso,
lhp*?-nprmittisse ver, conhecer e sentir.
Z fito sê temente » Deos, óra sempre e sempre pi-a qne

sejas sustentado em tua fé, e serás esclarecido em tua boa
vontade.

S. Atjgustinho.

II

(Bahia: 1867—Março, 24.—Medram, L.»)

Quanto é emmaguente a estada. d'o Spirito 'n a vida material
d'estaTerra! A esperança d'a vida futura é a umea verdadeira
consolação, que aproveita ào Spirito encarnado.porqueessa
esperança nasce d'a fé viva, que se-tem em Deos e é ella a
umea seiva, que aviventa e robusto a alma com todas as su-
blimes grandezas d'a moral perfeita. . ��,

O homem é o composto de um Spirito, de uma alma e de
um corpo. O Spirito é o ser intelligente e responsável pel-o
abuso (Tos meios, que Deos lhe-concedeu, para a manifestação
d'a sua intelligencia. A alma é um agregado de fluidos, que
são sempre extrahidos d'a Terra, onde mearna o Spirito, e com-
binados pel-o fluido universal, que é o sopro de vida, que
Deos, 'n-o sexto dia d'acreação, espalhou 'n-o universo quan-
do ào corpo de Adão teve de unir o Spirito .que tinha de
iniciar a humanidade em toda a terra, fazendo-lhe uma alma
vivente; os fluidos, que constituem a alma, são por um mys-
terio impenetrável ào conhecimento d'a humanidade n-esta
Terra, sempre invariável e necessariamente correspondentes,
em similhanca e egualdade, ás obras praticadas pel-o Spirito,
quer incarnâdo, quer desincarnado, e então o Spirito com a
presença d'o fluido pel-o acto, que praticou, sente agrado ou
desagrado, conforme foi bom ou máo, o acto, que praticou;
esi o fluido é conservado, porque não foi destruído por ou-
tro, que lhe-seja seo contrario, ou alimentado por fluidos a a
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mesma natureza, ernbhora de specie diversa, sente,' continua-
mente o effeito d'a natureza d'os fluidos e sempre em augmento,
porque os fluidos d'a natureza contraria, não sendo mais attra-
Iiidos, vão desaparecendo d'aquella reunião de fluidos, que
cerca o Spirito, formando a sua alma vivente pel-a força de
união que lhe-dá o fluido universal, que os reúne em roda
d'o Spirito, e o-conserva preso ào corpo, quando incarnado em
qualquer d'as Terras d'o Universo. O corpo éum aggregado
de fluidos grosseiros, que se-reunem e se-combinam por força
d'o mesmo fluido universal, e que faz o Spirito ainda mais
experimentar os effeitos d'o estado de sua alma, podendo, po-
rêm, pel-o corpo purificar a alma, porque o corpo é instru-
mento apropriado á vontade d'o Spirito, e porisso pôde segundo
a bôa ou má vontade, que tiver, subjeitar o corpo á execução
de actos, que podem, conforme sua natureza, augmentar, ou
diminuir, os fluidos bons ou máos, constituintes d'a alma.

Meo filho, bem admirável é o ensino que acabas de receber,
e muitas graças deves render ao Omnipotente Deos, Padre,
Filho e Spirito-Sancto, emquanto o teo Spirito está 'n-a vida
d'este mundo; porque, lembrando-te sempre de Deos, has de
fugir de muitas oçcasiões, em que poderias peccar, e, portanto,
atrazar o teo Spirito, carregando a tua alma de máos fluidos.

S. AUGUSTINHO.

III

(Bahia: 1867—Março, 31.—Médium, L.«)

Como é sublime e excelso o Supremo Creadôr de todo o crea-
do! Como é triste vêr o homem tão indiferente ás maravilhas,
que Deos, para recordar-lhe o Ser, quelhe-deu o sêr, apresenta
sempre por variados modos, para serem bem percebidas pel-a
acção até d'os próprios sentidos!

Infeliz é sempre a existência d'o homem, que nem só esquece
o seo Creadôr, julgando nada dever praticar que sua con-.
sciencia lhe-assegure ser bom, e, portanto, agradável à Deos,
como até, voluntariamente, volta a face para não vêr a luz,
que, proporcionalmente, a misericórdia infinita d'o Pae Ceies-
tial permitte cada homem vêr e sentir, conforme o estado de
sua alma.

Oh! eis os tempos, em que o peccado tem convertido em
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amargos todos os fructos d'a arvore d'a seiencia; mas essa

amarrara é só sentida por aquelles, que teem carreado
su-ahna de fluidos impuros; mas os, que procurarem limpar
su'alma, inchendo-a de fluidos bonspel-a pratica de boas obras,
esses sentirão doçura e suavidade 'n-os fructos d a seiencia, que
os-farão depois poder aproximar-se d'a arvore d a vida, cujos
fructos só poderão ser colhidos pel-os limpos de coração -por-

uue, meos filhos, quando pel-a fé, pel-a oração e pel-a chan-
dade limpares o teo coração, a tu'alma tornar-se-ha pura, e o
teo Spirito, livre d'as nuvens, que os máos fluidos levantavam
em roda d'o seo intendimento, verá então o caminho luminoso
rrue conduz á Arvore d'a vida, onde gozarás então d a melavel
felicidade de colher seos fructos, que é uma recompensa que
em si contêm a justiça, a bondade e a chandade misericordiosa
e infinita d'o Eterno-Pae.

S. ÀUGUSTINHO.

IV

(Bahia: 1867—Maio, 3.—Médium, A. P. S. G.*«)

Com a Omnipotencia e a infinita Bondade,—o, que pôde
J 

Quão pequenos são esses podêres conferidos tão injustamente
por essa sociedade tão perdida, que não mais é d'o que um
amálgama de vicios e perdições!—Quão falsos esses podêres, e

quão passageiros!�.
O homem, vão phantasma, julga em si tudo absorver:-*

quanto se-illude! Glorias, riqueza, tudo—nada é. Buscae o
bem 'n-a 

pobreza e humildade; e d'este modo mais depressa
alcançareis a felicidade!

Triste vaidade humana!
E eu, que também 'n-esse mundo só cuidava d'o lado mate-

rial, abandonando o spiritual; eu, que buscava, cheio deorgu»
Iho a riqueza, em logar de procural-a, cheio de humildade,—
soffri as terríveis conseqüências d'esse meo indigno compor-
lamento.���' . ,

Porque não busquei eu a estreita vereda que me-conduzia a
salvação? Porque perdi-me eu 'n-a immensidade d'esse abysmo
de loucuras, que.châma-se vida?�. „

Não quiz escutar os saudáveis conselhos de meos Spintos
protectôres, d'esses meos pães, que tanto me-estimavam, e que
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eu tanto abandonei! Não quiz escutar seos conselhos, digo; e
eis tudo!...

Já vedes, portanto, qual a norma, que deveis seguir em
vossa vida, tão passageira 

'n-esse mundo.—Gharidade, Esperan-
ca e Fé! Eis as portas, cujos umbraes deveis passar para chegar
á Salvação.

Orae por mim!
Deos, meo Deos, dae-me forças para que bem-cêdo possa

chegar ào porto de salvamento, sem que nenhuma borrasca
me-estorve a viagem!!

A Deos ! Orae por mim!

Miguel d'a Silva Pereira.

y

(Bahia: 1867—Agosto, 9.—Médium, A. P. S. G.-«)

Eis-me comvosco, meos amigos. Bem grandes novidades se-
passam por este mundo, vasta creação' d'o immenso poder d'o
nosso Infinito Bom Deos.

Tudo entre nós trabalha para a propagação deidéas, que um
dia deve illuminar essa vossa habitação.

O Spiritismo de dia em dia vae ganhando terreno, apezar
de todas as luctas, apezar de todas as opposições, que se-
ihe-faz.

O Senhor o-disse:— Reine o Spirito;—e o Spirito reinará,
Quem, pois, poderá oppôr barreiras ào Seu Infinito Poder?

Emquanto avós, meos irmãos, não desanimeis;—tendes sido
victimas do ridículo e d'a calumnia, mas calcae tudo àos pés,
o Senhor Deos terá em conta vossos exforços e vosso acrysolado
zelo pel-as cousas que Elle determina. O Senhor é infinita-
mente Bom: não desanimeis!

Avante e sempre, meos irmãos Spiritas, nada de temor e en-
fraquecimento! De que serve, ou que valor tem aquelle, que,
empenhando-se 'n-umalucta, a-abandona por fraqueza ecovar-
dia?—Nenhum; não queiraes, portanto, meos irmãos, sair
inglórios de vossa lucta.

A Deos.
Aurélio de Menezes.
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(Bahia: 1867—Maio, 3.—Médium, J.M.»)

Grandes e magníficas são as obras de Deos, como nem podes
apreciar- porque todas ellas se-revestem d'o character de subli-
midade e magnificência tal, que tornam-se imperceptíveis àos
olhos humanos, que só podem vêr o, que é mesquinho e attin-
<úvel pel-os seos sentidos: grandes são, sim, e todas; porque,
si muitas ha imperfeitas, 'n-a sua própria imperfeição econtin-
«encia acha-se gravado em cunho indelével o poder d Aquelle,

que tudo manda, que tudo domina.
Assim é o Spiritismo, tão magnífico e grande, como nao po-

desperceber; porque nem o verdadeiro fim à que se-propoe
sabes attingir.�,,

Tempo virá, porém, em que, vendo, a luz d os teos oinos,
brilhar mais scintilantes os raios de tão grande foco de luz,

possas então admirar o poder de Deos, que se-estende por toda

parte, sem obstáculo e difficuldade 'n-a marcha.
O homem, porém, tão contingente e mesquinho, que nem

pôde intender-se à si, ousa, coberto de uma fatal ignorância,
blasphemar d'aquillo, que vem de Deos, e que, por não poder
intender, ousa taxar.de falso e incoherente.

É o, que em mór parte acontece hoje entre os homens. ÍNao
te-importes, porém, d'esses, que ousam fallar da obra d'a von-
tade de teo Deos, e segue sempre os meos conselhos, com os

quaes poderás sempre sahir-te bem 'n-as tributações de tua
vida. Evita sempre as más companhias, e aproxima-te tão so-
mente de meios, onde não vás respirar venenos, que te-possam
corromper o moral.

A Deos, meo filho, ora sempre ào nosso bom Anjo e a vir-

gem-Maria por mim e por ti.
Luiz Offenracx.

(Spirito familiar d'o Médium.)

VII

(Bahia: 1867—Maio, 10:—Médium, J-M.")

Grandes são, sim, as obras de Deos, como te-disse 'n-a ma-
nifestação minha d?a sessão passada; más, porque ellas nao
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podem ser percebidas pel-os homens, nem porisso perde couza
alguma de sua grandeza;—sempre, como foram, e são, hão deser em todos os séculos, porisso-que aquillo, que sahiu d'as
mãos d'o Senhor Deos, assente por exceltencia, não pôde des-
merecer d'aquelle cunho, que trouxe 'n-o momento de sua
apparição; cunho esse, (pie nada mais é, do que essa magni-
licencia, de que te-fallei.

^ Deos que nada mais quer do que o bem-estar d'o homem,
só pôde desejar aquillo, quev apresse-o 'n-o caminho de sua
salvação,—ultimo e mais sublime de todos os graus, que tem
elle de percorrer 

'n-essa immensa escala de progresso.Sim, é viyoo, que vês transparecer em todas as suas obras,
desde as mais insignificantes 'té as mais sublimes. Oh! que su-
blimidades não se-contemplam 'n-a mais insignificante obra de
Deos ! O menor grão da área, que borda as praias d'o oceano,
é uma prova cabal de sua existência; e conhecida que seja
esta, tens em ti fonte inexgotavel, que sempre te-proporciona
os meios, porque possas chegar ào perfeito conhecimento de
todas as relações, em que estás paro com essa mesma existência,
que acabas de conhecer; mas essa fonte, de que te-fello,—á tua
razão, valiosa como é,—não deixa ile toldar-se ás vezes poralguma poeira, que a-possa perturbar 

'n-a sua limpidez, con-
forme os meios onde se-acha: nem sempre, pois, n-ella te-
poderás mirar, porque bem vês que pôde achar-se perturbada,e então vos-falsear o retrato, que 

'n~ella 
procures rever,

E essa a causa por que muitos homens, que nada mais
attendendo que á razão, chegam até à negar cousas que bem
claras estão àos olhos mais cegos d'o mundo! Injustos quesão, sim (conforme a pratica d'elles); pois chegam à negar a
própria existência de Deos !!

—Dizei-o, homens,—^vós, que somente quereis ouvir fallar
a vóz d'a razão,—podeis comprehender Deos? Pôde ella dar-
vos o perfeito conhecimento de sua magnitude, de sua sabe-
doria ?—Não?T-Respondei:— <? más porque não recusaes?—Por-
que, si essa for a expressão de vossos lábios, tendes o perfeitodesmentido d'ella 'n-a vossa consciência, que nunca mente,'n-essa vóz intima, que em vós falia, e o mais d'as vezes deixaes
de escutar.

Eis-aqui, meo filho, os abysmos tenebrosos, os erros, as tre-
vas, em que cahem esses homens racionalistas, como se-chamam,
porem que nada mais são d'o que mero ludibrio de suas
paixões.

17
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chegar ate onae leuiaes *«.<"• ^
infinito nodeís admirar e respeitar, màs não comprehender!infinito pode s muw�j>�sahva d,QS yQsm
BtStafò"sPpíofanar faculdades, oue só vos-

foram dadas para o vosso aproveitamento é tempo de vos-com-

„,fe maisEoa ?n-o caminho d'a vossa salvação, quando
flTim^ffi !n-o d'o vosso deterioramento e perdição?,alLVot 

Co ainda? o Senho* vos-abre os braços ees-
nPrVnor vós 'n-essa Cruz, em que o immolamos! Vamos,
Es Sh0r um ultimo arranco de1 sacrifício e voemos a Deo .
Tdeos íuíio, nunca te-esqueeas d'o que te^cabode^tar
Ouve sempre a fé, e nem sempre te-deves levai pel-a voz dc

tua razão.
Ora sempre, e sempre!�lOT Ofhmuo.

(Spirito-familiar à'o Médium.)

REVISTA. RETROSPECTIVA

Por Mr. Casimie Lieutauo.

RESUMO D'A DOUTRINA SPIRITICA.

PRELIMINARES.

O Spiritismo é fundado sobre a existência d'os sores intel-
ligentes e invisíveis, que povoam o espaço, e a quem chama-
mA 

exitocia d"os Spiritos é attestada pel-os factos de que
somJ hof Ltéaunlàs, e pel-a historia, tanto sagrada como
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profana, que mostra a universalidade d'esta crença em todas asépochas.
Foram os Spiritos designados debaixo de differentes nomessegundo os tempos, os logares, os costumes e os preconceitosdas nações; e prestou-lhes a ignorância attributos pouco maisou menos absurdos. Fizeram parte d'a theogonia de todos os

povos: entre os pagãos eram considerados como divindades, ecommunicavam-se com elles pel-os oráculos; para uns eram an-
jos ou demônios; para outros, emfim, gênios, sylphos.Segundo o Spiritismo, e. conforme as observações modernasnao sao sores d'uma natureza special, creados à parte d'a hu-mamdade!
| São as mesmas almas d'os que teem vivido sobre a terra oun-os outros mundos habitados, despojados do seo envolucromaterial, e que têem chegado à diversos gráos de perfeição.Acham-se em toda a parte os Spiritos: estão entre 

"nós, 
ànosso lado, acotovelando-nos e observando-nos continuamente

Por sua presença incessante entre nós, são os Spiritos osagentes de diversos phenomenos; elles desempenham um papelimportante 'n-o mundo moral e até certo poncto 'n-o mundo
physico, e constituem assim um d'os poderes d'a natureza.

São os factos uma prova de que podem os Spiritos manifestar
a sua presença entre nós; que podemos entrar em relação comelles, e communicar-nos, reciprocamente, os nossos" pensa-mentos.
t N-as relações que têem comnosco, os Spiritos instruemrnos,
n-o limite d'o seo poder, de suas luzes, e segundo o gráo desua elevação, sobre sua própria natureza, sua situação, suainfluencia 'n-o mundo, as condições d'a nossa felicidade e in-

felicidade futura; nos-iniciam 'n-os mysterios d'a vida futura,e, por seo próprio exemplo, nos-fazem conhecer a sorte, quenos-está reservada.
O complexo d'os conhecimentos ensinados pel-os Spiritosconstituo o Spiritismo, que é, d'este modo, a sciencia de tudo

quanto se-refere ào conhecimento d'os Spiritos ou d'o mundo in-visível.
É d'as communicações, que tivemos com os Spiritos, que ex-tratámos tudo quanto temos escripto sobre esta matéria.
De todos^ os principios que temos exposto, não ha um só

que não seja o resultado de seo ensino. Si os-temos adoptado,si, sobre certos ponctos, têem elles modificado as nossas con-vicçoes primitivas, é porque 
'n-elies achámos, mais d*o que
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om todos os outros systemas philosophicos, a solução mais clara

mals"^ d'as qLtões U téein por muito empo dividido

os homens, e que interessam ao máximo grão o seo porvir, l o

resumo desse, ensino que em seguida apresentamos.

DEOS.

1—Ha um Deos único, eterno, immutavel, immaterial,

omnipotente, summamente justo e bom, e« mflmto,m toda

as suas perfeicões. Não é dado ào homem, sobie a teira, com

Drehendel-o 'n-a sua verdadeira essência. ....P 
t-T)Eos creou todas as cousas visíveis e invisíveis, e as-rege

todas por seo soberano poder.
3-b principio das cousas está 'n-os segredos de Deos-, nao

nos-é licito penetral-os 
'n-este mundo, smão n-os limites asa-

Tados pia sua vontade, querer ir além, é caminhar n-as tre-

vas e cahir 'n-o erro d'os systemas.

OS SPIRITOS.

4—Deos creou seres intelligentes que constituem o mundo

spiríta ou d'os Spiritos. Existem os Spiritos em toda a parte;
os espaços infinitos d'elles estão povoados ào infinito.

5 JÍÉ-nos desconhecida a natureza íntima d os Spiritos. Elles

não são immateriaes 'n-o sentido absoluto d'a palavra, visto

que são alguma cousa e constituem individualidades; e, si o-

quizerem/uma espécie de matéria, com a qual, porem, nada
de tudo quanto vemos pôde ser comparado.�_

6—São os Spiritos creados simples e ignorantes; instruem-
se e apuram-se até que tenham conseguido a perfeição, de que
é susceptível a creatura. Ha, pois, Spiritos mais-ou-menos
instruídos, mais-ou-menos perfeitos, segundo o grão d elevação

que têem conseguido. Estes diversos gráos estabelecem uma
hierarchia desde o gráo mais ínfimo, até o estado de puro Spi-
rito e constituem a Escala Spiritica.�^

7_-Não é conforme a sabedoria e a bondade de Deos, o ter
creado entes essencial e perpetuamente votados ào mal ea
ignorância; todos podem melhorar com o correr d'o tempo.

8—Os Spiritos estão revestidos d'um envoltório semi-mate-
rial designado pel-o nome de perispirito, que elles tiram do
fluido universal, e que é mais-ou-menos ethereo, segundo
o gráo de sua purificação, e segundo os mundos, 'n-os 

quaes
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se-acham. Revestem, alêm-d'isso, temporariamente, envolto-rios materiaes destructiveis, cuja duração constitue a vidaoorporea.
9—0 mundo spirita ou dos Spiritos é o mundo normal, pri-miüvo, preexistente e sobrevivendo a tudo. A existência corpo-rea é uma d'as phases d'a vida spiritica.

MANIFESTAÇÃO d'0S SPIRITOS.

10—As relações entre o mundo spirita e o mundo corpóreosào incessantes: são ellas occultas ou patentes.Os Spiritos exercem influencia sobre os homens d'uma ma-neira occulta, pel-os pensamentos, que lhes-suggerem; d'umamaneira patente, communicando-se a elles, por meios aprecia-veis pel-os sentidos, taes como a vista, a audição, a escripta,a palavra, e por diversos phenomenos physicos, quaes os ba-rulhos sem causa material, o movimento d'os corpos iner-les, etc.
11—Effectuam-se as communicações d'os Spiritos por inter-médio de certas pessoas dotadas de'faculdades speciaes, e quesão designadas pel-o nome de médiuns. São, pois, os médiunsas pessoas aptas para receberem d'uma maneira ostensiva aimpressão dos Spiritos, e para servirem de intermediários entreo mundo visível e o mundo invisível. Distinguem-se, segundoa diversidade d'as suas aptidões e os meios particulares quedependem d'asua organisação, em médiuns escreventes, desenha-

dores, músicos, videntes, fallantes, auditivos, inspirados, sensiti-vos, de effeitos physicos, etc.
12—Não se~occupam os Spiritos superiores sinão com com-municações intelligentes; as manifestações physicas, ou, pura-mente, materiaes são mais specialmente d'as atíribuioões d'osSpiritos inferiores, vulgarmente designados pel-o nome de Spi-ntos ruidosos, assim como entre nós os jogos de forca são execu-lados pel-os saltimbancos e não pel-os sábios.
13—A natureza d'as communicações spiriticas depende d'anatureza dlos Spiritos, que se-manifestam e d'o gráo de sua

perfeição.
São mais-ou-menos ignorantes os Spiritos inferiores; o seohorizonte moral está limitado, a sua perspicácia restricta;elles não têem d'as cousas sinão uma idéia, muitas vezes falsae incompleta; acham-se, alêm-d'isso debaixo d'a influenciadas prevenções terrestres, que consideram ás vezes comover-
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dadas- époMssoque são incapazes de resolver certas questões.
wTi vm ufflciente. para conhecer a verdade, dingro ¦
um Smrito 

"preciso 
soL-tudo saber quem é esse Spirito,

Z* poderiao Spiritos inferiores enganar-nos, voluntária ou
aSamente,à respeito daquillo que elles mesmos nao
eom^iendem�q ^ ^ conversar ^ os „

ensinam à reconhecer a natureza d'os que se-commumcam. Dis-
tSm-se, geralmente, pel-a sua linguagem.; a dos Spiritos su-

peS é empre digna/nobre, elevada, oheu de benevolência
Isenta de contradiccões e só exprime a mais pura moral Todo
o nensamento evidentemente falso, toda a máxima contraria a
san mora.todo o conselho ridículo, toda a expressão grosseira,
rivM ou s mplesmente, frivola, emfim todo o signal de ma-

Çlencil. S™ Indícios incontestáveis dlnferiondade 'n-um

SP15-Communicam-se os bons Spiritos com mais-ou-menos
prazer por meio de tal ou tal médium, segundo a sua sympa-
Eoú afinidade para com o seo próprio Smnto 0 que cons*,
tue a qualidade «i'um médium não é a facilidade, com que
afie obtêm communicações, porem sua aptidão para recebel-as
somente boas e não sêr objecto de zombaria d a parte deSpm-
.ns levianos e enganadores.�. „

16-Manifestam-se os Spiritos á vista, 'n-as appançoes que
têem togar, quer quando estamos acordados, quer quando
3 

Aparições quasi que sempre têem logar espontaneamente,
e o homem não reguía as circumstancias, em .que ellas se-

VV 
A aptidão para vêr os Spiritos constitue a variedade d'os

médiuns videntes.�, •'_�. . .. *
17—4pparecem os Spiritos por meio do seo perispirilo ou

envoltório semi-material. A substancia d'esse envoltório mvisi-
vel para nós, 'n-o seo estado normal, está sujeito à modificações
que o tornam perceptível em certos casos, como o vapor, quando
C0lpnaadcem 

os Spiritos debaixo d'a fôrma humana ou outra
aualquer, conforme a sua vontade, porém, geralmente, debaixo
d'a que tinham durante a sua vida, menos as imperfeições
phvsicas inherentes á matéria, salvo quando assim ©.-queiram,
para se-fazerem reconhecer, e convencer d a sua identidade.
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progressão d'os spiritos.

18—Os Spiritos apuram-se,e instruem-se passando pel-as
provações d'a vida corpórea.

A duração da existência corpórea não sendo mais d'o queum instante comparativamente á duração indefinita d'a vida
smritica, uma só d'essas existências é insufíiciente para a com-
pleta purificação d'os Spiritos; porisso éque passam por tan-tas existências, quantas são necessárias para conseguirem a
perfeição.

19 —N-o intervallo de suas existências corpóreas, permanecemos Spiritos 'n-o estado errante. Não é a erraticidade um indicio
de inferioridade entre os Spiritos: é o seo estado normal, forada existência corpórea, que não é sinão um estado transitório
e de pouca duração. Ha d'este modo Spiritos errantes em todos
os gráos d'a escala spiritica.

20-0 numero d'as existências corpóreas de cada Spirito nãoe absoluto. Purifica-se o Spirito mais-ou-menos promptamenteconforme a sua vontade; d'elle depende o abreviar o numero
e a duração d'as suas provações.21—0 Spirito que passou por todas as existências corpóreas
necessárias para sua purificação, não tem mais que passar por.nenhuma outra; é elle Puro Spirito, e goza d'uma felicidade
suprema 'n-a vida eterna.

22—Durante cada existência corpórea, adquire o Spirito nó-
vos conhecimentos e um accrescimo de experiência que o-faz
progredir. Deste modo é para elle cada existência a oceasião
de mais um passo 

'n-o caminho d'o progresso; é para elle
como os dias 'n-a vida d'o homem, que pôde ou não aprovei-
tar-se d'a experiência, que lhe-proporciona cada dia.

23—Nunca perde o, que adquire o Spirito em sciencia eem moralidade durante cada existência. Pôde uma existência
ser para elle mais-ou-menos proveitosa, conforme a sua vouta-
de; si só lhe-produz poucos ou nenhuns fruetos por causa d'asua negligencia, elle prolonga a duração d'as suas provações,ficando estacionario, porém não retrograda.

24—Entre as differentes espécies orgânicas d'a creação, Deos
escolheu o homem para a incarnação d'os Spiritos; porisso é
que se-distingue elle d'as outras espécies, pel-a intuição quetem d'a divindade e d'a vida futura, a consciência d'o bem ed'o mal, sua aptidão para comprehender as cousas fora d'o
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mundo corpóreo, e o alcance indefinido d'a sua inteligência,

que não se-acha limitada ào interesse de conservação e a satis-
foccão d'as necessidades materiaes. Assim as differentes existen-
cias corpóreas d'o Spirito são sempre reahsadas n-o homem,
e nâo em nenhuma outra espécie de sores viventes. A alma, em

qualquer gráo que se-ache, sempre foi, é, e será sempre, uma
alma humana. (*)

os MUNDOS.

25—Os Spiritos nos-ensinam, e a razão nos-diz que nao é a
terra o único mundo habitado. Os globos innumeraveis, qm
circulam 'n-o universo, são povoados da seres organizados de
conformidade com a atmosphera, em que devem viver.

26—Nào se-acham os differentes mundos 'n-o mesmo gráo
pel-o que diz respeito ào desenvolvimento intellectual e moral
d'os seos habitantes. São, pois, povoados de seres mais-ou-me-
nos bons ou máos, mais-ou-menos adiantados ou atrazados se-
•"undo o progresso que 

'n-elles se-tem efíeituado.D 
27—Acha-se o estado physico d'os habitantes de cada esphera

em relação com o gráo d''o seo adiantamento moral. Quanto
mais elevados estão os Spiritos, que as-habitam, tanto menos
sujeitos estão á matéria, ás vicissitudes e ás necessidades phy-
sicas. Quanto mais adiantados estão os mundos, tanto mais
intellectual é 'n-elles a existência; quanto mais estão atrazados,
tanto mais a existência 'n-elles é material.

28-~'N-os mundos superiores, não se-conhece sinão o bem:
o mal d'elles está excluido. Não se-acha 'n-elles nem o egois-
mo, nem o orgulho, nem a falsidade, nem o ciúme, nem as
loucas ambições, nem qualquer d'as paixões brutaes que avil-
tam o homem.

29—'N-a hierarchia d'os mundos, não oecupa a Terra nem a

(•) Esta proposição parece-nos incompleta 'n-os termos, em que está formulada,
porquanto, tendo s'ido toda a creação animal feita em almas viventes, como é ex-

presso 
'n-o Gênesis (1—20, 24 e 30; II—7), necessariamente alguma cousa deve oe

distinguir a alma, que aviventa o homem; e, por certo, vê se que essa distincçao
está, manifestamente, 'n-a 

propriedade de ssr racional; é isso que a-torna mstru-
mento apto para as operações d'o Spirito, e para o homem presidir e dominar, con-
forme o preceito bíblico, sobre todos os animaes, que se-movem sobre a terra, e km
QUE HA ALMA VIVENTE. (GÊNESIS 1—28 e 30.)

Crôroos, pois, que a proposição ficaria completa, formulada n-estes termos:—a
alma racional, em qualquer gráo, em que ella se-ache, de puresa ou de m puresa, sem-

pre foi, é, e será sempre, uma alma humana.
Luiz-Olywpio.
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primeira, nem a ultima ordem; acha-se, porém, mais vizinhada ultima d'o que d'a primeira. O estado moral d'a sociedaded isso seria a prova, ainda mesmo que o não dissessem os Spi-ritos. Mundos ha, portanto, cujos habitantes ainda estão mais
geralmente dominados pel-as paixões animaes d'o que sobrea terra; outros quelhe-são idênticos; outros, emfim, que lhe-são moral e physicamente superiores.

o HOMEM.

30—Deos ha dado ào homem um Spirito intelligente, capazde conhecel-o e de comprehender o bem e o mal.
31—0 noasso Spirito é um d'os Spiritos creados à parte d'amatéria inerte, eque se-uniu ào nosso corpo pel-a vontade deDeos. Preexistia esse Spirito á formação d'o corpo ào qualuniu-se n-o momento d'o nascimento ;* 'n-a oceasião d'a mortetorna elle à entrar 'n-o mundo d'os Spiritos d'onde sahira.

effectua assim, durante a vida de homem, uma d'as phases desua existência.
32—Tres cousas ha n-o homem: a alma ou Spirito incar-

nado (*); o corpo ou envoltório material destructivel; o perispi-rito ou envoltório semi-material indestructivel, que une oSpirito ào corpo.
33—A vida d'o corpo é entretida pel-a harmonia d'os órgãos;

(;) Julgámos dever aqui .adduzir algumas reflexões à cerca d'a distinecâo entreòptnío e alma; questão que, sem-duvida, é d'a mais transcendental importância.Acceitümos, certamente, como o melhor critério a seguinte regra estabelecida pel-o-venerando fundador d'a doutrina spiritica:—« A única garantia séria, disse elle, está« n-a concordância, que existe entre as revelações feitas, spontaneamente, pel-a in-« tervenção de grande numero de médiuns extranhos uns àos outros, e em diversos* paizes; »—mâs nem porisso devemos despresar certos ensinos, que surjam, por-ventura, em algum centro, que, não destruindo o fundo de uma idéa já recebida,vem todavia, racionalmente, modifical-a e elucidai-» debaixo de um poneto de vistade algum modo diverso d'aquelle, até ehtSo, recebido e acceito. 'N-este caso se-achaa questão d o melhor, sentido d'os termos designativos d'os elementos componentesü o homem: Convém, portanto, que se-procure aprofundar essa questão, afim de queUque bem assentada a definição de Spirito e de alma. NSò temos a pretençSo denos-iazermos mestre, pelo contrario é nosso único intuito que os diversos centrosbpinticos, e principalmente a Sociedade Spiríta de Paris examinem esta questão, eporisso apresentámos as razões, que nos-assistem para pensarmos que alma é cousainteiramente distineta de Spirito; è, sim, o synonimo e o equivalente d"a palavra.penspirüo.���r'N-este1 centro tem os Spiritos ensinado que Spirito e alma Mo é a mesma coasa •
que Spmto è o ser pensante, livre, immortal, immaterial e eterno como a origema onde procede, e que a alma é o meio de uniáo d'o Spirito com o corpo. Segue-se
ppis, que a synonimia está somente entre o termo bíblico alma e o termo philoso-phico pmspirito; alma e perispirito 6, portanto, uma e a mesma cousa; o Spirito

18



13g�O ÉCHO D'ALÊM-T[)MULO�

acaba, quando esta harmonia deixa de existir. A vida do Spi=
d 

M-lTorte somente produz a destruição d'o envolucro
corpóreo. O Spirito, despojado d'esse envolucro, conserva o seo
envoltório semi-material.�. ¦, ' '.

35__Os Spiritos incarnados constituem a espécie humana,
despojados fo envolucro corpóreo, constituem elles o mundo
(l036-A1alma 

tinha sua individualidade antes de ser unida
ào corpo; conserva-a, depois d'a morte, com a lembrança do
seo passado.

norim é t3o dislincto d'a alma, invólucro fluidico indestructivel, como o-é d'o côr-

S involu ?o Sal destrucúvel, e.porisso ô que sente -se n fio poder¦*« empre;
nilt\ rom nrooriedade a palavra Spirito em logar de alma, nemalma era logai at

Wrif rio ffi^aníed'M almas, mâs mundo d'os Spintos; nao se-í.z :-

£ é uma alma mâs-DEOS é um Spirito, etc. Essa distincçâo perfeitamente com -

SXnsívelSa razão encontra-se authorisada pela terminologia empregada n-a

Ea* 2 E 4L tbZm (U-7) diz que . Duos com um „^„ de vidaJta
« o homem aíma viknte; »» Deos pel-a bocea de Isaias (LYII-,6) diz -- bamrâ
. de minha face o Spirito e eu farei os «sopros »; logo cl ro f ca que o «sopro
t, mip aviventa o corvo, é também o, que constituo alma vivenle.�,

S Pauto P opbeta^n a Lei da Graça, declarou positivamente que o Spmíoz

«tea e o Ipo sâo três cousas destinetas, que, entretanto, constituem o homem
ff conforme expresso 'n-o G«r»«is, á imagem e similhança de Deos, que, Uno
™ sübstan rComoPsomente fora a crença atravez de tantos séculos, veio depois o

™vtaoVffi'iSSSr^ae era Trino em Pessoas e Uno em substanc.a; e, necessa-
SS? ncS? complemento e harmonia dessa doutrina, não devendo 'n-a enuncia-

^mv^^Mto&W alguma, porquanto Deos disse -.-Façamos

^h^li^^m • iimmünça, S.ePaulo5 Apóstolo d'as gentes e inspirado
d'o sZól veto revelar que o homem era trino; e assim ract.ficou que o homem

era llJ Kg m e sLilSança de Dkos-Thino, e o Spiritismo veio, modernamente,
S, pppt a fé tornando esta verdade accessivel á razão humana

ütde S Paulo po^,ficou fixado o verdadeiro sentido de Spirito e de alma, nao

obstante ter S semp e tomado a alma pel-o Spirito, como geralmente^ se-toma o

cô í Vis^volpel o homem; quando corpo e ahm são, manifestamente, duas modaü-
dadesd'o Spirito: e S. Paulo, fatiando àos Thessaiomcenses (I; V-23), diz.-
f que todo o 

'osso 
^Friío e a alma e o corpo se-conservem sem reprehensao

a nãrà a vinda de Nosso Senhor Jesus Christo. »
^m nada Sois se-altera óu fica prejudicada a doutrina dando-se aos termos o

•se ^verdadeiroP sentido! pel-o contrario mais se-consolida 'n-o animo dos duvidosos
e maTselustifica a certeza d'a manifestação dos bons Sp.ntos 'n-o animo d os

lé

O ensino aqui recebido de ser a alma synonimo de perispinto e nao de Spmto,
¦úèm de íonsentaneo com a razão humana, está em inte.ro accôrdo com a authon-

ffiaen«H£Ko, cômtudo é certo que a verdadeira ph.losophia deve de
\^?mhtow\&&úo com os princípios revelados e contidos 'n-o Livro, que em
SdSSeaSSS incolum? todas as iras da incredulidade, predicado neees-
S7^Z'a!tX<*^ 

» V-Bo para fazer.» l~to™aA,Wr*j.
mma alma. Eis o que à respeito decreta o Concilio ecumênico de Vienna XV geral
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FACULDADES D'o HOMEM.

37~Sendo o homem um spirito incarnado, o seo passado eo seo futuro nâo são outros sinão os d'o spirito, que veio habi-tar o seo corpo. Elle trará pois, ào nascer, e por intuição, as
qualidades e os conhecimentos adquiridos anteriormente pel-oSpirito, que 

'n-elle está incarnado.
38—A existência do Spirito incarnado, não é quasi sinãoum dia 'n-a sua vida errante. A morte d'o corpo é para o Spiritocomo o somno que acaba o dia; ella é o signal de um desper-tar immediato.
39—Não podendo o homem ter adquirido tudo o, que ellesabe, nem adquirir tudo quanto deve saber, 'n-a sua existência

actual, segue-se que esta existência não pôde ser a primeiranem a derradeira. Si fosse a primeira, achar-se-hia o homem'n-o mais baixo gráo d'a escala moral; si houvesse de ser a der-radeira, isso suppôria 'n-elle a perfeição.
'n-o anno cie 1311:—« O filho de Deos existe de toda a eternidade, como o Pae e d'a« mesma substancia que o Pae: revestiu-se de toda a nossa natureza, a qual intei-« ramente tomou; à saber—o corpo passível e a alma racional ». E, para que bemclaro fique que nada ha de commutn entre o Spirito e a alma, que pel-o contrario éesta .como acima dissemos, uma modalidade d'o Spirito, accreseenta o Concilio*-—« Esta (a alma) 6 essencialmente a fôrma d'o corpo humano ». É, portanto, o invo-lucro flaidico, que e, essencialmente, a fôrma d'o corpo humano, que acompanha oSpirito e pel-o qual se-pôde elle manifestar 'n-o mundo visível. Si alma fosse Spi-rito, sem duvida que Jesus-Christo teria dous Spiritos, dous seres pensantes, quandoera elle um Spirito, revestido, porém, d'a natureza humana, que se-compõe de almae corpo.�.

O Concilio citado decide por um canon—« que deve reputar-se heréticos aquelles«que sustentarem que a alma não é, essencialmente, a forma do corpo humano »Esta definição canomca é inteiramente análoga á definição d?o perispirito dada pel-adoutrina spiritica; fica, pois, á luz de toda a evidencia que a palavra perispirito ésomente um termo philosophico, emquanto que a palavra alma é um termo bibíicodesignando, porém, ambas uma e a mesma cousa.
« Por meio d'esse corpo fluidico, dizem os Spiritos, é que o Spirito, quando des-incarnado, experimenta impressões physicas e moraes:—calor ou frio, tristeza oudesespero, etc. Quando um Spirito incarna o perispirito ou alma acompanha o cor-

po, e quando o corpo morre, a alma acompanha o Spirito, dando-lhe a apparenciad a fôrma que teve o corpo que deixou, e fazendo o Spirito lembrar-se e sentir *
somente pel-o Spirito o corpo nâo move-se nem sente; a alma ou perispirito é quelaz o corpo mover-se e sentir, e faz o Spirito ter conhecimento d'o que o corposente, e porisso é que o Spirito conhece e sente a morte d'o corpo ». Conclue-se
portanto, que as tres cousas que constituem o homem, devem de ser assim designa-das e definidas:—o Spirito, ser pensante, immaterial, incorporeo e eterno; o corpoinvólucro material, passível, destructivel e mortal; a Alma ou Perispirito, invólucrofiuidico, passível, indestructivel e immortal, que une o Spirito ào corpo.

Lüiz-Olympio,
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40-Em cada nova existência corporea, toma o Spirito seo

pondo de partida d'o gráo, em que elie Unha ficado Estas dif-
Lentes existências sâo d'este modo outros tantos degráos d a
vida spiritica, em cada-uma d'as quaes deixa o Spirito algumas
das suas imperfeições, até que tenha alcançado o termo para o
qual se-dirige : a vicia eterna.�. . . „

41-A preexistência d'a alma e o principio d um progresso
anterior podem sós justificar a differença d'as disposições natu-
raes e as idéas innatas que ajudam 'n-a acquisiçâo das ideas
novas, bem como 'n-o decorrer d'a vida, as que adquirimos
cada dia servem de base ás que estamos 'n-o caso de adquirir
'n-o dia seguinte. 'N-ella se-acha a única explicação possível
d'as aptidões intellectuaes e moraes, d*as propensoes mstmcti-
vas boas ou más, que são independentes de toda a educação e
de toda a idéa adquirida.�,

1 diversidade d'as aptidões innatas, intellectuaes e moraes,
é um facto que não se-póde pôr em duvida; si não admittirmos
a anterioridade d'o progresso, e si julgarmos que a alma nasce
ào mesmo tempo que o corpo, deve-se admittir que Deos crea
umas mais favorecidas, e que as-isenta do trabalho reservado
ás outras, o que não seria conforme ajustiça.�_

42—Sendo os órgãos os instrumentos d a maniieslaçao d o
pensamento, influem, necessariamente, sobre essa manifestação,
segundo estão elles mais ou menos aperfeiçoados. Fazer, porém,
depender desses mesmos órgãos a diversidade d'as aptidões e
(Tas tendências, é tirar ào homem o seo livre-arbitno, é desone-
ral-o de toda a responsabilidade d'os seos actos; tal doutrina
seria summamente immoral e subversiva d'a ordem social. O
estado d'os órgãos torna as manifestações mais ou menos fáceis,
mas isto não tira ào Spirito as qualidades inherentes á sua na-
iweza. O artista eminente, que não pôde dispor sinâo de um
instrumento ruim, executa menos bem, -mas isto não dimmue
de nenhum modo o seo talento.

43- Si se-admittir órgãos cerebraes speciaes para cada íacuj-
dade o desenvolvimento d'os mesmos órgãos é o resultado d'a
-faculdade inherente ào Spirito: é um effeito e não uma causa.

(Continua.)
'*¦
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Correspondência.

SofiiETÉ áitonvme íi parts d'intérêt et íi Capital variable de Ia Caisse general» et centra]-
du Spiritisme.

Paris, le-11 Octobrc 1869.

MONSIEÜR LUIZ- OLYMPIO

à Bahia, Largo d'o Desterro n.° 2
[Brésit.)

Temos a honra de accusar-vos a recepção d'a carta que vos-
dignastes dirigir-nos, datada de 26 de agosto ultimo, bem-como
d'o 1.° numero d'—O Echo d'Alêm-Tumulo, que ti vestes a amabi-
lidado de dedicar-nos. Si tanto nos-demorámos em responder-
vos foi por que desejávamos poder transmittir nossa apprecia-
ção com conhecimento de causa; não faltando a lingua portu-
gueza tivemos de confiar vosso jornal á um traductor, que só'n-estes últimos dias nos-remetteu sua analyse.

Permitti-nos, charo senhor, dêsde-já vivamente felicitar-vos
por vossa generosa e corajosa iniciativa. Effectivamente pre-ciso era uma grande coragem, a coragem d'a opinião, para pu-blicar, em um paiz quasi absorvido pel-os interesses materiaes,
como é o Brazil, um jornal spiritico destinado à popularisarnossos ensinos. A clareza e a concisão d'o stylo são para nós um
penhor de seo acolhimento 'n-as classes esclarecidas. Vossa in-
troducção e a analyse, que fizestes, d'o modo pel-o qual qs Spiri-
tos nos-revelaram sua existência, nos-satisfizeram extremamen-.
te; devemos, porém, confessar que não ficámos tão satisfeitos'
Acerca de certas passagens, umas relativas àos dogmas religiosos
e outras atacando os ensinos d'os reformadores Calvino, Luthero,
João Hus, etc.

Em nossa opinião o Spiritismo não deve adstringir-se á ne-
nli tuna fôrma religiosa determinada; é, e deve permanecer uma
philosophia progressiva e tolerante, abrindo seos braços à todos
os desherdados, qualquer que seja a nacionalidade 

*e 
a crença

religiosa à que elles pertençam.
Sabemos que o character e as crenças geraes d'aquelles à

quem vos-dirigis devem empenhar-vos em respeitar certas sus-
ceptibilidades; mas, por experiência, temos firme crença de queconciliareis melhor todos os interesses, evitando tractar d'as

¦K
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questões de dogma que á consciência de cada-um pertence ro-
solver, empenhando-vos em popularisar os importantes ensinos,
que encontram um echo sympathico em todos os corações cha-
mados àobaptismo d'a regeneração, e ào progresso indefinido.

Temos muita satisfacção em renovar-vos a authonsaçao de
extrahir d'a Revue-Spirite todos os artigos que vos-parecerem
capazes de interessar vossos leitores.�,

Dignae-vos acceitar, charo senhor, a renovação dasseguran-

ças de nossos mais distinctos sentimentos e de nossa inteira de-
dicacão,�„ .'�, . . , „.

Pel-o Comitê de administração
A. Desliens.

Nota.—Publicando a presente caria damos inequívoca prova
de nosso reconhecimento á Sociedade Spirita de Paris, pel-a
maneira honrosa, porque em seo authorisado juizo distingue
o Ééo ÜAlémrTumulo, julgando-o digno de acolhimento [n-as
classes esclarecidas; bem como de nossa adhesão ás judiciosas
reflexões acerca d'os meios e d'os fins d'o Spiritismo': cordial*
mente agradecemos à Mr. A. Desliens as provas de considera-
cão, que tão fraternalmente nos-prodigalisa.

Iuiz-Olympio.

VARIEDADES

OS MILAGRES DE BOIS-D'HAINE.

Le Progrès thérapeutique, jornal de medicina, em seo numero
d-o 1.° de marco de 1869, refere um phenomeno singular, que
se-tem tornado objecto de curiosidade publica 

'n-a aldêa de
Bois-d'Haine, 'n-a Bélgica.�.

Tracta-se de uma moça de 18 annos, que, todas as sextas-iei-
ras, de uma e meia hora d'a tarde ás quatro e meia, cahe 'n-um

estado de extasi cataleptico; e permanece assim, deitada, de bra-
cos abertos, pés cruzados um sobre o outro, 'n-a 

posição de
Jesus sobre a Cruz.
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e

A insensibilidade e a rigidez dos membros tem sido verifi"
jadas por muitos médicos.

Durante a crise, abrem-se cinco chagas 'n-os mesmos logares,
;m que foram as d'o Ghristo, e gotejando sangue verdadeiro.

Depois d'a crise deixa de- correr o sangue, e as chagas fe-cham-se e cicatrizam-se em U horas. Durante o accesso, diz oDr. Beaucourt, author d'o artigo, o R. P. Seraphim presente ássessões, graças ào ascendente que tem sobre a doente, tem o po-der de tiral-a de seo extasi. Accrescenta ainda :—« Todo o ho-« mem que não é athêo, para ser lógico, deve admittir que« aquelle, que estabeleceu as leis admiráveis, physicas e phy-« siologicas, que regem a natureza, pode também, ad libitum,
« suspender ou mudar, momentaneamente, uma ou muitas
« d'essas leis. »

Como se-vê é com todas as regras um milagre, e uma repe-
lição d'o que se-dá com os stigmatisados. Como segundo a Egreja
os milagres não são d'a alçada d'o Spiritismo, julgámos super-
fluo aprofundar as causas d'o phenomeno; e tanto mais quantoum outro jornal já disse que o Bispo d'a diocese prohibiratoda exhibição.

[Extr. d'a Revue Spiríte de Paris, abril de 1869.)

Nota—A propósito d'este importante facto julgamos que osleitores d'o Echo serão satisfeitos em saber que não é o pri-meiro nem o único que se-tem dado 'n-o mundo christâo; queDeos em sua infinita misericórdia permitte as revelações parti-culares e a repetição de taes prodígios àos olhos d'os incredu-
los e d'os duvidosos, para que elles vejam, sintam e compre-
hendam a verdade d'o Christianismo, e assim conheçam a reli-
gião de Deos, único verdadeiro caminho d'a bem-aventuranca.
Citamos, pois, dous factos que vem referidos pel-o Sr. A. J. 

"de
A. Garret em seo prefacio, feito á traducção d'a importantis-
sima obra, originalmente escripta em allemão, e cujo titulo é:—
Historia d'a Paixão de Nosso Senhor Jesus-Christo, segundo as me-
ditações de Anna Catharina Emmerich. Eis o que textualmente
diz o Sr. Almeida Garret acerca d'o facto àque nos-referimos: '

« O erudito medico Gorres, sábio escriptor de medicina, his-
toria e Religião, conta, com outros authores, até cincoenta pes-soas, que tem obtido este grande, mas não já singular favor.
O leitor verá os nomes de algumas, que viveram no século pas-sado, apontados por Clemente Brentano na vida de Emmerich,
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aos quaes podemos accrescentar o da grande Serva de Deos,
nossa portugueza, Maria Joanna, Freira no Convento do Loun-
cal; verá que já neste mesmo século se contavam quatro, ás
quaes vamos accrescentar essas duas que agora, agora mesmo,
são o pasmo da Europa.

« Nós vamos confiadamente dizer agora aos scepticos, anima-
dos do espirito, que outr'ora fez trepidar a crença de Thomé:
—Vinde, mettei o vosso dedo nestas sagradas chagas, e não queiraes
mais ser incrédulos.— Muitos o podem fazer, quando se determi-
nem a gastar uma parte das grossas sommas, que dispendem
no luxo e nos vicios, em fazer uma viagem, não ás remotas
regiões indicas ou americanas, à que todavia o incerto lucro
chama tantos portuguezes, mas somente ào Tyrol: a extensão do
mar, que temos a percorrer, é muito menor, que a que vai de
Inglaterra aquelle paiz, e todavia são muitos os Ínglezes que
alli têm levado o desejo de observar estas duas grandes e vivas
copias do Crucificado. Nós vamos ousadamente desafiar a co-
horte inteira dos incrédulos, e a innumeravel massa dos duvi-
dosos, para que, já que não querem ser d'o numero dos bem-
aventurados que não viram e creram, sejam ao menos dos que
acreditam porque viram. Os dous estupendos prodigios são con-
tínuos, e, para os observar em seu maior esplendor, não é ne-
cessario mais que buscar o dia de sexta-feira; são públicos e
patentes, não é preciso, como para ver o Anjo defensor de Santa
Cecília, ser christão, nem sequer ser baptisado�basta ir,
basta chegar para ver a contínua Extatica, consolação dos fieis,
e a Addolorata, terror dos peccadorcs; (são estes os títulos, que no
Tyrol lhes são dados por antonamasia).

« Mas se persistem em não querer dar-se o menor trabalho
em examinar factos de tal magnitude, então dar-nos-hão a fa-
culdade de lhes dizermos que seus argumentos negativos são,
sobre absurdos, inteiramente nullos; porque nós, os fieis, lhes
apresentamos estes factos, não já passados em séculos remotos,
mas hoje, agora mesmo permanentes, agora mesmo observados
por multidões de pessoas de todas as ordens, de todos os gráos
de sciencia, de todas as religiões e até das que não tem nenhuma.
Não fica arbítrio: não se trata de theorias, não de systemas bem
ou mal combinados, trata-se de factos permanentes, postos á
vista, submettidos mesmo ás investigações d'o universo inteiro;
não vale agora o insolente riso de impia piedade, o escameo
blasphemo, com que muitas vezes se responde aos mais vehe-
mentes argumentos em favor da Religião.... agora é forçoso
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provar que não .existem os taes factos, ou prescindir da Ímpia
2°A,f "fo Podem existir, nem tem jamais existZ, tforçoso lr çbserval-os, ou ao menos apresentar-nos escriplos au-thenticos de pessoas conhecidas que tenham ido examinaisnos quaes se negue a sua existência, pois que nós os anreseítomos, em que se prova a sua realidade; e finalmente » p"-derem escapar do aperto em què os pomos, querendo errir-sedacoarctada deattnbuirem tudo á impostura, «rinSfodemonstrarem que o governo austríaco, nos rigorosos «amsque cm mandado fazer, bem como asaúthoridades ecclSi-cas daquelle pau, que esses sábios lords do Parlamento Ssmédicos magnes, esses ministros protestantes, esses judeus queavista de taes prodígios abandonaram sua espantosa teimae se
te~!rtidneS 

"Tf! lncredu.losV<I™ aquelle espectacu otem convert do... sao todos uns simphces tolinhos, uns meni-
El7oÚa'Xde.Se deiMram ÍUudÍr PM duas P°b- Z-

«Agora passaremos a dar uma breve noticia d'estas duascreaturas, as mais pasmosas que hoje vivem no mundo- eshnoticia extrahimos da carta deiriptiví do Conde de Shretbmv
?n Sw? 

comPaühia de ouírf Pess°a^ mesmo protestantes, foiao rol ver asduas servas de Deos; de um opusculo tradu idodoallemao, e do periódico mg] ez WeecklyFreematfs Journal de
it i^T Í° 

COrrente anno de lU% ° f™lud° '™os pre-sente, e nos-offerecemos a mostrar a qualquer pessoa que queiraver esses documentos em seos originaes.�H l
« Mana Von Morl, de uma illustre familia de Caldaro Bis-pado deTrento noTyrol, ultimo canto dos domínios da Aus-tria pelo lado da Itália, nasceu em 15 de Outubro de 181*Depois de uma meninice cheia do docilidade, e de uma iuven-tude abundante em todo o gênero de virtudes, bem como depadecimentos, que a medicina não podia curar/e 'n-osqMes sórecebia algum a hvio, quando receliia o Sacramento ITucha!r stia começou 'n-o vigésimo anno de sua idade a experimentaros extasis que, pouco a pouco, se forão tornando contínuos e aueagora apenas por momentos a deixão ouvir, ou dizer bem ra-ras palavras, e isto ordinariamente só á vóz d'o seo confessor aquem presta a mais rendida obediência: de sorte que se achaem um estado inaudito e nunca visto nos sanetos de que te-mos noticia, isto é, de um contínuo extasi. De dia e de noiteem melhos aos pés de sua cama, as mãos erguidas ante o peitoos olhos pregados no Ceo, não ouve, não ve nada do queraiem

i *r\
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seu mesmo aposento; mas neste mesmo estado, se Ia passar em
distancia, e ainda sem se ouvir campainha, ou algum outro
signal, o divino Viatico, eis-ahi se vai voltando para elle; ese-

guindo-o para qualquer lado que vá, como o gira-sol para o

astro do dia: e muitas vezes nem os circumstantes sabem,

(senão pelo que nella observam) que anda fora do templo o au-

gusto Sacramento.�K n
« Pelo outono dc 1833 começaram a apparecer em suas mãos

signaes das Chagas sagradas, que, em 4 de Fevereiro de Ibdi,
clara e distinetamente se manifestaram, e da mesma sorte no
lado e nos pés. As quatro, que mais commummente sao obser-
vadas, tem uma fôrma quasi circular, mas um pouco mais alon-
<*ada; ellas estão continuamente visíveis, sem mchaçao ou m-
ílammacão alguma, e nas quintas-feiras de tarde, e nas sextas,
mana d'ellas sangue puro gota a gota. Nestes aias se observam
nella todos os padecimentos do Salvador em sua Paixão, ate na

própria hora, o passar realmente pela agonia da morte: então
o rosto se altera inteiramente, como o de um cadáver, as unhas
se tornam negras, e se manifestam todos os outros signaes da
mesma morte. Passa cousa de minuto e meio: eis que torna a
erguer a cabeça, e as mãos ao Ceo e começa a dar-lhe as gra-
cas. Cheia de innocencia, de doçura e amabilidade, da muitas
vezes ás innumeraveis pessoas, que a tem ido ver, alguns pe-
quenos objectos de devoção, como estampas, escapulanos, etc.;
isto sempre por ordem de seo confessor, ou de outro sacerdote,
e buscando, quando a isso pode attender, encobrir suas mãos
stigmatisadas. Quando estes espantosos phenomenos começaram
a constar, em mez e meio a foram ver cousa de quarenta mil

pessoas, indo até de muitas freguezias de Trento todo o povo,
em forma de procissão, com Cruz alçada, e louvando a Deus
tão admirável em seus Servos. Foi então que o governo aus-
triaco, temendo tamanhas reuniões, mandou proceder aos mais
severos exames, cujo resultado foi ficar mais provada a realida-
de dos factos referidos e de outros muitos, não menos maravi-
lhosos, que a brevidade, necessária neste logar, nos obriga a
omittir.

« Domingas Lazzari nasceu em 1816, emCapnana, aldeano
Valle de Fleinser, no mesmo Tyrok Não é esta de nobre condi-
cão, porque se veja que em qualquer d'ellas se pode ser grande
servo de Deus, nem elle attende a distineções humanas. Seus

pais, mal remediados apenas se sustentavam do produeto de um

pequeno campo e do de um moinho. Desde a infância se come-
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™. ?bse™\ nella cousas prodigiosas, conhecimentos, arespeito cie objectos religiosos, de todo superiores á sua idadee educação, virtudes já eminentes. A poucos passos, uns pade-cimentes extraordinários vieram sobre ella e a levarão ao leitode dores, em que agora se acha, e, pouco a pouco, foiganhan-dotal horror a toda a espécie de alimento, que por fim deixouabsolutamente de comer, ha doze para treze armos, sustentan-do-se unicamente do Pão celeste. As tentativas dos médicos
para dar-lhe saúde, so serviam de dobrar seus sofrimentos, guetodavia o Ceo lhe compensava com maiores graças internas.Começou emflm, a mamfestar-se-lhe em torno da cabeça o signalda coroa do Salvador, e d'ahi a pouco as cinco chagas,'vertendotal quantidade de sangue todas as sextas-feiras, que ás vezeslhe apphcam copos para o receber. Estando a paciente deitadade costas, com os pes como os tem um Crucifixo, e, por conse-
quencia, com as extremidades voltadas para cima, constante-mente se observa que o sangue, que mana das chagas, alteran-do alei dagravitação, em vez decorrer para o calcanhar correpara o bico do pé, como se na verdade estivesse suspensa emuma cruz-: e este um dos phenomenos que Lord Shrewsburvuu com maior pasmo. Esta grande abundância desan-ue uueinunda seu rosto, mãos, pés e lado, ahi seca, e depois clesappa-rece, sem todavia manchar os lençóes. O dom de prophecia odom ae línguas, o de conhecer os pensamentos dos que a vãover, e muitas outras graças do Ceo, resplandecem neste conti-nuo e vivo prodígio; a uns sacerdotes falia em latim, a outras
pessoas em allemão, a outras em francez, e assim a quaesciuersem comtudo ter aprendido taes línguas, como uma pobre cam-
poneza que e. Nos dias da semana (fora da sexta-feira em queparece sahir pelas chagas todo o seu sangue) o seu aspecto é si-milhante ao de uma pessoa que, tendo sido crucificada, coroadade espinhos e mesmo padecido os outros tormentos fosse de-
posta em um um leito. Mas este aspecto è terrível, maiormentenaquelle dia; um terror involuntário se apossa dos circumstan-tes principalmente se são peccadores habituaes. OI)outor Wee-dali que, com um menino, filho mais velho de lord Dormer aioi ver no dia 19 de Maio de 1841, viu-se na necessidade desahir a toda a pressa da casa da Serva de Deus, porque o me-mno, não podendo supportar o terror daquelle tremendo esne-ctaculo desmaiou. (*),�l 

"

(•) Um folheto, contendo diversos documentos authenticos, publicado na Çtor°pas
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« N'uma palavra, estas duas servas do Altissimo encerram em
si, não um só prodigio, mas um accumulado de prodigios, ex-
traordinario não só neste século, mas em todos os séculos. Um
sábio A. catholico disse ha pouco—que outra vez eram neces-
sarios os milagres, como o forão no principio do Christianismo.
«-Ouviu-o Deus, ou antes, fallou elle com o espirito de Deus.
Eis-ahi estão milagres estupendos, inauditos, tão públicos, tão
vistos como os que mais o tem sido desde que Deus obra mila-
^res, e mais continuos, mais cautelosa e severamente investiga-
<íos,'talvez do que nenhuns outros. Hoje mesmo, que as autho-
ridades tem justamente prohibido naquelles logares as grandes
reuniões de povo, não se nega a qualquer estrangeiro, a qual-
quer pessoa a faculdade de vôr estas duas maravilhas, que
estão perennemente attestando a multidão das misericórdias
d'Aquelle que disse ter vindo ao mundo, não a chamar os jus-
tos, mas sim os peccadores, e que, na debilidade de instrumen-
tos taes, como duas débeis mulheres ainda moças, e que poucas
palavras podem proferir, ostenta a omnipotencia de seu braço
soberano.»

De nosso Correspondente 'n-a Cidade d'a Victoria, provincia
d'o Spirito-Sancto, recebemos a seguinte communicação acerca
de uma manifestação typtologica, que foi como que o prenun**-
cio d'a morte de seo filho dentro d'o curto espaço de Uhoras^
quando seo estado de saúde, comquanto grave, não inspirava
receios de que sua morte tão próxima estivesse.

Eis a narração d'o facto, feita pel-o próprio pae*.

M1NIFESTAÇÃO TYPTOLOGICA

—Era o anno de 1855.
Achava-me 'n-o Rio-de-Janeiro.
Minha familia compunha-se então de um filho de quatro ah-

nos, entregue àos cuidados de uma castelhana quarentona, e de
dous pretos escravos.

ie traduzido em Lisboa no anno de 1845, sob o titulo de Caso inaumto, de novo
confirma a realidade dos factos d'esta singular creatura, aqui apontados, como os
testemunhara o Conde de Shrewsbury, e muitas outras pessoas de egual probidade.
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Meo filho soffria d'a infernal varíola, e mais de uma vez re-
petiu-me—Meo pae, estou muito noente (doente).Ào quarto dia de sua moléstia, ás oito horas d'a noite, horasü o cha, sentava-me á mesa, que era servida pel-os dous es-cravos.�'

De repente três pancadas fortes foram ouvidas 'n-a porta deum quarto interno, que ficava em frente á mesa d'o chá.. Us pretos sobresaltaram-se, mostraram espanto. Eu, que sem-
pre me-considerei de animo forte, com ar galhofeiro depositeiuma cadeira em frente d'a porta de que partiram as pancadas,e sobre essa cadeira puz uma luz, convidando a quem quer que\osse a vir tomar parte 

'n-o chá, e para isso abri a porta d'o
quarto de par em par.N-o mesmo momento corria a castelhana d'a sala para o lo-
gar, em que estávamos, com os cabellos soltos, com ar timidoe paxavras dúbias, queixando-se de sonhos desagradáveis, quelne-perturbavam a imaginação. Só 'n-essa oecasião teve ellasciencia d as pancadas.

Nem de leve possuiu-me o pensamento, de que esses signaeseram, talvez, o presentimento d'a morte de meo filho!!As dez lioras d'o seguinte dia sua alma estava com Deos.
v. , . Metfln�J» M. Pereira de Vasconcellos.Victoria—1869.

Lê-se 'na Revue Spirite de Junho d'o corrente anno :
PEDRA TÜMULAR DE M, ALLAN-KARDEC

N-a reunião d'a Sociedade de Pariz, que immediatamenteseguiu-se as exéquias de M. Allan-Kardec, os spiritas presentes,membros da sociedade e outros votaram unanimemente paraque um monumento, testemunho d'a sympathia e d'o reconhe-cimento d'os spiritas em geral, fosse edificado para honrar amemória d'o coordmador de nossa philosophia. Grande numerode nossos adherentes d'a provincia e d'o extrangeiro associa-ram-se à esse pensamento; mas o exame d'essa proposição tevenecessariamente de ser retardado, porque convinha primeiroassegurar-se, si Mr. A. Kardec fizera disposições à tal respeitoe quaes ellas eram.��r
Examinado tudo, e mais nada oppondo-se ào estudo d'essa
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questão, o conselho, depois de maduramente ter 'n-isso réíle-
ctido, assentou, salva modificação, em uma decisão, que, per-
mitündo inteiramente satisfazer ào voto legitimo d'os spirítas,
pareceu-lhe melhor harmonisar-se com o character bem conhe-
ciclo de nosso chorado presidente.

Bem evidente é para nós e para todos aquelles, que o-co-
nheceram, que M. Àllan-Karclcc, como Spirito, não está de ma-
neira alguma adstricto à uma manifestação d'esse gênero,^ mas
aqui o homem apaga-se diante d'o chefe d'a doutrina, e é d'a
dignidade, direi mais d'o dever d'aquelles, à quem elleconso-
lou e esclareceu, consagrar por um monumento immorrcdouro,
o logar onde repousa seos restos mortaes.

Qualquer que seja o nome sob que haja sido designada, é
fora de duvida para todos aquelles, que toem um pouco estu-
dado a questão, e até para nossos adversários, que a doutrina
spiritica ha existido de toda a antigüidade, e isto é muito sim-
pies, porque ella repousa sobre leis d'a natureza tão antigas
como o mundo; mas bem evidente tambem é que, de todas as
crenças antigas, é ainda o Druidismo praticado por nossos an-
tepassados os Gaulezes, que de nossa philosophia actual mais
se-aproxima. E' tambem 'n-os monumentos fúnebres que co-
brem o solo d'a antiga Bretanha que o concelho reconheceu a
mais perfeita expressão d'o character do homem e d'aobra que
se-tractava de symbolisar.

O homem era a simplicidade incarnada, e si a própria dou-
trina é simples como tudo que é verdadeiro, é tambem indes-
tructivel como as leis eternas sobre as quaes ella repousa.

Compor-se-hia, pois, o monumento de duas pedras levanta-
das de granito bruto, sobre as quaes haveria uma terceira pe-
dra descançando um pouco obliquamente sobre as duas primei-
ras, em unia palavra de um dolmeti. Sobre a face inferior d'a
pedra superior se-gravaria simplesmente o nome de Állan-Kar-
dec com esta inscripção: Todo o effeito tem uma causa, todo o
effeito intelligeiite tem" uma causa intelligente; o poder d'a causa
intelUgente está 'n^a razão d'a grandesa d'o effeito.

Esta proposição, acolhida por unanimes signaes de assenti-
mento d'os membros d'a Sociedade de Paris, pareceu-nos dever
ser levada ào conhecimento de nossos leitores; porquanto não
sendo o monumento a representação unicamente dos sentimen-
tos da Sociedade de Paris, màs" d'os spiritas em geral, devia
cada-um ser posto 

'n-o caso de apprecial-o e de para elle con-
correr.
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LENDA BE Fr. PALÁCIOS.

IVo Ensaio histórico e estatístico sobre a provineia d'o Spirilo-Soneto, publicado em 1858 por J..M. Pereira de Vasconcellos
extrahimos o seguinte:�•

«Desembarcando Fr. Pedro Palácios em 1558 no EspiritoSanto, procurou o sitio de um monte, onde haviâo duas pai-meiras notáveis; e abaixo do cume fez a sua choupana, dedi-cando-a a S. Francisco. Conta-se que este religioso pretendiacollocar na mesma casa o painel de Nossa Senhora da Penna
que o acompanhava ; mas que desistira desse intento pelos re-
petmos desapparecimentos do painel, que achava no cume domonte entre as palmeiras, cujo sitio assaz pedregoso, e faltodágua, nao permittia o trabalho de um templo. No mesmologar fez a Senhora brotar abundante porção d'agua, (que per-maneceu até o fim da obra) e neste caso não demorou Fr. í»ala-cios levantar-lhe uma casa própria, oqueeffectuou. Causa ad-miraçãO a fervorosa devoção, que nestes tempos de frieza reli-
giosa se consagra aquella Virgem, os milagres espantosos quedelia se referem, os festejos a que annualmente soem concor-rer os iíeis, desde distancias maiores de 50 léguas!!

Fr, Pedro Palácios falleceu em 2 de Maio de 1575;' Seus ossosforão trasladados para o altar-mór do convento de S. Francisco
na Victoria, disíribuindo-se muita parte d'elles por pessoas difié-rentes e enfermas, que religiosamente os pedirão. No acto deseu failecim-ento os sinos dobrarão por si, e encontrou-se jáaberta a sua sepultura, como diz a lenda.

O processo, a que se deu começo em ti de julho de 1616
para emprehender-se a canonisação do padre Palácios, era ba-seado sobre os pontos seguintes:

Que era tido por varão santo, e de muito exemplar vida, an-
dando pelas aldêas a baptisar e doutrinar os índios.

Que residiu constantemente na ermida da Penha, edificada
por elle com muita devoção e perseverança.

Que fora encontrado morto de joelhos, de mãos postas, encos-
tado no altar da ermida, e com caracter de homem vivo.

Que na trasladação de seus restos para o convento da Victo-
ria em 18 de Fevereiro de 1609 sararão todos quantos enfer-
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mos puderão tocal-os, como Fr. João dos Anjos, Duarte de Al-
buquerque, e uma menina de Loureiro Aífonso.

Que andava pelas ruas a ensinar a doutrina chnstã aos mem-
nos e Índios, vestido de sobrepelliz, ecruz na mão.

Que levava pedra ás costas para edificar a ermida.
Que se confessava em todos os domingos, e commungava,

jejuando muitas vezes.»

APHORISMOS SPIRITICOS

XIX—Orae pel-os que soffrem; agradareis àos Spiritos bem-
aventurados, e d'o Todo-Poderoso será ouvida a vossa oração.

XX—A oração é a chave d'o mundo bemaventurado, quo
Nosso-Senhor entregou à S. Pedro: orae, pois!

* ¦¥¦

XXI—A oração é o fogo que purifica: Magdalena orou, e foi
perdoada; o ladrão orou e foi absolvido.

XXII—Deos é amor echaridade; Elle pôde afastar-se d'aquelle
que o-esquece, sem esquecer o ingrato; deixa-o entregue à seo
livre-arbitrio, más nunca o-desampara.

ERRATA

N-o numero de Septembro de 1869, pag. 82, linha-l.*, em logar de;
certa, lêa-se: eterna.

N-a linha 10, em logar de: pesava-^.lêa-se :j>rezam.
N-a linha 14, em logar de: se-comprimia, lêa-se: se-fexita.

IMP. 
*N-A TYP. ü'0 DIÁRIO D'A BAHIA;


