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Ha um costume entre os povos chris.
táos da velha- Europa, como do novo
continente, costume que — temos fé —
será, rVum dia que o futuro nos reser-
va, generalizado por todos os.-povos do
rauudo, como a eípressão da ffaterni-
dade que os ha de unificar : ó essa to-
cante manifestação de solidariedade
affectuosa, traduzida pelos cumprimeir
tos que se petmutam famílias que se

^-estimam, irmãos de um mesmo credo,'depositários 
de uma parcella de opinião

com o núcleo dos seus contribuintes de
apoio moral, por oceasião das festas do
Natal e no começo de um novo anno.

Pieis ás tradições por esta folha res-
peitadas e mantidas, seja-nos licito
ainda uma vez observar esta affectuosa
pratica, dirigindo (1'estas columnas a
palavra a todos os nossos confrades,

v í-exprimindo os votos que fazemos pela' £ sua felicidade, traduzida em gozos
moraes que as suas virtudes saibam fa-
zer brotar d'esta existência de attribu-
lações a que fomos chamados, em virtu-
de de uma lei de indefectível justiça, á
que nos devemos conservar fieis e sub-
missos.

N'estes cordiaes votos fazemos inclu-
são de todos os nossos irmãos em huma-
nidade, qualquer que seja o seu credo
ou opinião, mas temos o dever de nos
dirigir especialmente aos nossos con-
frades da imprensa spirita universal, a
cujos perseverantes esforços se deve a
feição animadora e cada vez mais am-
pia e vitalizada que tem assumido a
propaganda da nossa doutrina cuja
abundante floração já se observa em
toda a terra.

E' a um tempo uma saudação e uma
homenagem o que lhes enviamos n'estas

% linhas, e praza.a Deus que n'ellas, des-
pretenciosas e humildes, os nossos con-

|_ frades divisem o testemunho de solida-
fy'-^ riedade e de fraternidade que visam

.x-^-': traduzir.
VvV- ' 'Pois que um 110V0 anno 3ue começa

é um ensejo propicio de congraçamento
entre corações que se estimam, demo-
nos as mãos atravez do espaço, atravez
do oceano que nos tem afastados e offe-
reçamos ao mundo o edificante exemplo
de irmãos que se identificam, em abun-

\ dancia d'alma e em sinceridade, na de-
fesa de um ideal commum, que é como
uma grande arvore, cujos geunens va-
mos lançando pacientemente4!? terra. E
que a projecção d'esse largo amplexo
moral e a sombra d'essa arvore cujos
ramos já bracejam vigorosamente, pos-
sa desde agora traduzir-se em bênçãos

de paz e de fraternidade para o gênero
humano, que é a nossa causa, o objecto
do nosso"amor e dos nossos desinteres-
sados esforços. .
; Um novo anno é sempre um motivo
de festa e de alegria. Ficaram para
traz, quem sabe quantos dias de amar-
gos sofirimentos ? ! E a aurora que se
levanta é sempre promissora. Oh ! Mas
não maldigamos essa àceradã lamina
que nos dilacerou a alma. Ella é o tes-
temniiho vivo d'essa clemência do Pae,
que se transforma era golpes para nos
obrigar a fugir das emboscadas do mal,
porque só nos quer purificados nas jus-
tas da virtude. Abençoado o ferro que

. nos extirpa o cancro.
Não. Não maldigamos o passado.

Voltemo-nos para elle, e, como n'uma
romaria atravez das cidades em que a
antiga civilização imprimiu o cunho do
seu gênio para servir de estimulo ás
gerações vindouras, procuremos n'elle
beber os proveitosos ensinamentos do
futuro. Lancemos um olhar recrospe-
ctivõ sobre os nossos actos e aquilate-
mos do nosso progresso obtido á custa
das dores que os nossos esforços conse-
guiram transformar em alegrias. E en-
tão sentir-nos-hemos fortes para reco-
meçar a lueta, porque teremos a prova
de que a misericórdia de Deus nos não
abandonou, como não abandona a ne-
nlmm dos seus pequenos filhos.

E' também esse trabalho de retrata-
ção fiel no espelho do passado o que o
Reformador procura fazer todos os an-
nos. Elle entra hoje no décimo sexto
de sua existência e, amparado pelo fa-
vor publico que traduz como um esti-
mulo á sua conducta, a si mesmo pede
contas dos seus próprios actos, exami-
nando attentamente a sua trajectoria.
E se porventura não preencheu satisfa-
toriamente os fins de sua missão, res-
ta-lhe pelo menos a consolação de ha-
ver trabalhado poi cumprir o seu de-
ver. Se pouco conseguiu, a culpa estará
na deficiência da nossa capacidade)
nunca na negligencia pelo cultivo das
eternas verdades que são o seu escopo.

Terá—quem sabe P—algumas melin-
drado pelo calor empregado na defesa
d'essas verdades que aspira interpre-
lar. Nunca, porem, o terá feito inten-
cionalmente, visando ferir objectiva-
mente irmãos, de que se não pretende
constituirjuiz. Só o mal, em these ab-
soliitá, terá representado o alvo d'essas
batalhas incruentas. Não é aos fracos
como nós que damos ou que daremos
combate, mas ao mal que dentro de
nós ainda existe, oude quer que elle se
manifeste sob às suas differentes for-
mas.

De resto, áppellamos para a indul-
gencia dos nossos confrades e estamos
certos de que no anno que começa e que
o Reformador conta que poderá viver.
não nos faltarão a benéfica assistência
é os affectuosos testemunhos que nos
f.érn amparado até aqui, dulcificando a
nossa tarefa e prestigiando a evangeli-
zação das verdades spiritas que estas
columnas têm procurado agásalhar,
como o culto de um dever e a mais-
digna e mais santa applicação de toda
a nossa vida.

Ainda uma vez, a todos os nossos ir-
mãos em crença, a todos os nossos con-
frades da imprensa spirita e espiritua-
lista universal, a todos os nossos irmãos
em humanidade :

Salve ! Salve !
E que as bênçãos de paz e de amor

do Infinito Pae desçam sobre toda a
terra e a fecundem de graças regenera-
doras.

Ãos mediums

Já uma vez publicámos o amoroso
conselho do bom Romualdo, especial-
mente dirigido aos mediums :

«Se estes soubessem quão elevada é
sua missão, e, pois, quão grave é sua
responsabilidade, não tratariam como
coisa commum o dom que lhes foi
feito pelo dispensador de todas as gra-
ças.»

E, com effeito, se o spiritismo é uma
revelação divina, e se os mediums são
os instrumentos d'essa revelação, é in-
tuitivo que nada mais elevado e mais
delicado do que a mediumnidade.

E' um sagrado sacerdócio, que deve
ser zelado com todo o empenho e aca-
tamento, e o médium deve fazer tudo o
que estiver ao seu alcance por se tornar
digno da distinçta prerogativa que lhe
foi confiada, não só como preito de
profundo reconhecimento, como porque
«aquelle a quem mais se der, a esse
mais pedir-se-ha».

O médium, como um verdadeiro sa-
cerdote, deve antepor, sempre e em
tudo, as coisas de Deus ás do mundo,
procurando attentamente trazer o co-
ração limpo de mundanidades, parapo-
der euchel-o dos ensinos do Evange-
lho, que são o antídoto contra o veneuo
de todas as paixões e sentimentos e
pensamentos que arrastam o homem
aos erros, ás faltas, ás culpas, aos vi-
cios e aos crimes.

Aquelle que desejar ennobrecer seu
ministério e, por elle, ennobrecer-se,
correspondendo ás vistas amorosas e á
confiança do Senhor, não se preoceupe
com as pompas e honrarias do mundo,
fugindo systematicamente a tudo o que
concorre para ligar seu espirito á ma-
teria, á carne, em seus tentadores ar-
rastamentos.

O verdadeiro médium, o que quizer
corresponder á confiança do Pae, e
salvar sua alma de toda responsabi-
lidade, colhendo, no fim da lueta, a
palma do triumpho, deve viver abra-
çado com a Cruz, a cruz de sua re-
dempção, a cruz de sua glorificação.

Se as circumstancias o collocarem na
contingência de servir a Deus ou ao
mundo, mesmo no que o mundo tem de
nobre e superior, consulte com humil-
dáde e fé sua consciência, e a luz di-
vina esclarecerá seu espirito ; tendo
como norma que em geral, embora se
eleva dar a Deus o qué é de Deus, e a
César o que é de César, é sempre mais
grato e mais proveitoso oecupar-se o
tempo nas coisas de Deus, de prefe-
rencia a gastal-o nas de César.

Alem de que o médium não está no
caso de qualquer homem, pois que foi
revestido de especial incumbência, que
conslitue, pode se dizer, o exclusivo
objectivo de sua vida corporea.

Elle é, uo meio da humanidade ter-
restre, uma espécie de anachoreta, as-
ceta, que só cuida de purificar sua
alma, não por intuitos egoisticos, mas
para melhor poder servir a Deus e aos
homens.

Se o médium não fôr isto, se fôi um
homem eivado de paixões humanas,
como descer, por elle, a virtude do
Céo ?

O vehiculo deve ser bem filtrado
para que o remédio produza salutar
effeito.

A água cheia de impurezas altera,
e até inutiliza, a acção benéfica da sub-
stancia medicamentosa.

Pois bem ; o médium é o vehiculo
do remédio divino, applicado á huma-
nidade enferma pelo medico das almas.

Se elle fôr mundano, o divino me-
dico não tomal-o-ha por seu instrumen-
to, e o Pae de justiça tomar-lhe-ha
contas do desprezo em que teve o sublir
me dom que lhe confiou amorosamente.

«Dizei-lhes : que é seu velhe amigo ,
Romualdo, quem lhes pede que atten-
dam a estes conceitos.»
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NOTICIAS
FESTA SPIRITA

Em 26 de setembro passado, o nosso
irmão em crença Sr. Facundo üsiçh
nffereceu em Granollers (Hespanha)
uni banquete aos pobres.

Esse acto foi o coroamento de muitos
outros que o Sr. Usich tem realizado
n'aquella localidade, em beneficio dos
desamparados. As gratas recordações
que essa festa deixou no espirito de to-
dos os que a ella assistiram, farão sem
duvida augmentar a sympathia pela
doutrina spirita. Fez bem esse nosso
irmão em convidar os pobres a senta-
rem-se á sua mesa. Procedeu como bom
christão, como verdadeiro spirita, pois
disse-o Jesus :

« Quando deres algum banquete ou
ceia não convides teus amigos, irmãos,
parentes, nem os que são ricos, para
que não venham lambem a convidar-te
em permuta ; porem, quando fizeres
convite, chama os pobres, aleijados,
coxos e cegos.— E serás bemaventura-
do, porque não têm com que correspon-
der-te ;mas se te recompensará quando
for a ressurreição dos justos. (S. Lucas,
cap. XIX, vers. 12 a 14).

O banquete teve logar na parte ter-
rea da casa do Sr. Usich, pois só assim
se poderiam accuminodar todos os (pie
concorreram a essa festa e que foram
em numero muito elevado.

A comida foi boa, abundante e bem
servida por um dos melhores hotéis da
localidade.

Era impressionado!" o quadro offere-
cido por aqueilas mesas bem dispostas,
adornadas como se se tratasse de um
banquete entre pessoas de distincção,
confiindindo-.se os pobres esfarrapados,
porem limpos, pois todos se apresenta-
iam asseiados da "melhor forma que pu-
deram, com os Sr. Oasanovas © Tiers,
bem assim com alguns amigos do Sr.
Usich e côm outros irmãos em crenças,
que haviam sido por este convidados,
não só para lionrarem-se com o contac-
to, com a companhia, d'aquelles iufeli-
zes, tão necessitados de attenção e ca-
rinhu como de pão e abrigo, mas tam-
bem para os animarem e lhes pródiga-
lizarem todos os cuidados e conforto de
que ordinariamente estão privados.

Era agradável ver como recobravam
elles a côr e a vida perdidas nas faces
macilleutas, devido á miséria e ás erifer-
midades. Uma honesta e moderada ex-
pansão de alegria se iniciou entre os
humildes commensaes ao principiar a
comida, reinando rio meio de tudo a or-
dem mais completa, e compostura a d-
miravel. Issodemonstra que, despoja-
dos (Paquelles farrapos, e vestidos com
as roupas que imprimem distincção ás
classes elevadas, e com a cultura que
estas proporcionam, a vantagem estaria
do lado d'esses humildes filhos do infor-
tunio, e que Jesus teve razão em que-
rer nascer entre os pobres para cha-
mal-os a si, dizendo que d'esses era o
reino de Deus.

Satisfeitos todos os estômagos,alguns
irmãos e irinans em crença se encarré-
garam então de alimental-osmoralmen-
te com a sublime doutrina spirita que
não conheciam.

Recitaram escolhidos trabalhos as
jovens Lola e Paquita Çasanovas, filhas
do nosso estimado irmão Dou Modesto,
as quaes houveram-se admiravelmente.
D. Eloisa Salva de Tieis também leu
com grande expressão outro trabalho, e
em seguida pronunciaram dioursos os
irmãos Piugdoüer, Agttaiod e Casano-
vas.

Os três oradores, tendendo ao mesmo
fim e sobre tliemas differentes, fizeram
uma synthese perfeita do spiritismo, ao'aleance 

do humilde auditório, qu« e»-
eutava, com attenção extraordinária e
com grande satisfação, os sublimes con-
ceitos que eram externados pelos ora-

dores, sem duvida inspirado? por espi-
ritos de luz.

Os oradores, depois de explicados os
principies fundamentaes da nossa dou-
trina, se esforçaram principalmente
por incutir na consciência tPesses infe-
lizes o sentimento religioso, apresen-
tando-lhes Deus e seus attributos do
modo mais racional', evidente e incon-
(estável ; ensinaram também o dever
que temos de cumprir suas leis, o que
podemos esperar de sua providencia,
justiça e bondade infinita, e a obriga- |
ção de adoral-o no intimo da nossa alma j
em espirito e verdade.

Finalmente, essa festa foi uma das
mais celebres n-essa cidade, e tal pro-
cediüiento da parte dos spiritas foi uma
das melhores propagandas que f\ se
têm realizado, t que têm contribuído
effieazmente para formar o grande pres-
tigio que o spiritismo tem adquirido
entre os povos.

A revista Lá Union Espiritista, de
Barcelluna, relata minuciosamente to-
dos os pormenpres (Possa festa,os quaes
por falta de espaço, somos obrigados a
omittir, finalizando aqui e felicitando
tão dignos irmãos em crença,cujo exem-
pio tão bello e salutar fazemos ardeu-
tes votos por ver entre nós seguido e
imitado.

NATAL

Conforme havíamos annunciado pre.
viamente ir estas columnas, a Federa-
ção Spirita Brazileira realizou, no sab-
bado 25 de dezembro recemfindo, a
sessão animal de que cogitam os seus
estatutos, comm-morativa do nasci-
mento de Jesus, o rédeniptóridò mundo.

E não foi a referida sessão o exclu-
sivo preenchimento de uma simples for-
malidade estatuída na lei orgânica da
Federação ; foi alem d'isso o cumpri-
mento de um altíssimo dever, o mais
grato que ao nosso coração impõe o duplo
caracter de spiritas e christãos que nos
reconhecemos, limpos felizmente, a esse
respeito de todo sentimento de orgu-
lho ou presumpção,—o dever de hon-
rar e glorificar, ua medida de nossas
mesquinhas forças, o nome do Divino
Mestre, (Paquelle que, baixando das
radioias espheras de onde projecta a
misericórdia da sua caridade e do seu
infinito amor sobre toda a humanidade
veiu ensinar pessoalmente á terra as
leis da verdadeira vida emanada do
Eterno Pae, das quaes elle foi o evan-
gelho vivo e exemplificador.

A sessão começou pouco depois das
6 horas da tarde e foi, a convite do
nosso venerando chefe Dr. Bezerra de
Menezes, presidida pelo nosso prezado
confrade Dr. Antônio Luiz Sayão, que
se achava presente, estando a sala das
nossas sessões litteralmente repleta de
uma multidão recolhida e attenta aos
trabalhos, que correram no meio de
perfeita ordem, do começo ao fim.

Logo depois de aberta a sessão com
uma prece e recebida a communicação
inicial, á que se succederam nove ou-
trás communicações recebidas pelos
mediums que, n'esse numero, tomavam
logar em torno á mesa, modesta mas
festivamente ornamentada, o Dr. Sayão
fez procedtr á leitura de um capitulo
do Evangelho de S. Lucas análogo ao
acto, e deu em seguida a palavra ao
nosso caro presidente para que este

«fauelre 1
-.'L.!!L!dlLJi!!IÜ!J_..LLi!!gMi!lL*Hai''

discorresse sobre o facto que era o
objecto tPaquella tocante solemnidade. ;

Levantou-se então o nosso venerando
confrade e por miiitn t-vinpo concentrou ,
e prendeu a nttem;.. numerosíssimo
auditório com as .-.,.. ucções da sua
phrase ungida de si c n-.iuáde e em que
a pureza da forma so era excedida pela
elevação dos conceitos.

Terminada a sua oração, desdobrada
em torno da missão è dá vida de Jesus,
a quem dirigiu, ao concluir, uma to-
cante invocação, o médium Frederico
Júnior transmitte, por meio somnain-
bulico, uma conimtinicaçáo inspirada
por um dos nossos protectores do es-
paço, cujos conceitos revestidos da
mais pura e elevada morai são ouvidos
com profundo recolhimento, levantam
do-ae em seguida a sessão com uma
prece.

Tal foi em pallida synthese, que,
entretanto, está infinitamente loügede
traduzir ao doces e consoladoras im-
pressões tPessa noite inolwdavel, a
festa que a Federação promoveu em
honra ao Divino Mestre, que no regaço
da sua munificencia a terá porventura
acolhido, humilde e sincera como o
foi, transformando-a em aliectos que
só elle us posstie iinniaculados para
sobre nós os prodigalizar e repartir.

Por falta de espaço fomos obrigados
a retirar, á ultima hora, da nossa edi-
ção de hoje muitos artigos, entre os
quaes Os quatro evangelhos, de Rotis-
taing, que havíamos promettido come-
çar a publicar com este numero, e uma
detalhada noticia sobre o novo órgão
Jieliyião spirita, que acabajle dar-nos
o prazer de sua primeira visita.

Solicitamos excusa d'essa involunta-
ria falta aos nossos confrades, com a
segurança de que na nossa próxima
edição cumpriremos o nosso dever e
aqueila promessa.

E' de momentosa importância a quês-
tão explanada no seio da Sociedade
Franceza de Biologia e da Academia
Franceza de Sciencias, pelo illustre
sábio Dr. H. Baraduc, de Paris, sobre
o modo de photographar-se a alma hu-
mana. A impressão produzida foi tal
que a segunda das sociedades acima
citadas nomeou para estudar a nova
theoria uma commissao composta dos
Srs. Arsonvol, Becqucrel e Moisson.

Segundo o Sr. Baraduc, assim como
o sol é cercado por uma atmosphera
incandescente, onde se dão perturba-
ções, tempestades e cyclones, cuja
influencia se faz sentir, produzindo
phenomenos idênticos, mesmo no mun-
dicullo em que vivemos.; assim também
a atmosphera fluidica de nossa alma
vibra e se move, não só obedecendo a
essas agitações do Sol e da Terra,
como ainda sob as impressões moraes
do nosso eu pensante.

Gomo prova de sua theoria, elle e
seus assistentes tiraram diversas plio-
tographias das vibrações emanadas do
corpo humano, em diversas condições,
mostraudo-se as imagens tranquillas,
agitadas ou revoltas, segundo os indi
viduos estavam calmos, commovidos ou
perturbados pela fúria.

A grande questão a resolver é se
essas mudanças na atmosphera humana
têm sua causa determinante nos cen-
tros nervosos ou mesmo no seio da alma.

Dando essa noticia, o Progressive
Thinker, de 28 de agosto, diz :

«Folgamos em ver demonstrado scien-
ti ocamente que o nosso eu não é limi-
tado pela epiderme, mas irradia e es-
tende a sua influencia muito alem. Pro-
vada a veracidade da theoria em quês-
tão, teremos uma explicação racional

de grande numero de phenomenos psy-
chicos, como as sympathias e antipa-
thias, os telepathicos, etc. Será essa a
maior conquista do século, superior de
muito á descoberta dos famosos raios X.

«Já de ha muito os hindus vaticina-
vam que isto um dia seria admittido
pelos sábios.»

Seja-nos também peimittido mostrar-
nos satisfeitos por termos, com o au-
xilio de amigos nossos do espaço, sus-
tentado essas idéas no artigo epigra-
phado A sensibilidade, no n? 39 do Re-
formador de 1 de julho de 1884.

Conforme promettemos em edição
anterior, começamos hoje a publicação
do excellente romance Casamento e
mortalha, devido á pen na de Max, que
n'elle, como em todos os de sua lavra,
procura, utilizando-se da forma roman-
tica, enunciar os mais puros conceitos
da moi ai spirita, associando por esse
modo o encanto suggestivo da forma á
substanciosidade da essência.

Julgamos dispensável recommendar
o novo trabalho de Max á attenção dos
leitores, que por si mesmos melhor
ajuizarão do seu merecimento.

Na stcção própria offerecemos hoje á
attenção dos nossos leitores duas com-
mmacacões, interessantes a todos os
respeitos, as quaes tomamos a liberdade
de reproduzir do excellente periódico
do nosso confrade Sr. G. Delanne, Re-
vue Soientijique et Moi ale du Spirilis-
me, e occupam-se de objecto digno de
meditada leitura, sobretudo porque,
moldadas nos limites da nossa doutrina
e consoantes com a capacidade huma-
na do nosso tempo, encerram elevados
conceitos e lançam uma luz, nada para
desprezar, sobre a questão dos seres
que, pela sua collocação na escala ani-

•mal, são denominados elementares, se-
res á cuja intervenção nos phenomenos
spiritas a sciencia occultista parece li-
gar considerável importância.

As referidas communicações definem
quanto possível o papel d'esses seres
nos referidos trabalhos,' e pensamos
nada ser necessário acrescentar para
que a attenção dos nossos confrades se
volte com interesse para a mencionada
publicação.

Na interessante secção Revista uni-
versai que constitue um dos excellentes
attractivos do nosso collega La Lumière
encontramos, sob a epigraplie «Exte-
riorização da personalidade», a seguiu-
te curiosa narrativa extrahida do Bo-
letim medico, relativo á Sociedade de
Hypnologia e de Psychologia :

«O Sr. E. B. Leroy observou em
uma rapariga liyttero-neurasthenica,
alem dos phenomenos ordinários da
hysteria, uma iliusão bizarra. Pela
manhã, estando a cuidar de arranjos
domésticos, vê apparecer diante de si*
á distancia de três ou quatro metro»,
sua própria imagem, tendo como ella
uma vassoura e praticando exa«tamente
os mesmos actos. Essa allucinação—se
o é—apresenta-se como a imagem da
doente vista em um espelho, isto ó,
u'elle reflectída. Ao mesmo tempo o
sensitivo experimenta, com extrema
nitidez, a impressão de estar «orno que
transportada para fora do seu verda-
deiro corpo.

«O auctor encara essa impressão
como o primitivo faclo, tendo sul.se-
quentemente determinado a allucinação
por uma espécie de auto-suggestão, •
attribue essa mesma impressão a per-
turbações da attenção.

«Esta explicação nos parece tão
complicada como problemática.>

Também a nós.... <? .
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Mestre e amigo.
Lendo uo Reformador um dos vossos

magietraes artigos, epigraphado — Os
mediums, — despertou este em meu es-
pirito algumas considerações que, hu-
mildes mas sinceras, vos peço venia
para expor.

Sem duvida, n'estas minhas despre-
tenciosas considerações não deveis
querer enxergar mais do que convic-
ção, sinceridade e boa vontade, pondo
de parte as deficiências occasionadas
pela exiguidade de conhecimentos,quer
doutrinários, quer pertencentes a outro
qualquer ramo scientifico.

Pois bem, é sob taes auspícios que
venho submetter as minhas humildes
considerações á vossa esclaiecida intel
ligencia e inspirado critério, e para
ellas pedir-vos ainda mais uma vez
magnanimidade e tolerância.

Elias não são doiradas pelo pó auri-
luzente do estylo e nem são capazes de
brilhar mesmo como satellite no firma-
mento do jornal onde occupais o centro
do Systema,cujos planetas têm brilhado
á custa da luz que sobre elles tendes
espalhado mas que, por vossa vez, re-
cebestes do centro de todos os systemas.
do único foco que possue luz própria :
— Deus ; comiudo representam o pa-
pel de nebulosas.

. Se com a lente poderosa do vosso es
pirito clarividente íPelías divisardes
alguma luz, e se, por uma disposição
harmônica, a vossa boa vontade puder

mrmtrnMitsxt
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CASAMENTO E MORTALHA
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Eu sinto unia saudade, doce como os
eftiuvios que arranca do coração o toque
de «Ave Maria» no campanário do sertão,
triste como o gemido da rola a prantear a
perda do terno companheiro ;Eu sinto minha alma, arrebatada nas
azas do pensamento, rir e chorar, em ex-tasis de poética melancolia, toda a vez
que me vem íi mente unia recordação dosmeus tempos de estudante, dessa quadrada vida em que tudo sao flores, porque osespinhos estão guardados para o fim.

Repassava eu pela memoiia as scenas
desses felizes tempos ; e eis que do lindo
jardim se destacam e vôm á mim, doisvultos de moços que foram meus melhores
amigos ná Faculdade do Medicina, onde
juntos estudamos.

Ja lá vao annos e annos, já ninguém selembra mais dos dois astros que fulgura-
ram na sciencia e na litteratura, já só
guarda lembrança de sua passagem pornossa sociedade este velho perdido para aterra que parece ter tido por missão cerraros olhos aos companheiros de jornada, es-
perando que lhe cerrem os seus os filhosda nova geração.

Pois bem ; antes que chegue esse dia
para tantos^pavoroso e p;ira mim auspício-so, quero dizer ao leitor a historia dos doismoços, que acudiram á minha evocaçãoao passado, meus caros companheiros,
que trocavam as alegrias deste valle de la-
grimas pelas lagrimas do valle de ale-
grias.

Chamavam-se Júlio Ribeiro e MartimCorroa.
Júlio e Martim eram tfto distinctos pelocaracter como pela intelligencia, almas no-bres e 'illustrudas duas pétala» de uma

determinar 110 céo do Reformador uma
pequenina região para as minhas nebn-
lonas, vos beijo as mãos.

Desculpai-me, Mestre, estas divaga-
ções, e vos peço venia para entrar di-
rectainente 110 assumpto que tomo paraminha these : — os 'mediums.

Este assumpto ultra-transceudental
da doutrina de Nosso Senhor Jesus
Christo tem sido tão deseurado e até
mesmo abandonado por todos nós quecultivamos a nova revelação,que, como
resultado d'essa criminosa desidia, o
que vemos ?

0 que vemos e o que quotidiauamen-
te, para desgraça nossa, observamos é
um amálgama de orientações contra-
postas, a contra propaganda da doutri-
na spirita, e as heresias e os falsos
princípios que deturpam as verdades
santas.

O spiritismo impõe-se co n a eloquen-
cia esmagado! a dos factos ; negai-o se-
ria pueril, pois contra factos não ha
argumentos.

E como não podem negal-o sem se
esmagarem coutra a muralha irredueti-
vel das verdades, é preciso ridiculari-
zal-o.

Para attingir os seus fins, os inimi-
gos da verdadeira doutrina lançam
mão, não da alavanca da sciencia,
( porque esta só pôde ser manejada paraconsolidar ainda mais o ediíicio uni ver-
sal da doutrina de Jesus), mas dos me-
diiims sem escrúpulo e sem orientação,
onde vão encontrar o instrumento male-
avel que se presta aos manejos de seus
maléficos intentos.

Quando a claridade da luz spirita
fere de frente as mas-as populares e

( estas cogitam de saber o que isso é ;(punido em cada lábio, onde ha bem
pouco pairava um sorriso de escarneo,
divisamos uma inteirogação audaciosa
e se\era ; quaml > lemos em cada sem-
blante o desejo ardente de explicação
para o.s novos phonoinenos sobrenalu-
raes ; quando suspeitamos nos corações
dos nossos irmãos o to be or nol to be,
OS CSt-^iíülrísa.-SiKi^x; J

brilhante oorolla ; más um dotado de um
physico deslumbrante, ao passo que o ou-
tro era o que podia-se chamar : leia crea-
tura.

Júlio fazia o desespero dos namorados
de carregação, eme empregam todo o seu
tempo em se embonecar, paru parecerembem ás mulheres, como ha destas umas
tantas, que só vivem para a toilette e da
tollette para a exhibiçáo aos homens.

O meu amigo nao precisava da arte paradominar os corações.
Era apparccer onde quer que se reunis-

sem as ílòres dos jardins da Carioca, e
proiupto se oftuscavam as estrellas, em
torno das quaes esvoaçavam as graças,sempre propensas a queimarem as azas
nos focos de mais intensa luz.

¦ Também o leão do loura juba e de scin-
tillanto olhar p-.tssava pelo meio do incen-
dio que ateara e sabia illeso como se ti-
Véâse o coração forrado do ainiantho.

Quando chegava á casa, ese estendia na
cama, que lhe era o encantado escrinio de
seus sonhos dé moço, lembrava-se tanto
das tantas que o envolveram em seus lan-
guidos olhares, como das gaivotas queesvoaçam pela formosa bahia de Cuana-
bafa.

Júlio nunca sentiu palpitar mais rapi-
do o coração á vista de uma mulher,
ainda que fosse de belleza angélica.

Gostava d'ellas como o eolibri das flores,
festejava a todas, mas a nenhuma se breu-
dia.

—Tenho, dizia elle frio como o gelo o or-
gao que allirmam ser a sede ou a fonte do
amor. Nao ha mulher que possua o dom
de imprimir-lhe qualquer movimento fora
do rhythino normal. Gosto da belleza femi-
nil como gosto da musica : em principio,sem exelusoes nem preferencias indivi-
duaes. Sou uma natureza estéril, uma ai-
ma sem imaginação, uma coisa assim
como bosques sem passarinhos ou cidades
sem sinos, . ou um desgraçado condemna-
do ao celibato ; porque nao comprehendo
o casamento senão como a consagração de
um amor partilhado, e eu nao possuo a
fonte desse doce sentimento, que é o rocio
do Céo a vivificar as flores d'alma rese-
quiçltts pelos raios abrazadores do sol da
nossa vida terrena.

—Eis o que 6 o homem ! eis o que 6 a
vida! respondeu-lhe seu companheiro e
amigo Martim CorrOa, seu emulo em tudo
menos na belleza e na elegância ; que po-

esses sequazes da luz e da verdade só
encontram 110 médium receitista uma
g'(>tta d'agua da Samaritátia para sacia-
rérii a sede de seu espirito. E esses
mediums. abnegados apóstolos da cari-
dade -—coitados ! , — resentindo-se dahi ta (le educação e de escola, pouco,relativamente, produzem ; e se alguma
coisa produzem é porque estão abriga-dos pelas azas saciosantas de Nosso.
Senhor Jesus Cliristo : estão praticamdo a caridade, a mais sublime e santadas virtudes, o centro em torno do (piai
gravitam todas as mais viriudes.

Ah ! a responsabilidade dos mediums
e enorme ; é grande, é muito grande,
porque elles pouco dão d'aqu;il) de quemuito e muitíssimo lhes foi dado.

As curas, meu caro Mestre, se fa-zem, e se fazem de forma assombrosa ;porem o diagnostico, esse vehiculo im-
portautissimo de propaganda, muito
deixa a desejar.

Os mediums receitistas, em suamaioria, não comprelieudem que a cura
mais importante que é necessária eííéctuar é a da alma ;que o espirito é quê éo enfermo, isto é,que reclama luz, luz,
muita luz, e é a elle que se deve levar
a luz da nova revelação, a luz do Evan-
gelho, em espirito e verdade.

Os novos irmãos mediums não se lem-
brani mesmo de que o espirito que se
mauifesta precisa n'elles encontrar ele-
mentos que facilitem a manifestação em
toda a sua plenitude, e (pie taes ele-
mentos que constituem o capa.-.ete. a
espada e o escudo dos mediums são as
qualidades moraes¦ intellectuaes e phy-sicas com que elles devem se armar.

Constituirão, pois as qualidades que.devem possuir os mediums o assumpto
especial de minha próxima nrssiva, se
a vossa benevolência tanto perníittir.

Paz e amor em Nosso Senhor Jesus
Christo.

UM CRENTE
¦MM ¦ TTraa- *r**tVryUMí MÉMMM BfWilCgaBsaHM

dia ser chamado o contraste de Júlio. Eis
o que somos ! Tu podes e nao queres ; eu
quero e nao posso. Tu vives cercado e por-seguido pelas mais bellas filhas de Eva, c
olha* para ellas como para as pedras do ca-
minho que percorres embebidb em pensa-mentos que te arrebatam a alma por mun-
dos desconhecidos e eu ? Eu que sinto o co-
ração cheio dos fluidos do céo que chama-
mos amor, eu que adoro na mulner bonita
a verdadeira imagem rio Croador (pie .sinto
minha alma em extasis, quando vejo,
quando contemplo as formas vaporosas de
uma dessas huris da terra, eu niío possuoos teus dotes, eu nao tenho a tua luz, paraaltrahir essas mariposas divinas. Eu e quesou um desgraçado, Júlio, condemnado ao
celibato, nao porque me falte fogo n'alma,
mas porque sou para as mulheres uma
espécie de cabeça de Medusa. Tu encou-
trarás, um dia, a metade de tua alma,
perdida nos paramos infinitos para a qualteu coraçáo guarda castamente a semente
fecunda dos mais ternos e mimosos senti-
mentos. Tu eneontral-a-has, e ri conhece-
rás que d'essa rocha, que julgas ser-te o
coraçáo, brotarão torrentes de puroamoi.Eu porem.... oh ! eu chorarei por toda a
vida a triste viuvez de minha alma.—Bonito! Sr. Martim. Gómpuzéste, de
improviso, um poemeto, que posto em
musica de Meyerbeer deve produzir um
eíleito arrebatador. Metade de minha ai-
ma perdida nos paramos infinitos ! Eutao
eu só tenho commigo metade da cuja?
Deve ser por isto que mio tenho sonsibi-
lidado amorosa. Sou uma metade de ho-
mem ! E tu tens uma alma viuva, porquederam-t'a inteirinha, como um pepinoantes de ser talhado para salada ! A-vcr-
dade, porem, é, pelo que acabas de dizer,
qué a viuvinha, se já não deu suecessor aodefunto, náo tem sido por falta de vpnta-
de, pois que vive abrazada em desejos de
abrazar-se na pyra fumegante do menino
alado.

—Júlio nao rias. N'estas phrases que te
parecem ocas, ha verdades oecultas quetu, men amigo, nem sequer podes imagi-
nar.

— 016! Falas em tom de rabbino, queme faz tremer á idéa de haver profanadocoisas sagradas !
—Nflo sei se profanas coisas sagradas ;sei porem que zombas de coisas muito se-

rias de que náo. tens conhecimento.
—Coisas muito serias ! A.s que dáo almas

COMMUNICAÇÕES
sobre ,a existência dos

elementares

( Revue Scienlijicrue et Morale êm
Spiritisme )

Em seguida a'uma conversação sobre a
realidade da existência dos seres mais ou
menos desenvolvidos,mas inferioresá mais
infima humanidade, a senhorita D., me-
dium intuitivo, obt ¦, <: as duas comnuiuiea-
ções .seguintes :

Ha uma grande diversidade entre as
communicações spiritas: umas são per-feitaniente elevadas, outras são ordina-
rias, nutras são absolutamente inferia-
res. Essas manifestações uiiTeient.es
têm dado logar a muitas interpreta-
ções, e como o modo de existência dos
seres que povoam o outro mundo é pòu-co conhecido, essas interpretações se
têm mais ou menos afastado da verda-
de e feito intervir no phenomemo spiri-
ta a acção de seres inconscientes e de
forças semi-conscientes, que criam nina
serie inteira de seres inferiores, abaixo
do homem, seres perigosos quando são
evocados inopportunamente, forças te- *
raiveis quando são provocadas; e quecons ituem um perigo permanente parao homem, que pode altrahir, sem o sa-
ber, essas influencias oecultas.

Não haverá uma explicação sufficieii-
te dos phenomenos spiritas na simples
intervenção da humanidade ' desiuear-
nada e na acção que o médium sempre
exerce, ? E inútil povoar a natureza de
entidades inconscientes que espreitam
o homem, 110 bosque que rum.ireja ao
vento, na água que murmura, nachain-

partidas calmas viuvas?
—Ora ! Bem sabes que isto é modo deexprimir unia idéa : sáo symbolos.—Pois bem, Martim, éxplica-me essaidéa.
—De boa vontade ; mas ahi vem Max

para a nossa prosa litieraria de todas asnoites e eu darei a minha idéa para obje-
cto da cessão de hoje.

Martim veiu receber-mé na escada dosotáo em que moravam elle e Júlio, em-
quanto este ficou estendido na cama, pen-sando como poderia o amigo c companhei-
ro fazer dos taes symbolos objeeto do se-ráoque era sempre bem aproveitado como estudo de coisas serias com que enri-
queciam sua intelligencia.

—Este Martim possue o dom de dar acôr que (píer aos obieetòs; é capaz de fazerdei). Quixote uni César ou Bonaparte ;mas hoje ha de naufragar com suas almas
partidas e viuvas. Hei de quebrar-lhe avara mágica, demonstrando que esta his-toria de alma é pura invenção humana. Orapaz náo é, u'estes assümptos, um con-tendor vulgar ; eu porem estou preparado
para a batalha, fortifiquei-me nas idéas deMolleschott, de Buehner e de Comte. Acoisa, hoje, ha de cheirar a chamusco !—Sabes, Max, obriguei Júlio a acceitar
batalha. Estamos emprazados a discutir aeterna questão do espiritualismo e do ma-terialismo.

—Arrancaste-o, então, das trincheiras
de sua galhofa?—Já te disse : estamos emprazados paraa discussão. Elle náo éüfle brincar, com
aquella intelligencia que funde a.s neVoasdo desconhecido ; eu porem tenho fé em.Dous (jue porei a caminho da verdade sua
grande alma.

—De longe, meu Martim, acoinpa-
nhar-te-hei e ajudar-te-hei.

—Já se entenderam meus capuchinhos ?
já prepararam as armas? Pois eu hojevou tirar-lhe» as cataratas.—Possues, meu Júlio, o que nos falta :uma potência intelleetual do mais elevado
quilate.—Max, olha que te respondo ironia porironia !

—Deixemos os palavrorios, vamos aocafé, que a máe Martha está a gritar : quefica frio. Depois, cavalheiros, em guarda.—Viva a mae Martha ! Gloria á mfte
Martha ! Ao Pantheon, ao Pantheon, coma mfle Martha! {Continua)
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ma da lareira. Essa theoria não 1103
parece justificada pelo aspecto que nos
offerece o mundo oceulto, e posto que
este encerre ainda para nós muitos
mysterios, não acreditamos que o mun-
do elementar e inconsciente possa tão
perigosamente oppôr-se ao mundo hu-
mano,e levantai', entre o mundo invisi-
vel e este, como que uma barreira de
terror.

Terminava apenas esta commnnicaçfto,
quando o médium recebeu u seguinte :

Permitti que um espirito tome da
penna para expor os seus conhecimentos
acerca do mundo elementar e do senti-

,, do em que pode ser elle encarado.
Os antigos povos que dotavam de um

espirito as grandes arvores, as fontes,
os rochedos ; que povoavam os ares, as
montanhas de seres sobrénaturaes ; as
graciosas creações do gênio grego, as
engenhosas ficções da Índia antiga
acham-se readquiridas pelo occultismo
moderno ; e, abaixo do humano, suece-
dem-se gradativamerité, não mais as
divindades inferiores das religiões de
outrora, mas uma espécie de esboço e
de creação preparatória, annuhciando
o homem no espiritual, como o animal
o annuncia no material. Entre o homem
e a primeira manifestação da foiça na
matéria composta, isto è, entre o homem
e a molécula mineral, manifesta-se toda
uma seqüência de creaturas «pie apre-
sentam uma progressão crescente, vin-
do terminar no ser humano.

Se o espirito facilmente concebe a
substancia mineral composta pelas for-
ças.universaes, emanações directas da
Divindade, as creações animaes e mes-
mo as preações vegetaes, por sua indi-
vidualidade, parecem escapar a essas
forças universaes e crear espécies de
personalidades psycincas passivas e ape-
nas conscientes. A alma das plantas e a
alma dos animaes_apreseiita-se então
ao espirito. Depois, ao lado do prinei-cio psychico individual que é próprio á
cada creatura, os elementos mesmos se
espiritualizam e se povoam de entida-
des agentes semi-intelligentes, reflexos,
ou antes, ensaios de individual izações,
e que animam o ar, o fogo, a terra e a
onda.

Até que ponto essas doutrinas são
justas ? Até que ponto também as dou-
trinas oppostas têm razão ? Isto é mui-
to delicado e muito difficil de definir.
de modo a ser comprehendido pelo en-
tendimento humano ; porque, na reali-
dade, as duas doutrinas contém uma
parte de verdade : a doutrina .spirita
negando de uma forma geral a inter-
venção constante dos elementares e dos
elementaes, e a doutrina occulta afíir-
mando a existência d'elles.

O que é verdadeiro é a existência,
em todo esse mundo vivo e inorgânico
que está abaixo do homem, de forças
espirituaes que agem sobre a subsian-
cia para a orgarnizar.

As forças espirituaes são parcellas da
intelligencia suprema, de alguma sorte
os pensamentos que a natureza objecti-
va e pelos quaes ella se manifesta naforma.

Essas forças espirituaes não córisti-tuem seres, no verdadeiro sentido, istoé, indivíduos que agem por si mesmos,conscientes do sen destino ou chamadosa se tornarem taes, seres contendo emsi os germens de uma evolução pessoal.Essas forças se localizam na matéria ea transportam segundo o plano geral e
physico do planeta, e não conforme o
plano particular e espiritual da huma-nidade.

Pode acontecer que, por uma eon-cepção do seu espirito, o homem indi-
vidualize essas forças e as encare como
potências boas ou más, segundo a

acção que lhes dá, e qne depois as façaintervir na magia pratica. E' um modode exprimir e de introduzir o movimen-
to da intelligencia creadora na substan-
cia. Mas o exaggero cPessa concepção
acaba por povoar a natureza de uma
infinidade de seres pessoaes e malfaze-
jos e por multiplicar as ciladas que oinvisível arma ao visível. Insurgindo-se
contra a ingerência d'esses gnomos e
duendes, o spiritismo age com sabedo-
ria. Conviria, entretanto, não repeílir
a acção das forças intelligentes elemen-
tares, porque essas forças existem real-
mente e podem agir.

Em cada mineral, em cada ser orga-
nico, existe uma potencialidade psychi-ca, uma espécie de magnetismo que
pode ser attrâhidò ou repellido, auxi-
liar ou embaraçar os phenomenos oc-
cultos, produzir uma reacção entre o
operador e as forças naturaes, de ma-
neira a caracterizar uma acção real :
somente essa acção não é devida a se-
res especiaès ; é o resultado da opera-
ção, pela vontade humana ou pela de
um espirito, da intelligencia que se
projectou em cada creação. Assim, as
duas doutrinas têm pontos de contacto.
Elias não differem realmente senão na
maneira de entrever um phenomeno
pouco conhecido, que liga a individua-
lidade humana á grande alma collecti-
va constituída pela natureza.

O adepto que evoca os espiritos do
fogo age por sua vontade sobre a força
etherica que constitue o fogo. 'Não é
um duende que lhe responde, é um mo-
vimeuto do ether. Os espiritos inferio-
res apenas conscientes e os mystifica-
dores são bastante numerosos para pro-duzirem a iliusão de que toda auature-
za açode ao appello de um mágico e lhe
envia cohortes de seres não evoluídos,
qire é muito mais simples considerar
como foiças psychicas que a natureza
projecta em todas as creações para as
vivificar.

UM ESPIRITO.

0 SPIRITISMO ANTE A SCIENCIA

?0R

^aliviei Delanuc

QUARTA PARTE

CAPITULO III
o perispirito durante a desincarna-

ção. Sua composição.

(Continuação)

«No dia 14 de janeiro ultimo, 0 se-
nhor Lecomte, cultivador na comrauna
de Brix, districto de Valogne, foi vi-
sitado por um indivíduo que disse ser
um dos seus antigos camaradas com o
qual trabalhou no porto de Cherbourg,
e cuja morte remonta a dois annos e
meio. Esta appariçãò tinha por fim
pedir a Lecomte que lhe mandasse di-
zer uma missa. No dia 15 reproduziu-se
a appariçãò ; Lecomte, menos assusta-
do, reconheceu effectivamente o seu
antigo camarada; mas, perturbado,
ainda nada poude responder-lhe ; o
mesmo aconteceu a 17 e a 18 de janei-
ro. Não foi senão a 19 que Lecomte lhe
disse :

—Pois que tu desejas uma missa,
onde queres que ella seja dita, e de
onde a assistirás ?

—Eu desejo, responde o espirito,
que a missa seja dita na capella do
Saint-Sauveur, n'estes oito dias, e eu
ahi me acharei. Ajuntou : —Ha muito

tempo que não te via, e é longe para te
vir ver.

Dito isto, deixou-o, apcrtando-lhe a
mão.

O senhor Lecomte, não faltou á sua
promessa; 110 dia 27 de jan«iro a
missa foi dita em Saint-Sauveur, e elle
viu o sen antigo camarada ajoelhado
nos degraus do altar. Desde esse dia o
senhor Lecomte não foi mais visitado,
e readquiriu sua tranqüilidade habi-
tual.

Dissemos que, na morte, o espirito
leva comsigo suas crenças e seus pre-
juizos. As duas aneedotas precedentes
o provam, pois que o espirito de S.
Petersbourg pede que seus ossos re-
pousem em terra santa, e o segundo
que se diga uma missa por elle. Não
deixaremos de repetir : isso é devido
a encontrar-se a alma depois da morte
em condições idênticas ás em que se
achava na terra. O espirito (em um
corpo, o perispirito, que lhe parece
material; elle vai e vem, conforme seus
hábitos, e admira-se de não se lhe res-
ponder. Sua situação é análoga á em
que nos adiamos no sonho. Temos con-
sciencia de, que. vivemos, praticamos
certos actos, vemos as pessoas e os
objectos, mas tudo isso de um modo
particular. Nunca reflectimos sobre
esse nosso estado durante esse tempo ;os acontecimentos se dão, tomamos
pai te n'elles, mas embora d'elles re-
suite algumas vezes prazer ou soffri-
mento, e sintamos essas sensações,
ellas não produzem em nós as mesmas
impressões que as recebidas no estado
de vigília. Parece que o raciocínio e a
sensibilidade são desviados da activi-
dade normal.

No sonho o espirito quer, pensa, age,
acha-se em contacto com outras perso-nagens conhecidas ou desconhecidas,
mas não tira deducções d'esses encon-
tros, ou do que vê ; em uma palavra,não goza da plenitude das suas facul-
dades.

Na morte o mesmo phenomeno se
reproduz. O espirito entra em pertur-bação ; sabe bem que está vivo, está
certo de que existe, e entretanto' nin-
guem o acolhe, os parentes, os amigos
não lhe dirigem nunca a palavra. Elle
vai ás suas oecupaçoes ordinárias como
durante a vida, e esta situação pi olon-
ga-se até que elle reconheça o seu es-
tado. Esses factos não se produzemsomente nos homens destituídos de in-
telligencia, podem se apresentar a es-
piritos cultivados, mas que em nada
acreditam ou que têm idéas falsas so-
bre o futuro da alma. JE> natural que o
materialista, mesmo o mais instruído,
não se julgue morto, por isso que paraelle esta palavra é synonima do nada.
Por sua vez os espiritos religiosos queacreditam firmemente no julgamento
de Deus, no paraíso, no inferno, per-suadem-se de que não estão mortos, porisso que têm um corpo e que nada do
que esperam se dá.

Aqui estão factos que apoiam o nosso
raciocínio.

O primeiro é referido nos annaes da
Academia de Medicina de Leipzig, foi
discutido publicamente por esse corpo

sábio, apresenta, portanto, todos os
caracteres da certeza.

«Em 1659 morreu em Crossen, na
Silesia, um rapaz, boticário, chamado
Christovão Monig. Alguns dias depois
foi visto um phantasma na pharmacia.
Todos reconheeeram Christovão Monig.
Esse phantasma senta-se, levanta-se,
vai ás prateleiras, apanha os potes,vidros, etc etc, e muda-os de logar.
Examina e prova os medicamentos,
pesa-os na balança, soca as drogas com
ruido, serve as pessoas que lhe apre-
sentam receitas, recebe o dinheiro e
colloca-o na gaveta.

Entretanto ninguém ousa dirigir-lhe
a palavra.

Tendo sem duvida alguns resenli-
mentos contra o patrão, então seria-
mente doente, faz-lhe uma multidão de
pirraças. Um dia toma uma capa quese achava na pharmacia, abre a porta,e sai. Atravessa as ruas sem olhar
para ninguém, entra em casa de muitas
pessoas do seu conhecimento, contem-
pla-as por um instante, sem proferir
palavra, e retira-se. Encontrando no
cemitério uma criada, lhe diz :

—Entra para a casa do teu patrão, e
cava o chão no gabinete em baixo ; ahi
encontrarás um thesouro inestimável.

A pobre rapariga, assustada, perdeu
os sentidos e cahiu por terra. Elle
abaixa-se e levanta-a, mas deixando
n'ella impresso um signal, visível por
muito tempo. Voltando á casa, e ainda
assustada, ella conta o que acaba de
lhe sueceder. Cava-se no logar desig-
nado e descobre-se n'um velho pote
uma bella hematite. Sabe-se que os
alchimistas attribuiam a essa pedra
propriedades oceultas.

A fama d'esses prodígios chegou aos
ouvidos da princeza Elizabeth Char-
lotte ; esta ordenou que se exhumasse
o corpo de Monig. Acreditava-se tra-
tar-se de um vampiro, mas não se en-
controu senão um cadáver em putrefac-
ção adiantada.

Aconselhou-se então ao boticário
desfazer-se de todos os objectos per-
tencentes á Monig. O espectro nã-
reappareceu mais, a partir d'esse moo
mento.»

Aqui o estado de que falamos é muito
característico. A alma do aprendiz vol-
ta e entrega-se ás suas oecupaçoes ha-
bituaes; é o que tem logar muitas vezes
mas, não se dando sempre as condições
necessárias á materialização do pe-
rispirito, está assim explicada a rari-
dade d'essas apparições. Veremos den-
tro em pouco quaes são essas condições

(Continua)

Acabam de chegar, rece-hidos de Paris, retrato» deAllan Jttardec e do JesusClaris to. em ponto grande.Os do Christo sSoarepro-ducção phutugraphica do de-senho de um espirito e «Soconsiderados como verda-dei ros.
Ficam á venda na Federa-

çffo Spirita Brazileira, aos
preços de iO$000 rs. paraos do Christo e 9$000 vm osde Allan ftanleo.

Typographia do Reformador
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0 REINO DE DEUS

Temos a satisfação do oftcreccr
ainda bojo á attenção dos leitores as
seguintes linhas, do pura moral dou-
tri liaria, devidas á penna do mesmo
operoso confrade que comnosco inou-
sejaassiduamente na afanosa lide de
distribuição das eternas verdades nes-
tas coluinnas, o o fazemos tanto mais
satisfeitos quanto esso artigo contem
a verdadeira interpretação de uma
passagem dos Evangelhos, interpre-
tação com quô estamos do accordo e
que agasalhamos, por conseguinte,
n' esta colunma.

Eis o artigo :
<(0 reino de Deus vem perto • disse

Jesus. Alguns dos aqui ora presentes
vel-o-hão chegar, verão os seus pri-
moi ros dias.»

A. pretenciosa ignorância tem bus-
cado nestas palavras um motivo pura
censurar uo Christo um engano, uma
falta de previsão que. só existe no facto
do haver ella se apegado á lettra, sem
buscar o sentido dos altos ensinos
messiânicos.

Jesus, o espirito puro entre os mais
puros que, sob a sua direcção, traba-
lhain no desenvolvimento e progresso
do nosso planeta e de sua humani-
dade ; Jesus que já tinha ai tingido o
limite da perfeição moral, quando a
Terra sahiu da massa de fluidos in-
candeseontes da nebulosa solar ; espi-
rito, por essa grande elevação, em
constante cominunicação com á fonte
de toda sciencia de quem recebia o
recebe a inspiração, não podia enga-
nar-se, tinha a previsão segura e in-
fallivcl dos destinos daquelles que
progridem sob a sua direcção.

Em suas palavras, em seus ensinos,
devemos sempre distinguir duas par-
tes : uma referindo-se aos homens de
então o apresentada sob o véo da let-
tra, nas condições apropriadas á com-
prehensão de seus ouvintes ; outra
destinada ao futuro, quando os ho.
mens pudessem ver a verdade sem
véo.

Quando deu-se o seu appârecimeuto
entre os homens, vestindo um corpo
material apparentemente seme-
lhante uo delles; quando, Verbo dó
Deus, elle lhes frouxo, a palavra
divina-, a luz que os devia guiai'
para fora do tremedal em que suas
paixões e vicios os haviam arremes-
sacio, o polylheismo desmoralizado

tendia a fugir do mundo sob os
golpes da philosophia que, a seu
turno, impotente para, por si só, che-
gar ao conhecimento da verdade com
os elementos que possui a, envolvia
tudo no gélido sudario da descrença.
De todos os systemas, de todas as cs-
colas tinha sabido o scept icisrno. As
religiôs de e então consistiam n'um
formalismo vão, capa brilhante cs-
condendo o desanimo, a descrença e a
pOdrid&ò.

Jesus trouxe ao mundo o remédio
para esse grande mal, veiu dar aos ho-
mens a base da verdadeira fé.

Elle previu, elle sabia que a dou-
tri na que trazia aos homens ia propa-
gar-se rapidamente; porque os nau-
tragos da vida apenas procuravem
uma taboa em que se pudessem se-
gurar.

A morte do polytheismo, a propa-
gação da nova revelação, sementação
do solo donde devia brotar a arvore
gigante do futuro, era o fim do mundo
antigo, o começo de uma era nova,
que devia ser testemunhada por mui-
tos dos que alli escutavam-n'o.

Se agora, quando a humanidade já
f em caminhado bastante, buscarmos o
sentido, o espirito dos ensinos messi-
anicos, erguendo o véo da lettra que
os envolve, parapol-os no alcance da
comprehensão do homem de outfora,
veremos o christianismo, despindo-se
das roupas, dos brilhos enganosos
com que os homens o vestiram e des-
figuraram, surgir simples e puro,
como um deslumbrante pharol, capaz
de levar o homem á perfeição.

Sim, apezar de todos os nossos vi-
cios e más paixões, o christianismo,
do Christo, se. firma no mundo, sa-
hindo do seio de todas as crenças, do
todas as religiões que ainda dividem
os povos, de todas as escolas philoso-
phicas, que são forçadas a reconhecer
a impotência de seus esforços, quando
pretendem esconder a luz.

Basta lançar-se os olhos sobre o
mundo actualpara se descobrir a pro-
paganda irresistível dos ensinos mes-
siãhicos feita pelos espíritos, por toda
parte, sem distineção de nacionali-
dades, de crenças, de usos o de cias-
ses.

E' o evangelho propagado pelo
unindo inteiro, sem o emprego da
força, sem a intervenção sempre con-
(letnnavel da violência, mus somente
por consentimento e imposição da ra-
zão esclarecida pela sciencia. E' a
fé baseada no raciocínio, a única

•que não pode morrer ; a chave que
ha de abrir-nos as portas da vida
eterna, e contra a qual não prevale-
cerão os ataques contínuos dos vicios
e más paixões, chamadas figurada-
mente as fúrias do inferno.

Muitos dos contemporâneos da mis-
são terrena do Christo, ainda cegos
endurecidos, vivem o viverão na
Terra, presos a novos corpos, nos tem-
pos preditos da queda do predomínio
das más paixões e do estabelecimento
definitivo do reino de Deus em nosso
planeta.»

NOTICIAS

LONDON SITRITUALIST
ALLIANCE

&
Esta importante associação,

a primeira da Inglaterra, acaba de
I convocar um Congresso Spirita In-

ternacional, a reunir-se em Londres,
durante os dias 21, 22, 23 c 21 de
Junho vindouro, nos vastos salões do
St. James Hall, Iiegent Street.

Pela circularque nos foi dirigida
em idiomas inglez e francez, são con-
vidados os spiritas em geral, e pe-
de-se a todos os redactores dos jor-
naes e revistas interessados no as-
sumpto que dêm publicidade aos
trabalhos do Congresso.

O prográmmá dessas reuniões
que, segundo suppomos, vão ser con-
corridissimas, está bem delineado:
começará por uma demonstração re-
ligiosa ao creador de todas us coisas ;
nos dias inimediatos haverá conferem
cias e discussões sobre os principaes
problemas spiritas, e finalmente tudo
acabará por um reconhecimento e
grande confraternização.

Já ngora que annunciamos esse
Congresso, julgamos opportuno dizer
alguma coisa sobre a London Spiri-
túalist Alliauce. Constituída em
1884, com o fim de promover a união
entre todas as pessoas que se inferes-
sam pelo estudo dos factos spiritas o
psychicos, para conhecer as leis que
regem os destinos de cada um e pro-
pagal-o em beneficio da humanidade,
essa sociedade promove constante-
mente reuniões para tratar d'esses
assumptos, mantém uma grande bi-
bliotheca, que está aberta diária-
mente das 10 da manhã ás 6 da tarde,
e sustenta um orgãot ou revista se-
manai, o Light, sob a direcção do seu
próprio presidente o Sr. E. Dawsou
Kogers. A sua sede é na parte oeste
de Londres, 110 St. MartinVs Lane,
Charing Cross, e a sua directoria é
composta de quatorze membros, a
cada um dos quaes cabe uma certa e
determinada farofa, para boa regula-
ridadedo.seu avullado expediente.

Para se fazer parte d'essa agre-
miação paga-se adiantadaniente uma
contribuição annual de meio giiinéo
ou 17 mil reis na nossa moeda.

A iznsmi %|858
*s3

Os trabalIÍOs^Msssa associação
tém sido muito proveitosos, não
obstante vermos que na Inglaterra o
genuíno spiritismo de Allan Kardec
resente-se muito dos costumes nacio-
naes e está bastante mesclado com
outras seitas e religiões, taes como o
theosophismo, oceultismo, psychismo
e jn-otestautismo.

Emfim, esse mesmo facto é pro-
videncial, pois o amor próprio inglez
e essas doutrinas que procuram afo-
gar o verdadeiro spiritismo, serão
eclipsados logo que comprehenderem
que Allan Kardec náo foi somente
um missionário pára trazer luz á
Franca, mas a toda a humanidade.

Felicitamos a Alliance Spiritua-
li st pela boa idéa que teve de pro-
curar unificar todos na verdadeira
doutrina spirita, e fazemos A^otos por
(pio o resultado continue a ser tão
proveitoso como já tem sido o de ou-
tros Congressos.

Tivemos ultimamente o prazer da
visita do novo coilega 0 fim de século
que se publica em Sorocaba, São
Paulo, sob a direcção do nosso ope-
roso confrade Sr. Arthur Silva, e tom
por objecto a propaganda do socialis-
mo, cosmopolitismo e spiritismo, ap- \
parecendo uma vée por mez, sob a
forma de uma brochura de 16 pagi-
nas nitidamente impressas.

Dando as boas vindas ao joven com-
panheiro que tão bem apparelhado se
apresenta para as incruentas lides do
pensamento, não podemos offcrecer-
lhe melhor testemunho do sympathia
do que a transcripção, que fazemos
a seguir, do seu prográmmá franca-
mente desdobrado na sua primeira /"
columna. Eil-o."

«Desenrolamos a nossa baudeira, e
o fazemos com o desejo ardente de
trabalhar pela conquista inteira de
todas as reformas que visam fins be-
neficos e salutares a todo o governo
humano. Ar idéas modernas que teem
revolucionado os povos no turbilhão
d'este findar de século, serão tratadas
e defendidas 11'estas columnas.

«Combateremos a favor das idéas
politico-soeiaes que buscam a solução
do problema social, dispensando ao
operariado liberdade e direitos.

«A bem do puro christianismo, sob
a theoria de Kardec, também nos pro-
pomos a pugnar. Guerrearemos os
preconceitos do nativismo, como pre-
judicaes á pátria eá humanidade.

«Batalharemos também pela com-
pleta queda da influencia dos jesuítas,
como nociva á sociedade o á familia».

Que o novo coilega tenha vida longa
o prospera, e consiga afruetificaçáo
das largas idéas de que se constitue
apóstolo, são os nossos mais cordiaes
votos.

¦ 
-¦y-:&.

.¦-;.::

¦¦'• yy

¦\-



¦'-,.. J-

fc IKSWOBlMADOlft

NOVO ÓRGÃO SPIRITA

Deu-nos o prazer de sua visita o
recém-nascido jornal spirita baptisndo
com o nome de Religião Espirita, com
sede nesta Capital Federal.

O nome 6, só por si, o progrannua
que propõe-se elle desenrolar ante o
publico, que, esperamos, recebei-o-ha
syinpathicamente, atteutas as idéas
emittidasem seu primeiro numero.

Seu redactor-cbefe nos 6 garantia de
que, assim como deu costas ao spiri-
tismo materialista dos scientistas,
assim, e com a mesma sobranceria,
saberá evitar os parceis do fanatismo
religioso, que ameaça transformar a
pura doutrina em uma seita, com seu
culto externo e, porventura, com sua
hierarchia saccrdotal e com o seu
papa.

O illustrado redactor da Religião
Espirita tem bastante critério para
comprehender, pela elevação da Nova
Revelação, quo não pôde ser ella des-
tiriàda a constituir igreja, mas sim a
servir de Pallium sob o qual se aga-
sálhéra efraternizem todas as crenças
que conduzem a Deus, ora divorcia-
das por formulas externas e por idéas
e princípios de caracter relativo e
transitório.

B como ser Pai li um para todas as
crenças, se não banir de si toda a
idéa de culto, ligando-se exclusiva-
mente ás idéas e princípios absolutos
que revelam verdades eternas?

Desde que o spiritismo se estabe-
lecer como seita, com culto particular
e com hierarchia exclusiva, é belli-
gerante e não terreno neutro, em re-
lação a todas as outras seitas religio-
sas ; e, pois, longe do reunir, espalha
as ovelhas do rebanho do Jesus, queveiu á terra plantar a unidade de
crenças, como se 16 em S. João
Cap. X. v. 1G.

« Tenho também outras ovelhas, quenão são deste aprisco, e importa que
eu as traga, e ellas ouvirão a minha
voz, e haverá um rebanho e um
pastor. »

Se o spiritismo não ligar as seitas
existentes c as que sobrevierem, pelos
princípios absolutos, não se immis-
cuindo em questões de forma, de
hierarchia, antes banindo-as como
legado de phariseus, sem nenhum
proveito para a causa santa, que só
visa o culto, em espirito, das vertia-
des eternas, jamais concorrerá paraa realização do pensamento de Jesus :
fazer dos homens um só rebanho.

E jamais conseguirá tão santo em-
penho, porque, como parte na lueta,
como concurrento entre as seitas, não
será para ellas esse Pallium de amor
em que brilhe para todas, como es-
trellas de luz, verdades, somente
verdades eternas, que nenhuma dellas
possa- pôr em duvida e recusar,

Spiritismo religioso, sim, pois, queé o complemento do Evangelho, que é
puro ensino religioso; mas spiritismo
religioso ou religião tão alevantada,
que consorcia-se com toda a sciencia
verdadeira, e substitue as praticas
grosseiras dos cultos e dás hierarchias
em sentimentos íntimos, pensamentos
puros, obras conscienciosas ; tudo na
mais perfeita sujeição á lei das leis :
o amor a Deus sobre todas as coisas
e o amor ao próximo como a si mes-
mo.

E' desta elevação que o spiritismo
falará ás gentes, convidando todos os
filhos de Deus a se lhe unirem, paraadorarem o Pai em espirito; porqueElleé espirito,e não quer ser adorado
senão assim, e jamais sob fôrmas ex-
ternas, por mais respeitosas quesejam.

Bemvinda, pois, seja a Religião
Espirita, se fizer-se, como esperamos
pela confiança que nos inspira seu
redactor-chefe, apóstolo da Nova
Revelação, comprehendida em espi'-
rito e verdade.

Abençoada seja, se trouxer seu es-
forço no empenho de fazer brilhar o
spiritismo, como religião depurada
de ritos, de cultos, de sacerdócios .-
religião de amor e adoração a Deus,
em espirito—de amor e caridade ao
próximo, em pura fraternidade.

O Reformador agradece muito de
alma, a visita de seu irmão mais
moço, e pede a Nosso Senhor Jesus
Christo, o Mestre Divino, luz e graças
para. elle.

Avante, pois. e que lbe sejam pro-
picios mares o ventos.

— £$«>& — Janeiro 15
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FEDERAÇÃO SPI RITA
BRAZILEIRA

No sabbado 29 do corrente terá lo-

gar a sessão de assembléa geral para
eleição dos directores qüe têm de
presidir aos destinos o á administra-

ção da Federação, no exercicio actual
de 1898.

E' de esperar (pie nenhum conso-
cioseexcuse ao cumprimento d'esse
dever, a cuja relevância já tivemos
ensejo de nos referir n'estas columnas.

GRUPO 6 DE MARÇO

Somos gratos ao nosso confrade
Américo de Almeida, por nos ter
gentilmente fornecido, acerca d'este
grupo, as seguintes notas que muito
nos auxiliarão no trabalho de uma
estatística qne vamos organizar, mas
que só poderemos levar a effeito se
a boa vontade dos nossos confrades
nos secundar por esse modo, enviam
do-nos notas idênticas a essa que
aqui reproduzimos textualmente:

«Fuucciona este grupo desde 6
demarco de 1897, ãs segundas feiras
em casa de uma familia, nos subur-
bios servidos pela Estrada de Ferro
Central.

Determinou a sua fundação o
desejo de fazer o bem com o auxilio
ou com o uso das mediumnidades
que possue a mesma familia. No
anno passado foram effectuadas qua-
renta e três sessões, freqüentadas por
seis irmãos, membros deste grupo,
náo sendo admitia das pessoas ex-
tranbas.

Com assiduidade trabalharam
quatro mediums: somnambüliCo, vi-
dente, psychographo e roceitista, não
tendo havido distúrbios, máo trato ou
máo estar para os mediums.

As oecupações de cada sessão
foram:

I — Receitas médicas;
II—Estudo. (Obras fuudamen-

taes e Aprcs la mort, de Léon Dehis).
III — Evocações de obsessores,

sofíredores, etc, etc.
Este encargo tem sido muito pe-

noso e, ás vezes, quasi desauimador,
mas, graças á misericórdia divina,
um pequeno numero foi conduzido a
bom caminho, sendo também alli-
viados alguns incarnados, victimas
de seus erros.

Como exercicio muito aprovei-
tou o médium somnambulico que
desenvolveu-se perfeitamente, rece-
bendo agora espíritos de diversas
classes, que encontram elementos
para manifestações convincentes.

Capital Federal, 3 de janeiro de
1898.— O presidente Américo Per-
rcira de Almeida.-— Rua Mont' Alverne
n. 3.»

BIBLIOGRAPHIA
G ABR f EL DEL A NNE

H»'J±>voIutioii animique
ESSAÍS DE rSYOIÍOLOGIE 1'IIYSIOLO-

CUQUE StTTVANT LE SPIEITIBME,
1 vol. de 368 pags,

Editor CHAMltEL, PAKIS, 1897.

A nossa época, em relação ao spi-
ritismo, Caracteriza-se incontestável-
niente por nina produetividade fe-
cunda e exbuberante, que trahe im-
niediatamente, en despeito de quantas
contradictas queiram oppôr adversa-

rios inipenitentes c sistemáticos, o
grau de desenvolvimento e de propa-
gação quo a nova doutrina tem con-
quistado nas massas, para já não fa-
lar da adbesão que pouco a pouco
lbe (em vindo prestara classe deno-
minada dos intolléctüaes.

E o symptonia d'esse amadureci-
mento das novas idéias e dos seus
rápidos progressos está sem contes-
(ação n'ésse continuo augmento do
seu patrimônio litterario, represem
tado por livros e revistas que se fuu-
dam o se auecedem e, melhor ainda
do <pie isso, esgotam as suas suecos-
sivas edições os primeiros, o firmam-
se e radicam-se na opinião as ultimas,
livros e revistas que, sobretudo no
anno que findou, avaliara tanto pelo
numero como pelo seu valor o opti-
Iene ia.

Acha-se neste caso o ultimo volume
que o Sr. Gabriel Delanne acaba de
lançar á publicidade e quo representa
unidos mais ricos subsídios para a
exacta comprehensão da nossa doutri-
nae constitue um repositório precioso
de provas documentaesda sua concor-
dánçia com todas as descobertas scien-
tificas do nosso século, no que ellas
têm do verdadeiro e experimental,
excluída toda pretensão alheia a esse
caracter positivo que distingue a
sciencia, pretensão qüe foi o parcel
contra o qual naufragaram tantos
scientistas, quando de taes elementos,
seguros aliás em sua essência, se alia-
lançaram a fazer o ponto de partida
de systcnms que já entendiam com os
domínios da philosophia, pela natu-
reza de suas concepções metapby-
sicas, c para formular os quaes lhes
faltava, por conseguinte, a precisão
de um methodo que a sua sciencia
lhes recusava n'esse terreno das by-
pothcscs.

O livro do Sr. Delanne, traçado
com aquella firmeza e aquelle vigor
que atteslam uni espirito dir-se-hia
que rejuvenescido sempre sob a neve
dos annos que lhe alquebram o corpo,
mas que fazem ainda melhor destacar
aquellas opulencias da alma, que pai
pita no alinhamento dos períodos
claros, lógicos, enroupados nas sedu-
cções de uma fôrma suggcstiva, des-
tina-se a desenvolver um dos pontos
esseuciaes e fundamentaes da nossa
doutrina, quo a intollectualidade su-
perior do nosso mestre Allan Kardec
soube vasar nos moldes de uma syri-
these perfeita, mas que, por isso
mesmo, se presta, em cada uma de
suas partes, a uma anal y se e um
desenvolvimento espeeiaes, tendentes
aaccenluar,illuminando-os c ampliam
do-lhes os contornos, os princípios
quo n'ellas se contém.

Esse trabalho, (pie não pôde ser o
resultado do esforço de um só homem,
mas que terá de ser emprehendido e
executado por muitos, segundo as
aptidões e as tendências particulares
a cada um, terá como resultado a
reivindicação para o spiritismo, tão
malsinado até agora, sobretudo por
uma certa classe de intelleetuacs, do
papel (pie lbe está reservado no seio
dassociedades humanas, cujos destinos
ello veiu esclarecer, rasgando-lhes
novos e vastíssimos horizontes e indi-
cando llies a rota segura do dever cujo
cumprimento conduz á fonte da nnica
felicidade perfeita que o homem pôde
c deve realmente aspirar..

E quando esse trabalho de integra-
ção se tiver realizado e a doutrina
spirita, em todas as suas partes, ésti-
ver esclarecida o for praticada pela
humanidade, o nosso planeta achar-
se-ha nas vias da transformação que
ha muito se prepara eque n'elle se ba
de operar forçosamente.

Cumpre que os cultivadores da
seara a cuidem com amor e com des-
velo e sobretudo (pie a não descureni
um só momento ; porque se alguma
coisa ha feita, muito ainda resta que
fazer c isso espera apenas a eollabo-
ráÇão do nosso esforço que, se pouco
pôde isoladamente, uma vez conver-
gente de cada individualidade em
demanda de um objectivo commum,
representará n'essa còhjtihcçãó ,,1II!L
força eollecfiva cujo alcance sei:'; in
calculavel.

Entre as diversas questões que re-
presentam os elementos constitutivos
da doutrina spirita, unia se impõe ao
nosso estudo pela sua relevância, por-
que nos fornece a chave do uma mui-
tidão de phenomeuos (pie a ausência
d'esse estudo deixaria por muito
tempo inèxplicàdos.- é o papel do per-ispirito, as suas differentes funeções
e o auxilio que presta ao espirito, ao
qual está sompre associado, quer nas
incarnações, quer na existência pura-mente espiritual, no espaço.

Foi estudando e procurando lixar
bem a natureza d'esse agente intérme-
diário, cuja ignorância tem sido a
fonte de tantos erros da sciencia nu-
mana, e cuja existência só a doutrina
spirita nos veiu revelar, que o Sr. G.
Delanne conseguiu imprimir ao seu '
livro uni cunho de verdade poderosa-
niente suggcstiva e que nos prendo o
interesse crescente pela sua leitura, da
primeira á ultima pagina.

Graças a esse elemento, e associam
do-lbe a apropriação das demons-
trações scientificas de sábios contem-
porancos, as quaes o autor utiliza de
um modo sempre opportuno e racional,
a questão da evolução animiea de to-
dos os seres da creação, desdobra-se
nítida, eomprehensivae victoriosa ao
longo d'essas paginas que obrigam á
meditação, pela concisão dos argu-
mentos, mais do que pelo brilhante
eolorido da fôrma, que, todavia, não
lbe falta,

Tendo em outras oceasiões elucida-
do sufücientemente a questão da exis-
tencia dos espíritos, questão que, aliás
se pôde considerar victoriosa, graças
ao impulso recebido de tantos investi-
gadores conscieuciosos que a têm viu-
do amparar com a eollaboração dos
seus esforços, o Sr. Delanne assim se
exprime na longa e brilhante iutro-
ducção de que precedeu a sua obra :

«Não examinaremos novamente,
pois, todas as provas que possuímos
da sobrevivência da alma; acredita-
mos que essa demonstração está feita;
o nosso fim, íPesla obra, é estmbír o
espirito durante a incarnação torres-
t re, tendo em consideração os ensinos
tão lógicos do spiritismo e as ultimas
descobertas da sciencia.»

ísT'essa meia dúzia de linhas está
contido, n'unia rápida synthose, o
plano d'esse livro, plano desenvolvi-
do com uma analytica por assim dizer
transcendental, facetada de argumen-
tos ricos de verdade que se impõem ás
iutelligencias mais lúcidas, accessi-
veis, pela sua imparcialidade, aos
conhecimentos que nos faz adquirir a
moderna escola espiritualista.

A insufíiciencia dos metbodos em-
pregados até aqui, quer pelos mate-
rialistas que, negando a existência da
alma, collocavam-se na impossibili-
dade de explicar uma multidão de
phenomeuos que, nem porque elles os
negassem, deixavam de existir, e
quer pelos philosophos espiritualistas,
que, no dizer do autor, «empregavam
o senso intimo como unico instrumento
de investigação», creou esse profundo
antagonismo entre os dois ramos de
conheci mentos humanos, ao qual só o
spiritismo vem pôr um termo, utili-
zando de uns o processo de verificação
experimental, com toda a sóriimade
suas descobertas, e aos outros aceres-
coutando esse patrimônio ; entre uns e
outros, estabelecendo pontos de con-
tacto em virtude dos quaes todas as
verdades d'esses dois campos diver-
gentes se completam o se illuminam,
e todas as incompatibilidades cessam
para dar logar á essa harmonia victo-
riosa que constitue a maior força da
moderna doutrina.

Pois bem. O livro do Sr. Gabriel
Delanne é uma prova documental da
effectivida.de d'essa alliança, cujos
fruefos é cedo ainda para serem apre-
ciados. Elle recorre aos mais abali-
zados autores materialistas e acceitam
do as suas descobertas, procura com
ellas pôr de, accordo as verdades queo spiritismo encerra correlata vãmente,
c d'essa concordância faz resalfar a
luz abundante que rola em todos os
capítulos da sua obra como um iluxo
inexgotavel.
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Comova por estudar a vida como a
resultante, para todos o.s seres vivos
das relações que existem entre a sua
constituição physica o o mundo e.vte-
Hor, analysa com ura seguro critério
a questão da destruição e da crea-
ção orgânicas, e, procurando fixar as
propriedades geraes dos seres vivos
nas modalidades de organisação, ge-ração, nutrição e evolução,'mostra
corao o simples jogo das leis physico-chimicasé insuficiente para produziresses phenomenos que, de resto, a
sciencia não nos explica satisfato-
riainente.

Considerando que a cellula que entra
na composição dos seres vivos 6 sem-
pre idêntica, quer rio tecido das plan-tas quer no dos animaes, como os
ossos, os nervos,os músculos, as unhas,
os cabellos, etc, e que o principiovital que anima esses seres por si só
nada produziria se uma intelligencia
não lhe estivesse associada desde as
suas manifestações mais rudimentares
até o mais alto grau de complexidade,
pois que «ria formação da creatura
viva, a vida não fornece corao contin-
gente senão a matéria irritavel do
protoplasma, matéria ainorpha, na
qual 6 impossível distinguir o menor
rudimento de organização, o maispe-
queno indicio do que será o ser vivo»
o autor lança-se era procura do novo
factor que determina as condições da
organização do ser, d'esse mysterioso
quid que fixa exteriormente a niodali-
dade typica de cada espécie, e vai
encoutral-o no perspirito.

Mais feliz do que Cudwortz que a
esse respeito foi apenas ura intuitivo,
tendo de contentar-se cora o mediador
plástico, por elle imaginado para man-
ter as relações entre a alniae o corpo,
o autor pôde avançar aquella proposi-
ção, corao base dosou estudo, porqueabi estão as pbotographias transcen-
dentaes para attestarem que o peris-
pirito não 6 uma creação puramenteimaginativa, mas tem, ao contrario,
uma existência real e objectiva, po-dendo, como se vê, impressionar até a
placa pbotographica.

A partir d'ahi, e admitida a exis-
tencia d'esse novo factor, que a scien-
cia ignorava, e com elle a do prin-ei pi o intelliycnte a que elle está asso-
ciado, a questão da evolução animica
dos (.tiros se esclarece de uma luz nova

a

FOLHETIM

CASAMENTO E MORTALHA
POR

Primeira Paute
II

A niae Marfim era uma preta Veiha
que de tao velha .pi estava recurvada,'como se fosse gibosa, era leia, que de feianunca encontrou quem tentasse contrasua castidade — era por isso bôa e sobre-tudo asseiada, de modo <pie os rapazes à
quem servia e os que com elles conviviamtomavam-n'a, muitas vezes, nos braços eandavam com ella em cliáròla; inwdiasera que lhes preparava, para o café, unsbolos de arroz com aipim ou de mandiocainiba, (pio só ella possuiu o segredo defazer como ninguém.

Mãe Martba recebia todas aquellas en-demomaçOes das crianças, como ella diziaeom evangélica resignação, e mesmo comcerto orgulho .porque tiiíha a consciênciade que nao havia quem a imitasse naarte, que ella as vezes cbamava scienciaqaqüqllas preparações culináriaNhònhô - seu Júlio— m*eiiinos, sevosmeces mio me deixam socemuia euvou-me embora daqui. Arre! Nao' seiporque hei de estar suppôrtando. eu ViVelha, estas loucuras de crianças, „,„.ainda mijam nos cueiros 'Nada, nao, rriàé Martba, nao nosdeixe bradavam todos, cada dia maiseliaroleando com a velha; nada mae sevocê nos deixa, nós a seguiremos pôr tôd-ia parte, ate" o inferno.Para o inferno vftò vosmecOs, gritavaa velba, esforçando-se por guardar <> .séViò
que toda a se rir por dentro eraella riorconbecer qtíò as crianças faziam áqüellasendemoniaçòes por lhe quererem bem 

'—
Pois sim, eu nao me vou, mas vosmeesòhao de terniodo, bao de ficar qülètinhos

e_ ó sustentada cora uma propriedadedo demonstração que nada tem «piein vejar aos mais seguros methodos devenlicaçaoda sciencia ofíicial.

Continua)

COLLABORAÇÃO

Humildes considerações
«e um crente

Ao n.nusTKAiK, mkstkk Da. BkzkhhaDE MfnEZES

Meu caro Mestre :
Para podermos fazer uma idéa da

gmndeza do assumpto de que, corntanta incompetência, nos coraproraet-temos a tratar, mesmo encarado pelo
feSi trasladamos para aquia vai i edade ue vr.^dvav.voidades oue
dMyns, do nosso bom mestre AUanKardec. ""¦

Mediumnidades :
Sematologia, ou signaes • pneu-matograph.a, ou escripta directa •

pneuraatopbonia, ou sons vocaes quêimitam a voz humana j psychoírranhia-ndirccta obtida por meio MScom lápis; por effeitos physicos ecJectricos; sensitiva; auditiva: fa-lante ; vidente; soinnainbulica : cura-ciora; psychographia directa, oumanual; mspiradora, e a que se ma-m lesta por meio de presentiraentos.Alem das categorias de raediumscaracterizados pelas qualidades me-d.umnicasque vimos de enumerar,ba uma infinita variedade de muitosoutros especiaes, corao sejam : rmtii-mes ou inconscientes, facultativos ouoltmtanos, typf ologicos, motores,de traslações ou suspensões; de efféi-tos musicaes; de apparições .• de trans-
Portes ; nocturnos, excitadores, pr0-pbeticos, erostaticos, pintores e dese-nbadores, músicos, mecânicos, semi-mecânicos intuitivos, polygraphosPolyglotas, illetrados; poéticos, me'-dicos (entre nós receitistas), etc.Attendendo a que a manifestação
cie cada uma d'estas variedades'de
mediumnidade é funeção das condições
pbysieas do médium, pois que a me-

n.^v.wk 
U)k 

5& lca,m,s q»ietinhoS|maá voee, mae Martba, liado pronietterfazer-nos todos os dias, destes bolos, eu áreceita parece, lhe foi dada pelos áS— Iodos os dias, nao posso, que liemsempre tenho aipim e n.and'io,Í pnms laço-os duas ou três vezes por somaio infallivelmcnte aos domingos : m

ivf.Tfh.?1. Sto! v/ feito* e viva a maeMaitba ! Gloria a mão Martba ! Ao Pau-theon a mae Martba!
E esta formula licou consagrada para osdias om que contavam eom os famososbolos como esse de que falamos no pre-cedente capitulo. l
(iuem era essa creatura que tanto tempotem tomado a mim e ao leitor ?Nao Ô somente nas camadas mais ele-vogas da sociedade que se encontramcaracteres dignos de serem modelados,NasaufBripres talvez os haja em maior
Nao terão esse verniz que da a finaeducação, e que nem sempre 6 esmalte davirtude; mas sfio brilhantes de pura âffuacobertos por cascalho. b
O que se quer o a essência —e esta,Deus a espalha, como as gol tas d'ágiudo céo, sem distmcçSo de logar nem drclasse.

E' certo epie a educação desenvolve o
genneii ; mas aquella que é, de natureza
propenso ao mal, quasi sempre é revéssôaos bons ensinos : pedras falsas engastadasem fino ouro.

O pobre e humilde, .pie nasceu e viveao rez do chão social, se nao tem a br/dos grandes a encaminhal-o, tem, dentrode si mesmo, o lunien santo: a pousei-encia, queóaestrella do.s Magos a imial-oao presépio, onde se oceullam é se na-tenteiam os factos da verdade e do bem.A educaçãodá azas; mas crea tu ras ba
qneja as trazam... dé onde ?0 negro nascido e criado no esterqui-limo social, possue, muitas vezes, senti-mentos cpie nobilissimos fldàlgoS nâo•<•>'> como agazalhal-os em seu peito.Brilhantes de pura agua, cobertos decascalho-pedras fals&S, engastadas en.tino ouro.

Mac Martba, nasceu na senzala dalau.iliaCorrea-e, desde que teve cons-Ciência de si, manifestou, bem claro, suasdisposiçOea oppostas As de seuspn,Keni-tores: cordeiro nascido de lobos !

diumnidade é propriedade do orga-
nisino, é nosso dever, imposto pela ne-
cessidade, estudarmos o corpo humano
«ob os seus dois aspectos seienfiíicos :
anatômico e physiologico, estudo queaté hoje tem sido descarado, se não
por todos, ao menos pela maioria dosnossos confrades.

Ha muito 6 conhecido por todos osmologisfjas, maximè pelos antropolo-
gistas, que as disposições moraes são
profundamente influenciadas pelascondições mórbidas do corpo.

Esta theoria, por todos acceita e
por ninguém refutavel, modernamente
serve de base á uma escola crimina-lista fundada pelo sábio Lombroso,escola a que, digamos desde já de
passagem, não [.odemos nos filiai- pelddesequ.librio das idéas que formam oseu edifício, pois que os seus adeptosentregam-se exclusivamente ao estudodos efeitos .sem a rainima preocu-píiçao da causa- o espirito.

Mas citaraol-a porque reeonhe-cornos ora seu fundador autoridade ecompetência nos àssumptos anthro-
po lógicos.

Nós outros, os investigadores d a,nova revelação, melhor do que elles,sabemos quanto influem as condições
physiças e pliysiòlogicás nas niani-testaçõés moraes, pois todas as vezes
que se manifesta uma obsessão eneoii-tramos o desequilíbrio physico, ounma aflecção orgânica correspondente,
dando accesso e perniittindoainíluen-cia maléfica de uni espirito infeliz
sobre o organismo d'um pobre irmão
que carrega a cruz da existência cor-
porea.

E tanto é isto verdade que o nossobom mestre Allan Kardec nos acori-solha que sempre que depararmos comuma obsessão devemos tratar da cura•simultânea do corpo e da alma.
Diz-nos mais : que muitas vezes aenfermidade physica é a causa elli-ciente da obsessão, éa porta larga poronde têm ingresso os males moraes

De modo que, afastada a causa, des-apparecerã o effeito resultante • fe-cliãda a porta, cessa o ingresso.
Pelas ligeiros e toscas ponderações

que acabamos de expender, meu caromestre e amigo, póde-Sè perceberquanto se torna imprescindível o cs-tndo racional e positivo, feito á, luzda sciencia e da verdade, das condi-

Poi^sihgular aberração, a íiègrinha evi-tava, quanto podia, a convivência coni os
Koi-eí Mro<W« Hiegar-sc paraos

No dia em que a senhora tomou-a paraama secca da filha, que foi avó deMartim, Martba escapou de arrebentar(le alegria, menos pela honra de ser ama< a filha de seus senhores, que pelo factode se desligar completamente da sen-zaln cuja vida lhe causara invencívelrepulsão e mortal constrangimento.
Dir-se-lua que viera num meio para oo qual nao era disposta.
Também, em pouco tempo, era ella

querida por todos os brancos da casa —e sua alma sentia, alli, naquellé novomeio, uma atmospliera que a vivifieavacomo se fosse feita para ella.
Dir-se-liia que era um enxerto notronco, dequejA fora galho, cortado paraenxertar-se noutro tronco, em quo wU)

ponde vegetar.
Ellectivamente, tao estreitas se fizeramas:ligações entre a familia e Martha, quea senhora, dona da casa, chegou a dizer •

parece cpie esta creança nos é cara ha iábem longos séculos.
Isto fez rir ao marido, ,pU> perginitoÜ-lhe: eomo ha longos séculos, se nao temosue vida nem metade de um ?— Nao sei; mas sinto que estacreatu-nnha nao nos e extranha, embora nflonascesse em nosso seio, embora viesse nodos nossos escravos.

O homem ficou pensando — e a mulhernao pensou senão em ser boa para Mar-tini, dando-lhe a alforria no dia dos annosaa filhinba, de quemanegrinha.se con-stituiu, nâo unia ama, mas um anjo da
guarda. „

Apezar de livre, Martha não se dos-
prendeu da familia, antes mais presa lhelicou.

Bem cedo, a menina de quem Marthafora ama, casou-se e lrt vai com elln, coma sua querida filha, a amada creouía. quepouco tempo gozou aquelle delicioso viver
por ter-lhe a ma forluna roubado aquellaamada filha; logo ao primeiro parlo.Peixou-lbo, porem, mn penhor : unialinda menina, que os avós lh'e confiaiammuito dJalnia e do coração.

Foi esta a mãe de Martim, (pie adoravaa Martha, como a unia mãe, mesmo por-

ções physiças do medi uni, ,, phono-
grapho universal dos nossos irmãos
do espaço, o clarim estridente da ver-dade, o telegrapho da nova revelação,
o porta-voz do infinito.

O médium será o fiel interprete doespirito que deseja comniiinicarse
comnosco, pobres desterrados n'este
presidio denominado—Terra—que demotu próprio escolhemos pela trans-
gressão das leis divinas, segundo oseu organismo se acha nas condições
mais favoráveis, moral, iutellectual e
pbysicamente • queremos dizer: seo niediuin fôr moralizado, instruído e
se os órgãos de seu corpo estiverem
funecionaudo normalmente.

Mas, caro mestre, nas observações
qne a tal respeito temos feito, nós
que procuramos a verdade despreoc-
copados do espirito de systema, en-
contramos—perdoem-nos os nossos
irmãos raediums e permittain-nos afranqueza rude, porém sincera e verda-
deira,- osinediutns, em sua maioria,
physicaiiiente enfermos, nus atacados
<ie hysterismo, outros de dyspepsias
ou de grandes perturbações'gástricas
(estes era maior numero), outros com
as funeções hepaticas anormalizadas,
outros de neurastbenia, etc, etc.

Como ad.uittirmos que apparelhos
com taes ou semelija-ntes perturbaçõesorgânicas ou funecionaes possam fiei-
mente elaborar os pensamentos dos es-
pintos que por misericórdia do Se-nhor vêm comnosco se coininunicar,
quando sabemos que as funeções ce-rebraes são immediatainente depeu-dentes das digestivas?!

Como poderão os nossos irmãos me-diuius manter passividade, quando o.systema nervoso, base domediiunnico,
se acha completamente alterado pelasperturbações gástricas, pelas neuras-
thenias e por muitas outras eufermi-
dades congêneres ? !

jSTão ; não é possível que o médium,
pliysicaniente collocado em situação
tão critica, devido ao estado mórbido
do seu organismo, possa com fideli-
dade traduzir o pensamento do espi-
nto, possa produzir e dar o que deve
dar e produzir.

Assim sendo, corao de facto as coisas
assim se passando, podemos lobrigárè
comprehender quanto é grande a mi-sericordia de N"osso Senhor Jesus
Christo, quão grandes são a abne-

que a mãe natural, quando sentiu que iainiar-se, chamou a negra e disse-lhe, ba-nhada em lagrimas :— Mãe Martha, morrerei contente, sevoee me prometter ser para minha filbi-nba, o <pie foi para mim.
A preta não pondo articular uma palavrade resposta, mas seus olhos disseram o

que queria a moça ; pois que, abraçando-ae beijando-a, despediu-se da vida.Novos cuidados niaternaes òecuparamos, jrt agora, alegres e t_!_jfg£ dias daexistência da. boa Marfcha, que via nabella criancinha o retrato da perdidaIliba—seu puro amor.
Zulmira, assim chamava-se a que jáella amava, como amara a mãe, checouaos vinte annos, quando escolheu ma-rido, que foi o pae de Martim.Casou, mas a dona da casa era Marthae, muitos annos depois de casada, teveun. I.lho: este Martim, que conhecemos,e Martha constituiu-se, pela terceira veza ama de mais uni filho dos seus ex-senhores.
Martim, seu querido fiího, já tinha

quinze annos, quando perdeu ò pae —o
dois a três annos mais tarde, a mae.

A mae Martha, já então bem velhasoiiVeu tão grande chòme que, se naôfora o amor que votava a Martim, e queera retribuído com igual fervor teriaacompanhado de perto a filha, que fez-lhe sempre alegres os horizontes da vida— E' a ultima dáquella grande familia'(pie me perfilhou, (pie me salvou datriste sorte do negro, «pi,, me encheu,
por toda a minha vida, o coração de purasalegrias. E' ingratidão licar eu, cpiandotodos os meus bemfeitores se foram Edemais ; o que faço eu na terra (pie, paraminha alma, só elles povoavam? Pobrevelha; tua missão está completa; abreteu coração á dôr, a esta dôr (pie o Iras-
passa Com lâminas aliadas e deixa queella te extingua o sopro de vida.Mas, eu, mae Martha? Eu nada lhevalho? gemeu de um canto escuro do
quarto, onde velava noite e dia, pela suasegunda mae, o sensível Martim.- Martim, meu filhinho, perdôa-meter-le e-iqnecido. Siri. ; nao vMií tudoacabado para mim ; ainda le tenho naterra; vive, Martha; quem sabe se n:1olhe poderás ser útil?

[Continua),
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gação e a caridade dos seus envia-
dos !

Quo de esforços, que trabalho me-
canico se produzirá, para que as ma-
nifestações se possam dar sob condi-
ções physicas tão precárias!

Sim ;'só a grandeza da misericórdia
de Jesus pode explicar lado tão estu-
pendo.

O médium, o apóstolo da Chnstan-
dade, aquelle (pie caminha na van-
guarda da nova revelação, o novo
Pedro, o sacerdote de K. S. .Jesus
Christo, 6 talhado para enormes com-
mettimentos e destinado a grandes
fins, c, por isso mesmo, necessita de
meios poderosos, tanto mais quantia
nova revelação, a verdadeira religião
de Christo, a integral e liei interpre-
tação, em espirito e verdade, dò santo
Evangelho, veiu nos trazer a fé ra-
ciocinada, para que possamos adqui-
rir a fé absoluta; veiu fazer a
allianea da sciencia com a religião e,
desillúdindo os que pensam que Deus
é a sciencia, veiuannunciar á huniani-
dade que ascioneia éDeus ; que Deus
é a fonte de todas as sciencias conhe-
cidas e por conhecer se o que, por-
tanto, quem não conbecer Deus, isto é,
quem não for beber na única fonte do
toda a sciencia universal, ficará cter-'
iminente ignorante, pelo seu orgulho,
e como tal receberá o castigo, oh ! o
castigo tremendo (pie será imposto á
sua inércia, porque a lei 6 trabalhar c
trabalhar sempre para progredir sem
cessar.

Como admittir que aquelles que se
acham á vanguarda da nova revelação
se conservem ignorantes ou descui-
dosos das condições physicas do seu
organismo, quando sabem que vão
produzir um facto material e que a
matéria tem suas leis invariáveis que
reclamam restricta observância? !

Deus, o pae de misericórdia, dá a
cada um aquillo de que cada um se faz
credor pelas suas obras. E, estabelo-
cendo suas leis, faz que o transgres-
sor seja punido pelas próprias leis,
quer se trate do mais adiantado quer
do mais atrazado de seus filhos.

Já vamos por demais .abusando da
vossa condescendência e bondade,
.Ilustradomestre; por issoe pela nossa
falta de capacidade no assumpto dei-
xamos aos competentes a tarefa de
desenvolvel-o com proficiência.

A. nossa missão é a da sentinella
perdida que brada — alerta !

UM CRENTE

J. B. BOUSTAING

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados cm espirito c verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos
Evangelhos segundo Mathcus. Marcos o Lucas

V. 1. Tendo varias pessoas einprenhendido
escrevera historia das coisas (pie foram
cumpridas entre nós, 2, segundo a narra-
ção (pie uo3 fizeram aquelles que, desde
o começo, as viram com os seus pro-
prios olhose foram os ministros da pa-lavra, 3, julguei, mui excéllentc Theo-
philo, (pie depois de ter sido exacta-
mente informado de todas essas coisas
desde o começo primitivo, eu devia
também apresentar-vos toda a sua se-
quencia, 4, afim de (pie reconhecesseis a
verdade do que vos foi annunciado.

N. 1. «Os evangelistas eram, sem
o saber, mediums historiographosinS-
pirados, mantendo, porem, nos laços
da humanidade, em virtude de sua
aptidão medianimica, a indepen-
dencia de sua natureza;»

«Escreveram, assim, sob a intuição
que os ajudava na revelação, e se-
gundo o que elles mesinos tinham
viaSto, ou o que lhes tinha sido rela-
tado «por aquelles que,—como o diz
Lucas—desdo o começo tinham visto
com os seus próprios olhos e eram os
ministros da palavra».

«A intuição cpie os ajudava na re-
velação era devida á inspiração di-
vina, de que os espíritos superiores
eram os instrumentos e os ministros
cm presença de sua natureza humana,
fallivel e livre.»

r;«0 homem não quer comprehender
que, seja (piai for o alvo (pielhe pro-
ponham attingirj deve se humanizar

os meios que so põem á sua disposi-
ção, e que, por conseguinte, os meios
tornam-se imperfeitos; que nada ba
de irrepenhensivel nas obras Im-
manas.»

«Cada evangelista tinha, em seu
plano, a sua parte de narração; —- os
traduetores e interpretadores, muitas
vezes falsificaram a intenção primi-
tiva, — as palavras dos apóstolos fo-
ram referidas de boca em boca,
muito tempo antes de terem sido es-
criptas, o que contribuiu, algum
tanto, para as differenças que são no-
tadas: contai sempre com a parte de
humanidade (pie embaraça as rela-
ções medianimicas, e tereis o segredo
d'essas differenças tão pouco impor-
tantos em si mesmas.»

((Quando assim devia ser, c em cor-
tos casos que vos serão assignalados,
os evangelistas foram abandonados
pela inspiração, entregues ao seu pro-
prio julgamento relativamente a cer-
tos pontos da narração, devidos ao
rumor publico e que, nos tempos da
revelação, eram chamados a ser então
explicados e comprelíendidos.»

«As divergências qne são apontadas,
são justamente o que deve dar a cer-
.teza da anthen ti cidade dos evange-
lhos •, se tivessem sido falsificados por
forma diversa, que não pela falsa in-
terpretação dos traduetores, nada te-
ria sido mais fácil que pólos de ac-
cordo, a todos quatro; estas divergem
elas, repetiinol-o, tão pouco im-
portantes em si-mesnms, devem, pois,
ser encaradas como o seu cunho de
veracidade.»

«Se, em tudo o que procede da liu-
manidade, ha erro, nos evangelhos
as differenças, devidas á humanidade
dos narradores que mantinham a inde-
pendência de sua natureza sob a in-
tuição que os ajudava na revelação,
não se prendem senão a^ detalhes que
não têm importância; EM NADA atten-
tam contra tudo o que constituo a
base e os elementos da rovelação mes-
siauica: a origem,— se não divina no
sentido próprio da palavra, pelo me-
nos de pureza perfeita e im maculada
do Christo, (1) sua missão de devo-
lamento e de amor, sua. doutrina mo-
ral, (pie não 6 sua doutrina, mas d'a-
quelle que o enviou ; as verdades
eternas que ensinou, as suas predic-
ções, as suas promessas ; o modo, ve-
lado pela letra, da revelação, feita
pelo anjo ou espirito superior á Ma-
ria e a José, de sua apparicão e do
sua passagem pela terra; sua vida
humilde, pura, irreprehensivel, sob
o ponto de vista humano e sob o
ponto de vista espiritual ; os factos
chamados milagres, operados por elle
durante a sua passagem entre os ho-
mens ; a sua morte infamanre, a
desapparição do seu corpo no sepul-
chro, estando chumbada a pedra (pie
lhe fechava a entrada, a sua «res-
surreição», as suas appariçôes ás
mulheres, aos discípulos ; a sua
volta definitiva á sua própria natu-
reza espiritual, na época denominada
«ascenção.»

«As narrações, assim fieis, cada uma
em seu plano, explicam-se o se com-
pletam mutuamente, para formar o
conjuncto da obra d'esta revelação
messiânica.»

«Nao vos atenhais ás contradioções
de palavras, ás differenças de deta-
lhe, quo são secundarias, sem valor e
sem alcance na obra do mestre. Lan-
çai um olhar mais va-sto sobre a tarefa
que vos é designada tendes de re-
velar os mysterios occultos até este
dia, os quaes devem, em espirito c em
verdade, fazer conhecer aos homens,
quem t o filho, o preparai-òs pára co-
nhecer quom c o pae ¦ vós tendes de
repor, «os olhos de iodos, a verdade, tal
como cila deve ser vista, mas sobre os
factos capitães e não sobre detalhes
sem nenhuma importância.»

«O tempo marcha, as vossas horas
estão contadas, não as percais cm
atrazos inúteis;— atende-vos, repeti-
mol-o, aos factos importantes que po-

(I, Ver (pianío ao sentido o ao alcance
destas palavras infra ( ns. 55 o 5W) sobre a
guneálogiú espiritual de'Jesus e a origem
do espirito.

dem nlterar a fé ou que têm sido ai-
térádospela tradicção* mas passai,
sem prolixldade, pelas criticas de de-
talhes que não devem deter a atten-
ção senão das creanças ou das pessoas
pueris, evitando assim entrardes cm
detalhes sem valor.»

«Não con fundais nunca, nas narra-
ções evangélicas, as palavras pronun-
ciadas pelo mestre, os actos por elle
praticados, as .revelações, os acoute-
teci mentos, com o que nessas narra-
ções reílecte e reproduz, como o devia
ser. as impressões, as opiniões, as iu-
terpretações dos homens da época, se-
gundo os seus preconceitos ou as suas
tradicções, em razão dessas palavras,
d'esses actos, d'essas revelações,
(Posses acontecimentos, do sua natu-
reza e de seu caracter.»

«Reuni e ponde cm concordância
os versículos correspondentes em Ma-
theus, Marcos e Lucas, afim de, por
um só comineutario sobre os tres pri-
meiros evangelhos, evitardes repeti-
ções. Qs evangelhos são uma reunião
de factos oceorridos, ligados entre
si para se aproximarem, sem estar
sujeitos a uma ordem chronologica ;
no coinmeutario separado do evange-
lho do João, voltareis, alim, também,
de evitar as repetições, ás explicações
necessárias que já tiverdes recebido
sobre os pontos correspondentes nos
tres primeiros evangelhos. Ides, do
resto, a este respeito seguir a nossa
direcçâo e classificar sob a nossa ve-
ri li cação.»

(Continua.)

O SPIRITISMO' Im K SCIENCIA
lJ0R

Oal>riel Delanne

QUARTA PARTE
CAlMTUnO III

O perispirito durante a dksincar
nãçao. Soa com posição.

( Continuação )
Tomemos a M. Dassier um outro

caso em que a individualidade pos-
th ti ma é também accentnada. O autor
deve essa narração â obsequiosidade
de M. Auge, antigo preceptor em
Sentenac (Ariège), parecida do ab-
bade Peyton.

«Sentenac deSeroti, 8 de maio de
1879.

Senhor—Pedistes-me que vos nar-
rasse,para serem depois discutidos sei"
entiflcamente,os factos sobre as almas
do outro mundo, geralmente admitti-
dos pelas pessoas mais conceituadas
de Sentenac, e que estão cercados de
tudo quanto pôde tornal-os incontes-
taveis. Vou cital-os taes como se
produziram, e taes como os testemu-
nhos dignos de fé os referem.

Primeiro—Quando, ha quarenta e
cinco annoi pouco mais eu menos,
M. Peyton, cura de Sentenac, mor-
reu, ouvia-se todas as tardes, desde
o cahir da noite, alguém mover as
cadeiras, nos aposentos do presbyte-
rio, passeiar, abrir e fechar uma
caixa de rape, e produzir-se o mesmo
rnido de um homem que toma uma
pitada. Esse facto, que se repetiu
por muito tempo, foi, como acontece
sempre, admittido immediatamente
pelos mais simples e mais medrosos.
Os que queriam parecer o que me
permittireis chamar espiritos fortes,
não queriam dar nenhum credito;
contentavam-se com sorrir dos que
pareciam admittir, ou antes, estavam
persuadidos de que M. Peyton, o cura
morto, voltava. Eycheine (Antônio),
maire da communa n'essa época e
fallecido ha cinco annos, e Galy (Ba-
ptista) que vive ainda, os dois únicos
do logar que eram um tanto lettra-

dos e, portanto, os mais incrédulos,

quizeram assegurar-se por si mesmos
m todos os ruidos nocturnos, que se
dizia ouvir no presbyterio, tinham
algum fundamento, ou não eram mais
que o effeito de imaginações fraca
muito fáceis de assustar-se. Uma
tarde, armado cada um de uma es-
pingarda e de ura machado, resolve-
ram ir passar a noite no presbyterio,
bem determinados, se ouvissem ai-
guma coisa, a saber se eram vivos ou
mortos que faziam esse ruido. Instai-
laran:-se na cosinha, junto a um bom
fogo, e principiaram a conversar so-
bre a simplicidade dos habitantes
dizendo que elles não ouviriam nada
e poderiam perfeitamente repousar
sobre a enxerga que tinham tido o
cuidado de trazer, quando do quarto
que lhes ficava por cima ouviram ba-
rulho, depois cadeiras removidas, ai-
guem caminhar, descer a escada, e
dirigir-se para a cosinha. Elles le-
vantaram-se; o Sr. Eycheine vai ã
porta da cosinha empunhando o ma-
chado prompto a ferir quem ouse en-
trar, e o Sr.Galy arma a espingarda.
Quem parecia andar, chegado em
frente á porta da cosinha absorve
uma pitada, isto é, os homens ouvi-
ram o mesmo ruido que faz um ho-
mem que toma uma pitada, e, em
logar de abrir a porta da cosinha, a
alma do outro mundo passou para o
salão onde pareceu passeiar. Os
Srs. Eycheine e Galy, sempre arma-
dos," sahem da cosinha, passam ao
salão, e não vêm absolutamente nada.
Sobem aos quartos, percorrem a casa
de alto a baixo, olham para todos os
cantos, e não encontram nem cadei-
ras nem coisa alguma que não esti-
vesse em seu lugar. O Sr. Eycheine,
que era o mais incrédulo, disse então
ao seu companheiro Galy:

—Meu amigo! não são vivos que fa-
zem esse barulho, são realmente os
mortos; é o senhor cura Peytou; é o
seu andar e a sua maneira de tomar
pitadas que nós ouvimos; podemos
dormir tranquillos.

Segundo—Maria Calvet, criada em
casa de M. Ferre, sttecessor de M.
Peytou, mulher corajosa, que se não
deixava impressionar por coisa ai-
guma, não dando credito ao que se
contava, que sem receio teria dor-
mido na igreja, como se diz vulgar-
mente para designar uma mulher que
não tem medo, limpava uma tarde ao
cahir da noite, no corredor do cel-
leiro, os utensilios da cosinha. M.
Ferre, seu patrão, que tinha ido ver
o eura Desplas,seu visinho,não devia
voltar. Emquantó a dita Calvet es-
tava oecupada em bem lavar os uten-
silios, um cura passou pela sua frente
sem lhe dirigir a palavra.

— Oh! não me fareis medo, senhor
cura, disse ella, não sou tão estúpida
para acreditar que M. Peytou volte.

Vendo que o cura que passava, e que
ella tomava pelo seu patrão, não lhe
dizia coisa alguma, Maria Calvetle
vanta a cabeça, vira-se, e não vê nada.

Então o medo principiou a apode-
rar-.se d'ella que desceu rapidamente
a ter com os visinhos, para lhes di-
zero que acabava de lhe acontecer e
pedir a Sra. Galy que fosse dormir
com ella.

{Continua),
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Fraternidade Universal

« Tenho também ou!ras ovelhas,
que não são d'este aprisco, e que im-
porta que eu as traga ; e ellas ouvirão
a rainha voz ; e haverá um rebanho e
um pastor ». (S. , João, cap. X, vers.
16).
* Jesus, tendo pregado sua divina dou-
trina no seio da família hebrea, des-
cendente de Abrahão, refere-se a essa
gente, quando fala deste aprisco. Os
hebreus são as ovelhas deste aprisco.

E os primeiros christãos tanto assim
o comprehenderam — tanto acredita-
v?.m que a divina luz era só para essa
gente, que accusaram S. Pedro pelo
facto de haver acudido ao chamado do
centurião Cornelio, extranho á família
abrahamica, fazendo, por sua presença
n' aquella casa de gentios, descer sobre
os que alli se achavam o fogo do Es-
pirito Santo.

§<. texto citado do Evangelho de
S. João revela, porém, claramente
que o Mensageiro do Senhor, embora
surgisse na Judéa, não veiu dar luz só
aos judeus, mas sim a toda a humani-
dade terrestre.

* Tenho outras ovelhas que não são
d'este aprisco,» disse oRedemptor.Que
mais é mister para se comprehender
que, não exclusivamente aos judeus,
mas a todas as nações, veiu Jesus en-
sinar o caminho da salvação ?

E isto ainda é corroborado pela vi-
são de S. Pedro, que o fez acceder ao
convite de Cornelio e que foi a for-
midavel defeza contra a censura de lia-
ver coramungado cora gentios.

Effectivamente, Pedro, sentindo fo-
me, viu em extasis, ou desprendimento
momentâneo de seu espirito, descer do
Céo um como vaso, constituído por
uma toalha presa pelas quatro pontas,
dentro do qual estavam varias espe-
cies de animaes considerados iinmun-
dos, ouvindo ao mesmo tempo, uma
voz que lhe dizia : come.

Não, respondeu; que eu nunca comi
coisas communs ou inimündas.

Ao que Deus purificou, não chames
tu commum — redarguiu, por três ve-
zes, a voz.

Purificado era Cornelio por suas
boas obras ; purificados serão todos,
qualquer que seja a nação a que per-
tençam, desde que façam obras boas.

Logo não ha privilégios nem excep-
ções da parte de Deus para com seus
filhos ; mas sim a mesma lei de amor e
de justiça, cobrindo como um pallium
todos os filhos.

Até aqui, o ensino tirado das pala-
vras do Divino Mestre, colhidas por
S. João. Agora a grande prophecia
contida n'aquellas palavras.

« . . . . E ellas (as outras ovelhas)
ouvirão a minha voz — e haverá um
rebanho e um pastor ».

Ellas ouvirão a minha voz, quer di-
zer que, no decorrer dos séculos, os
homens, de todos os pontos da terra, se
renderão á lei do bem, do amor,
da caridade, da humildade, que ó a
lei de Jesus — que é a sua voz.

E, chegados todos os homens áquel-
le grau de perfeição, não haverá senão
uma fé e um rebanho.

E, pois que a fé de todo o rebanho
é posta em Jesus, que, á sua voz, réu-
niu no aprisco todas as ovelhas, só Je-
sus será o .pastor d'esse rebanho.

E' a fraternidade universal, porque
não pode a humanidade chegar áquel-
la altura, senão cumprindo exaetamen-
te o mandamento que comprehende
toda a lei e os prophetas ; e, desde
que todos cumpram esse mandamento,
todos amarão os outros como a si mes-
mos ; todos serão fraternos.

O que urge é que cada um trabalhe
por bem comprehender e melhor exe-
cutar aquelle sublime mandamento,
para que os tempos promettidos ve-
nham o mais breve possível ; pois que
do homem depende virem elles mais
cedo ou mais tarde.

Mais cedo ou mais tarde, sim ; por-
que o homem é livre, e Deus não lhe
força o livre arbitrio.

O que, porem, não pode, apezar de
livre, é fazer que deixe de cumprir-se
a mínima promessa de Nosso Senhor
Jesus Christo.

E ellas se cumprirão, sem violência
ao livre arbitrio humano, mas em per-
feita harmonia com elle.

Todos, mais cedo ou mais tarde,
entraião livremente na carreira e,
posto ahi o pé, todos concorrerão, sem-
pre livremeute, para que se cumpra a
vontade do Pae, contida nas promes-
sas do Filho.

NOTICIAS
FEDERAÇÃO BPIRÍTÀ BRAZILEIRA

No recente sabbado, 29 de janeiro,
dè conformidade com o convite es-
tampado na nossa edição de 15 d'esse
mez, reuniram-se em sessão de as-
sembléa geral os membros da Federa-
ção Spirita Brazileira, para procede-
rem á eleição da directoria que tem de
presidir aos seus destinos na vigência
do anno corrente.

A. assemblêa decidiu preliminar-
mente sobre uma proposta, firmada
pelo nosso respeitável confrade desem-
b.argador Cesario José Chavantes e
por outros confrades, relativamente ao
processo de acclamação, de preferen-
cia. ao de escrutínio secreto, opinando
unanimemente pela ãdopçãõ^'1fatltülle"
processo e, conseguintemente, pela da
referida proposta.

Em seguida foi procedida a leitura
da seguinte lista de nomes, com a de-
signação dos respectivos cargos, sub-
mettidos, um a um, á opinião da as-
sembléa, que os acolheu com assenti-
mento unanime, sendo, portanto, pro-
clamado o seguinte resultado da
eleição :

Presidente, Dr. Adolpho Bezerra de
Menezes;

Vice-presidente, Leopoldo Cirne ;
1? Secretario, Rajmumdo de Lima

Bacellar ;
2? Secretario, José Antouio do Mat-

tos Cid ;
Archivista, João Lourenço de Souza;
Thesoureiro, Pedro Richard.
Os referidos directores foram im-

mediatameute empossados dos respec-
tivos cargos, tendo antes a assemblêa
adoptado um voto de louvor aos nossos
confrades thesoureiro e archivista, pelo
zelo e actividade desenvolvidos no
desempenho de suas fuucções, no anno
que findou.

O Heraldo Evangélico escreveu um
longo artigo sobre a maravilhosa faci-
lidade com que se desenvolve a propa-
ganda do Evangelho na China. As po-
pulações rústicas do interior tocadas
pelo espectaculo (1'essas conversões
tão rápidas, attribuem-n'as a algum
feitiço empregado pelos missionários,
ao ponto de duas damas de posição, de
visita em casa de uma missionária, re-
ousarem tomar o chá que lhes era offe-
recido, com medo de serem enfeiti-
çadas. t

Lc Progrés Spirith

Somos gratos a este eviterioso col-
lega parisiense pela gentileza que teve
comnosco, transcrevendo em suas co-
lumnas o editorial intitulado O pordão,
estampado em um dos nossos passados
números, e vertendo-o para a lingua
do seu paiz, com uma propriedade que
honra o traduetor, o qual, sem se ape-
gar strictamente á lettra, soube, entre-
tanto, apprehender perfeitamente o
nosso pensamento vasado n'aquelle es-
cripto.

Não consignamos aqui o facto por
um sentimento de vaidade pessoal a
que somos em boa hora extranhos ; fa-
zemol-o unicamente para oíferecer ao
collega um testemunho de gratidão
pelo generoso agasalho dado ao nosso
despretencioso trabalho que nunca as-
pirou a circulação em um meio intel-
lectual em que a nossa língua é tão
pouco conhecida, não tanto, coratudo,
como o constatamos com prazer, que
não encontre excedentes traduetores
que a comprehendam, como o acaba de
aenToniftrar If Msso obseqüioso Tcott-
frade.

Recordação de uma existência
passada

E' providencialmeute que o espirito
que se incarna perde a lembrança de
suas passadas vidas, lembrança que
de nada lhe serviria, visto que elle só
vem combater seus vicios e más in-
clinações e não os nomes que teve ou-
tr'ora e as posições que eccupou. Esse
esquecimento, alem disso, lhe é vanta-
joso, porque, ignorando os laces que o
prenderam aquelles com quem se en-
contra hoje, o homem abstem-se de
offendel-os com receio de ferir a quem
lhe foi caro na outra vida. Somente
em casos muito raros, quando isso não
possa perturbar o cumprimento das
provas do indivíduo e traga vantagens
para muitos, essa recordação se pôde
dar. Está neste caso o facto que vamos
referir, resumo da extracção que fez
II Vessillo Spiritista, da italia, do pe-
riodico Zeitschrift für Spiritismm, da
Allemanha.

Filha de uma família abastada, dos
arredores de Lubeque, a menina Meta,
apezar das distracções com que a pro-
curavam modificar, mostrava sempre
um gênio concentrado e melancólico.
Desde pequena ella tinha a idéa de já
haver vivido em outro ponto da terra,
com outro nome e com outra família.
Essa reminiscencia, a principio con-
fusa, foi depois se aclaraudo ao ponto
de poder ella descrever todas as par-
ticularidades de sua passada existen-
cia.

Lembrava-se de que se chamara
Auna Maria e de que seu pae, que
exercia o emprego de guarda campes-
tre, se chamava Henrique Racket, e
seus dois irmãos João e Christiano.
Da mãe não se recordava, sem duvida
por ter morrido quando ella era crean-
ça, mas perfeitamente de uraa velha,
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sua tia, que tratava delia e de seus ir
mãos, estando gravados em sua mente
a physionomia e os modos de todos es-
ses personagens. Ella descrevia minu-
ciosamente o logar em que vivera,
sem poder determinal-o, a casinha em
que morara, coberta de palha, com os
vidros das janellas encaixilhados em
chumbo, seus compartimentos, a côr
das paredes, os assumptos pintados nos
quadros que as adornavam, o riacho
que corria nos fundos da casinha, sepa-
rando-a de um bosque extenso e cer-
rado. Recordava-se de que uma vez
adoecera e tivera de recolher-se ao
leito ; sua moléstia fora grave, pois
via os seus rodearem-n'a tristes, e
junto a ella estar freqüentemente um
medico ; um dia onviu seu pae, entre
soluços, dizer que ella tinha morrido,
quando ella sentia-se muito leve e livre
do corpo rígido que alli via estendido.

Viu vestirem esse corpo de roupas
brancas e collocarem-n'o em um cai-
xão ; e finalmente recordava-se de ter
ouvido um canto doce e sentimental
que aos poucos se ia aproximando,
quando dois seres luminosos chegaram-
se a ella e conduziram-n'a para o es-
paço, onde ella sentiu-se muito feliz.

Os pães da menina Meta fizeram de-
moradas pesquizas e vieram a encon-
trar a aldeia e a casinha, em tudo con-
formes com a descripção por ella feita.
No cemitério estava a sepultura do
guarda campestre Henrique Racket
fallecido em 1837, e junto a de sua
filha Anna Maria, nascida em 1815 e
fallecida em 1827.

A menina Meta falleceu, depois des-
sa verificação, ainda muito nova, re-
pentinamente e sem que a sciencia
pudesse descobrir a causa de seu pas-
sámento, parecendo isso destinado a
chamar sobre ella a attenção e propa-
gar o conhecimento dos factos que com
ella se deram.

A lembrança que ella tinha do pas-
sado em nada prejudicou suas provas
n'esta vida, que eram tão curtas, e
veiu fornecer a muitos uma confir-
maçán da lei natural da reincarnação.

Segundo noticia o nosso prezado col-
lega Le Progrè» Spirite, .acaba de ser
publicado em Paris um livro intitulado
Lei nêrités êtérnelles, dictado, pelo es-
pirito d'aquelle culminante gênio da
poesia que se chamou Victor Hugo, ao
médium Casimir Mottet.

Eis aqui os títulos de alguns capi-
tulos, que o citado collega reproduz i

A reincarnação. — O universo e o
amor. —A intervenção dos espíritos.—
Magnetismo, spiritismo, mediumnidade.
— Appello aos sábios. — Conselhos ao
clero. — Parábolas de Jesus. — O Es-
pirito de Verdade. — Resultado da
união dos incarnaãos e dos ãesincarna-
ãoè. — A questão social. — A nova
Eva regeneradora da humanidade.

Attento o extraordinário renome
que ainda hoje aureóla aquelle grande
espirito, acreditamos bem que o refe-
rido livro vai produzir uma notável
sensação na França, tanto como fora
d'ella, e será objecto de larga dis-
cussão com que só tem a lucrar a nos-
sa doutrina.

operação, ouviu-se fora um grande es-
trondo, e o Sr. L., sahindo para ver o
que era, viu ao voltar que o panno do
fundo fora rasgado e arremessado ao
solo. Na chapa, porém, estava o nega-
tivo do duplo.

PHOTOCHUPHIÀ DE UM DUPLO

Conta o Borderlanã existir em po-der do Sr. Stead a chapa com o nega-
tivo'de um duplo obtido do seguinte
modo :

A Sra. A. possue a faculdade de
desdobrar-se á vontade, indo o seu du-
pio apresentar-se a grandes distancias,
com todas as apparencias de sua per-sonalidade. Uma vez o Sr. L. pediu-lhe
que mandasse o seu duplo á repiden-
cia d'elle, afim de ver se o podia pho-tographar. Depois de uma tentativa
frustrada, deu-se o facto ; o duplo foi
retratado ; mas, apenas terminava a

\
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(Continuação)
« Desde os períodos mil vezes secu-

lares em que a alma começou as suas
peregrinações terrestres, diz o auetor,
sob as mais humildes formas da crea-
ção, para elevar-se, mediante grada-
ções, até as mais perfeitas, o perispi-rito não deixou de assimilar-se de um
modo indelével ás leis que regem a
matéria, pois que, na proporção dos
progressos realizados, as creações tão
diversas do pensamento formam uma
bagagem que sem cessar vai augmen-
tando, como um thesouro accumulado
sem interrupção. Nada se destroe,
tudo se accumula n'esse imperecivel
perispirito, tão incorruptível como a
força ou a matéria prima de que elle
brotou.»

E no desenvolvimento d'esse gran-dioso plano, o auetor vai lentamente
acompanhando a trajectoria ascendo-
nal da alma, que se individualiza pro-
gressivamente, por uma elaboração
nas formas inferiores da natureza, até
o estado de humanidade que é o mais
alto na escala animal. Esse progresso,
porem, não se effectua desde o princi-
pio por espontaneidade voluntariosa. O
principio animico, no estado rudimen-
tar de sua 'evolução, contendo embora
em si os germens de todas as facul-
dades que n'elle têm de desabroohar,
n'uma brilhante eclosão, em futuro re-
moto, é posto em lueta com as contin-
gencias do meio e estimulado por todas
as forças da natureza que o impellera
para diante, sem consciência dos fins
que vai realizando, em obediência ás
elevadas vistas do Creador, relativa-
mente aos seus destinos.

E' assim que « no começo da vida o
fluido perispirital está mistiu ado com
os mais grosseiros fluidos do mundo
imponderável; pode-se comparal-o a
um vapor fuliginoso que extingue as
irradiações da alma ; como elle está
intimamente ligado ao principio espi-
ritual, este, bem que possuindo em ger-men todas as faculdades que a evolução
desenvolverá, não os pode manifestar,
impedido como está de o fazer pela ma-
terialídade muito grande desse estojo
fluidico. São precisas, pois, nos pri-meiros tempos, as fortes estimulações
da fome, para arrancar a alma á ato-
nia em que jaz.»

Depois, e á medida que o principioanimio, individualizado, vai percor-rendo gradativamente os estados imme-
diatamente superiores da animalidade
novas percepções vai adquirindo a parde aptidões mais apuradas ; e todas
essas acquisições elle as vai fixando
no perispirito como n'um molde de
cera, com a differença de ser impere-
cível.

Citemos ainda a esse respeito o Sr.
Gabriel Delanne :

« Sob os impulsos da alma, excita-
da pelo meio cósmico e a lncta pelavida, o organismo fluidico creou, pordiferenciação das propriedades do pro-toplasma, todos os órgãos materiaes,
sob a direcção progressivamente pre-

ponderante do systema nervoso, e, pelo
mecanismo cada vez mais desenvolvi-
do e coordenado das acções reflexas, os
instinetos se puderam manifestar. A'
medida que a asconção se pronuncia,apparecem os primeiras lampejos da
intelligencia, e, por uma notável trans-
formação, o habito combinado com a
lei da hereditariedade, que nós con-
sideramos como o facto da volta da
mesma individualidade, cada vez mais
modificada, ao mesmo typo —faz tor-
narem-se inconscientes os phenomenosa principio de vontade e conformes
com a conservação, em proveito do in-
dividuo.»

Ahi, n'esse estado consciente, isto
é, chegado ao estado superior da hu-
manidade, a alma, ou principio aui-
mico, evoluído e individualizado, oífe-
rece ao auetor, nos seus actos e nas
suas manifestações polyformes, um
campo vastíssimo de estudo analytico
cuja complexidade exige desenvolvi-
mento de que não podemos dar uma
idéa n'estas columnas modestas. Con-
tentar-nos-hemos, pois, com a enuncia-
ção de algumas de suas conclusões,
tanto mais que estamos seguro de quenenhum dos leitores que deseje seria-
mente estudar os phenomenos naturaes,
que seduzem a nossa attenção, á luz
dos princípios e das verdades spiritas,
deixará de ler a obra do Sr. G. De-
lanne, que por tantos títulos se recom-
mentia á nossa demorada meditação.

Entre outras, a questão do esqueci-
mento das existências passadas, du-
rante a incarnação, é perfeitamente
explanada, sobre bases verdadeira-
mente scientificas, que vêm corroborar
o ensino dado a esse respeito pelos es-
piritos ao nosso mestre Allan Kardec.
E depois de a haver brilhantemente do-
cumentado por aquelle modo, o auetor
pronuncia-se assism a tal respeito :

« Podemos agora comprehender quenão nos é possível de modo algum ter
recordação das nossas passadas exis-
tencias, porque o perispirito, combi-
nado com a força vital, adquiriu, no
momento da incarnação, um movi-
mento vibratório demasiado fraco para
que o minimum de intensidade neces-
saria á renovação d'essas lembranças,
isto ó, á sua passagem ao estado cons-
ciente, possa ser attingido. Para que o
seja, é necessário que o ser incarnado
se separe completamente do corpo phy-sico, isto é, que elle morra ; então o
espirito retoma a sua vida normal, o
perispirito irradia com a sua tensão
vibratória natural, e a memória desen-
rola o panorama immenso das existen-
cias anteriores.»

Esses movimentos differentes do pe-rispirito residem em zonas vibratórias,
á cada uma das quaes corresponde um
minimum de intensidade diffe,rente,que
auginenta na razão directa da profun-deza do somno do individuo e que at-
tinge o seu maximum quando a morte
determina a separação completa, quan-to ao espirito, do corpo que elle ani-
mava.

Por um phenomeno retrospectivo, omovimento vibratório do perispirito,
quando o espirito volta á uma nova in-
carnação, vai perdendo gradualmentea sua intensidade, a partir da concep-
ção do corpo que elle vem animar, até
que ella se extingue quando tem logar
a associação completa, por seíi iuter-
médio, do espirito ao novo corpo, na
occasião do nascimento.

Esse enfraquecimento da intensida-
de vibratória do perispirito é devido
ao poder sempre crescente da força vi-
tal que age sobre elle, de modo que
quando o minimum de intensidade jánão é perceptível, o espirito torna-se
quasi inconsciente. D'ahi a perda das
recordações do passado.

E eis ahi scieutificamente demons-
trados alguns fundamentos d'essa lei
providencial á cuja intervenção deve-
mos o nos serem poupados tão cruéis an-
tagonismos que difficultariam o nosso j

progresso nas vias da incarnação, como
aconteceria se á cada nova existência
trouxéssemos o patrimônio anterior de
más paixões e de ódios que, por aquel-
le meio adormecidos, devem um dia
acabar por desapparecer completa-
mente: Será então o reinado da fra-
ternidade em toda a atmosphera do
nosso planeta. E isso não será o resul-
tado hypothetico de vãs chimeras, mas
uma consoladora realidade de entre as
muitas que nos promette a nossa dou-
trina, baseadas todas sobre leis natu-
raes fundamentalmente verdadeiras.

E' com o auxilio dessas leis, estuda-
das e fixadas cuidadosamente em tor-
no dos phenomenos que fazem o ob-
jecto do seu livro, que o Sr. Q. Telan-
ne se esforça por explicar, no ponto de
vista espiritualista e da sua concor-
dancia com as descobertas da sciencia,
as manifestações d'essa individualida-
de mixta denominada o homem e as
suas relações no meio cósmico em queé chamado a agir.

A questão da hereditariedade, de
que tanto se têm valido os materialis-
tas para negar a existência da alma,
reduzindo tudo a uma simples questãode transmissão de faculdades intellec-
tuaes ou dotes physicos, recebe tam-
bem da poderosa analytica do auetor
um abundante esclarecimento haurido
nos mananciaes da nossa doutrina, uni-
ca que é capaz de resolver de um modo
scientifico e racional os grandes pro-blemas do passado e do futuro do espi-
rito humano.

Depois de citar um certo numero de
factos, copiados da historia, em quemuitos gênios apparecem, surgidos de
meios ordinários e oriundos de pães in-
tellectualmente mediocies, o auetor
demonstra como só as faculdades sen-
soriaes e os hábitos corporaes são
transmissíveis por via de geração, porisso que se trata de órgãos e de pro-
priedades orgânicas reproduetiveis phy-siologicamente. Ora, desde que aalma para desenvolver as suas facul-
dades, tem necessidade de achar á suadisposição órgãos aperfeiçoados quefacilitem esse desenvolvimento, é na-tural que, tendo de reincarnar, pro-cure na humanidade um meio particu-larmente propicio á satisfação d'essanecessidade.

Pode entretanto acontecer — eacontece com muito mais freqüência
do que se pode imaginar — que o es-
pirito, ao incarnar-se, em virtudedas condições necessárias ás provas a
que se vem stibmetter, não encontre ásua disposição um organismo perfeito,mas tenha de resignar-se á apropria-
ção de um corpo viciado por via here-ditaria, e n'este caso, como o « peris-pirito não é creador mas simplesmente
o organizador da machina », elle teráde luetar com a imperfeição dos órgãos
postos á sua disposição, os quaes oseu trabalho assimilatorio desde o actoda concepção, como se dá sempre, nãoterá podido modificar inteiramente,
mas apenas estabelecer com ellescertas relações de afinidade necessa-nas, como trabalho preparatório, á as-sociaçao completa que se opera na oc-casião do seu renascimento.

D'ahi, d'essa impotência do espirifo110 sentido de uma modificação radicalno organismo que vem oecupar, o qualmanifesta os vicios e defeitos de sua as-oendencia physiologica, o que,todavianao quer d!zer que o espirito, usandode seu livre arbítrio não possa por umacombatividade lenta e perseverantetriumpliar pelo menos de alguns d'es-ses vícios orgânicos, é que procede oerro de todos os materialistas que ne-gam a alma, por não comprehenderemo seu papel e a limitação de sua po-tencialulade no organismo humano.
E' isso o que vem estabelecer amoderna doutrina, e é a ignorânciaa essas causas que constitue a fraquezaüa sciencia official, tão limitada riosseus horizontes, tão fraca nos seus
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meios de acção e de observação, em
virtude de sua obstinada repulsa aos
elementos que aquella lhe ofíêrece.
Porque, como muito bem diz o Sr. Ga-
briel Delanne : « o spiritismo tem por
dever esclarecer a sciencia, esten-
dendo o seu dominio até ao mundo in-
visível. Diremos pois — accrescenta o
auctor — que, se o espirito que vem á
terra traz incontestavelmente as acqui-
sições de suas vidas anteriores, é pre-
ciso, todavia, ter em consideração as
disposições orgânicas que podem ser
favoráveis ou prejudiciaes ao desen-
volvimento de suas faculdades nati-
vas.»

Emquanto a sciencia humana se
aferrar ao estreito systematismo que
herdou de um século de scepticismo es-
terilizador, ha de errar nos estreitos
corredores da sua ignorância e tac-
tear nas trevas que lhe tolhem os vôos.
Nunca poderá penetrar os grandiosos
segredos da creação cuja chave se acha
fora dos seus domínios actuaes. No dia
em que, porem, se resolver a abrir mão
do seu orgulho pueril e descerrar os
olhos á luz que brota em jorros da nova
doutrina, ella caminhará com agigan-
tados passos na longa estrada que d'es-
se lado se descortina, ampla, illumi-
nada, e que conduz á verdadeira sabe-
doria.

Ao seu encontro surgem de todos os
lados os apóstolos, como esse valente
G. Delanne, incançavel em aplainar as
difíiculdades da passagem d'esses trans-
viados para as nossas fileiras. O seu
livro, de que tão longamente nos temos
occupado, e que estuda não somente o
homem em toda a sua extensa evolu-
ção para o infinito, mas o próprio uni-
verso no ponto de vista de _ua mesma
evolução, é um subsidio valioso para
esse desejado congraçamento, com o
qual só terá a lucrar a humanidade
que é toda nossa irmã. Vede como são
consoladoras estas palavras que cons-
tituem o seu fecho, e que são como os
opulentos arabescos que traça um
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III

A mesa em que estava servido o café
para os três estudantes amigos: Júlio —
Martim e Max, nao parecia ser da casa de
estudantes, tal o aceio, tal a ordem,
tal a própria condição do apparelho, da
mobília, de tudo que se achava na sala.
Nem um fio no chão, nem uma nodoa
na mesa, uma toalha de admirável ai-
vura, cadeiras todas espanadas e em seus
logares, bule, assucareiro, chi caras e ta-
lheres sem um pedaço tirado, sem uma ra-
chadura, limpos de espelharem !

E assim como era alli, assim era na sala
chamada de visitas, e assim no quarto dos
dois moços, principalmente no de Mar-
tim, que parecia o boudoir de uma moça
do tom e bem faceira 1

E tudo aquillo era obra da mfte Martha,
que sobreviveu fí sua Zulmira, por amor
do Martimzinho, a quem poderia talvez
ser útil, e a quem dedicava todo o seu
tempo e todos os seus pensamentos.

Era uma idolatria I
Martim, quando sahia, deixava o quarto

que parecia casa de belchior; a mfte
Martha jft sabia : era preciso correr a plan-tar a ordem no chãos.

Chegava, cocava a cabeça, como se esti-
vesse zangada ; depois soltava uma gos-tosa risada, com estas palavras : coitado
do meu filho e do estroina do Júlio, que,«final de contas, é bem bom rapaz. Se nfto
fosae eu, como passariam sem ter quemcuidusse dos seus arranjos, ainda mais o
Martim, que 6 mesmo um desarranjado?

E a velha, resmungando por esse teor,
ia pondo tudo em ordem ; mas, coitada,
quando voltavo o filho, era increpada de
ter desarranjado tudo.

grande artista sobre a frontaria de ummonumento construído com uma intui-
ção arlistica e uma solidez que desa-fiam as vicissitudes do tempo e a in-credulidade dos vãos :

« Com a certeza das vidas successi-
vas e da responsabilidade dos actos,
muitas questões se apresentarão sob
outros aspectos. As questões sociaes,
que assumem, na nossa época, um ter-
rivel caracter de acrimonia, poderão
ser amortecidas pela convicção de que
a duração de uma existência não é
mais do que um momento transitório
na evolução eterna. Com menos orgu-
lho em cima e menos inveja em baixo,
nascerá uma solidariedade effectiva ao
contacto dessas consoladoras doutrinas,
e talvez nos seja dado ver desappare-
cerem as luctas fratricidas,ineptos pro-
duetos da ignorância, a se dissiparem
em face dos ensinamentos de amor e
de fraternidade, que constituem a au-
reola radiante do spiritismo. »

Para completar dignamente esta no-
ticia e para que os leitores melhor pos-
sam julgar da importância e da com-
plexidade das matérias tratadas no
seu livro pelo Sr. Gabriel Delanne,
aqui reproduzimos o respectivo qua-
tiro que é como um desafio á sua lei-
tura suggestiva :

IntroducçAo.
I. A vida. — Estudo sobre a vida. —

Destruição orgânica. — Oreaçfto orgânica.
—Propriedades geraes dos seres vivos. —
Condiçõe» geraes da manutenção da vida.
—A humidade.—O ar.—O calor. —Con-
diçOes chimicas do meio.—A força vital.—
Porque ae morre. — A utilidade physio-
gica do perispirito.— A idóa dirigente. —
A fuiicçfto orgânica.— O papel psycholo-
gico do perispirito.—A identidade. — O
systema nervoso e a força nervosa ou psy-
chica. —Eesumo.

Eu deixei o meu Nelaton sobre aquel-la cadeira; e onde ô que você o poz,mfte Martha ?
Que historia é essa, menino ? Eu nftovi nenhum latfto em cima da cadeira.Nfto é latao, mfte Martha; 6 Nela-ton, um livro.
Ah ! um livro que vocô deixou alli, e

que o vento atirou ao chflo, todo amarro-tado, apanhei-o e botei-o na estante que éo logar dos livros.
E minha calça e meu paletot de an-dar em casa, que deixei em cima da cama?Estão no cabide, que ô onde vocô de-via tel-os deixado ; porque cabide se fez

para roupa e roupa para cabide.E meus chinellos, que deixei.Que deixou espalhados pelo quarto.Estão no seu logar : debaixo da cama.Ora, mfte Martha ; isto é uma confia-sfto, que me põe tonto.
Confusão ! confusfto é a que vocô fazMartimzinho, deixando tudo fora de seulogar e espalhado pelo quarto, que é umavergonha e faz dó.

Pois, sim ; mas eu cft me entendo
com as minhas coisas ; tanto que no es-curo eu sei onde encontral-as ; entretanto
com suas arrumações, nem dia claro possosaber dellas,

Ah ! vocô, então, nfto quer mais asminhas arrumações ? Pois, meu caro, ar-rume seu quarto, que eu nfto botarei mais
oa pôs aqui, para nfto pôl-o tonto.

Nfto — nfto, mfte Martha, nfto faça
isto. Também você zanga-se logo com as
minhas impertinencias ! Dê-me cá um
abraço — e façamos as pazes.Mus vocô nfto diz que aqui eu faço
confusão ?

Está bom ; eu sou um pateta; nAo se
zangue; sim ?

E assim acabava aquella acena diária,
que nioia a velha por algum tempo, mas
que banhava-lhe a alma em alegrias pelomodo como o rapaz, todos os dias, a encer-
rava.

Pareciam arrufos, propositalmente ar-
mudos por namorados, para produziremas doçuras da reconciliação.

Qanto a Júlio, o caso era o mesmo ; mas
o endiabrado provocava-a s6 para bolir
foni a velha, que estiraava-o muito, prin-cipalmente por vel-o muito amigo do seu
Martimzinho.

II A adma animai,. —Os selvagens.—A
identidade do corpo humano e do dos ani-
mães. — Estudo das faculdades intellec-
tuaes e moraes dos auimaea. — A curiosi-
dade. — 40 amor-próprio. — A imitação
intelligente. — A abstração. — A língua-
gem. — A idiotia. — Amor conjugai.—
Amor maternal. — Amor do próximo. —
O sentimento esthetico. — A gradaçfto doa
seres. —A lucta pela vida. — liesumo.

ÍLL. Como o perispikito poude adqui-
RIR 1'IiOPRIEDADES PUNCCIONAES. — A
evolução animica. — Theoria cellular —
Nos organismos, mesmo rudimentares, 6
necessária a presença do principio peria-
pirital. — Diüerenciaçao das cellulas ori*
ginariamente semelhantes no momento
d'essa formação. — Movimentos que se
üxain no invólucro. —Nascimento e des-
envolvimento dos mstinetos. - A acçfto
reflexa, seu papel, inconsciencia e cons-
ciência.— Progressão parallela do sy.tema
nervoso e da intelligencia. — liesumo.

IV. A MEMÓRIA E AS PERSONALIDADES
múltiplas.- A antiga e a nova psycho-logia. - Sensação e percepção. — Condi-
çoes da percepção. — O inconsciente psy-chico. — Estudo sobre a memória. — A
memória orgânica ou inconsciente physio-lógico. — A memória psychica.— A me-
moria propriamente dita. — Os aspectos
multiploa da personalidade.—As altera-
ções da memória pela enfermidade.— Du-
pia personalidade.— Historia de Felida.—Historia da senhorita R. L.—O somnam-
bulismo provocado.— Os diíferentes grausdo somnambulismo.— O esquecimento das
existências anteriores. — .Resumo.

V. O PAPEL DA ADMA, NO PONTO DE
VISTA DA INCARNAÇAO, DA HEREDITARIE-
DADE E DA LOUCURA.— A força vital. ---
O nascimento. — A hereditariedade. —
Pangeuese. — A hereditariedade physio-lógica.— A hereditariedade psychologica.— A obsessfto o a loucura. —Besumo.

VI. O universo. — A matéria e o es-
pirito. — A evoluçfto cósmica. — A evo-
luçfto terrestre.

Conclusão.

J. B. ROUSTAING

Quando, porôm, a pirraça levava a mos-
tarda ao nariz da mfte Martha, esta dispa-
rava, declarando : que ia-se embora, já—
já, sem maia demora.

Júlio apreciava aquelle pratinho, como
que mais; porém lançava aos ventos o
quos ego — toda a tempestade amainava.

Era correr para a velha tomal-a nos
braços, beijal-a, e dizer-lhe : meu amor,
tu tens animo de abandonar o teu Julinho,
que te ama mais, muito mais, cem mi-
lhOes de vezes mais do que o Martim ?

Nfto é capaz, bradava a velha, toda
assanhada.

Juro que é veidade, por minhas bar-
bas.

Pois se me quer bem, dizia a velha,
já meio sensibiiisada, nfto me faça mais
destas graças.Nao faço mais, nfto, meu coração ;
mas você fica ; nfto é ?

Estava feita a paz, sem prejuízo de re-
petir-se a mesma scena no dia seguinte.

Era uma vida de alegres folias — vida
que só o dada ao estudante, o que — ah !
já tfto longe estou de gozal-a, a nfto ser
assim, pela recordaçfto, de que somente
vive a velha — que é a sua mais pura ale-
gria.

No dia em que nos achamos, por obra
de uma daquellas gratas recordações, a
mfte Martha teve ferias, porque os rapazes
nao sahiram, e porque esteve ella muito
atarefada com o preparo dos bolos.

Eu fui o único que appareceu, dos fre-
guezes habituaes ; pelo que fraca foi a troça
com a velha, durante o tempo da soberba
refeiçflo.

Quando o Sr. Max está só com estes
dois moços, disse a velha a servir-me dos
seus bolos, esta casa pode-se aturar ; mas
quando vem os outros, parece coisa que
todos os demônios do inferno se soltaram.
Cruz ! Nunca vi coisa assim !

Então, sou um bom rapaz ; nfto é,
mfte Martha ?

Nfto digo que sim, porque o senhor
faz boa perna com os outros ; mas é ver-
dade que dentre todos, o senhor 6 o que
tem mais modo.

Obrigado, mfte Martha — obrigado
pelo elogio o venha de lá um abraço.

Um abraço por causa dos bolos ;
naoó?

Pois então, dizer que você <5 mestra
dos mestres de fazer bolos nfto vale alguma

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

ETâligclhos segunda llallieus, Circos
c Lucas
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APPARIÇÃÒ DO ANJO A ZACHARIAS, —

NASCIMENTO PREDITO DE

JOÃO ; — ZACHARIAS EMMDDECIDO

V. 5.— Havia, no reinado de Herodes,
rei da Judea, um padre chamado Zacha-
rias, da familia sacerdotal d'Abia, uma
das que serviam no templo, cada qual em
sua ordem ; e sua mulher era também da
raça de Aarfto, e chamava-se Izabel ; 6,
eram ambos justos perante Deus, e proce-
diam em relação a todos os mandamentos
e ordenações do Senhor, de maneira irre-
prebenslveí ; 7, nfto tinham filhos, porque
Izabel era estéril,;e eram ja ambos avança-
dos em idade; 8, ora exercendo Zacha-
rias a sua funeçao de padre á face de Deus,
na ordem de sua familia ; 9, aconteceu,
mediante sorteio, segundo o que se obser-
vava entre os padres, que lhe tocasse en-
trar no templo do -enhor para ahi offe-
recer os perfumes. 10.—Entretanto, toda a
multidão do povo estava fora, fazendo sua
oraçfto, á hora em que se offereciam os
perfumes ; 11, e um anjo do Senhor lhe
appareceu, conservando-se em pé á di-
reita do altar dos perfumes. 12.— Zacha-
rias, vendo-o, ficou todo perturbado, e o
terror se apossou d'elle ; 13, mas o anjo
lhe disse :

« Nfto temais, Zacharias, porque a vos-
sa prece foi attendida, e Izabel, vossa mu-
lher, vos dará um filho, ao qual dareis o

i-v-r

coisa ? Olhe, mfte Martha : se eu fosse ve-
lho como vocô, nfto me casava com outra,
só para ....Para comer bolos?

Até certo ponto ; mas também para
botar o Martim de seu coraçfto para fora.

Lá isso nfto. . . .
Como 1 Entfto havia de querer-lhe

mais do que a seu marido. Já me sinto
com ciúmes e certos receios do que se di-
zia.

Meu menino fique certo de uma
coisa : ás vezes me parece que este amor
por Martim vem de muitos séculos — que
elle já foi coisa minha n'outros tempos*

Aquellas palavras da preta velha poze-
ram termo á galhofa — e deram principio
a uma discussão seria, entre mim e Mar-
tim, de um lado, e Júlio do lado opposto.

Vos, Júlio, como a verdade se mani-
festa pela boca dos que tCm o coraçfto lim-
po do mal ?

Pela boca da mfte Martha, que co-
nhece cosmogonia, como um doutor, ío
que queres dizer.

Pois sim ; pela boca da mfte Martha,
que nfto sabe cosmogonia — e que, por isso
mesmo, nfto tem idéas fixas — somente
sabe o que lhe segreda sua alma pura.

Entfto quem quizer aprender, em vez
de procurar livros — em vez de ouvir a sa-
bios, vá confabular com os ignorantes, dè
coraçfto simples, como dízes ?

Sim ; disse a velha, n'um tom de au-
toridade, que surpreheudeu a todos, espe-
cialmente a Júlio, him ; aos limpos de co-
raçfto Deus díl o que nega aos orgulhosos
da fofa sciencia humana. O que sabeis, po-
bres cegos, que nfto sabeis, sequer, quem
sois, donde vindes, e para onde ides ?

A' esta pobre velha foi dada a intuição
da verdade ; porque, de facto, ella foi, em
uma vida passada, mfte extremosa deste
moço, que lhe é hoje um extranho. Seu
espirito nfto é baldo de saber, tal e tanto
que curvar-vos-hieis respeitosamente, se
vos fosse dado ver suas irradiações. Per-
deu-se, exactamente, pelo orgulho de
tanto saber — e foi para remir tal falta,
que veiu em condição desprezível passar
pela vida, elle que é foco de luz, sem se fa-
zer notar ssnfto por sua crassa ignorância.

A velha despertou, exclamando :
—Que sonho! Vi-me numa academia,

de que" eu era o maior sabip,
(Contíúa).
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nome de Joao ; II, sereis por isso na
griá e no enlevo, e muitas pessoas se
gosijarao de seu nascimento ; 15, porqueelle será grande diante do Senhor, não
beberii vinho, nem nada do que pode em
briagar, e será cheio do E--„-.., ,._ .... ..„ ^apirito-Santo
desde o seio de sua mfte ; 16, e et uverterá
muitos dos íilhos de Israel ao .•; enhor seu
Deus ; 17, e caminhará, diauti
espirito e virtude de Elia..
ter os corações dos pães aos
crédulos fi prudência dos ju<
parar ao .-enhor um povoE Zacharias disse ao anjo

nod'ell(
, para convor-
filhos, e os in-
Ho.-, para pre-
perfeito, n 18.

« Como conhe-cerei eu isto, porque sou velho o a minhamulher é adiantada em annos?.. lü oanjo, respondendo, lhe disse : « Ku sou
Gabriel, sempre presente diante de Deus,e fui enviado para vos falar e vos nniiuu-ciar esta boa nova ; 20, e vós idos ficai'mudo e nao podereis mais falar alô ao diaem que estas coisas acontecerem, porquenfto crestes em minhas palavras, que secumprirão em seu tempo ».

21. Ora, o povo esperava Zacharias eadmirava-se de que elle ficasse por tantotempo no templo ; 22, mas, quando estesa-hiu, nao podia falar-lhes e elles conhece-ram que tivera uma visão no templo, por-que lh'o fazia entender por signa es e Qcoumudo. 23. Quando os dias deácu ministe-no foram acabados, voltou para sua casa.-¦¦I. Ora, depois a'esscs dias, Isabel, suamulher, concebeu ; e ella se escondeu du-laute cinco mezes, dizendo : 2õ « F' estaa graça qne o «enhor me fez n'este tem nopara me retirar do opprobrio em <, e eestava diante dos homens.»

N? 2.« 0 nascimento de João porIzabel tinha por fim abalar, desde aorigem, o espirito publico.»« Izabel era estéril, isto é, não ti-ilha concebido até alli, porque entrava
Sélihor 

™ssa° se™' aos desígnios do
« A esterilidade não deve ser com-prebendida senão no sentido de queIzabel que não tinha excedido os ul-timos limites da idade, nos quaes sesuspende a fecundidade, segundo asleis naturaes para a reproducção novosso planeta, tiul.a, até então,1 ficadosem filhos ; é o que vos mostra a pa-avia tio anjo a Maria (v. 36), falando(te Izabel : ella que é chamada estéril».<< lodo o effeito, em vossa humani-dade, deve procurar a sua causa nosantecedentes de vossa existência, por-que nenhum acto, commettido n'uma

precedente incarnação, fica sem con-seqüência; bem o sabeis, o homemnasce e morre muitas vezes antes dechegar ao estado de perfeição, que lheproporciona a plenitude de suas facul-dades espirituaes, isto é, a caridade eo amor perfeitos, o conhecimento deJeus e de suas obras, o conhecimentoda verdade sem véo, na ordem phv-sica: material e fluidica j e espiri-tual: moral e intellectual; pela scien-cia adquirida de tudo o que %ve
2a3?5í.4 movid0'existe' »» >'™»!b dade da creação, quando o espiritotmgiu o ponto culminante da perfe -
çao ~a perfeição sideral, — que dei-xa ainaa eternamente aberta e a rjer-
umveisal, a estrada do infinito.»« Cada uma das existências que se»çce(le1,,és„liclanacomacI„eri°r!
no n V ' ^ °S aCt0S llâ0 foi™> Clll-

. Posos, o espmto, muitas vezes acce -«f£TSâ° S°bre a *<» «,
ue lactos qne devem cuinnrir-se n,,p
e ine inspira, acerca d'esses factos óseu estado de incarnado.» ' °

« -tf oi assim que Tynhoi r i
"tem pedido para assi t 

",',„ 
se„'„sua obra regeneradora, accé^irYcond.ção de multa- e d Sfií

f (opprobrio entre os JudS alideS,r?fífti;rrs
S!LzaCl,.;„ias i3£ wm
lhes toífrStantG " ]Íhré (Ia™ihes tei feito esquecer os seus combròmissos, nem por isso deixavam esede estar contrahidos e devia™!»Mssuas conseqüências.»

\

de da planta, üs fluidos que transpor-tam o pollen para a flor depositam ogermen no seio materno ; mas, como opollen, quando a hora da reproducçãonao soou, se perde no espaço, o gêr-men humano se aniquila sem daríruetos.»
«Não acrediteis que cada planta,cada ser organizado, tem um espiritoencarregado de velar pela reproduc-

« A acção spirita existe, mas é se-ral) actuando sobre as massas; ouUnidos que vos ceicamsão divididossegundo as necessidades - da plantapresa ao solo, — como do homem pro-curando elevar-se para o céo ; e o nas-cimento de cada novo ser sobrevemem seu tempo, mas somente em seulempo.»
« Relativamente á planta, como aosanunaes, a formação dos corpos mate-mies e o nascimento têm logar em umtempo preciso e determinado pelas leisgeraes; acontece o mesmo com o ho-mem ; unicamente a formação e o nas-cimento sao a conseqüência das reso-luçoes tomadas, antes da incarnação

peloespinto cujo corpo deve produziron nao, ou, ainda, não produzir senãoem épocas determinadas, conforme-mente com estas resoluções.»
« Como vos tem sido muitas vezesensinalo, e vós o sabeis, o espiritoescolhe as suas provações ; não com-poe a matéria de seu corpo ; mássegundo as provações que escolheu,'

pede, antes da incarnação, que es4corpo esteja em relação com as prova-çoes que deve sofrer. E', pois, elleque por sua vontade, attrai ou re-pelle os elementos necessários ; esteselementos são preparados pelos espi-ntos prepostos á formação dos corposniateriaes em geral, e queattrahem asmatérias ammaes para as condensa-rem e foi marem os corpos, executandoassim a sua tarefa, segundo as leis ge-raes, na obra humana dos incai nadosafim de que estes corpos sejam apro-
pnados a escolha e ao gênero de pro-vações que têm de ser supportadas
pelos espíritos que, pela incarnaçãodevem com elles revestir-se;— « D-\inas d^ersas posições da humanidade.»

« O espirito, que vai continuar assuas provações, pede antes da incar-nação ou a facundidade material, ou aesterilidade por toda a duração de suaexistência, ou ainda uma esterilidadeou uma fecundidade temporárias de-vendo cessar em épocas determinadase apropriadas á escalha e ao gênero deprovações a solfrer ; d'ahi resulta queo espirito desde a origem, attrahiu asi ou repelhu os fluidos attractivos quedevem auxiliar a procreação ;— d'ahios nascimentos inopportunos segundoos desejos ;-ou a falta de procreaçãoapezar dos votos do espirito incar-nado.»

_ «N!estes casos, a influencia, a ac-Çao spiritas não existem senão no sen-mo de que são o resultado do pedidodo espirito, - da sua vontade, -nomomento em que escolhe as suas pro-vações.» l
« Os espíritos prepostos á formaçãodos corpos niateriaes, em geral, ac-tuam desde a origem, sobre a fecun-didade ou a esterilidade, abrigandoou envolvendo os fluidos necessáriosa íecundaçao até ao momento em qnea acção deve mudar.»

« Unia vez disposto e apropriado ocorpo, antes que o espirito o tomesobre a escolha e o gênero de provaçõesquanto á esterilidade ou á fecundída-de persistentes, ou, então, á esterili-dade ou a fecundidade temporárias osespíritos prepostos não exercem maisdo que unia vigilância, velam por quecada provação siga o seu curso, se-gundo o curso e a estabilidade dosLcontecimenfos, estando os fluidos sub'-
NAU A min /1J.. -•

« Assim, o espirito que escolhe, por
provação, uma esterilidade têmpora-ria, repelle, desde a origem, acceitan-do o corpo que o reveste, e duranteum certo, determinado, tempo, os flui-dos que devem servir para a fecundida-de ; e, ao expirar d'esse prazo, attraiesses fluidos, sempre em conseqüência
da escolha e do gênero de provações,sob a vigilância dos espíritos prêpos-tos. líeílecti agora : Zacharias, mari-do _ de,Izabel, que usava de seus di-reitos, tinhajnuitas vezes pedido ao.Senhor que tirasse o opprobrio decima de sua casa, enviando-lhe umfalho varão ; Tzabel pedira, em suamissão, e para servir aos desígnios do.Senhor, a esterilidade temporária ; porisso, as condições humanos não foiam

próprias para favorecer a maternida-
de, até ao tempo em que esses desig-mos deviam se realizar.»

« Aos olhos humanos, a prece de Za-chanas foi deferida, pois que o nasci-mento desejado teve logar.» No pontode vista spirita, a provação da esterili-dade devia cessar ; a hora da concep-
çao e do nascimento tinha .«oado ;—Joao nasceu.»

«Zacharias era, inconscientemente,
médium, como vós o comprehendeis,—
vidente, intuitivo, como consciente'do
ser que via, — e auditivo ; — o queexplica como elle viu o espirito e con-versou com elle.»

« Foi conthmnado ao silencio, não
por ter duvidado, porque, é sábio o ho-mem que se conserva em guarda contrao desconhecido, mas para que essa en-ermidade momentânea viesse corro-boraras predicções que lhe tinhamsido feitas.»

« Insistimos sobre as palavras doanjo a Zacharias a respeito de Mias
palavras repetidas e confirmadas maisuirue pela opinião e a voz publicas •
sim, Mias era João, e João foraJblias.»

<< Os espíritos do Senhor revestemmuitas vezes, afim de levantarem ahumanidade, uma libre Ínfima aosolhos dos homens, segundo os seus pre-conceitos no que toca ás condições so
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ciaes ; e a sua dedicação sabe produ-zir-se sob todas as formas.»

; << As manifestações dos grandes es-pintos do Senhor, por incarnações ouapparições, segundo o seu grau de ele-vaçao e sua natureza espiritual, sãoraras; mas ha épocas transitórias emque sao necessárias, sobre o vosso pia-neta e sobre todos os outros ; ha niui-tos planetas mais elevados que o vossoonde espíritos mais elevados ainda têmnecessidade de reanimarem os impul-sos do bello e do bem, quando se en-fraquecem.»
« Reconhecereis, de futuro, a orí-gem do espirito em seu presente comoincarnado : « Nenhuma mancha devese encontrar em sua vida ; o amor deueus e do próximo deve reger todosos seus actos e dominar todos os seus

pensamentos ; — a infância é doce,despojada das más inclinações que sémanifestam geralmente na creança • —a juventude é laboriosa, dominando oamor do trabalho e do progresso todosos instinc os materiaes ;-a virilidadee irreprehensivel, não vindo nenhumabuso nenhum excesso, maculal-a :—a velhice é respeitável, veneravel,adorável no sentido humano de vossalinguagem sendo o reflexo de uma vidasem mancha diante do Senhor •— « in-diligencia para todas as fraquezas, ain-da, apoio, concurso para todos os( esfa lecimentos ; espectativa serenada libertação.»

_ « Eis aqui, bem-amados nossos, ossigwesqwvos darão a conhecer queum espirito superior desceu entre vós,
para dar um impulso novo ou mais ac-tivo ao progresso.»

(Continua).
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EXPEDIENTE
Aos nossos assignantes e leitores, a

todos os nossos confrades que nos têm
honrado, quer com o seu concurso mate-
rial, quer com o auxilio moral com que
nos têm preciosamente assistido, cum-
primos um dever solicitando generosa
excusa da irregularidade havida desde
algum tempo ua distribuição e remessa
da nossa folha.

Faltas, porém, oriundas do nosso pes-
soai àa composição, ora doente, ora
substituído com o fim de obviar aquelles
inconvenientes, têm sido a causa, invo-
luntaria da nossa parte, do referido atrazo,
que muito nos têm affligido pelo acervo
de reclamações a que tem dado logar,
obrigando-nos a adoptar promptas e
enérgicas medidas no sentido de pôr
definitivamente um paradeiro a taes irre-
gularidades

Graças a essas providencias, contamos
que o numero de 31 de março corrente
será distribuído na data própria, e que
d'ahi por diante a nossa folha sahirá com
a regularidade periódica tão desejada
pelos nossos confrades como por nós
mesmos, que bem comprehendemos a ne-
cessidade de honrar por esse modo a con-
fiança que em nós ó posta e as respon-
¦abilidades que neste posto contrahimos.

Assim terminarão as repetidas quei-
xas que nos têm sido dirigidas, as quaes
traduzindo embora pela nossa folha um
interesse que representa para nós um
estimulo e um applauso á maneira por
que nos temos conduzido na propaganda
da doutrina nestas columnas, devem ces-
sar pela suppressão dos motivos que as
justificam, e para isso—vêem os leitores
— estamos providenciando activamente,
no interesse de todos e no da propa-
ganda, á cuja causa nos esforçaremos
sempre por servir oom o acendrado zelo
e a perseverança de que é digna.

HE£lagi?e&
Mfc.gre, na concepção geral e até

na da igreja romana, é todo o phe-
nomeno que se produz sem o concurso
das leis naturaei, ou, mais positiva-
mente, em contravenção daquellas
leia.

Fazer o que está dentro do circulo
de acção de uma lei natural, é pro-
duzir coisa natural.

Fazer o que está fora daquelle cir-
calo de acção, é produzir o milagre—
o sobrenatural, é suspender a lei,
agindo «em ella e contra ella.

Que o vulgo admitta semelhante

paradoxo, que admitta milagres, não
pode surprehender, porque a igno-
rancia é mãe do absurdo.

Que, porém, a igreja, com a luz que
presume receber do céo, até fazel-a
infallivel, o admitta, isto sim, é para
surprehander e pasmar.

Se Deus que, ab eterno, póz leis im-
mutáveis—leis que regem todas as
coisas, de modo a nada escapar, de
modo a não cahir nm cabello da nossa
cabeça sem ser de conformidade com
ellas, de modo a não haver pheno-
meno algum casual, nem sequer a
queda das folhas de uma arvore ;

Se Deus, que regula o máximo e o
mínimo do movimento universal, per-
mitte que se suspenda a acção de
suas leis, para se operar um milagre ;
Deus dá a prova de que seu saber
infinito não regulou todo o movimento
universal, ou de que seu plano não
fui perfeito, tanto que casos se dão
em que faz-se preciso retocai-o, ou
augmentando-o com leis novas, ou mo-
diíicando o modo de agir das exis-
tentes.

Em todo caso, o milagre fere de
frente a infinita sabedoria do Creador.

O homem faz uma machina, e, por-
que é imperfeito, descobre, com o
correr do tempo, que lhe escaparam
certas condições, para que funesione
sem embaraços. Retoca sua obra.

Quereis que o Infinitamente Per-
feito proceda pela mesma norma? Que
altere sua obra?

Crer em milagre é blasphemar!
A igreja é, pois., blasphema, ad-

mittindo milagre !
Mas, dizem os padres, os factos mi-

raculosos ahi estão incontestáveis ;
ahi está, entre innumeros, o das bodas
de Chanaan. E agora ?

Agora? a explicação é simples,clara
e incontroversa.

O que chamais milagre, por nã»
poderdes explicar sua relação de ef-
feito para causa, é phenomeno natural,
cuja lei nos é desconhecida, mas exis-
tente ab eterno, como todas as que
regem o movimento universal.

Esse das bodas de Chanaan, e todos
os que produziu o Divino Mensageiro,
em vez de attestarem excepções do
plano divino, attestam o illimitado
saber do Filho de Maria.

Jesus conhecia o infinito systema das
leis do universo, e, dispondo do poder
discricionário que lhe foi dado pelo
Pae, jogou com essas leis, ignoradas
do mundo, produzindo, muito natu-
ralmente, esses phenomenos que o
mundo qualificou de milagres— aber*
ração das leis naturaes.

Foi coisa como o que se dá entre os
homens.

O homem, empregando a sua scien-
cia de certas leis naturaes, fabrica

a pólvora; mas os selvagens que não
conhecem aquellas leis, attribuem a
Diogo Alvares Corrêa, o Caramurú,
poder divino, pelo milagre do trovão,
feito por elle com s a espingarda de
caça.

Inquestionavelmente,Diogo erapara
aquelles selvagens, como Jesus foi
para o mundo, alto poder que pro-
dúzia coisas impossíveis, sobrenatu-
raes—milagres; mas inquestionável-
mente o que fizeram Diogo e Jesus,
foi naturalissimo, foi coisa por elles
conhecida—não sahiu do circulo das
leis postas, ab eterno, pelo Creador.

E eis o que é o milagre, encarado
por quem colloca acima de tudo as
infinitas perfeições de Deus.

E eis como a igreja romana define
as summas perfeições do Altíssimo.

Para ella, fazer milagres é elevar
Jesus, embora rebaixando o Pae.

Para nós, os spiritas, explicando
os milagres pela summa sabedoria de
Jesus e segundo a ordem estabelecida

por Deus desde o principio, o mi-
lagre eleva o Pae e eleva o Pilho

Também por isto — porque o Spi-
ritismo levanta o véo das blasphemias
romanas, anathema sit.

Anaihema sit, sim, mas aquelles

que cerram os olhos á luz, não aos

que a elevam ás alturas de ser por
todos vista.

NOTICIAS
A MISSÃO DO SPIRITA

K' este o titulo de um folheto
publicado pelo Centro Spirita Cari-
dade de Jesus, de S. Francisco,
Estado de Santa Catharina, que teve
a generosa iniciativa de oiferecer á
Federação Spirita Brãzileirà 10 exem-
plares de referido trabalho, com o
que sobremodo nos penhorou ; e te-
mus satisfação em d'i.sso otterecer-lhe
um publico testemunho n'estas co
lumnas.

Pela elevação moral dos seus con-
ceitos e pela opportunidade da saa
iiitroducção na circulação geral dos
leitores spiritas, esse folheto torna-se
recommendavel a todos os respeitos,
e não hesitamos em proclamar a ne-
cessidade da sua leitura, digna de
meditação e de estudo, deplorando
apenas que, assediados de uma ver-
(ladeira plethora de originaes qne
reclamam urgente publicidade, não
disponhamos de espaço para uma
transcripção que pudesse dar idéa do
valor e do alcance d'essa pequena
obra.

Aos nossos confrades do Centro
Caridade de Jesus, ainda uma ve*

os protestos do nosso reconhecimento
pela sua espontânea gentileza.

Prestimoso confrade, residente na
Bahia, acaba de nos enviar um nu-
mero do Jornal de Noticias, que se
publica na capital d'aquelle Estado,
chamando a nessa attenção sobre
dois curiosos factos que vêm alli nar»
rados e que com satisfação traslada-
mos para as nossas columnas.

São os seguintes :
COMO SE EXPLICA?

Em sua edição de 11 do passado,
o Jornal ãe Caxias, que se publica na
cidade do mesmo nome, no Maranhão,,
publicou o seguiDte sob o titulo—Phe-
nomeno:

«Na casa da rua da Palma, em
que reside a exma. sra. d. Domin-
gas da Cunha Oliveira, viuva do
sr. João Felizardo de Oliveira, deu-
se o seguinte facto curioso que nos
foi narrado por aquella senhora e
mais psssoas de casa que o presen-
ciaram :

A's 5 1|2 horas da manhã de 26
do mez passado, depois de um chu-
visco que houve somente em frente à
varanda da mesma casa, apparece-
ram na taboa do peitoril e nos tijo-
)os próximos muitos pingos, e em ai-
guns logares poças, de sangue bem
vivo, sem se saber do que proce-
diam.

Pouco depois a mesma senhora re-
cebeu telegramma do Pará, commu-
nicando-lhe haver fallecido seu irmão
— s;\ Benedicto Cunha, negociante
naquella praça, facto esse que se deu
minutos depois da meia-noite de 25
daquelle mez.

Como explicar isso ?*

HOMEM MAGNÉTICO

Noticia o Trabalho, da cidade de
Penedo :

clhfoíroa-nos pessoa fidedigna, exis*
tir no Porto da Folha, Sergipe.
«Fnáo» Alves, que dispõe de tal ,
força magnética, ou outra coisa que
nao sabemos qualificar, ao ponto de
causar admiração a todos que têm
presenciado seus prodígios.

Eis o caso :
Alves domina, apossa-se e prende

qualquer pássaro mais bravo ou voa-
dor que seja. Para isso conseguir
basta somente aproximar-se da ar*
vore em que pousar o pássaro : pro-
cura encontrar, mesmo anão pequena
distancia, seus olhos com os delle, e
em seguida o pássaro adormece e cai
do galho em somno profundo.

Por essa fôrma apodera-se de qual-
quer pássaro, na presença de quem
queira ver. Depois, com algum tempo,
faz a ave voltar ao estado normal e
solta-a.»

Quanto ao primeiro desses factos,
cuja correlação com o caso da desin-
carnação de que elle pareceu consti-
tuir um original aviso poderão muito»

pôr em duvida, sem que isso, entre*

t
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tanto, o destrua na soa evidencia
palpitante, a sciencia humana—a con-
vencional, que não pôde penetrar a
essência das coisas—é impotente para
o explicar, e [naturalmente encolherá
os hombros diante d'elle com uma
sobranceira indifferença que a não
pôde honrar, infelizmente...

O segundo será porventura capi-
tu.lado na categoria dos phenomenos
hypnoticos per essa mesma sciencia
que, aliás, ver-se-hia embaraçada
para explicar com precisão o modo
de producção de tal plienomeno e as
leis que a elle presidem. Contentar-
se-ha de certo com o refugio lAaquella
formula vaga de — hypnotismo, que
nada explica e que é apenas uma ex-
•pressão pomposa, cuja interpretação

. lhe está vedada, restando-lhe apenas
a exclusiva missão de constatar os
phenomenos, o que é bem pouco, na
realidade.

E, entretanto, o spiritismo, por
ella tão villipendiado, toma-lhe a
dianteira na posse da chave d'esses
como de outros phenomenos seme-
lhantes.

No Light, o Sr. Joseph de Kro-
nhelm publicou um artigo importante
que resumimos:

«Nas obras philosophicas se en-
contram sempre vestígios das idéas
spiritas, nos fundamentos de todas
as religiões pagas. A crença na exis-
tencia dos espiritos e sua inteivenç.ão
na esphera de nossa vida terrena,
assim como a pratica de evocal-os,
se nos patenteia desde a mais remota
antigüidade. As tradições dos pa-
gãos estão de perfeita harmonia com
as dos judeus e christãos.

«Entre os romanos ella era um
dogma de sua religião. Os romanos
estavam convencidos de que as almas
dos mortos não iam paru longe dos
membros da familia a que tinham
pertencido, vigiando-os e prote-
gendo-os.

«Essas almas se dividiam em duas
classes; os Lembres e os Larvas.
Os primeiros continuavam a residir
nas casas que em vida haviam occu-
pado; eram os que tinham tido uma
vida irreprehensivel. Os Larvas,
atormentados pela memória de seus
crimes e de seus vícios, passavam
uma existência anciosa e perturbada,
andando nos arredores de suas
antigas moradas e apresentando-se, ás
vezes, aos seus parentes. Assim o
espirito de Caligula, foi visto por
seu jardiueiro e outros, que ficaram
-transidos de terror.

«Era necessário recorrer-se a
certa- cerimonias para aplacar esses
espiritos e impedir que perturbassem
a trau ptillidade das pessoas inoffen-
sivas.

¦ «Também os que em vida tinham
sido victimas de perseguições e in-
justiças, se mostravam aterrando seus
algozes. Tito Livio conta que Vir-
ginia appareceu muitas vezes depois
de sua morte, perseguindo impiedo-
samente todos os que haviam con-
corrido, para que seu pai o assassi-
nasse, afim de salvar sua honra.

«Esses Larvas podem ser compa-
rados aos habitantes do purgatório
catholico. Os Lemures eram visi-
tantes e não almas penadas; cha-
_navam-n'os lares, ou espiritos do-
mestiços, divindades protéetOras das
familias.

«Os Penates já eram de uma ordem
¦r superior á dos Lares, aquém levan-

tavam altares em todas as casas. »

CÔMMUNICAÇÕES 
^

Tudo isto veiu dar plena razão aos
philosophos, que encontram ensinos
do spiritismo nos fundamentos do
paganismo.

Na secção própria oíferecemos hoje
á attencão dos leitores uma conimuni-
cação recebida no Centro Caridade
de Jesus, de S. Francisco (Santa Ca-
tharina), a qual nos foi (1'alli enviada,
para esse fim, por um dedicado con-
frade a quem somos gratos por essa e
por outras provas, já foruecidas, de boa
vontade e de espontâneo auxilio (pie
tantas vezes nos tem prestado n'esta
tarefa de propagar n'estas columnas
as grandes e eternas verdades que os
mensageiros do Senhor não cessam de
vir pregar á pobre humanidade.

Aos nossos confrades recommenda-
mos vivamente a leitura tVessa com-
municação, que se distingue pela ele-
vaç.ão dos seus ensinamentos ti oraes,
que oxalá sejanpacolhidos como o mere-
cem,apezar devirem desacompanhados
de uma assignatura pomposa, o que
em nada, aliás, diminue o seu valor
que resalta evidente da natureza d'a-
quelles ensinamentos, mas ao contra-
rio augmenta, porventura, o seu me-
recimento por esse mesmo cunho de
humildade que a distingue.

Eu venho em nome da sagrada
doutrina de Jesus, em nome da ver-
dade, coiicitai-vos á lueta, guiar o.s
vossos passos na vossa insigne ta-
refa,

Eu venho dar-yos o que bem pôde
firmar a vossa fé e ajudar-vos a vos
desvencilliardes das peiàs que pren-
dem as vossas aspirações.

No templo augusto da verdade sôa'
a hora do combate, e é preciso que
todos se unam afim de poder ser der-
rotado o inimigo, que procura des-
truir o edifício que tendes construído
com os vossos esforços. •

O momento é de lueta grave e
séria ; porque os elementos do mal,
conturbados pela voz dos niensagei-
ros de Deu*', que focam a reunir no
acampamento da verdade, presenteio
que a sua ultima hora é chegada.

Na debandada, acossados pela sa-
cratissima hoste dos intrépidos sol-
dados do Ghristo, elles procuram le-
var comsigo os que, desprevenidos,
deixam-se adormecer no posto que
lhes foi confiado.

Eu não sou a voz do que clama
blandicias, mas a voz enérgica que
não tece elogios, nem murmura bran-
dos queixnmes. Não! eu falo em
nome de .Deus e profiigo os que em
seu nome procuram arredar do ver-
dadeiro caminho a doutrina spirita,
e levam-n'a para um íini diverso do
que lhe destina o futuro.

Como o Christo afastou do templo
de seu pae os mercadores que traü-
cavam com as coisas santas, também
eu venho, inspirado pela voz de Deus,
chamar-vos ao cumprimento do vosso
dever, afastando da casa de Deus
os obreiros mal intencionados, que
querem construir com falsos mate-
riaes a morada do Senhor.

Obreiios .que vos destinais á con-
strucção do templo da verdade, ihspi-
rai-vos nas minhas palavras que ex-
primem a sinceridade de um crente
e de um desinteressado combatente
das fileiras de Deus.

Nãoé a minha voz fraca que chama
á lueta, mas a inspiração de iJeus
que guia os meus pensamentos e vos
convida a meditar sobre as paginas
sublimes do Evangelho qne vos legou
o EAlho amado do Eterno.

Não é a voz do incarnado que vos
dirige estas considerações, mas o
Espirito do Senhor que vos chama
ao cumprimento da vossa missão.

Lembrai-vos, todos vós que servis
ás ordens de Ismael, de que ao virdes
cumprir a vossa provação, pedistes
também á misericórdia de Deus esta
cruz gloriosa que tomastes sobre vos-
sos hombros, para por meio delia vos
eximirdes dos vossos gtaves des-
yios do caminho do Senhor.

Como os antigos prophetas fala-
vam inspirados ás massas, indicando
o verdadeiro caminho, eu venho hoje
em nome de Ismael trazer as inspi-
rações dadas por esse Espirito que
preside ao desenvolvimento e á mar-
cha do Spiritismo neste torrão sa-
grado que lhe foi confiado.

Bastante reluetei em obedecer ás
vozes que me chamavam ao cumpri-
mento santo da minha tarefa, porque
receiava as mystiíicações dos que pro-
curam afastar os que se empenham
pelo triumpho da verdade. Hoje, po-
rém, cedi, porque reconheci que não
havia mais razão para temer, yist»
que arma poderosa me foi dispensada
pela misericórdia de Deus.

Ha dois annos que trabalho na
seara do Senhor, e que procuram os
meus guias espirituaes dar-me a posse
do conhecimento da diversidade dos
fluidos, desde o fluido do mão espi-
rito, até o do beinaventtirado. A ter-
nura, as lagrimas, inundam o meu
coração quando sinto o contacto
destes, a irritação e o desassocego
se apoderam de mim quando recebo
o d'aquelles.

Assim, certo do espirito que me
vem assistir, eu não posso sem faltar
aos meus compromissos deixar de
sujeitar-me ás suggestões dos que
querem fazer trilhar o verdadeiro
caminho os que se encarregaram de
ministrar á humanidade a água pura
das verdades emanadas dos Evange-
lhos.

E' assim que, consentaneo com
essas vozes, eu brado aos meus ir-
mãos :-Cautela! Vigilância! porque
no vosso templo introduz-se o obreiro
do mal, que procura desorientar-vos
e pôr obstáculos ao trabalho santo!

Cuidado! Cerrai as [antas ao
egoísmo e lembrai-vos de que um
coração puro é a. primeira condição
para o cultivo da vinha do Senhor.

Fazei abstenção completa de tudo
quanto possa ferir a integridade da
doutrina e trazer-lhe desdouro.

Sopesai bem os encargos que pe-sam sobre vós, vede. que elles sangra-
ves e cheios de responsabilidades,
porque é preciso que a obra que edi-
ficais não se resinta de defeitos e
não saia mal acabada.

O Anjo do Senhor preside ao vosso
trabalho, e para que elle possa
vigilante acudir-vos, é necessário o
jejum aconselhado por Jesus, que é a
abstinência de pensamentos e de actos
em contrario ás leis de Deus.

Jesus, o divino Pastor, ré tine o
seu rebanho fiel, e permitté queelle saia á procura das ovelhas des-
garradas.— E' preciso reunir ao aprisco
todas quantas lhe foram confiadas
por seu Eterno Pae.

Ensombram-se os horizontes da
terra e a voz dos elementos contur-
bados, de envolta com a voz da pai-xão humana, abre largo abysmo aos
vossos pés. Conservai-vos, porém,firmes no vosso posto, vigilantes,
attentos, porque sereis amparados
pela misericórdia de Deus.

Traçai á vossa vida de apóstolos
do bem o caminho recto do que

pretende ensinar a seus irmãos pelo
exemplo de todas as virtudes desen-
tranhadas da arca pura da verdade.

Sede humildes em toda a extensão
da palavra, mas humildes de cora-
ção, porque as bênçãos de Deus vos
cobrirão.

A caridade é a ancora que vos
protegerá do naufrágio ; arrimai-vos
a ella como poderosa e invencível
armadura.

A fé. deve ser cultivada, como
quem cultiva um fructo precioso. Ella
vos dará o conforto santo da espe-
rança e vos guiará por entre as tre-
vas (pie vos rodeiam.

Sopitai todo o resentimenlo entre
vós, e o que se julgar mais elevado
que seja o mais humilde.

A condição de apóstolo da verdade
é ser sóbrio em tudo, nos pensamen-
tos, nos actos, na manifestação de
seus sentimentos; porque tudo quanto
é exagerado attrae a desconfiança e
afasta a seriedade e a gravidade, que
se fundam na simplicidade.

Sede desconfiados com os que exal-
tam as vossas virtudes, porque po-dem despertar em vós o orgulho,
que macula a alvoradas vossas vestes
de apóstolos da verdade.

Olhai o céo que se desdobra ás
vossas vistas: lá estão engastadas
essas espheras de luz que são a par-tilha dos humildes e dos fracos.

Sede pequeninos para que sejais
elevados.

Bebei a longos sorvos a taça do
vinho puro do Senhor, que são as
virtudes que elle deposita no cálice
de vossos corações.

Sem dôr não se sobe, sem soffri-
mentos não se adquire a perfeição ; e
a jóia que Deus depositou era vossos
corações só se lapida pelas dores e
pelas angustias.

Sede calmos no vosso trabalho,
perseverantes e constantes; que tudo
conseguireis para o fim grandioso da
transformação da humanidade.

Avassallai a duvida, o desanimo,
o receio; e só (leveis ter escrúpulos
quando, mal intencionados, buscardes
no seio da doutrina um passatempo
á vossa curiosidade.

Sede modestos, dóceis, amantes e
embriagai-vos no doce nectar da vir-
tilde, que eleva egloriíka o filho per-dido nas brumas da vida material. x

Rociai as vossas frontes como suor
(Io vosso trabalho e preparai com
todos os vossos esforços a terra em
que (em de *>j\- lançada a semente
do bem, afim de que ella germine e
ÍVitctifique, e acolha debaixo de sua
sombra todos os vossos irmãos.

Arai o terreno fértil da verdade
com o labor próprio do que sente
aproximar-se o dia do Senhor.

Radiantes de felicidades, atirai-vos
ao cultivo santo da verdade, porqueDeus marca os seus escolhidos e os
assignala com o sello do seu amor.

A barca da verdade navega des-
orientada á mercê das ondas da ad-
versidade, sem guia, sem pharol,
entregue á fúria dos elementos quea asso ber fiam.

E' preciso orientação segura e
norma invariável para todos os que
participam da mesma obra.

Arregimentai, vós que vos julgaiscapazes desse tentamen, os dispersos
combatentes e trazei-os á compre-
hensão da verdade, dando-lhes as
luzes para o seu trabalho. O anjo
Ismael vos assistirá e despertará em
vossos corações o estimulo santo da fé.

Escudai-vos na benevolência, na
tolerância, na humildade, exempli-
ficai, emíim, e não temais, porquevossos passos serão dirigidos.

A arregimentaç.ão de todos quantostrabalham para o mesmo fim é uma
necessidade instante, reclamada pela
gravidade e pureza da doutrina.

De que servem elementos espar-
sos, sem orientação, entregues a si
mesmos? Quando muito,apenas darão

Í,é>m^&i'ttB^ani:-j^s»r^w.M rV-.?^'-».,.,, 1- ¦

A,\



IftBFOUlMIAHMMR — 1808 — Março 1

im pallido reflexo do que é a ver-
dade, quando nãe são porta-vozes
da mentira e da falsidade.

Sobre tudo vos reeommendo: afãs-
tai os zombeteiros, quer incarnados
ou desincarnados; que só os bons
tenham ingresso nos vossos traba-
lhos.

Cerrai logo as portas do vosso
templo, quando virdes que falta a
concentração necessária e a boa dis-
posição de espirito ; antes um dia
perdido para o bem, do que um mal
ganho que pôde trazer graves incon-
venientes á propaganda.

Zelai pelo interior de vosso tem-
pio ; que todos se tratem com urba-
nidade e como irmãos que trabalham
para o mesmo fim.

Nada de vãos simulacros que des-
naturem a simplicidade da doutrina e
attraiam a, curiosidade dos que só
pensam em futilidades.

Obreiros da arca santa da ver-
dade, possam estas palavras desper-
tar em vós o sentimento do dever e
dar-vos a certeza de que tendes ao
vosso lado espíritos que zelam pela
sagrada obra que vos foi confiada.

Termino aqui, pedindo-vos que
examineis estas considerações e, com
a vossa consciência aberta e a vossa
razão esclarecida, julgueis se ellas
podem vir de um espirito mau, que
procura introduzir a sizania entre as
hostes do Senhor, ou se vêm de quem
empenha todos os instantes de sua
vida em bem servir a sagrada dou-
trina de Jesus.

Que Deus derrame sobre todos a
paz da consciência e a luz da ver-
dade.

Paz, amor b caridade.

I

* * *

Centro Caridade de Jesus, —São
Francisco, janeiro de 1898.

FACTOS

. Os livros que se. occupani da de-
monstração dos phenomeuos e das ma-
nifestações spiritas, no ponto de vista
da verificação experimental, estão re-

OLEIffl

CASAMENTO E MORTALHA
POR

Primeira Parte

V

Acabávamos tros amigos desê abraçai',
contentes por terem banido cio eco de sua
existência, pode-se dizei-, commum, pois
que nós três constituíamos quasi que um
ser indivisível, banido, digo, a unicã nu-
vem que toldara a harmonia de nossos
sentimentos ;

Acabávamos de dizer, alegres como quem
mais: agora sim, somos uin pensamento,
um sentimento e uma vontade, quando
nos chegou aos ouvidos o ruido de um
túfâq, que subia pela escada do sbtttpj as-
sustando a boa infie Martha, quo correu
para nós tremendo, com o onxugador de
pratos a lhe humedecer o eburneó çollò,
como muitas vezes qualificava o maroto do
Júlio a descarnada eamissa óssea do thorax
da velha preta.Que diabo ó isto? bradou Marthri, dos
três o mais animoso, porque Júlio era pro-
sa, nada mais que prosa, e eu...

Nao é nada, rompeu dá sala, para
onde dava a escada, uma voz semelhante
ao niíado de um gato, que deu logar a co-
nhecer o que era seu dono.

O Cardoso! exclamamos ao mesmo
tempo.

Beconhocerani-mo pela trovoada ou
pela voz?

Por uma e por outra, respondemos.

f
pletos de factos de apparições, de ma-
terializações, muitas vezes notáveis e
revestidas de tal nitidez que excluem
toda duvida que pudesse a seu respeito
ser formulada.

E' sabido que taes manifestações se
operam graças á faculdade que os es-
piritos possuem, alguns mesmo no
estado de incarnados, de condensarem
o seu perispirito ao ponto de se tor-
narem visíveis a qualquer pessoa e até
serem accessiveis ao tacto e a outros
meios de verificação e de experimen-
taçáo.

O seguinte facto, que um estimado
confrade nos envia para ser publi-
cado, prova ainda uma vez a evidente
producçâo d'esse phenomeno e vem,
como tantos outros, attestar que a
existência do perispirito não é uma
creação gratuita e hypothetiea dos
spiritas, mas é, ao contrario, um facto
de observação incontestável, sendo
elle o intermediário indispensável do i
espirito em todas as suas manifesta-
ções, pelo menos em um meio mate-
rial e grosseiro como o nosso planeta
e, porventura, a sua atmosphera.

Eis o facto :
« Ha cerca de 2 mezes o revdm. vi-

gario de uma das fregttezias d'esta
Capital, achando-se só na sacristia,
depois de haver celebrado sua missa,
viu chegar-se a elle uma senhora
idosa, bem trajada, a qual lhe pediu
instantemente que fosse n'aquelle dia,
sem falta, á casa do general T., que
desejava confessar-se, indicando-lhe a
rua e o numero da casa.

Dirigiu-se o vigário á casa indicada
e ahi encontrou o general lendo um
jornal. Dissedhe o fim a que vinka, e
ficou perplexo ao ouvir aquelle dizer
que não cogitava disso, que sen mal
não era tão grave e não o mandara
chamar.

Pedindo-lhe p general os signaes da
senhora que assim o fora incommodar,
o visitante apontou para um retrato
que pendia da parede, em sua frente.

emquanto a niae Martha benzia-se, dizen-
do fi meia voz : cruz, canhoto ! Que demo-
nio de honiein ! Pregou-me um susto de
me fazei* quasi cahir !

Nao tem nada, minha mãezinha, mi-
ilha querida, mãe Martha. Os raios sáo
acompanhados de fortes trovões—e eu caio
aqui como um raio, para pedir-lhe caie,
daquelle perfumado café; de que só vocô
no mundo possue o.segredo, como eu o de
a. amar, amar, amar, ató morrer.

Isto era acompanhado de abraços, qne
suspendiam a velha dois palmos do cinto.

Me largue, seu Cardoso !
SO se me prométtér o cafezinho quen-

te—ijiientinbo— quentissinio— e... e... com
aquelles bolinhos, oh ! que bolinhos do
céo !

Dou cale com pilo, que os bolos já se
acabaram.

Vá feito'; mas, então, dou-lhe mais
duas rodadas.

E o maldito a rodar com a velha, e a
velha a gritar que a largasse.

- Venha cá o bom cale ; mas... vocês es-
Nao tenham ciúmes de mim,

Foi aquella senhora.
E' impossivel, respondeu o ou-

tro. Esse retrato é de minha mãe, já
ha muitos annos fallecida.

Ia o vigário retirar-se, quando o
general, levado por súbita inspiração,
resolveu acceder ao convite e fez a
sua confissão.

A' meia-noite, sem que nada pre-
nnnciasse tal acontecimento, o gene-
ral T. falleceu repentinamente.

Não ha lueta possível, disse sor-
rindo o vigário, ao narrar esse facto ;
elles lançam mão de todos os meios e
vão fazendo uma propaganda irresis-
tivel.

Quanto ensino nesse facto tão sim-
pies ! »

COLLABORAÇÃO

tavani aqui .
por este amor ardente que voto á bella mãe
Martha, a erealnra mais angélica que co-
nlieço quando h-m bolos para dar ã gente.

—Pois olha : não calculas como esta-
vam soberbos os que tivemos hoje.

Maldita mae Martha, feia e damnada
velha, (pie nao me guardou nem üm ! Eu
te esconjuro, velha do inferno !

Ah! me chama damnada, eme escon-'tira ? Tanto melhor, que nao lhe douiu.ru i i»"."" ",v- ' ,a"v .-«."w ..ji
òs (pie eu tinha guardado para mim.o 

que ! miiiha vida! ainda tem
reserva'.' Ch ! que vida !— oh (pie vida : on
(pie prazer ! Minha encantadora mãe Mar-
tha, não leve a maio que eu disse; sao
arrufos de namorado; eu te amo— eu to
adoro graciosa creatura. Venham os bolos.
A' secua os bolos. VocOs nao querem
mais, (pie.já encheram o bandulho. Agora
o negocio e só coinniigo. Vamos minha doce
mãe favo de mel do meu coração, nuvem
adorada dos meus olhos; vamos com isto,
que estou a morrer de fome. Vocôs nfto
sentiram a minha ausência, rapazes? .

Ondeestivestej Cardoso?
- Calculem que já nfto podia tolerar o

nigárró do .losé Maurieio a explicar ana-
toinia e os arrotos do perd de roda do

Y EXÇOMMUNIIAO

« Eu não vim perder, mas salvar
os homens. Deus não quer que se
perca um só d'esses pequenos que
elle me confiou. »

São affirmações cathègoricas conti-
das nos ensinos do Divino Mestre.
confirmando o artigo do velho credo
mazdeista referente á remissão dos
peccados. Como ousa o homem, depo-
sitario d'esses ensinos, arrogar-se o
direito de condemnar seus irmãos, de
cuja direcção elle crê, ou diz achar-se
encarregado, a uma eternidade de
penas — elle que só pôde julgar pelas
apparencias, sem penetrar nas inten-
ções, conhecer os sentimentos íntimos
daquelles que assim condemna sem
remissão ?

Jesus legou a seus discípulos, es-
piritos lúcidos, grandes por sua sim-
plicidade, abnegação, humildade e
caridade, apezar da condição humilde
em que se incarnaram, com o fim de
ferirem mais cs ânimos, quando suas
faculdades se manifestassem brilhan-
tes no curso de suas missões, o poder
de ligar e desligar na terra o que
seria ligado e desligado no céo.

Simples de coração, inspirado s por
espíritos de grande elevação, seus
pru;ect,ores espirituaes, elles não fa-

ziam mais que traduzir em voz nu-
mana o que lhes comraunicavam esses
protectores, o que já estava feito no
céo. Elle, porém, não disse que esse
dom seria transmittido, como uma he-
rança, a todos os que, no correr dos
tempos, usurpassem o titulo de chefes
da propaganda da boa nova.

As idéas messiânicas propagadas
pelo império romano, já então em
manifesta decadência, soffreram muito
com o contacto d'esse cadáver em de-
composição. Foi-lhes necessária a pro-
videncial invasão dos bárbaros do
norte, para inoculai-lhes um sangue
novo e generoso,para, semeadas nessas
intelligencias ainda incultas, mas não
corrompidas, produzirem a arvore
cujos fruetos hoje saboreamos. Afim,
porem, de pôr-se ao alcance da com-
prebensão dos novos adepto*, conter
suas paixões violentas, foi preciso
apresental-as com um cunho de dureza
que os aterrasse.

Das ameaças, necessárias então
para reprimir o Ímpeto das paixões^
o clero passou ao facto, e, esquecido
dos ensinos do Divino Mestre, arro-
gou-se o direito de condenmar sem re-
missão, de impor a sua vontade ao
Senhor da creação.

Foi unia das coisas que mais con-
tribuiratíi para desacreditar o catho-
licismo — a ostentação com que o
clero prodigou as excommunhões na
idade média, ferindo todos aquelles
que se antepunham ás snas desarra-
zoadas pretensões.

De que soffrimeutos e expiações
foram ellas a causa !

Cumpre-nos agora apresentar-vos,
resnmiüdó-as, manifestações que obti-
vemos, em dias consecutivos, de dois
espíritos soíFredores que oecupavam
uo mundo posições salientes no clero.

Um d'elles veiu bastante pertur-
bado e sofredor. A imagem que se
estampava em sua mente, e que,
por sua ligação com o médium, se
reflectia na d'este, era a de um
homem envolto em espessas trevas,
padecendo uin sttpplicio sem fim. Ao
mesmo tempo que esse quadro íluidico
seguia-o por toda a parte, assaltavam-
lhe a mente blasphemias horríveis.
Elle excommtingara, convencido de

Torres Homem a explicar ehimieã. Quem
me livrará destes homens? dizia eu sempre
còmniigo ; mesmo porque eu riflo posso
conipiehendel-os, e tenho medo de saber
mais do que elles, quando chegar o dia
dos exames. Nem que eu tivesse pedido

boca; domingo atrazado, ehega-me,
Zcierino,

.. como a
por
como se cabisse <lo céo, o primo
que tem uma innft linda, como.
mfle .Martha quando faz estes paradisíacos.
vernáculos e pathetieos bolos.

Seu Cardoso esta doudo, Martimzinho.
-- Deu com o meu mal, mae Martha.

Estou e estarei doudo. emquanto meu tio
Anselmo não me der a aurora das minhas
felicidades, ò oecaso das minhas desven-
fiiras: a minha deliciosa prima Gèrtru-
cíés.— Ali ! (íertrudes, Certrudinha ! tu
6s..'. os.» O que é.lulio, uma rapariga por
qüeiu il ígente esta enleitieado?

Ora, qu< tolo! E' a porta inferi.
- Poria LnfürÚ Vou dizer isto a ella,

porque acho bonito; mas não será coisa
riiini Jitilo;? Olha (pie eu não stíí latim,

-limai coisa ruim, meu palerma ! En-
conira-se esta expressão nas Tristes de O vi-
dio, applicadá pelo divino poeta íí bella
Helena; rainha dos argouautas.

_ Perfeitamente:.'¦! SO chamarei agora a
Qertrudihhá. minha )torta, inferi.

Mas explica-lhe,ajuntou Martim o que
mimosa.quer dizer esta expressão

_ E o ([lie quer dizer, i;meu cara de
mamar crianças?

Quer dizer : entrada dos jardins das
Euinenides. ...

_ Kumenides! Eumemdes sno as íu-
rins. Eu nfto sei latim ; mas isto sei muito
bem. ;¦:: , ti ,. .',

Não (*•, Cardoso ; hguradamente to-
ma-«e Èumenides por filhas da luz; tanto
que Codofre.do de BülhOès, em sua viagem
a Falhos, chama as patas, dotadas de uma
bellex.a brilhante como a da luz, as di-
vinas Eumeuides. ¦¦¦¦ ,(lodofredo de Bulhões, seu patife!
(iodofredo de Bulhões, o grande vulto
«Ias cruzadas foi a Pai hos e ás patas ? !

Uma gargalhada, tanto mais rasgada
quanto nos esforçávamos por guardar o
sério quasi desapontou o Cardoso, que era o
chefe dos vadios e gaiatos da escola, e que
tinha, com effeito, tanto espirito quanta
Ignorância.

Tomando pe, o rapaz cahiu também na
gargalhada, dizendo com o maior cynismo:

Quando vocês iam, eu já vinha, meus
melros. Então pensaram'que eu enguli
as petas? Era preciso que eu não conhe-
cesse abisca (pie vocês são. Aqui só ha
dois homens sérios: um é Max, o outro
elle dirá quem é.

Está bom-- esta bom, < lardoso ; conta-
nos a historia cios teus quinze dias de au-
sencia.

Já vejo que vbeís sentiram a minha
ausência.

Isso nfo se põe em duvida.
Disse Max, logo a coisa 6 seria e lá vai

verso. 6 primo Zelerino veiu mesmo, como
se diz : lúpus in fábula, por me salvar
do .Toso Maurieio, mais do Torres Homem,
(pie sao dois amoladores.

Oh ! já sabes latim?
Qual ! isto foi tudo o que aprendi no

padre mestre Santiago; porque elle repe-
bia-o constantemente. Mas o Zeferino tra-
ziauma commissaq: era levar-me a Ita-
bòrahy, para curar minha tia, (pie estava
clêsenganadáde um frouxo. .Já ouviram?

Se ouvimos ! E tu córrestea salval-a l
Corri a salvar-me dos meus dois ca-

ceies ! Creiam vocês ou não creiam, sem-
pre lhes iigb que eu possuo o tino medico,
tal qual como a mãe Martba possue o dom
de fazer bolos. Pelo caminho fui pensando"naentaladela o, já quasi ao chegar, lom-
brei-nie de uma receita do Santos Peixoto,
do Campo (irande: torraivèm uma telha
unia porção de minhocas, reduzir tudo
a pó....A telha também?

Vão bugiar! reduzir as minhocas tor-
radas a pó, e dar, ás pitadas, n'agua
fria. Está salva a pátria ! Cheguei e, com
ar doutorai, mandei retirar todas as gar-
rafas, mesmo nas ventas do medico, e pre-
pa rei, sem ninguém saber, a minha droga.

Em menos de seis horas parou o frouxo.
Viva o Cardoso! Que talento de ra-

naz ! 'Nasceu 
para medico.

Em summa, meus filhos, prepa-
ram-me uma festa estrondosa para do-
mingo ; o eu que nunca os esqueço, por
causa dos bolos da mãe Martha, vim bus-
cal-os Vámobt

(Continua).
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que sua victima ia soffrer uma éter-
nidade de dores; por isso persegue-o
essa imagem, afim de n'ellédespertar
sentimentos de compaixão è amor.
Elle pretendeu fazer d-aquelle que è
todo amor, justiça e misericórdia, um
instrumento de seus ódios e paixões;
por isso seguem-n'o essas blâsplíemias,
de cuja repulsa nasceiâ a corr.cçãü
de suas idéas sobre a divindade.

O segundo espirito também na vida
lançara mão d'essa arma, mas só-
mente para intimidar, sem ligar-lhe

o desejo de que sua sentença se cum-
prisse. Elle apresentou-<e calmo, con-
versando e, mesmo, aconselhando;
mas de repente, èéiri motivo algum,
Comoiusensivelmente, dizia: «Te ex-
comniuiigo; te excommiítígo, »

'Dissc-ms 
depois outro espirito que

elle assim procedia no espaço, _ com
todos que encontrava em seu caminho.

Temos ahi dois factts que nos de-
monstrám que a excommunhão é sem-
pre um crime aos olhos de Deus.
Aquelle que lança mão d'essa arma,
ou crê r;a efficácia de sua sentença, e
então infringe o preceito divino de
amor a seu próximo como a si mesmo,
d'onde o soffri ina nio e a expiação;
ou não, e n'este caso mystitica e
iorna-se victima de espiritos brin-
cadòres.

E. Q.
MUnc* 'MêJtKVWÊKí JxrrrT^&zsmnwBMBtKM

J. B. ROUSTAING

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos

Evangelhos segundo Matlicus, üarcos
e Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA
« K' o espirito que vivifien ; a

cume do nada sorve :
as palavras que tos digo são

espirito e vida. •
( João, VI, v. Ci !

« ri lelra mula, e
vivillea. »

o espirito

III. v. C.)( Puulo, 2° epístola aos Corintlilos, c.
LUCAS

CAPITULO I, VERS. 5 — 25
APPARIÇÃÒ DO ANJO A ZACHARIAS, —

NASCIMENTO PREDITO DE
JOÃO : — ZACHARIAS EMMUDECIDO

N. 4 QUA ES SÃO ÓSENTIDO K O À l-CAXCIÍ
diéstas palavras que ditastes triediumnica-
mente,por occasião da duvida de Zacharias:
«Porque é sábio o homem, que se conserva
cm guarda contra, o desconhecido»'?

N\ 6. A' vista d'esta PHRASE : -IJ-nsiMi-
mOS SOBRE AS PALAVRAS do (()>}<) OU CSpi-
rifo quti se manifestou a Zachávicis, A Rios-
peito de.íiyias', palavras REPETIDAS 13
coxi-iiiiiAiiASiywís tarde peta opinião e a
tíózjjublious :—sim lüüas era João c jofi.0 I i-
nha sido li lias»;

1'.' QUE SK DEVE ENTENDER 1'ORISTo: " / '"-

lavras repetidas a confirmada* mais (arde
pela opinião e a voz publica^».'

«João era geralmente considerado
pelos judeus como o pYòphéta líllías
vindo de novo étítre elléá;'; é precisa-
mente porque a opinião geral attribuia
a doão a reapparição de 15 li as, que
as intèrpelláções foram dirigidas a João
a este respeito, no decurso de sua
missão e que as palavras dos phari-
seus, também a este respeito, foram
repetidas a Jesus por seus discipuls.»

_°. E' verdadeiro,segundo estas palavras:«Sim, Elias era. João c João Unha sido
Elias,» dizer que as palavras do v. 17: «Elle
irá diante do Senhor, o Deus dos filhos
(V Israel, no ksimkito e na virtudes de
Elias,» tinhahi assim como .sentido oceulto
e UNJCO verdadeiro, no pensamento e li ri-
guagem dò anjo, assignálàí o espírito do
propheta Elias corno indo rèiucarnar-se no
corpo (Vossa creança «pie ia nascer de Isa-
bel e de Zucliarias ?

«Sim, certamente.

Que este sentido oceulto nao devia ser ex-
plicado sen&ò mais tarde e pela revelação
spirita, vindo explicar, em espirito e verda-
de, a lei natural de reinçaruaçao em sou
principio é suas conseqüências?

Sim: mas esse sentido oceulto (ora
presentido desde a origem.»

N. 7. Nesta phrase : «Os espiritos do
Senhor revestem muitas vezes uma libre,
infima aos olhos dos homem, segundo os
seus preconceitos no que toca ás condições
sociaes, afim de levantarem a humanidade;
e a sua dedicação sabe produzir-se sob todas
as fôrmas», que sentido deve-se lioak
a ESTAS palavras : « Uma libre infima,
aos olhos dos homens, segundo os seus pre-
conceitos no que toca âs condições so-
chies»?

«Falávamos de João; vede o nível
inferior de Jesus no ponto de vista do
vosso mundo: Que posição oecupava
elle? Que posição oecupavam os após-
tolos, 05 discipulos zelosos e lieis do
mestr. f —Homens, não achais ainda
exemplos nas classes mais baixas, no
vosso ponto de vista, d'essas dedica-
ções, d'essa elevação d'alma que o
vosso orgulho quizera não ver senão
nas classes elevadas da vossa socie-
dade, ao passo que, para vergonha

me-sua—é ahi, geralmente, que ellas
u js se encontram ?»

«E' sah'o em não se atirar cegamente
a toda idéa nova, não acceitar por
boas todas as .'. aximas pregadas com
mais ou meno-: eloqüência; é preciso
sondar cada coisa, cada idéa; é neces-
sário ver, não com òs olhos do corpo,
mas com os da intelligencia; cumpre
ouvir, não com os ouvidos de carne,
mas com os da alma ; o homem deve
raciocinar, estudar, inteirar-se de to-
das as coisas ; eis porque dissemos que
Zacharias foi ferido de mutismo, mas
DE MODO ALGUM por ler duvidado.*

«Que pedia elle? Uma prova de que
a appariçãò não era um erro, uma ai-
luciuação de seu espirito; foi pois
urna prova que recebeu e não um cm-
ligo. Pode o Senhor reputar no ho-
mem como crime a sua ignorância ?»

>N. 5. A' vista d'estas palavras de Zacha-rias (v. 18)'. «Pelo que conhecerei eu a var-
de.de do que me dizeis; porque sou velho e7ninhamulher A já adiantada em annos ?»como devem ser entendidas, na respostado anjo ou espirito enviado (v. 19 o 20), es-tas palavras: «Porque não creste em minhas
palavras que se cumprirão cm seu tempo ?

«Zacharias pedia, nós vol-o disse-
mos, simplesmente uma prova e sem
idéa preconcebida, tampouco de duvida
como de negação; pedir uma prova
era, pois, não crer, nas simples pala-
vras ouvidas, que a coisa se devesse
dar»*

provações que crê mais próprias para
o seu adiantamento, mas estas prova-
ções parecem lhe sempre, terríveis:
seiíte-se tão fraco no passado, que ?.._•
vida de sua força ho futuro. E' então
que começa a perturbação, estado de
anciedade—precisa ao principio.—de-
pois angmenfando de intensidade, e
perdendo em lucidez á proporção que
o invólucro que elle deve revestir se
fôrma rio seio materno;—invólucro do
qual elle se approxima desde o co-
meço da concepção, por um laço flui-
dico, espécie de cordão que se
sempre, — rec ihduziüfl 0-0, por

retrai
assim

dizer, cada vez mais, pára a sua fu-
tura prisão; urna vez operado o nas-
cimento, o espirito está ligado con:-
pletamente ao corpo e não pode mais
separai'-_ey entra em suas provações;
soífre então si conseqüência da pertui-
bação que, todavia, muda de caracter:
já não è a angustia dos primeiros mo-
mentos ; é a conseqüência do entor-
pecimento oçcasioiiado pela matéria até
que, desenvolvende-se essa matéria, o
espirito possa pouco a pouco recupe-
rár uma liberdade relativa.**

«Pensais que possa acontecer o mes-
mo com um espirito purificado que
toma essa veste de carne, como um
uniforme que o pode collocar em con-
dições de prestar mais serviços ã sua
pátria ?»

*E' com alegria então que soífre
as compressões da carne ; e, desde o
seio de sua mãe, em quanto os laços
entre o corpo e o espirito não estão
apertados, o espirito livre aprecia
a extensão da obra que lhe é distribui-
da e da confiança que seu senhor lhe
testemunha, e grande é a sua alegria!
—Nilo está, desde a concepção, sub-
mettido inteiramente ao jugo da carne;
conserva, de alguma sorte, certa in-
dependência; não soífre, e isso sem
nenhuma angustia previa, senão o en-
torpecimento oceasionado pela matéria
no momento do nascimento, quando o
corpo prende o espirito, e até que, de-
senvolvendo-se essa matéria, possa,
pouco a pouco, recuperar uma liber-
dade relativa. João era cheio do kspi-
rito s.ANTO desde o seio de sua mãe,
isto é, estanòo nas condições de um
espirito nniiio elevado, attrahia a si
os seus pares e os seus superiores para
o assistirem.»

(Continua)
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N. 8. QUAD e' o sentido destas palavras
(v. 15): «Não beberü vinho nem nada do
que pode embriagar».'

«Os homens consagrados ao serviço
de Deus eram adstrictos a uma exis-
tencia especial; a abstenção das be-
bidas espirituosas on fermentadas en-
trava em suas obrigações; os hebreus
votavam muitas vezes uni li 1 lio ao Se-
nhor, sobretudo quando o tinham de-
sejado por muito tempo e era o pri-
mogenito, como muitas mães, entie
vós, votam seu filho á Virgem.>

E o díestas palavras (v. lõ); «Será. cheio
do ESPIRITO santo desde o seio ele sita
mãe»}

«As vozes de alem-tumul» vosrevé-
laram, vos ensinaram,—spiritas—que
angustias soffre o espirito que vai in-
carnar-se de novo, pasra cumprir suas
provações, quaes são as suas inquie-
tações sobre o resultado de suas no-
vas provações;—qual é a perturba-
ção que d'ahi resulta, angmentando
sempre até á occasião do nascimento
e subsistindo ainda, posto que se en-
fraquecendo, durante o primeiro pe-
riodo da infância mat«rial.>

«Vós o sabeis ; o espirito, depois de
ter expiado, na erraticidade, mediante
stffrimentos ou torturas moraes pro-
porcionadase apropriadas aos crimes
praticados, ás faltas commettidas, en-
tra na phase da reparação ; escolhe as

O SPIRITISMO ANTE A SCIENCIA
POR

Gabriel Uelaune
QUARTA PARTE

CAPITULO IV
o perispirito durante a desincarna-

ção. Sua composição.
(Continuação)

Para não fatigar os leitores com
uma fastidiosa compilação, nos 11 mi-
taremos a citar a historia seguinte,
contada pelo cavalheiro des Mosseaux,
que exprime-se, deste modo falando
das apparições de espiritos :

«Estes factos estão confirmados
hoje por obras anglo-müericanas mo-
dernag, que publicaram sábios, taes
como o grande juiz Edmouds, presi-
dente do senado, ltoger, Bavie, Gré-
gory, professor da Universidade de
Edimburgo. Entre os factos innumera-
veis d'essa •rdem, eis o que contava, a
quem quizesae ouvil-o, o homem menos
catholico do mundo e o mais sceptico
—lord Byron:

«O eapitão Kidd me disse: uma
bella noite acordei-me na minha rede
e «enti sobre mim p1 guina coisa pe-
sada; abri os olho», «ra meu irmão
uniformizado, deitado ao travez da
minha cama.

«Eu quiz suppor que essa visão não
«ra maia do que um sonho, e de novo
fechei os olhos para adormecer. Mas
o mesmo pe«e se fez sentir e eu tor-
nei a ver meu irmão deitado na mesma

posição. Estendi o mão e toqiièi nó
seu uniforme ; estava molhado! Glia-
mei, alguém veiu, e essa fôrma hu-
mana desappave.ceii. SiyU.be mais tarde
que n'essa mesma noite meu irmão se
afogara no Oceano indico.»

Os factos abundam para. de-inons-
trar a sobrevivência e manifestação
dos espiritos que deixaram a terra.

Não continuaremos a nossa, euu-
meração, e, reportando-nos ao livro
de M. Dassier, tomaremos suas notas
principaes, deduzidas de milhares de
observações.

O ser postliumo possue, como o
duplo fluidico do homem, uma tórma
claramente definida que reproduz a
physionomia eo conjuneto pbysico do
defuucto.

O espirito nessas condições passa
atravez dos obstáculos materiaes que
se lhe quizessem oppôr, sem iucom-
modar-se de modo algum. Vimol-o en-
tregar-se habitualmente ás mesmas
oecupaçoes que durante a vida. e ces-
sar de repente suas manifestações.

RI. Dassier, positivista, negava a
principio que a sobrevivência fosse
possível ; vencido depois pela evi-
dencia, reconheceu o erro em que
laborava e proclamou a existência do
ser postliumo. Mas o que ha de mais
curioso é que elle não a admitte in-
definida. Crê que o phantasma não
tem senão uma existência momenta-
nea, devida á pouca força vital que
fica no corpo depois da morte.

Elle não pensa que, destruído o
cérebro, o ser postliumo não pu-
desse praticar actos intel li gentes; ir,
vir, falar, etc. Acha que esse phan-
tasma se dissi lve lentamente, para
entrar no grande todo.

Sobre que baseia a sua apreciação?
Em que as manifestações não se
reproduzem sempre.

Esta razão é especiosa, porque
ellas cessam em geral quando se sa-
tisíaz a vontade do ser que se mani-
festa, e desde então não ha mais ne-
nhum motivo para continuar a sua
producção ; além disso milhares de
communicaçõesque recebemos todos os
dir.s nos afünuam que a alma é bem
immortal, e que, longe de dissolver-
se lentamente, vai, ao contrario,
crescendo moral e intelectualmente.
Sim; mas M. Dassier não crê nas
communicações, elle suppõe que ellas
são produzidas pelo duplo íluidico da
pessoa que evoca, pelo que elle
chama «ether raesmerico.»

Basta, para combater esta theoria
arriscada, fazer notar que os mt-
diums estão absolutamente no seu
estado normal quando recebem com-
municações. Se não houvesse rela-
ções com o mundo dos espiritos
senão por meio de somnambulos, po-
deriamos admittir que a dupla per-
sonalidade int.ervie.sse. mas os nossos
mediums estão perfeita.'.ente desper-
lados, e, de mais. a ! vi.othese de
M. Dassier íiãoexplicana ainda todos
os casos da mediumnidade.

Admitíamos por um instante que
a personalidade mesmo ica do me-
dium esteja em acção; essa persa*
nalidade, suppondo que ella repro-
duza exactamente a cópia intellec-
tual e physica do médium, não pode
adquirir, pelo único facto da sua
mudança, qualidades que não possuía
antes.

D'ahi como explicar as communi-
cações recebidas em línguas extra-
nhas, o hebraico-syriaco de M. Des
Mosseaux e as faculdades do cai-
xeiro de armazém, de que fala Cox,
que tratava dos mais altos assumptos
da philosophia ? Não; uma doutrina
como a de AI. Dassier não ó accei-
tavel, e longe de destruir, como elle
tem a pretensão tas incommodativas
alluciiiações do spiritismo», não faz
senão confirmar mais profundamente
a nossa fé, pelos numerosos arga-
mentos que o seu livro oíferece.

(Continua.)
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Agentes do «Reformador»

Amazonas—O Sr. Bernardo Ro-
drigues de Almeida, em Manáos,
rua José Paranaguá n. 2.

pard—O Sr. Recaredo Laude-

gario da Silva Prego, em Belém, rua
Conselheiro João Alfredo n. 16.

Ceará —O Sr. Demetrio de Cas-
tro Menezes, na Fortaleza, rua 24
de Maio n. 242.

Rio Grande do Norte—O Sr.
FortunatoRufino Aranha, no Natal,
rua 13 de Maio n. 51.

Parahyba—O Sr. Emiliano Ro-
drigues Pereira, na capital, rua da
Viração n. 2 7.

Pernambuco—O Sr. Theodomi-
ro Duarte, no Recife, rua Primeiro
de Março n. 7.

O Sr. Joaquim Pessoa de Men-
donç.a, em Goyana.

Alagoas— O Sr. Elyseu Gomes,
em Penedo.

-.;¦ tf.

Scro-ipe—O Sr. C. Campos, em
Aracaju, rua Aurora n. 7.

Bahia—O Sr. Manoel Ferreira
VillasBoas, em S. Salvador, rua de
Santa Barbara n. 114.

O Sr. Francisco Xavier Vieira
Gomes, na Cachoeira.

Rio de Janeiro—O Sr. Luiz Bap-
tista Coelho, em Petropolis, rua 1 5
de Novembro n. 50.

O Sr. Luiz Lopes da Silva, em
Friburgo.

Ü Sr. Júlio Feydit, em Campos,
rua Visconde do Rio Branco n. 36.

O Sr. Maximiano* Gomes dos
Santos,, em Apparecida.

O Sr. Mariano Rebeílo da Silva,
em Pureza.

O Sr. Ignacio Cândido dos Pa::-
sos Cortes, em S. Fidelis.

O Sr. João Antônio Laçar, em
Cantagallo.

Minas Geraes—O Sr. Modesti-
no Armide, em Ouro Preto, rua das
Escadinhas n. 1.

O Sr. Deocleciano Vieira, em
Uberaba.

O Sr. Thomas José da Silva,
em Varginha.

O Sr. José Monteiro da Silva

Junior, em Sacramento.

O Sr. Capitão Agostinho Lopes
de Oliveira, em Barbacena.

S. Paulo—O Sr. Antônio Gon-

çalves da Silva Batuira, na capital,
rua Lavapés n. 6.

O Sr.. Benedicto José de Souza

Junior, em Santos, rua General Ca-
mara ri. 1 26.

O Sr. João Manoel Malheiros,
na França, rua do Commercio n.
16.

O Sr. Joaquim de Carvalho
Leme, em Guaratinguetá.

O Sr. João Baptista de Camargo,
em Piracicaba.

Paraná—O Sr. João Moraes Pe-
reira Gomes, em Paranaguá.

O Sr. Antônio Simplicio da Sil-
va, na Lapa.

0 FILHO PRÓDIGO
Pois que todo o qué' vem á vida ter-

rena soffre dew.de qtte nasce até que
morre, sera jamais gozar perfeita feh-..
cidade, é de rigor concluir qne todo o •

que vera ávida terrena já vera car-1
regado de culpas ; do contrario 0 sof-
fnraentQ seriai obra de injustiça', que
clamaria contra oGreador.

mens,',na terra, por 
"sua tlieòria^

vida única ; mas, sim, -pode-ó fazer.0;;

spiritismo pela das? vidas' suce^y%
e soíidáriasVdermoxlpque fá.-:yue veni

á uma, traz ás máculas de suas obras
•rias passadas; donde o soi1rimentq;na

presente., l-?.^y
Ora, se Deus concede a séusmlhos

a pluralidade de existências,- ,para#-
varem (Punia íis' máculas dão outras, e.

Santa Catharina—O Sr. Joa-
quim Antônio S, Thiago, em S.
tfrancis.cò.

Rio Grande do Sul—O Sr. Car-
los Pareta, em Porto Alegre, rua
Ramiro Barcellos n. 281.

O Sr. Miguel Lino do Moraes
Abreu, no Rio Pardo.

Matto Grosso—O Sr. Flavio_
Crescéncio de Mattos, em Cuyabá.

Portugal e seus Domínios—O
Sr. Claudino Netto, no Porto, rua
Corpo da Guarda n. 30, 30 andar.
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0 softrimento,,(íízera os de Roma, hão condemna, cousèqdenfáíieiitè, i-

quo não admittem vidas múltiplas, ó' a penas eternas, como cnsinárn' os dè;.

consiMiuoncia do peccado original; e, fioma, é ã&tíiW^ê f^0:-(^^:^
pois, todo o que vem a vida:/ii-rrena, Ualvnção dçiqdoi¦^^'I^tíiít)^^r^*

vem inquinado do-venoliodaquelle salvação .universal.
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EXPEDIENTK

No nosso numero de Io de Março pro-
xirao passado anuunciámos a todos os
nossos assignantes e leitores, e, em ge-
ral, a todos os nossos confrades, que de
31 (faquelle mez em diante, normaliza-
riamos a sahida do nosso jornal; porém
motivo imperioso nos coagiu a faltar-
mos com o nosso compromisso.

E' o caso que grave e prolongada
moléstia obrigou a guardar o leito o
bom Leopoldo Cirne, incansável vice-

presidente da Federação Spirita Lira-
zileira, que é o encarregado especial da
confecção d'este jornal.

Pedimos, pois, a todos a quem nos
dirigimos desculpa, esperando que, em
visto de tão poderoso motivo, nos será
relevada a falta que involuntariamente
commettemos.

Felizmente, podemos annunciar aos
nossos confrades e mais leitores que o
nosso bom confrade já se acha em via
de restabelecimento, e, em breve tempo,

graças á misericórdia de Deos, estará
entregue á faina diária que tanto tem
depauperado o seo organismo.

poecado. . yy«v;!'
Be os de Roma tivessem razão,todos

os homens sofireriain .igualmente,,^
não veríamos, ua terra, uma. escala

quasi infinita;(tô'soílrimentos. -

À variedade/- dizem,, procedei ddã

peecados; pessoaes^ mais ou .menos

graves,"qué, no^decurôo da vida,, se |
-íij«nUuírwo qtte-nos é legiufe-pelft-eullmr
de nossos primeiros pae?.

Parece procedente o argumento ;
mas um íaclo único, de observação
universal, reduzil-o-ha á mesquinha

condição de íòía chicana.
Ksse facto é o de solírer, muita vez,

mais que o vicioso, o homem virtuoso;

quando, se procedesse o que dizem oh

de Roma. este deveria solTrer menos,

e aquelle soffrer mais. Além de que
está escripto: «o pae não responde

pelas culpas do filho', nem o filho pelas
do pae ; mas cada um pelas próprias
culpas.»

F; ensino sagrado e, portanto, in-

suspeito aos de Roma, este que der-

roca em seus fundamentos o tal sym-

bolo do peecado original.
K, demais, como passar o peecado

de Adão e Eva a seus descendentes,

que é falta do espirito, quando os de

Roma sustent 111 que Deus cria o espi-

rito para o corpo de cada ser humano V

>Se Adão e Èva creassem os espiri-
tos de seus descendentes, era admissi-
vel que lhes transmittissem a culpa

dos seus.
Uma vez, porém, que o espirito do

pae e o do filho procedem directa-

mente de Deus, como herdar um as

mazellas do outro ?
Isto é bom para o corpo, que é ge-

rado pelos paes carnaes, e que, por
isso, herda destes os seus vi cios cor-

poraes.
Os de Roma não podem, pois, ex

plicar o softrimento universal dos ho

£- ¦() inferno com- suas penais-eternas
não se compadece;' -cTim ávida -mulu-

jlla para os' eufpá'clos ";;e lavárenr-tfô
sunsValtas. Ôu uma,fM'outra coísa^

pois que as duas se repeliem:

Qual dellas será a vm-dédara^?
Oüeni terá razão: o spiritismo ou a

igreja romana :.
4 - -A^ -iriCili d«TI- d ó -1 \\ mprod ígo::" ^TWW
])rehem!i'da era e.'piri!o e verdade,
corta toda duvida.

0 filho pródigo é o symbolo do pec-
cador (pie tnmsgivdiu a lei do Pae,
mas qué, arrependido de sua lalut,
volta ao cumprimento daquella lei.

E, pois, todo o que se arrepende
de seus peecados e pede perdão a
Deus, é filho pródigo.

K a parábola ensmn qtm iSfo é roce-
bido com iesías [velo amoroso pa;y
donde a conclusão çlp (pie todo o (pie

se arrepender se salvará.
Demais,Jesus disse qué hem uma das

orelha* do seu rèlmiino se pefdèriti) logo

todo o peccador ha de ter o seu dia de
arrependimento, por mais endurecido
(pie seja, para que se cumpram as pa-
lavras do Divino Mensageiro, que, dis-

Be-o Elle, não passarão, embora pas-
sera céo e terra.

K, pois, a divina parábola derrocáo

támosx) edifício çlo romanismo, e ergue

sobre suas minas b do spiritismo.
Salvação universal—c uão penas

eternas!
Doutrina spirita —e não doutrina

romana!

NOTICIAS
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Na nossa secção «CcdlaboraçãjO»,
que estará sempre franca a todos os
confrades (pie desejem nos auxiliar,
enviando-nos o produeto de suas ins
vestigações ou de trabalhos impor-
lantes de i>ropaganda, bem redigido-
e em conformidade com a orientação
apirita inspirada nas obras do nosso
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mestre, da qual nos ejsforcamp.fi Rem
pre por aproximar-nos, damos hoje
á estampa üin artigo siib.soripto por
um confrade, cujo concurso agradece-
mos e ao qual não podíamos ser indif-
fèrentes.

O thoma escolhido foi a caridade,
essa .virtude preciosa e rara, cuja pra-
fcicaaccessivel a todos pode ser des-
dobrada, em tão múltiplos planos, por
todas as formas o em todas as condi-
ções, poivMiais humildes que sejam.

Vasado em um estylo singelo e
traduzindo uma espontânea exhorfca-
ção partida da sinceridade do seu
auetor, o trabalho do nosso confrade
não ó propriamente uni artigo doutri-
nario, nem encerra grandes arrojos
de imaginativa, mas contém pelo me-
nos alguus amorosos conselhoa dignos
de serem benèvolamente acolhidos.

Puhlicando-o, encorajamos o novel
escriptor a prosegulr na sua tu reta o
acreditamos ser agradáveis aos nos-
sos leitores.

TESTEMUNHOS VALIOSOS

Da excellente obra Le Spiritisme,
do Dr. Paul Gibier, èxtrahuüoa o
trecho que seguo e que attesta unia
vez maÍB,e nas melhores condições do
insuspeiçâo, os phenómenos spiritas,
esaeB mesmos phonoinenos tão vehe-
mentemente iinpugnndos até não ha
muito tempo pelas classes «cientificas
e ultimamente tão prestigiados por
eases mesmos que os atacavam como
um producto da ignorância ou do em-
buste o que,depois do haverem luetado
om vão contra a verdade, acabam por
^e renderá sua evidencia esmagadora.

Eis o trecho a que nos referimos:
« Se os homens perante cuja aueto-

ridade Bcientitica nos inclinamos, não
houvessem estudado factos spiritas por
elles relatados como observadores
coiiHcieneiosos, ficaríamos eni enibárà-
ço e concluiríamos que todas essas
pessoas são allucinadas; mas, como se
poderia suppor isso, quando um sábio
como o Sr. Alfred liüssêll Wallaeo
acaba de confirmar uma observação
d'es8e gênero, o que foi feita polo seu
amigo Sr. Sérgeãnt Cox, juriscoiisulfo
e pliilosopho eminente da Gran-Bro-
tanhaV

Eis a narrativa do Sr. Sorgeant Cox
confirmada pelo Sr. Alfred Kuasell
Wallace :

« Vi um caixeiro de balcão, som
instrucção alguma, sustentar, quando
om estado do transe, uma conversação
com alguns philosophoa sobre a razão
e a presciencia, a vontade o a fata-
lidade, e fazer-lhes frente com van ta-
gem. Eu lhe propuz as questões mais
difflceis sobre psychologia o sempre
recebi respostas sensatas, cheias de
valor e invariavelmente traduzidas em
linguagem escolhida e elegante. Entre-
tanto, um quarto de hora depois,
quando licava om sou estado natural,
elle era incapaz de responder á mais
simples pergunta pobre assumpto phi-
loaophlco,e emprega va grande esforço
para encontrar uma linguagem suffici-
ente á expressão das idéas mais com-
muns.»

Lê-se no Progressive Thinkcr, de 4
de dezembro, o seguinte, extraindo de
um trabalho da Sra. Mather, publi-
cado em 1775, em (pie ella conta
conta como uma visão celeste salvou
a vida de seu marido :

«Por muitos annos foi formidável
a appressão do rei George e do seu
parlamento; por isso, (punido a lueta
armada se deu em Lexingtou, meu
marido foi um dos primeiros a alistar-
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se, recebendo o encargo de servir de
capellão do I" regimento do Connec-
ticut, ei),n ordem de marcha para Ti-
conderoga. Os meios de communicação
entre nós e o exercito do General
Schuyler eram escassos; por isso du-
rante os mezes de agosto e setembro
de I77õ não tivemos noticias. No ter-
ceiro sabbado de setembro, achando-
me mais calma do que costumava e
depois de uni somno de cerca de duas
horas, ouvi com plena consciência,
acordando, a voz de meu marido cha-
mando por mim. Tentei levantar-mo,
mas não pude; e então ouvi de novo a
mesma voz quo me pareceu fraca e
abatida, e uma outra mais doce di-
zondo :

—Deixai que seu espirito se liberte,
com a graça de Deus.

«Então me pareceu que, deixando o
corpo alli adormecido, meu espirito
livre e Incido acudio ao chamado dt:
meu marido que me dizia:

-Vem, minha mulher ; vem.
«Fiii conduzida a uma casa de ma-

dei ia. onde encontrei meu marido
muito vermelho o ardendo em febre.
Nessa occasião ouvi uma voz dizendo:
* Ella ahi vem. Que, grande é o teu
poder, ohl Deus! » Era a voz de um
dos membros da nossa igreja, Samuel
Elmer, major do regimento que estava
junto ao leito do enfermo.

-Tocai-lhe nas costas, me disse a
voz.

«Tentei resistir, e ella acrescentou:
—Voltarcis, o a vida de vosso ma-

rido será poupada em attenção ás pre-
ces de seu rebanho.

« Eram 7 horas *da manhã seguinte,
quando eu me puz a Caminho, tarefa
penosissima, uma viagem de 100 mi-
lhas, em grande parte atravez de um
deserto. Com o corpo abatido, porém
o espirito muito animado, chegamos ao
grupo de ehonpanas assentado junto
ao lago Champlain, onde fomos hospi-
taleirameute recebidos. Ahi aguarda-
mos até o dia seguinte a chegada, da
embarcação que eu havia visto em so-
nho. Soube então quê meu marido fora
accommettido de tinia mortífera febre
palttstre. Na manhã seguinte o barco
abicou á praia.

Procurei a casa (pie vira no sonho
e encontrei meu marido viagiado pelo
major Elmer. A principio aquelle não
conheceu minha voz; inas depois con-
tou-me que na noite do meu sonho elle
havia pedido muito por mim e me
havia chamado, e que tivera então a
certeza de (pie seu podido era atten-
dido.»

MATEl.IALISAÇÕES
Alexandre Aksakof; conselheiro do

império russo, passou ha pouco por
Paris, e contou o seguinte facto a di-
versos reporters :

«Unia das maferializações quemais
me tèm emocionado, disse elle; é a (pie
eu vi em Londres, durante as minhas
experiências como médiumEglinton.
Uma noite, quando elle estava om
transe, e quando eu podia perceber
todos os seus movimentos por meio de
unia lâmpada de álcool, aí guma coisa
brancaappMreeeu acima da sua cabeça.
Ouviram-se em seguida algumas pari-
cadas. ímmediatauienteaccendia Iam-
pada de magnesr-in e colloquei em
posição o apparelho photographico
que eu havia preparado com antece-
dencia.

«Eglinton dormia com as mãos cru-
zadas sobre o peito. Apoiada no seu
hombro esquerdo via-se uma terceira
mão com uni fragmento de panno
branco, e sobre a sua cabeça uma
quarta mão.

«Um instante mais tarde apparéce:
ram duas formas masculinas que fixa-
ram a ehamma durante uns dez se-,
gundos.»
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Ao menino tempo AkSahof mostrava
as phoíographiits, observando que era.
impossível tornai' idlucÂnddu a chapa
pholofraphic.a.

Esse eminente spirita contava tam-
bem a historia de uma cruz (pie con-
fiop a um phantasma durante uma ma-
terializaçàu, e (pie o phanictsma levou
comsigo.

Essa cruz não appareceu senão mais
tarde, em outra sessão de materializa-
ção. Ella surgiu em relevo sobre a
mão, materializada e moldada na pa-
raíina, de.pnípliaiitasiiva que so mos-
trou nessa noite.

| COLLABGRaÇÀO
Oa-rid-side

Se ba bondade em teu coração; so
ha belleza em tua alma ; se ha virtude
em teu proceder; homem, pratica a
caridade. Espalha por toda parte esse
balsamo cònsqlador.

Km cpnqúis.Ça do futuro, nas Ilícitas
do presente, lembrado do passado ;
olha para esse caminho que já ficou
atraz ; vé como os gozos se bransfor-
niaram em magnas, as alegrias em
tristezas, os prazeres em desespero e
os sorrisos em prantos.

Tu Borrrésté de alguma sorte, e po-
deras ao menos calcular a intensidade
do soffrimento do teu próximo,conhe-
cendo as torturas que o seu nmargor
pode causar. Segundo as tuas forças
meu amigo, consola os jjue choram ;
dá de comer aos que tém fome, agita
aos que têm sede ; veste o esfarra-
piado; dá agasalho ao (pie está ao
relenlo. Imagina to cóllocádp cm
taes condições ; como não bemdirins
a mão amiga que te ajudasse? !

Oh! quanto amor! quanta íraterni-
dade! (plantas bellezas te adornam,
sacratissima caridade ! Mas a tua pra-
fica não se limita npchas á offerta de
uma moeda, rofleoíindn muitas vezes
o orgulho e a vairhiiTe ; nem á dádiva
de um objecto (pie representa ás ve-
vaa imiteis sobras on imprestáveis

não ! Ella é muito mais
ella é o fructo abençoado

juro; é a fraternidade em
acção.

Quanta caridade não íaz aquelle
(pie consegue restituir a paz ao seio
de uma familia V!

Ensina o caminho recto — a moral
ehristá — aquelle (pie vai peloçami-
nho tortuoso das illusões terrenas ;
evita que elle se precipite no abysmo
da perdição:". . 6 meu irmão! e ex-
ecutãrás assim a verdadeira cari-
dade!

Reparte com os (pie ignoram, um
pouco dô teu 'saber: dá de graça o
(pie de graça recebeste.

Perseyera, investiga e ajuda a teu
irmão; exemplifica, pois o exemplo
convence mais do que a palavra ;
auxilia os outros, pratica a caridade.'Repara, amigo, qne ninguém é per-
feitamente igual, nem moral nem ma-
teriaImente, o que eqüivale a dizer
que todos somos pobres, visto (pie
precisamos uns dos outros.

Eaçainos, pois, a caridade frater-
nal e pura, para depois pedirmos aos
çéps a esmola saeratissima que se
chama misericórdia divina.

Val Perus.

migainas.
(pie isso
(Io amor

A CARIDADE
Acaba de vir á luz um excellente

periódico quinzenal, sob o titulo acima,
órgão do Qrüpo Spirita Antônio de Pa-
daa. quéfuncciona em Ouro Preto (Es-
tado de Minas), á rua das Escadinhas

tn. I.
Para os nosso leitores bem avaliarem

a estatura moral (bossa folha, abaixo

transcrevemos alguns trechos do artigo
de fundo do seu primeiro numero, (pie
por si só eqüivale á melhor apreciação
que lhe pudéssemos fazer.

Kil-os:
« Com o intuito de também concor-

rermos para a propaganda da doutrina
do (ihristo viemos pedirá imprensa um
logar nas suas fileiras, si bem que nos
alistemos como humildes e obscuros
soldados.

O titulo que emeima esta folha nós o
adoptamos por ser aquelle que melhor
exprime esta doutrina.

E' a syntheseda doutrinado Divino
Mestre, como elle affirma, quando diz :
" Aniae a Deus e ao vosso próximo
como á vós mesmos ; esta é a lei e os
prophetas. »

Foi pela caridade que Deus manlfes-
tou á humanidade a grandesa do seu
amor, enviando seu Amado Filho a ter-
ra para, pela sua pregação, e exemplo,
tirar os peccados do mundo.

E tal é a necessidade do homem
cumprir o preceito da caridade, que.S.
Paulo ua 1" Epístola aos Corinthios,
cap. 13 V. 1 a 8 diz « Si eu fadasse
todas as línguas dos homens, 6 mesmo
a dos anjos, e não tivesse caridade, se-
ria como um bronze que resôa, ou um
sino que tine ; si tivesse o dom da pro-
phecia, que penetrasse todos os myste-
rios e que tivesse perfeito*, sciencia de
todas as cousas, ú tivesse ainda toda
fé,- a ponto do transportar montanhas,
o si não tenho caridade nada sou.

E se distribuísse meus bens para ali-
mentaros pobres o que meu corpo fosse
entregue para ser queimado, se não te-
nho caridade, nada disso me serve de
cousa alguma. Agora permanecem es-
tas tres virtudes ; a fé, a esperança e
a caridade, porem entre ellas, a maior
é a caridade. »

Daqui se origina a máxima spirita
« Fora da caridade não ha salvação. »

Mas o que seiá a caridade ?
Consistirá, em dar-se, para desen-

cargo de consciência, nina esmola ao
pobre ?

Teremos assim satisfeito o divino
preceito !

Não ; é verdade que praticamos uni
acto de caridade quando soecorremos
ao nosso irmão com uni obulo para o seu
sustento.

Mas a verdadeira caridade, a exem-
pio da (pie praticou Jesus, é não des-
presaimos o nosso irmão ; não moles-
tal-o com palavras e acções! e orarmos
pelos nossos inimigos e tornarmos-nos
surdos quando se nos atira uma palavra
injuriosa; é refrear a nossa língua em
maldizer ou publicar as faltas dos nossos
semelhantes.

Caridade ó levarmos a luz aos nos-
sos irmãos que vivem nas trevas do
obscurantismo e do iiidillerentismo a
(pie estão adstrictos pela fé cega, pela
imposição de dogmas forjados pelos
falsos apóstolos.

Emfim, a caridade é o emblema do
amor de Deus para comnosco, é, em
resumo, o amor fora de riÓB. »

Ao digno confrade que se apresenta
com tão boas disposições, nós augura-
mos unia vida prospera e longa.

FACTOS
Entre os Drs. M. e O. residentes

e bem conhecidos nesta capital, am-
bos adeptos do spiritismo e médiuns,
tem-se dado facto ínediumtiieos dignos
de serem registrado..

Na primeira vez que se encontraram
disse o Dr. M.:

—Veja (piem me acompanhar.
<). descreveu a figura de uma senho-

ra alta, e magra, trajada de branco,
moça, mas, com o rosto descarnado,
indicio da enfermidade qne victimou-à
Pelo penteado pareceu a filha do Dr.
M., lia pouco fallecida. Depois appa-
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receu a figura de um homem idoso,
de physionomia alegre e cujos signaes
eram perfeitamente os do pae do Dr.
M.

—Eu peço ao espirito de meu pae
para trazer o de minha filha divse o
Dr. M.

O espirito foi e veiu com um outro
de uma moça, cujos signaes, descriptòs
pelo Dr. Q., combinavam com os da
filha do Dr. M.

—Então, disse Q., a outra não e
sua filha. Quem será?

Foi inútil. O Dr. M. não poude se
lembrar de qnem podia ser. Dias de-
pois, ao ver uma photographia em
casa do Dr. Ma, disse Q.

—Foi esta senhora que eu vi.
Era o retrato da mãe do Dr. M%

fallecida ha ja muitos annos. Ella
então disse.

—Sim, quer que elle conhecesse (pie

qne velo'por elle e o acompanho.
Teve também o Dr. M. uma filhinha

ipie fallecera com quatro annos de
idade, seu espirito se tem também
manifestado nas casas dos Drs. M, e
Ô. Ultimamente disse o Dr. M.

—O., dizè ao Dr. M., que não saia,

pois eu vou lá.
Ktítava o Dr. Q.

viu o espirito da
disse :

Papae vem hoje aqui.
Esse facto já se tem reproduzido

por mais de uma vez.
Tudo demonstra que a sympathia

(pie nos prendeu na terra aos que tei-
raaiu, em chamar mortos, continua de-

pois do passamento, e que os espiritos
livres da carne, continuam sempre au-
xiliando os que ao corpo ainda estão
presos.

Com esta epigraphe Ò Paiz, de 13
de Janeiro, Iranscreveu da Cidade dc
São João uma noticia relativa ás
curas effectuadas por um poderoso me-
dium italiano residente em Espirito-
Santo do Pinhal, Estado de São
Paulo.

Deixando de parto a critica do ar-
ticulista, baseada no seu inteiro des-
cunhecimento do movimento spirita
que vai hoje avasalando o mundo con-
quistando a adhesão de todas as cias-
6'è| sociaes, limitamo-nos a consignar
o facto.

em casa quando
menina que lhe

RÜFORMAOOB1

Centenas de pessoas enfermas, ou
tendo enfermos em sua familia, diária-
mente recorrem a esse médium ita-
liano, residente na cidade do Espirito-
Santo do Santo do Pinhal, couse-
guindo curas que os maravilhavam.

Não se trata de um especulador,
pois elle nada recebe pelo seu traba-
lho. Os medicamentos que emprega são
a oração e, as vezes algum remédio
muito simples como tamarindo, ou
sesme, com o fim de único de dar mais
fé ao enfermo.

Ultimamente um cavalheiro consi-
derado procurou-o para pedir um me-
dicamento para sua senhora, com cujo
mal não atinavam. Ao vel-o disse o
médium:

E' para o Sr., ou para pessoa de
sua familia que consulta?—

Para minha mulher, respondeu
o consultante.

O St. tem três filhos, retorquio o
primeiro.—Não. Dois só, respondeu o outro.

—íi' engano, disse o médium; em
vejo esse menino de 8 annos, um me-
nina de 6 e uma outra, gordinha e
muito esperta, de H mezes e 22 dias e
que nascerá daqui a 8 dias.

—Ah. Sim. Minha mulher está pro-
xinià a dar á luz. ¦»

—Ella nada tem, concluio o médium
Seus solTrimentos procedem do seu
estado. Ore.

Esse médium é muito religioso e
crente. Suas consultas são sempre
precedidos de orações pedindo o auxi-
lio do alto.

(Conlinutt).

0 SPIKITISulO ANTE A SCIENCIA
POR
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QUARTA PARTE
CAPITULO IV

o perispirito durantii a desincarna-

ção. Sua composição.
(Continuação)

Assignn lemos ainda dois caracteres
do ser posthumo. Elle se desloca eom
tanta rapidez como o phantasma vivo.
O irmão do capitão Kidd, morto no
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oceano indico, vem encontral-o no

Atlântico, ua mesma noite em que se

deu n morte.
Em segundo logar o ser posthumo

parece temer a luz, evita-a com viva-

cidade extrema. Todas as manifesta-

ções a que se entrega têm logar de
noite, e muito raramente durante o

dia. N'este ultimo caso é particular-
mente ás approximações do crepus-
eulo que ellas se d;lo.

M. Dassier attribue á luz uma ac-

çãodesorganjzadora,devido áextrema
rapidez das ondulações luminosa» ;
somos muito dessa opinião e veremos
dentro em pouco porque <l em que
condições.

Até agora verificámos a existência
da alma depois da morte, notámos

quê estava revestida de um involu-
cro, e isso baseando-nos na observa-

ção dos factos cuja niithenticidade
nos parece bem estabelecida. Mas es-

i peravamos que os. incrédulos levas-
som á conta de allüeinações a maior

parto desses lactos. Em vão se lhes
objectará (pie uma tal coimórdáncia
entre as narrações tiradas de imites

tão differentes testemunha a realidade

do facto; Continuarão a negal-o, at-

tribuhulo-o a tuna attraeçao doentia

que o vulgo sente pelas, maravilhas.
Do alto do seu sceplicismo ignorante

continuarão a rir d'essas superstições

populares.
Mas talvez essa segurança zombe-

tnra se abale, se puzerinos sob seus

olhos, não as narrações colhidas um

tanto por toda parte e (pie éte pode
sempre recitar, num experiências pre-
cisas feitnB por homens da seieiieki

nos seus laboratórios.
O;! ¦ netos de niatorialização dos cs-

piritos, que foram apurados em todos

os tempos, não tinham logar de um
modo regular, e a singularidade das
circumstancias em que se produziam,
o medo que se apoderava das teste-

munhas, eram outras tantas razões

para que fossem mal observados.
Graças ao spiritismo, podemos hoje

experimentar com alguma certeza.
conhecemos theoricamente as causas
d'esses phenomenos, é se não pode-
mos ainda explicar scientificamente
como se produzem, podemos já achar
na sciencia os nossos mais firmes pon-
tos de apoio. Vamos recorrer ao tra-
balho do sr. Crookes : Investigações
sobre o espir''dualismo, que não é ver-

tladèlramehté senão a reproducção
dos artigos que publicou no Quarterly
Journal, reunidos em volume pela Li-

vráriã das Seieneias Psychologicas.

Quando esses notáveis trabalhos
apparecernm na Inglaterra, excila-
raio um pasmo geral. Como um homem
d'esse valor ousava pronunciai-se af-
irmativamento sobre um asBumpío tão
controvertido, trazendo experiências
Bçientificas ?

A coisa era positivamente incrível;
de todos os lados tv/.cram-se ouvir rs
voei eraçõea dos materialistas. O Sr.
Crool.es desdenhou esses ataques que
não repousavam om coisa alguma,
mas, de uma vez por todas, respondeu
aos (pie o aecusavani de não ter com-

petenciá suínCiente para pronunciar-se
nessas questões :

« Parece que o meu maior crime é
ser um especialista entre os espec-ia-
liáias ! Eu, um especialista ! verdadei-
ramente é novo para mira (pie limi-

lasse a minha attenção a um único

assumpto especial. O meu chroniãta
seria, bastante amável, dizendo-me

qual ó esse assumptp. Será a chimica

CASAMENTO E MORTALHA
POR
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VI.

Vamos, bradamos os três, a um tem-
po; vairiOH ver a prima Gertrudlnha —
"a porta inferi" do Cardoso.

Nada de molecagem. Respeitem a
minha noiva; alem de que a gente da
roça ó multo desconfiada e por qualquer
coisa faz uni "suscipiat dominus".

Já pedlate a Gert.rudinha, meu lati-
nista ?

Nao ; nao pedi ; mas... entre ella e o
Jos6 Maurício e o Torres, eu prefiro ella.

Então, jft lhe fizeste as tuas declara-
ções...Também nflo ; ella 6 ar Isca, como me-
nina educada em colleglo das irmãs de
caridade, que nó tfim coraçfto paia Deus.

Como, em taes casos, a chamas noi-
va? v

Ora, deveras, eu nflo sui para o que
vocês estudam. Para sermos noivos,é pre-
ciso que eu e ella queiramos ; en a quero ;
Jogo ella 6 minha noiva.

Perfeitamente ! Tu e que nflo es noi-
vo delia, porque ella nao te quer.

Eis abi esta. Conip?eheridéram ?
Pois se a coisa C clara como água !

Em taes eaaoH, vòcôs respoitani-n'a ;
nflo e ?

Príncipalmontc para nós hão fazer-
mos algum "suscipiat". —

Pois yamos d'aqui, no sabbado, pela
primeira barca, o na Praia Grande tonei-
remos cavalgaduras, para chegarmos .1
Itaborahy ao escureeer. Ellas nos esperam
com o jantar.Beríl como dizes : vamos d'aqui na
primeira barca do sabbado, tomaremos
cavados na Praia Grande, o, ao anoitecer,
cabiremos, como um bando de barpias, so-
brè o jantar do tio Anselmo.

Lembrem-se de que sabbado 6 depois
d'anianhfl, e adeus.

A influencia de irmos passar um dia de
festas em Itaborahy apagou a sensação
qne tivemos, causada pelo facto das mani-
festações pela mau Martba, que trouxe-
ram Júlio ao rasteiro da luz quo conduz A
verdade.

A mocidade ainda tem muito da infan-
cia, que C tao fácil de impressionar-se,
eomo de olvidar as impressões.

O facto, porem, 6 que ellas se imprimem
realmente, embora pareçam olvidadas, de
modo que na idade de reflexflo surgem
espontaneamente, quando nflo sao evoca-
das, e conquistam direito de cidade em
nosso ser pensante.

Como exemplo, citarei, entre muitos,
um facto que deu-se commigo, que me
surprehendeu, emquanto nflo reconbeci
que o homem é um ruminante : aeeumu-
la, na juventude, idéas, pensamentos,
observações, que rumou, para tirar-lhes o
sueco, na Idade madura.

A dlllerença do verdadeiro ruminante é
que este accumula o alimento do corpo,
emquanto que nós accumulamoá o da
ulma, e é que o bruto remóe logo em se-
güida, uo passo que o ser racional leva
annos a operar sobre o depondo que fez,
acontecendo que muitos acabam a vida
sem fazerem esta operaçílo.

O farto a que allu li foi esto :
Aprendi o latim a preceito ; mas, empe-

uhando-me em estudos «científicos, um

que nao tinha necessidade dc jogar com
aquella língua, esqueci-a tao completa-
monto que embasbacava diante de unia
pbrase latina.

Mais tarde, porém, muitos annos pas-
sados, fui stirprebeiidido pela clareza com
que traduzia, como no tempo em que tive
prosa de latinista, qualquer obra que pre-
cisasse conqmlsar, para meus eficriptos.

Separamo-nos, pois, exclusivamente
preoceupados com os preparos para a via-
gem', o porventura com o modo de arran-
jar o dinheiro para fazel-a.

Eu, pelo menos, era nesse ponto que
sentia o engasgo ; porque, dividindo meu
tempo pelo estudo e pelo trabalho de ga-
nbar o pfto, tinha, por via de regra, a
bolsa a tooar matinas.

O que me valia era o alfaiate, a quem
pagava um tanto por mez, pela roupa qüe
lho mandava fazer, e que, por minha pon-
tualldado nos pagamentos, me suppriu,de
vez om quando, nos meus maiores apuros,
uns vinte atfi trinta mil réis ; que nunca
mais do que isto lhe pedi. •»

Agora, eu precisava de cincoenta, por-
quo tinha de comprar botinas e chapéo, e
de alugar, para a ida e volta, um roci-
nante.

Oh ! como batia-me o coração íi idéa do
homem, abanar-me a cabeça! Alem do
vexame, a desgraça de nflo ir a festa do
Cardoso, em casa do tio Anselmo, onde jíl
via, pelo pensamento, brilharem duas
estrellas : os olhos da prima Gertrudinha

t ó esta perspectiva me decidiu na tru-
monda lueta de ir e de nfto ir ao meu ban-
queiro.

Da porta, ia recuar, entendendo que
melhor era nflo me expor á uma vergo-
nha, e, no melhor caso, a contrahir uma
divida que captivar-me-bia por omito
tempo ; mas o caixeiro, que me conhecia,
veiu a mira, a saber se en queria alguma
coisa."Alsa jacta erat". Agora, vencer ou
rnoirer
tíj O Sr. Paria ?

— O Ri\ Faria embarcou hontem para a
Europa ; mas se o senhor precisa de ai-
guina coisa, esta ahi «> contra-niestre.

Aquella resposta foi uma punhalada,
porque dissipou-me as fumaças de fiam-
mejar em itaborahy ; mas, hò mesmo
tempo foi um calmante para a rainha ugi-
taçAo, quer de passar por uma vergonha,
quer dc contrahir uma divida, que é sem-
pre um cancro de que, quando se torna
lim habito, bem poucos se salvara.

Dever, pari» o que se preza, e sempre
uma escravidão moral, que nflo ho resgata
senão por sacrifícios, e que produz a per-
turbaçfto da alma poi toda a sua duração.

Dei costas á casa onde ia prender gran-
de parte do meu futuro, porque cincoenta
mil réis, para mim, eram tanto como cin-
cóenta ou quinhentos contos para outros.

Voltei triste e alegre, e mais alegre do
que triste, porque veiu-me ao pensamento
o qne sempre ouvi a minha nifli: « bôa ro-
maria faz quem em sua casa fica em paz».

Tudo isto foi feito ua sexta-feira, dia
seguinte ao do convite do Cardoso que,
corno bom general, subiu, a noite, a cor-
reros postos, começando por vir-me a
casa.

Estás pronipto, Max t
Estou.
Entfto, amanha, ás cinco horas, na

ponte das barcas.
Ah ! Para isso nflo estou pronipto.
Para o quo, entflo, é que o estás ?
Para passar amanha o"" dia commigo.
Tu estás zombando !
Nflo, Cardoso, nflo estou zombando ;

mas nflo posso acceltar o teu convite, e
digo-te que bem a meu pezar.

Deixa disso ; vamos passar umas ho-
ras deliciosas.

Creio bem que o seriam para mim ;
porem sabes que nem tudo o que se quer
se pode.Pelo contrario ; o que sei 6 que que-
rer é poder.E' uma verdade, mas applicada a ou-

1 trás relações.
Continua.
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geral, de qüe fiz relatórios (\qh(\v :i
creação do Ghimical Feto, cm 1659;?
Será o thallium. ;i. respeito do qual o

> publico provávèliiieiifce ouviu dizer
tudo qüe o podia interessar ? Será a
analyse cliimica, sobre a qual publi-
quei récentemente um tratado dos
metliodos escolhidas, que é o resultado
de doze annos de trabalho? Será a
desihfecção, a prevenção e cura da
peste bovina, sobro a (piai publiquei
uni relatório qüe, pode-se dizer, po-
piihirizou o ácido carbônico? Será a
photographia, sobre a (piai escrevi
numerosos artigos, tanto em relação
á theoria como á pratica? X<'v.\ a
mètáillirgiá do orno e dn praia, cm
que a minha descoberta do valor do
sodiüm para o processo do amalga-
inação é boje largamente empregada
na Austrália, na Califórnia o na Amo-
rica do Sul V Será a óptica, ramo so-
bre o qual não tenho mais (pie reeor-
rer ás minhas memórias sobre alguns
phenomenos da luz polarizada, publi-
cadas antes dos meus vinte e um an-
nos, á minha descripção detalhada do
espectroseopio, e meus trabalhos com
esse instrumento em uma época em
que elle era quasi desconhecido na
Inglaterra; aos meus artigos sobre os
espeetrus solares e terrestres ; aos
meus estudos sobre os phenotnenos
ópticos das opaias e ;i construcção do
microscópio espectral, ás minhas me-
morias sobre a medição da intensi-
dade da luz e á descripyão do meu
photometro de polarização V Ou a
minha especialidade é a astronomia e
a meteorologia, por isso (pie durante
um anno estive no Observatório Rad-
cliffe, em Oxford, onde, alem de mi-
nha f une ção especial de attender á
meteorologia, dividi as minhas horas
vagas entro Homero e as mathenmti-
cas, em Magdalen Ilall, a caça aos
planetas e as observações coni o Sr.
Pogson, agora director do Observafo-
rio de Madras, e a photographia ce-
leste executada com o magnífico lie-
liometro ligado ao observatório ?

« As photographias da lua tornadas
por num, em 1855, no observatório
do Sr. líartnup, em. Livcrponl, foram
por muitos annos as melhores que
existiam, e a Sociedade Real me liou-
rou com uma gratificação em dinheiro
para proseguir os meus trabalhoB
11'esse assumpto. Esses factos, reuni-
dos á minha viagem a Oran, no ulti-
mo anno, na qualidade de membro da.
expedição enviada, pelo governo para
ahi estudar o eclypse, e o convite
que recebi ha pouco para Ir a Ceylão
para o mesmo fim, pareceriam mos-
trar eme a astronomia é a minha es-"
pecialidade. Verdadeiramente poucos
homens da sciencia prestam-se menos
do que eu á aceusação de sei' um es-
peeialista entre os especialistas.»

Ajuntemos a esse magnífico con-
jimcto de descobertas, a da matéria
radiante, e poderemos caminhar reso-
lu lamente nas pegadas de um tal lio-
mem.sem temer os sarcasmos designo-
rantes que não nos poderiam attingir

»*»W*m,l!Ui>«>BI — t8»8~ Março 12»

Foi estudando corri M. Home que
Crookes obteve as primeiras manifos-
tações visíveis o tangíveis. Já referi-
mos que elle viu uma mão luminosa
escrever rapidamente, depois elevar-
se edesapparoeor. Teve oceasião, no
seguhriento das suas experiências, de
constatar formas e figuras de phan-
tasmas.

« Esses phenomenos, diz elle, são
os mais raros de todos os do que fui
testemunha.

< As condições necessárias para
sua predileção parecem ser tão deli-
cadas, e basta tao pouca coisa para
contrariar sua manifestação, que não
tive senão raras peçasiões de os ver
nas condições de verificação suííi-
cientes. Mencionarei dois desses ca-
sos :

tAo declinar do dia, durante uma
sessão de M. Home, em minha casa,
eu vi agitarem-se as cortinas de uma
janella que estava cerca de oito pés
distante de M. Home. Uma forma
sombria, obscura, meio transparente,
semelhante a uma forma humana, foi
vista por todos os assistentes, de pé,
junto da jauella, e essa forma agitava
a cortina, com 11 mão. Kmquanto a en-
curávamos, desvaneceu-se, e as corti-
nas cessaram de agitar-se.»

(Contínãa.)

j. b; roustaing

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito o verdade

pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos

Evangelhos segundo ilalkus, llarcos
c Lucas

ItEUNIUOS E POSTOS EM CONCOHDANCIA

« 1,' o cspir.U) (jiit> vivifidii; a
ranic du naili; SrJVü :

nu palavras qtiü vns ílígu áiíó
cspiYUò íi viilu. •

( JuiTò, VI, v lii 1
« .1 letra mala, i; o cs/milo

vivilica. .

o Espirito-Santo estivesse nelle sem
ser impellido pelo Espirito, isto é. 'sem
ser inspirado de Jhms tal como eram
uo mesmo mot>q osprophclas.»

«Fo ponto de. rida de. tempos poste-riores^ á missão de Jesus na terra, e da
opinião cáffioKca:

«O Espirito-Santo era uma partevndiridualizada do próprio Deus, —
Deus, intelligencia suprema, reinando
sobre as massas, do quem uma fraeçuorevestira a fôrma humana para descer
visilmente entre os homens; e de quemuma outra fraeçuo era intelligencia, a
inspiração divina, communicando-se
aos homens para os inspirar, e po-dendo em caso de necessidade revestir
uma forma material para se tornar vi-
sivel aos seus olhos.»

«Havia, no fundo destas falsas in-
terpretações, um mixto das idéas lie-
braicas, das idéas polytheistas, acci-
dentalmente pantheistas, e de uma re-
miniscencia confusa das idéas spiritas
de que a tradição conservara alguns
vestígios e que a imaginação humana
accommodara conforme as suas neces-
sida d es.»

* No ponto de vista sjnrita, e segundo
a verdade que a nova revelação vem
tomar claro aos olhos de todos:

encia oxtranha, mas sob a sua pro-
pria ; poder-se-hia, comtudo, dizer queelle era «impellido pelo espirito-» no
shntidu de qük, perniiftindo-lhea sua
elevação e a sua pureza approximar-
se do foco da omnipotencia, recebia
directamente às inspirações divi-
nas.»

N. Kl.— A appariçao do anjo a Zacharias
(v. 11) teve logar tal como se afigurava aos
hebreus, sob fôrma humana?

« Sim; os Hebreus representavam os
anjos vestidos de branco, illuminando-
lhes a figura raios, cujo foco não
viam; ajuntavam-lhes, ás vezes, azas
para fazerem comprebender ao povo
que podia viajar no espaço.»

(1'aiilo, 2" uplstoln nos üiir.liíLliiosi o. V. li. I

CAPITULO I, VERS. 5 - 25
APPARIÇAO DO ANJO A ZACHARIAS, -

NASCIMENTO PltEDITO DE
JOÃO ; — ZACHARIAS EMMÜDECIDO

viÀii '.'-Y-

N. I).— Que ae deve entender por Espi-
rito Santo ?

«No. ponto de vista cZo.s' tempos lie-
braicos c dos tem)>os evangélicos du-
rante a missão de Jesus na terra:

Esta locução, o «Espirito-Santo »
era uma expressão familiar aos «He-
breus»,—significando a manifestação
de Deus mesmo, por um acto qualquer,
e a inspiração divina, — o sopro do
próprio Deus.»

«Para exprimir que um homem era
como que inspirado de Deus, dizia-se
que estava cheio do Espirito-Santo—
que o Espirito-Santo estava nelle; —
que era «impulsionado pelo Espirito,»
—que agia «por. um movimento do Es-
pirito de Deus.»

«Esta expressão era e foi empre-
gada a respeito de Jesus: era relativa
á época e aos honurns, que não compre-
hendiam, que tomavam por um homem,
tal. como elles, e cuja origem, natureza
e essência ignoravam, pudesse liber-
tar-se tanto da fraqueza humana, sem
estar cheio de Espirito-Santo, sem que

<0 Espirito-Santo não era e não é
um espirito especial; é um nome eiuu-
hado que representava e representa o
conjuncto dos puros espiritos, dos es-
piritos superiores e dos bons espiritos,— phalange sagrada, instrumento e
ministro, na ordem hierarchica de ele-
vação moral e intellectual, de Deus,
uno, indivisível,—eterno, infinito, ir-
radiando cm todos os logares sem ja-mais se dividir, e de quem somente'os
puros espiritos recebem directamente
as inspiraçõos, as vontades, transmit-
tindo-as aos espiritos superiores, e,
pelos espiritos superiores aos bons es-
piritos, segundo os graus da escala
spirita, e assim até vós; — phalange
sagrada que faz executar o executa
assim, segundo as leis geraes estabe-
cidas immutaveis e eternas; as inspi-
rações e as vontades de Deus, na or-
dem physica, intellectual e moral,—
para a organização,-o fünccionamento
e a realização da vida e da harmonia
uniyersaes e do progresso universal
na immeiisidade, dos mundos mais ou
menos materiaes, mais ou menos flui-
dicos, de todos os universos,—de to-
dos os espiritos quer errantes, quer
materialmente, íiuidicamente, incorpo-
rados e investidos do livre arbítrio, e
de todos os seres, em todos os reinos
da natureza; phalange sagrada, ver-
dadeira providencia de Deus, que faz
executar-se e que executa, pelas vias
liierarchicas de elevação moral e in-
tellect.ual, — na imraensidade, — nos
mundos spiritas e sobre todos os pia-netas, inferiores e superiores—-a jus-tiça, a bondade e a misericórdia infl-
nitas do Deus, pae de todos e de tudo
o que existe.»

« Assim, estar «cheio do Espirito-
Santo,* ter em si o Espirito-Santo,—
ser impellido pelo espirito, obrar *por'
um movimento do espirito de Deus»,
era e é ser assistido, inspirado, guiado
pelos espirito e do Senhor; —pelos es-
piritos do Senhor, que o incarnado
attrai a si, segundo o grau de sua ele-
vação moral e intellectual, a natureza
e a importância da missão ou da obra
que deve desempenhar.»

« Espirito perfeito, puro entre os
inais- puros que presidem, sob sua di-
recção, aos destinos, ao desenvolvi-
mento e ao progresso de vosso pia-neta e de sua humanidade, e os dirigem—Jesus, cuja pureza perfeita, cuja
perfeição, se perde na noite das
eternidades, espirito protector e O,o-
vernador de vosso planeta, vosso mes-
tre c o nosso, agia não sob uma influ-

« Quanto ás apparições que tiveram
logar em qualquer época e qualquer
povo que seja,—deram-se sempre nas
mesmas condições, isto é, o espirito re-
vestiu sempre a apparencia mais pro-
pria para ferir a imaginação do homem
ou a recordar-lhe a que elle queria of-
ferecer ã sua vista.»

N. 11.—Qual o o sentido destas pala-
vras do anjo,fallando de si mesmo (v.lí)) :
« Eu sou Gubriel, sempre presonte diante
de Deus »?

« Não se conclua destas palavras
que esse espirito estivesse incessante-
mente diante de Deus como um minis-
tro humano, esperando as ordens de
um monarcha; sendo um dos espiritos
elevados, mensageiros do Senhor, es-
tava, por esse motivo, em relação,
continua com elle, attingindo a in-
spiração divina ao espirito, como a
inspiração de vosso anjo da guardavos chega, com a dilierença das na-
iurezas espirituaes e dns relações que.d'ellas dirivam.»

N. 12.— Com n ajuda de qne moios foi
Zueharias emmudecido ?

«Sob a acção fluidica provocada
pela vontade do anjo; ha, como vol-o
explicaremos mais tarde, um magne-
tismo espiritual, como um magne-
tismo humano.—Pela acção spirita, a
língua de Zacharias foi carregada de
fluidos que a fizeram pesada e provo-caram uma espécie de paralysia appa-
rente, como pelo inagnetizador é en-
torpecido o membro do sensitivo queelle quer tornar immovel. O magne-
tismo, muito imperfeito ainda entre
vós, é uma dirivação da nossa natu- -
reza; os vossos fluidos agem mais ou
menos a sua influencia conforme são
mais ou menos reduzidos ou alterados
pela carne.»

«No espirito, os fluidos são livres;
e vós rocebeis mais ou menos a sua
influencia conforme também a vossa
matéria, como o paciente, mais ou
menos lúcido, recebe a influencia de
seu magnetizador. — Esta explicação
deve bastar para todos os casos re-
putadoa milagres; — cumpre-vos tirar-
des d'elles o necessário proveito.»

N. 13.— A' vista do v. 25 : « Porque ae
escondeu Isabel durante cinco mozea de-
pois da concepçfto (v. 24), quando, pela
cessação da ostorilidíido, o seu opprobrio,
segundo os preconceitos hebraicos, tinha
cessado ? »

¦ « Por acto de humildade, afim de
prolongar voluntariamente o óppro-
brio que pesava sobre ella. >

i
^(Continue.)

Vpographia do Reformador
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EXPEDIEHTE
Por falta absoluta de espaço dei-

xamos de publicar neste numero o
folhetim, pois o accumulo de matéria
nos obriga a assim proceder ; por
isso pedimos aos apreciadores do
Casamento e Mortalha que nos relevem
essa falta involuntária.

'Wi

31 de Março
Feliz, incomparavelmente feliz, [ter-

quequaterque beatus), todo aquelle que
-percorre a via dolorosa da existência
terrestre, removendo, do berço ao tu-
mulo, as pedras e espinhos, que lhe
difficultam o transito.

No dia de hoje, dia que hade vir
a ser de immenso gáudio para toda a
humanidade, registra-se, no kalendario
humano, mais um anno, que relembra
o passamento de um daquelles bema-
venturados.

Allan-Kardec não morreu — vive e
viverá eternamente nas cobras- *le sua.

gloriosa existência, toda dedicada ao
bem de seus irmãos no ensino das

puras verdades evangélicas.
Foi um facho de hiz, que nenhúnf

furacão poderá apagar — foi • um pha-
rol collocado nas alturas, pára que
todos possam dirigir;, com segurança,
ao porto da salvação, o baixei que nos,
conduz ao nosso destino.

Mensageiro do Divino Cordeiro,
como Este o foi do Pae Omnipotente,
deixou no mundo, gravada sua \ ima-

, gem que, dia á"dlá,-: tomará maiores

proporções, até chegar aos pés da
imagem bemdicta de N. S. Jesus
Christo. ¦• V -....- f.

Que importa a grita.dos que a con-
tradizem ou escarnecem.?

,,,,..A verdade é que elle teve por mis-
são fazer palpitar mo seio de todas
as consciências, ser-lhe-ha o inque-
brantavel escudo no presente, e o
resplendor de glorias no futuro .sem
flm? ' . '

Nós o bem lhe devemos, os' qúe. nos
sentimos felizes, ainda mesmo na for-
nalha ardente de todas as- dores, e
agonias — e as .geraçõesfuturas*, re-
colhendo a.máxima luz de seus ensi-
nos, abençoará, cheias de reconheci-
mento, o grande Missionário, que
varreu a estrada da vida das pedras

tje espinhos,", que lhe difficultavam o
transito, e espalhou pòr sobre a super-
ficie da terra as mais bellas -flores do
jardim da Cóo.

A Federação Spirita Brazileira, por
seu órgão na imprensa : o Reformo dor,
ergue sua voz,-em preces, ao Divino
Jesus, rendendo-ll.ie graças, neste dia,
em que, desprendido dos.liames car-
naes, o Mestre foi livre de trabalhar
mais eficazmente na propaganda das
eternas verdadeo, que são o pão do
espirito e a agua promettida á Sama-
ritana — o preannuuciado Consolador.

A Federação supplica a N. S. Jesus
Christo as graças do seu Amor para
aquelle á quem foi servido encarregar
de ensinar ao mundo o caminho da
seara da Abundância.
tmoàaam

Os novos phariseus
Na Gazeta de Noticias de 14 de

. Março deste anno, lè-se :

« Na egreja de S. Francisco de
Paulo, monsenhor Raymundo de Brito,
houtem pregou o seu 3o sermão qua-
resmal, eme abundou em elevadas
,couaidera«;aes.Ja^inoda .^e^astrati ensino evangélico! Deus (píer a morte

ê o üniéo fim de suas decrelaes eni
flagrante o^posiçãp dos ensinos do
! ns! i tu i d or d as egí.ej as.

A verdade, porém,'é que aquelles
textos são da Bibíiá e doEvangelho-e
que sem a Bíblia e o Evangelho, não
ha religião christan.

Como, pois, cumprir-se o que na-
quelles livros sagrados está escriptd?

De^le que todos se salvarão, o mais
furioso dos transgressores da luz de
Deus sarvar-se-ha.

Como isto; se depois desta vida,
tem de ser julgado-e não ha pura os
mortaes senão dous absolutos: Ceu

i e inferno ?
O furioso transgressor irá para o

Ceu?
Não, que ahi só vão ter os puros

de culpa.
Logo, vai para o inferno, onde não

ha senão penas eternas-e, portanto,
perdição eterna.

E\ pois, falso o ensino biblico-o

do impio !
Adoutrina corrente, que consigna

esta monstruosidade, não horripila a

j monsenhor Brito: a que se lhe oppõe,
.'esta sim, é perniciosa !

Só a vesgueira pharisaica, que via
PÍSâs o ras' de Jesuz influencia de Sa-
f.tanazv.póde explicar as elevadas comi-
'ifleraçõesàe monsenhor Brito.

Mas,, se todos se salvarão, como ex-
fpliear-sevmais corrente coma justiça
}e misericórdia de Deus a salvaçmdo<*
mm0oj .senâQípelo' modo aliaz..prova-,
Ido experimentalmente, ât) ensino spi-
grita; ?
P O impio de hoje ?^f**e,'depois da
miprte, o castigo de sua maldade; mas
'{não écomdemnado e, desde que se

prrepènda de suas culpas, vçni.já. nova
èvida carnal, para nas mesmas condi-
Ipês em que delinquiu, reparar-seus
fpassados delidos, tendo quantas exis-
,";|encias lhe for preciso para se purl-
'.frcâr:. , ~-S+$*>> *J

'^^Q.&si, istOv^comparadacom aquillo,

pôde ser qualificado pernicioso, a não
ser por qii6#listá repleto £de zelo

. jpíiálIBsaico ?
Póde-se. dizer: que isto tí8%aterra

"como mquillo—e que,-.portanto, não f-
serve de contenção; más em primei-

quanto são perniciosas certas doutri-
nas correntes de que as almas ptirifi-
cam-se tornando á terra ».

Coinpreliende-se facilmente que as

^outrçnas* -perniciosas,'''"de" que falia o
orador sagrado, s&o .as do spiritismo,
pois que são aá únicas que,consignan
o. p4pcipio»:.'de qire-as almas se pari-
ficam tornando á vida corporal.

¦Qual a pêrniciosidade .de tal prin-
cipio?r-> ^ : <\^

,. - JE-Velle tãt) coflífornie com a miseri-
cordial tle mm Deus de amor, que não

, quer a^noríe do impio, más sim que
este.se converta ao bem, para viver;

E'' elle tãOKConformedomo ensino
da parábola do filho" pròfligó,(;ue é*a
expressão evangélica da salvação 

*

.universal-; ¦".-£ .••"* - -
• * * z **¦

E elle tão"comforiíj|e com as divinas
palavras do Redemttor, quando disse:
das ovelha».queime'comüastessnem uma
se perderá \., .% V

E' elle tãó eònfOrme com a intuição
Tíicionalpqtiesó umobseeado por pha*
risistno, pode quaJifical-o de pernicioso!

Ou s,ao ou ' uãò/são verdadeiros ôs:
tes1 os citados.'¦* :

" "Wv Ara '' " *

.Se siíp verdadeiros-1- es-rão ha con-
tostal-os, e;pois estão escdptos ':0S sa-'
gríidos livro^, como renlizár-se a sal-
^açáodas alfas?lt |fotogar;%oque sé trata? de ensinar a

Se*nfio .sao vefdífde, rasguemos aíterdade' ou de inventar tuíús. para |
Bíblia e o Evangelho e guiemo-nos I «etter medo a creanças ?

perniciosa—e porque não tolhe a pra-
tica do mal—e porque aquelle que

j commetter um peccádomortal, dos taes
que condemnam ao infepo, sem re-
missão, julgando-se difinitivamente
perdido, não seconibe—atíra-se a toda
a perversidade', dizendo coinsigo: per-
dido-por um, perdido por um milhão.

A doutrina das vidas múltiplas re-

paradoras é mais-efficaz, porque en.
sina: que todo o mal é resgatarei e

que o resgate se fará praticando o
bem, tanto quanto se ez de mal. ,.-U-

Desd i (pie se sabe : que a felicidade
eterna é franqueada a todos—e mais
depressa ou mais tarde, segundo o
maior ou menor espaço na pratica do
bem; limitado será o numero dos que
preterirão deixal-a para mais tarde.

Em todo o caso, a doutrina da
egreja romana contradiz os textos
sagrados; ao passo que a revelada pelo
spiritismo confirma aquelles textos.

E' pois, pharisaico dizer-se do pul-
pito siigxüdu: que é-pernicioso oque
se harmonisa com os divinos ensinos.

E não vemos como se livre monse-
nhor Brito deste inestricavc-1 dilemma.
•armaram
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©íTizada anü-spiri£a
na America^

eonservSSSbs a epigr»phe sob,^qual
o nosso collrga La Reviie"%pirftc,
em um dós seus passados números, se
oeeu.pa^a questão claramente indi-
cada pd^eievida epigrafphe,.%a pro-

:" 
posiio dá festa do ni.eio ceíitenario do
nioderno espiritualisrá^ que se fea-
íisuFá^jOs Es! od os Unidos''(l#NoiVe,
ha cidade Rochester, em junho ^ro-,
ximo.

t Trutn-se (\o congresso iiacioiinLanti-
spirita V alguui tempo reunido ;no
Estado dá Indiana, e promovído^pelas
seitas envangelicasV que íiJÂuelle paia
assentaram a ^sua teuda como a re-
ligião catholica^ompa po nos|p;«-sei-
tas que'*e propõem, por uma*âciiva H^
.prop^gaud^i .us^iiáü de toda a*sua-^
infjueneia* como recorrendo ao em-

prego -de tÒVo o 
".dinheiro necessário,

a «niiTqràlSTV<tentoo>de um anno a
scitn medititnfmmicá e essa coisa in-
férhal cliamada spintissmb*'<As^palavr;i8 

que" abi ficam entre
r.si%s,são*.copiadas de uma carta que
o Div^lVredeiitVoVWillis.diri^iú a mis-
tress, Kardinge Briitcnv-a propósito
daquelle assumpto e como corres-

¦y
¦¦:¦:.

.y-

pelas decretaes deRomae entregue- \ Depois, a doutrina das penas eternas,

L-noí á vid» de poder e de ouro, que I ,»r culpas irremissh-eis, é duplamente pendente doe pa,zeS estrauge.ros, es-

m. $*

jm.
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colhido para aqueila festividade,carta
de que o referido collega parisiense ¦

reproduziu alguns trechos que escla- J
recém suficientemente o assumpto.

O Dr. Wíllis mio se mostra de modo ,
algum apprehensivo com os resultados j
cTeesa violenta contra propaganda do
clero protestante do seu paiz. e ao
contrario, é de opinião qne com ella
só tem a ganhar as idéas spiritas, que,
no seu dizer, subirão triumphantes

... dessa rude coalisão, como sempre
tem acontecido nos nossos dias, toda a
vez que uma campanha anti-spirita for
dirigida no sentido de pertubar o edi"
ftcio da nova doutrina.

Somos inteiramente da opinião do
illustre professor, e, bem que no a] p-
ello que a sua carta encerra não te-
nha sido contemplado este pedaço do
nosso planeta chamado Brazil, que
infelizmente é tão pouco conhecido lá
fora, nem uni momento hesitamos em
ôfferecer expontaneamente o teste-
muulió da nossa adhesão e do nosso
dicidido apoio á attitude assumida
pelos nossos confrades norte-ameri-
canos, no sentido de acceitar a lueta
no terreno pacifico das idéas, levando
adiante o seu propos'to de realizar a
festa do meio centenário do moderno
espiritualismo, dando-lheo maior brilho
possivi 1 imprimindo á essa festa um
caracter internacional.

E' precisamente assim que na sua
carta se exprime o Dr. Willia :

«No momento critico em que se vai
travar comnosco uma das Iuctas mais
encarniçadas em que nos temos em-
penhado, parece-nos que é,da maior
importância darmos ao nosso próximo
jubileu o maior brilho possível, con-

. vôcándo para elle o maior numero de
representantes spiritas do noso paiz,
como também do estrangeiro. Dare-
mos assim a essa festa um caracter
internacional.

«Fui escolhido, acrescenta elle, para
^e cttfésppnder com os represen-
mntes spMtas estrangeiros e os con--

^#(í-§r.a nos offerecerein a sua sympa-
hia e o seu concurso. »

-*,';*ft

E depois de algumas palavras rela-
tivas ao encargo que, por meio dessa
carta confiava a mistraâs Britten, diz
ajrda o professor:

"«AEv/possivel que alguns dentre elles
(os spiritas estrangeiros), na impôs-

«sibilidade de .honrar com a sua pre-
sença a nossa festa, nos obsequiéhi ou
com um jornal, ou com uma carta ¦<$_

: sympathia, que não fará senão augmen-
utar o interesse da festa e que recolhe-
remos aos nossos archivos.»

E' precis.amente esse intuito de so-
lídariedade afíéctuosa que nos propo-"mas 

objectivar com esta inserção,
. acreditando que é um dever de todo
fepirita, toda a vez que a nossa dou-
trina corre os .riscos dè^ uma invés-
tida, qualquer que seja o gráo de
violência otí de intensidade "desta,

correr a oferecer o seu concurso e
pedir a sua parte nas responsabili-
dades da lata, que não noã reduz me-
nos do que as festas da fraternidade
e de alegria, como a que se vai pro-
ximamente realizar em Roohester.

Dos mais humildes, sem duvida,
mas também dos mais sinceros, &*t<*

nosso testemunho de solidariedade não
visa afflrmar perante os nossos con-
frades norte-americanos senão que co-
nhecemos a linha dos deveres e que
nos esforçamos p:r cumpril-os sempre
que se ofíerece occasião.

E das mais gratas é a que _e apre-
senta uo actual momento.

NOTICIAS
COMUNICADO IMPORTANTlSSlilA

O piedoso •' Centro Spirita Cari-
dade de Jesus ", de S. Francisco,
gentilmente nos enviou uma coitimu-
nicação por elle recebida em Feve-
reiro ultimo, cuja leitura com insis-
tencia recommendaraos aos nossos
confrades e mais leitores do Reforma-
dor.

O artigo, que vai inserto na com-
petente secção—Communicaçãq --, pe-
dimos a todos os nossos cOllegas,
órgãos de propaganda spirita, o ebze-
qtiio de transcreverem.

Dr. Ermacora
A familia deste illustre sábio acaba

de nos còmmunicár que elle desen-
car,lou em Pudova (Itália) a 23 do
mez que hoje finda-se.

O Dr. Ermacora era spirita e,
como tal, redigia a Revista di Studi"sichici, que se publica n-aquellá
cidade.

Foi tini dos signatários das celebres
acias em que Lombroso demonstrou
a realidade dos phenomenos spiritas.

Era um dos corajosos defensores
do Spiritismo e contribuiu muAissimo
para a sua divulgação na Itália.

O seo lúcido Espirito paira agora
no espaço, e pois, que elle veja n'es-
tas linhas um tributo dos nossos sen-
tinfentos fraternaes.

Mirêtta
E' o titulo de um antigo e bello

romai.ee, escripto por Elias Sauvaje,
eque o nosso irmão em crença Snr. A
J. Ferreira acaba de traduzir e mandar
publicarem idioma portuguez.

Para recommendar a sua leitura,
basta dizer-se que esta foi uma das
obras a que Allan Kar"de@-,fez liou-
rosas referencias em sua Revue Spi-
ri te *.

Foi impressa em S. Paulo, nas
oficinas dos Snrs. Hennies Irmãos, á
rua da Ca:xa d'Agua n. 1-C;mas é
provável que, muito, brevemente, ella
também, possa ser-encontrada na Li-
vrariá d&Eederação Spirita. .Brazileira

O exeniplar que temos á vista nos
foi o ffereeid capelo nosso companheiro
gnr. Adoljiho* AA Paim Pamplona,
actualmente residente em S. Paulo, e*
lica qVOra emdiante á disposição dos
leitores da nossa bibliotlieca!

A 17 de Novembro ultimo, conta a
Rpvuc Scientefique et Morale do Spirí-
tisme, Sé reunirão na casa da praça
Pelletàn,.em A gen (França), os Snrs.
Banbial,. presidente do grupo spirita
de Agen, um outro so.çio, duasjoyens,
entre as 

"quaes a médium Aiíkela, um
representante do grupo de Tolosa e a
Snra. F. Apenas "âpagou-se a luz, ou-
viram-se golpes fortes na madeira de
um leito, como uma saudação ás vi si-
tas, seguidos dé outros em muitos
outros pontos da sala, imitando sons
diversos.

A médium declarou estar vendo um
batedor, muito contente-,- batendo o
conipasso ?da marcha de Malborangh
e pedindo que o acompanhassem;-

Um dos presentes cantou essa ai ia
e:o espirito acompanhou-o batendo e j
assoviando. |

Terminado o canto, soou no ar,
por cima dus cabeças dos assistentes,
estrondosa salva de palmas.

Disse então a médium que mu'tos
espiritos traziam braçadas de flores e
queriam jògàl-as sobre os presentes
Todos sentiram o choque e o aroma
das flores que cahiram, e ao accen-
der-se a luz, viu-se o solo coberto por
um tapete de flores, bellas, frescas e
aromatieas, tendo as damas flores
presas aos corpetes.

Restabelecida a obscuridade, ame-
dium descreveu muitos espiritas que
haviam espontaneamente concorrido
á sessão.

A Snra F. viu muitos espiritos de
pessoas já fallêcidas e que, pela des-
cripção por ella feita, foram recouhe-
cidas, e de pois dous navios: um
cheio de meninas vestidas de branco,'
cantando hymnos sob a direcção de
uma Irmã da caridade, e outro de me-
íiinos dirigido por Victor Hugo, reci-
tando versos.

A pedido do espiiito batedor de-
tam-lhe um lápis e uma folha de pa-
pel pregada a um cartão; sentiu-se o
ranger do lápis escrevendo, e com a
luz achou se escripto no papel: Vosso
visitante de Tolosa deve estar saíis-
feito.

Feita de novo a obscuridade. a
jovem Angela gritou : Tenho presa a
mão do espirito batedor. Mas ab ! Lá
vai se desmanchando.

« Agora sim. Accendei a luz.
Está.bem segura... Ora; lá se vai

outra vez.
A naturalidade e simplicidade da

médium são um valioso attestado con-
tra qualquer supposição de embuste.

E' uma sessão importantíssima e
digna de estudos.

Parabéns ao grupo de Agem.

A. Oazettit Magnético -seienttfica de
Bologna conta os seguintes factos
dignos de attencão :

r Em Glascow (Inglaterra) vi-
viam juntas três irmãs com os rendi-
dimentos da sua herança paterna ; das
quaes a segunda gozava da faculdade
de cahir em crises somnambulicns.
Algum tempo depois a mais jovem
dellas desappareceu. sem deixar sig-
haes de sua passagem. Um amigo da
familia foi fazer úb duas irmães res-
tantes uma "visita; levando comsigo
um .amigo que nada mais que era um
esperto magnetisador.

A fastada a irmã mais velha por um
pretexto qualquer, a outra cahiu em
crise e declarou que sua irmã mais
moça tinha sido assasinada pela outra,
de com inação com seu irmão quemorava fora, e que o corpo estava se-
pultado no jardim, indicando o lugar.
Apolicia avisada deu busca e encon-
trou o cadáver.

2o'O Snr. Antônio Berio, residente
em Padua, escreveu ao Snr. Prof.
P'Amieo, cuja esposa é uma somnan-
imla importante, pedindo uma con-
Bnlta sobre o desaparecimento de uma
certa quantia do cofre de seu escritp-
torio, facto que só com invencivel
repugnância elle era forçado attribuir
á uma pessoa cuja fidelidade estava a
toda a prova. Não houve roubo, foi a
resposta. Te esqueceBte de recolher
essa quantia ao cofre e a collocaste
dehtro^de uin livro que'está na gavetada secretaria "

3o Um oficial superior do exercito
francez tinha suspeitas sobre a fideli-
dade de sua mulher, ma3 faltavam
provas para proceder contra os culpa-
dos. -Sabendo que Melle Aurelie H.
tinha crisessomnanbulicas, elle a con-
vidou para uma partida de caça, e
foram descánçár em um castello onde
propositalmerife se achavam reunidos,
entre outras pessoas, dous juizes do
tribunal do Senna. Cahiu a conversa
sobre o magnitismo, e facilmente
conseguiram quo a dama so deixasse

magnetisar. Neste estado ella disse qu«
a mulher do consultante trahia-o, in-
dicou o lugar onde se achava com seu
amante, etc. acrecentando : O meio
empregado não é leal nem correcto,
mas os maridos enganados não racio-
ciuim.

Os amantes foram praios em fi*-
grante. /--

Em Bologna, conta a meáma gazeta,
o Conde F. ao regressar á noite á sua
residência- viu encostado á sua porta
a figura de um esqueleto cujos olhoa
lançavam chammas. Aturdido, elle en-
trou em casa e vio no centro de sua
câmara um esquife ladeado por quatro
tocheiros, juneto ao qual bo viam qna-
tro damas ajoelhadas, vestidas de
branco e com véos de crépe.

As damas ergueram-se, seguram
o conde F. e queriam collocal-o
no esquife. Em vão quiz elle fugir
ou gritar. Perdeu os sentidos ©,
gravemente enfermo, esteve no leito
por quatro dias.

Consultada á somnanibula Snra.
d'Amico. ella declarou que o Conde
tinha sidomagnetisadoporuma dama ;
que não soubera desnmgnetisal-o, que
era preciso que essa damaomagneti-
sasse d" novo para depois desmagne-
tisal-o sob á inspecção do Snr. d'Amico.
Feito isto, o doente restabeleceu-ae;
mas, ultimamente, achando-se em seu
gabinete, teve uma espécie de ver-
tigem e, receiando a repetição do pri-
meiro ataque, sahiu precipitadamente
para a rua, na época exacta em quecom grande estrondo desabava o tecto
do gabinete; orjue tel-o-ia victimado,
se tão a tempo elle não houvesse fu-
gido.

A 4 de maio ultimo, conta o Moni-
teur dei'Higiene Publique, em um sitio
da França adoeceu gravemente uma
camponeza. que nunca tinha visto
Pariz, nem jamais havia ouvido fallar
do Bazar da Caridade ahi levantado.

Clramado paira vêl-a, o Dr. G. de
Vouziers reconheceu que mais nada
vinha a fazer; e ia retirar-se, quandoa moribunda deu um grito de angus-'
tia, e aterrorizada disse : «Oh Deus!
meu Deus! Vede o fogo. Elles nada
vêem. Tudo se vai queimar! Infelizes !
O fogo se propaga. Pobres mulhe-
res se atropellam nas portas. Por alli
Pobres jovens! Tão jovens, tão bellas!
Salvai-as. Vão se queimar. Agrupam-
se num canto. Vede aqueila, e aquellas
outras.., saias e chapeos estão arden-
do Que. gritos angustiosos 1 Cahem
amontoadas. Mas ha alli uma porta e
ellas podiam salvar-se Lá cahem ou-
tros obstruindo a sabida. Desaba o
tecto ; cahem sobre os in elizes gottaade fogo. Ellas não vêem a porta;estão tontas Salvai-as Salvai-as.

Cahindo então em um estado de
prostração absoluta, a pobre partiu
pára o espaço.

A*.COMMUNICAÇOES
...... .. 
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j\qs meus irmãos
Ensombram-se cada vez mais oi

horiBontes da terra, e a vóz da tor-
menta desencadeia-se próxima, lo-
vando em sua passagem todos ou
obstáculos á purificação da humani-
dade. e o reinado do bem seapproxima.

Tudo neste momento supremo sa
resente do pesado véo negro queencobre o sol da verdade, que jábruxoleiu no horizonte.

Os elementos materiaes, de envolta
com a tormenta das paixões humamiB,
trazem sobresaltados todoB os espiritos,
e a voz de Deus chama á lueta sa-
grada os emissários encarregados de
preparar o caminho para o seu en-
viado colagto.

S
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E assim que, em cumprimento da
ordem que me foi transraittida peloAnjo Ismael, eu venho hoje esclarecer
aos meusirmãose dar-lhes osuSiciente
para, animados econfortados, seguirem
* estrada da verdade e ensinarem aseus irmãos o caminho do bem.

Paira nos ares alguma cousa demedonho, porque o desprendimento
dos fluidos exhalados da matéria or-
ganizada, satura a atmosphera de
más influencias, que actüàndo sobre
o ambiente que circunda a terra, faz
com que uma desaggregação maior
de princípios deletérios se desenvolva
é se espalhe por todaasuasupperficie.

W assim que, ao passo que os ele-
mentos humanos, desorientados, pro-curam choear-se levados pela paixão,os elementos materiaes.' ou physicosdesaggregados irrompem em temerosa
fúria sobre a terra.

Ennovelladas assim os dous ele-
mentos, humano e material, fácil ó
de prever-se toda a ordem de mal quecahirá sobre a triste humanidade que,indiffa rente, olha para tudo que a
cerca.

E' preciso preparar o coração e en-
eaniinhar os qne, desprevenidos, sa
entregam á fúria da tormenta.

Convém fortalecel-os na fé, cha-
mal-oa á comprehensão da verdade, e
mostrar-lhes que tudo tem flm noa
desígnios da Providencia.

Para que mais salutar e de effeito
mais prompto soja essa tarefa quetomais sobre vossos hombros, é ne-
cessario encaminhar-vos de modo quenada venha desdourar a vossa obra.

E' preciso afastar do templo da
verdade os obreiros que, por suas pa-lavras e seus actos, destoam da obra
que construía, e que, levados paralonge, não possam ser entraves á
propaganda seria e grave da verdade.

Assim, creareis um centro único
que, assistido pela voz de Deus, en-
caminhará todo o trabalho de propa-
ganda, dirigindo para toda a parteinstrucçOesconcernentes afirmar sobre
uma base única e invariável todo o
•dificio da verdade.

Eacolhereis dentre vós os que me-
lhor vos possam representar e os en-
Yiareia a vossos irmãos, afim de orga-
niaarem todo o regimen interno de
leua trabalhos.

Procurarei também chamar ao
vosso seio os que, desencaminhados,
se afastaram e deixaram o caminho
puro que seguiam; são elementos que,bem orientados, podem trazer grandebem á doutrina, porque se tornarão
melhores quando reconhecerem os
¦eus erros.

Osam sempre a Deus pedindo pro-tecção, e seguidamente lembrem-se de
que precisaiç banhar-se no arroio da
caridade, afim de que as suas águas
claras e transparentes inundem os
vossos carações do sagrado fogo da
verdade.

3

E' também de grande necessidade
chamar ao convívio de vossas reuniões
intimas, os mensageiros da verdade
que virão-vos confortar e animar paraa lueta, dando-vos os meios indispen-
fiáveis e fortalecendo a vossa fé.

Assim, cada irmão no seio de sua
família, onde mais puros fluidos se
desprendem e onde. ha mais estável
concentração e boa vontade;prociirará
attrahir os bons Espíritos que lhe
trarão os fluidos necessários á sua ani-
mação o constância ria farofa quetomou.

Preparem constantemente os vossos
espíritos pela .prece, e chamem os
vossos anjos da guarda, afim de queelles tenham a força precisa paraaffastar os que procuram destruir em
vossos corações o que nelles se tem
desenvolvido.-á força do bem quefareis e da luz "que 

recebeia.
Supportem os entraves da matéria jque abafa os vossos espíritos como !

ii antigos gladiadores da fé, qu« í

menos presavão a dor em beneficio
da verdade.

Arquem peito a peito, braço a
braço com todas as dores e decep-
ções, e procurem orientar os vossos
irmãos na estrada que percorrem,
dando-lhes todas as luzes que recebeis.

Implorem a Deus piedade para
esses pobres desgarrados do caminho
do bem, e lembrem-se que as trevas
que os envolvem são o motor de todo
o mal que fazem: são desvalidos
filhos de Deus, como vós, que pra-
ticam o mal porque não conhecem a
verdade. Deem-lhes a luz por meio
de vossas preces, e Deus attenderá
a vossa piedide, estendendo sobre
elles a sna mizericordia.

Accordem-se de que cedo, bem
cedo, despontará no horsonte da
terra a luz de Deus, e que essa luz
hade esclarecer todas as duvidas e
apagar todas as misérias que cercam
a humanidade.

Deus quer que seus filhos se sal-
vem, e para isso dá-lhes todos os
meios de se desenvincilhar dos laços
que os prendem ávida material, afim
de subirem até Elle cheios de boas
obras e de merecimentos próprios.

Não abafem a voz da eonscieucja
que voa chama ao cumprimento santo
do dever.

Amem, amem muito, porque ó no
amor qne está toda a felicidade.

Pratiquem a caridade; sejam bons;
heis aos vossos compromissos, e ex-
pillam de vossos corações todo o sen-
timento impuro, que possa ferir a in-
tegridade de vossas crenças.

Armem-se de coragem, de perae-
verauça ; sacudam o turpor enervado
pela desidia no trabalho do Senhor,
e a toda hora com oa vossos peuaa-
mentos elevados suppliquem a Deus
as bençãoa de seu amor e da aua
caridade.

Reunam-se sempre, afim de attrahi-
rem os bons espíritos que vos trarão
o necessário para voa elevardes acima
da contingência da matéria. ^

Naa voaaas reuniões que sejam
vosaaa únicas preoccupações tudo
quanto se refere á doutrina, afim de
ser isso uma evocação á descida de
Espiritoa do Senhor, que vos viráo
rodear e dar-voa boas intuiçõea.

No voaso conjuncto não deve pre-
valecer ainão a bondade, a cordura,
amanaidão e a humildade.

São condiçõe8 de boa concentração
o espirito elevado, o pensamento fito
em Deua e no bem do próximo.

Pensem sempre em Deua e no
modo de eatender a doutrina de
Jesua, que assim não dareis accesso a
esses que vivem voa intuindo ao mal,
e voa afastando do verdadeiro ca-
minho.

Oh 1 a verdade precisa bem de
cultivadores fieis e abnegadosaqne so
desprendam de todoa os laços mun-
danos, e ae atirem deatemidoa no
campo da lucta, desprevenidos de
tudo.

Como oa antigoa apóstolos, de8-
calcem vossoa sapatos, ai tanto for
preciso, e mostrem que mesmo des-
calços e sem comer se propagam aa
verdades eternas, e que mais vale a
fé do que todas as iguarias do mundo.

Nada de descuasões azedas que só
trazem embaraço ao vosso trabalho.
Quando a duvida se suscitar entro
vós sobre qualquer ponto, procuremaconselhar-se com os vossos guias,
que promptos vos darão todos oa ea-
clarecimentoa que precisarem.

Lembrem-ae que a boa vontade
está acima de tudo, e que Deua re-
compensa a cada um aegundo o seu
mérito próprio.

Nada de escândalos que 
-possam

ferir a pureza da doutrina e tragam
para a sua propagação elementos
contrários á sua marcha.

Revistam-se de- toda a coragem
para arcar contra aa aeducçõew do

luxo e da vaidade, que obscurecema vossa razão e a integridade devossos deveres.
O peior inimigo do homem é o or-

gulho, porque disvirtua todos os bonssentimentos da alma e deturpa asboas inspirações da caridade e doamor.
Chorem! Chorem I Que o prantodo amor de Deus orvalhe vossoaolhos; cada gotta deâae pranto éuma pérola inestimável que o BomPai recolhe no escrinio de seu amor.
Orvalhera a tenra florzinha do bemcom o suor abundante devossa fronte,

porque, rociada por elle, essa florabrirá o seu cálice e perfumará todos
quantos a ella se cheguem.

Irmãos, Spiritás discípulos de meu
Jesus, eu voa trago as bênçãos de
Ismael, eu vos devolvo intacto o
pendão da fé que elle deposita no
grêmio dos escolhidos.

Ismael vos pede ordem, promptidão,trabalho, actividade e vos recom-
menda, sobretudo — união e amor.

Breve vos enderecerei mais amplos
esclarecimentos sobre os vossos de-
veros, e levarei a todos as polavrasdo divino Cordeiro que insessante
derrama as bênçãos do seu amor, aschammas da caridade, sobre todos
quantos trabalham na sua vinha.

Jesus nos abençoa e Ismael vos
abraça.

— Deus ! Senhor ! que minhas pa-lavras, como a trombeta que estende
suas vozes e reúne os soldados do
bem, possam calar nos corações de
meus irmãos, e fazer-lhes ver que
precisam cultivar a virtude, para
poderem servir aos vossos santos de-
signios.

Deus. amor e caridade.

tissnno; o «Senhor Deus lhe dará othrono de David, seu pae; reiuaráeternamente sobre a casa de Jacob. —
33. E seu reino não terá fim.» —34.
Então Maria disse ao anjo: «Como setara isso, pois que não conheço lio-1118111^ — 35. O anjo lhe respondeu:« U Lsjnriio Santo sobrevirá em vós e avirtude do Altíssimo vos cobrirá coma sua sombra, eis porque o santo quenascer de vós será chamado o Filhocie Deus.—36. E eis que vossa primaIsabel concebeu um filho em sua ve-wice e está ein seu sexto mez. ella qua
J 

dwmada estéril. -37. Porque nada
\t ; 

lmR0SslYel a Deus. > - 38. Então
do sL $**: * Eis a(*ui a ^rvaüo Senhor, faça-se em mim segundo a
delia P;> E0aüj° se afastou

N. 14. «O homem, desde que estásobre a terra, nem sempre ouviu fallara mesma linguagem; em cadaéra tran-sitona, e-lhe dito e dado o que pôdecomportar; não é necessário preparara humanidade para o que ella devesaber ? Não se deve fallar a cada idadea linguagem que lhe convém afim dese ser comprehendido e sobretudoexecutado?»

« Homens, não esqueçaes que ereiacriancinha,- quando Jesus desceu en-tre vos para abrir as vias e lançar asnases de vossa regeneração, e quequasi arada o sois. »

*+*

Centro Spirita Caridade de Jesus,
S. Francisco, Fevereiro de 1898.

Pede-se a todoa os órgãos de pro-paganda Spirita o obséquio de tráris-
crever este artigo

J. B. ROUSTAING

os quatrjTvaivgeihos
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo llallieus, 'sucos

e Locas
REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

« li' o espwlo que vivi fio t ; aOiirritt «le nada stj.rye :
as palavras que rut digo s5oespirito c vida. •

I Joio, VI, v 04 ,
« A tetra umla, e o espiritoviviíh-a. i

iF.íuIo, 2* éjpistola uoi Corinthlo», c. III. v. ti. j

LUCAS

CAPITULO I, VERS. 26 — 38

ÀNNUNOIÀÇXO i

« Inclinae-i
infin'ta que pi
e o dirige, j
mestre, protec
planeta e de e
vos, pouco a |conduzindo-vc
vez dos tempo
perfeição. »

os deante da sabedoria
eside ao vosso progresso>elo seu Christo, vosso
ore governador de vosso

ua humanidade, dando-
ouço, a luz e a verdade;
3, successivamente,atra-
3 e dos séculos, para a

V. 26. Ora, como Isabel estava em
seu sexto mez, o anjo Gabriel foi en-
viado por Deus á uma cidade de Ga-
lileia, chamada Nazareth.—27. A uma
virgem noiva d'um homem chamado
José, da casa de David; e esta vir-
gem chamava-se Maria. —28. Tendo
o anjo entrado onde ella estava, disse-
lhe : € Eu vos saudo, ó cheia de graça,o Senhor é comvosco ; bemdita sois
entre todas as mulheres. » — 29. Mas
ella, tendo-o ouvido, ficou-perturbada
por suas palavras; e pensava em si mes-
raa que saudaçãopodiaser esta.—30. O
anjo disse-lhe: « Não temais, Maria;
porque achastea graça deante de Deus.—-3L Eis que concebereis em Vosso
seio, e dareis á luz um filho a quem
gQréjs o nome de Jesus. — 32. Será
grande w será chamado o filho do Ai- !

« Tal como foi annunciado pelo anjoou espirito á Maria, depois a José, e
por uma concepção e um nascimento
chamados pelos homens sobrenaturaes,
miraculosos, divinos, como obra do Es',
pirito Santo, acto de Deus mesmo, por-que o Espirito Santo era, vós o sabeis,
aos olhos dos Judeus, a intelligeneia
divina manifestando-se por um acto
qualquer, a apparição de Jesus deviaficar e ficou secreta, durante todo otempo de sua missão em vossa terra. >

« Esta revellação foi confiada porMana aos discípulos preferidos de Je-sus;—preferidos, isto é, que o se-
guiam mais assiduamente e com a vir-tude dos quaes elle sabia poder contar;dóceis ás inspirações de seus guiasjtinham comprehendido que uma seme-lhante revellação acarretaria uma dea-approvação, da parte dos homens, so-bre a pureza de Maria e a origem de«seu filho.»
#

« Esperaram, para a derramarem namultidão, que o tempo lhe trouxesse,
com a ajuda do cumprimento da missão
terrestre de Jesus, amadurecidos os
frutos. »

< Não foi senão depois do sacrifício
do Golgotha, da reapparição do mes-
tre, chamada «ressurreição», do seu
regresso á vida spirita na época cha-
mada « ascensão »,. que a crença da
divindade, que lhe foi attribuida, se
acreditou>.

* Os seus discípulos nella tiveram
fé nestes últimos dias, tomando, á
lettru, as suas palavras a respeito de
Deus, «seu Pae», e achando ííesta
ongem só e no exemplo de sua vida
sem mancha, a explicação dos factos
surprehendentes, chamados « inila-
gres», que feriam, incessantemente,
os seus sentidos materiaes. »

«Durante a sua missão terrestre, e
assim como isso 4ovia ser, Jesus foi, aos
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olhos dos homens, o fructo da concepção
humanàfura homem como elic.y tendo
por mãe" Maria* e por pae José;-
aos olhos de seus discípulo* e da miápâao
que se apertava sobre seus passos, um
propheta, revestido da libre material
humana assim e da mesma maneira que
os prophetas da antiga lei:-
dos príncipes, dos } tires, dos escribas,
dos pharisêus de seus aãherentes, um
impostor, quando acreditaram que de-
clarando-se «o filho de Deus», elle
se attribuia a divindade, se dizia Deus
mesmo. »

«Maria devia ser e foi, nos olhos de
todos, a mãe de Jesus: primeiro como
sendo um homem tal como vós, se-
gundo as leis materiaes—da concepção
e do nascimento humanos, — de re-
producção, sobre vosso planeta ; depois
como Deus incamado no seio d'uma
virgem por uma concepção, uma ora-
viüez e por esse mesmo facto um bom-
SUCCESSO, OBRAS do Espirito Santo.»

« Comprehendei bem .a necessidade
que existia então, de' materializar pri-
meiro todos-ós factos para os tornar
nócessiveis á matéria ; depois, após o
cumprimento da missão terrestre de
Jesus, d'iDEALiZAR !i matéria dando-
lhe uma origem divina, para que os
homens se curvassem sob o jugo e,
graças a esta divindade, a missão de
Jesus fosse aceita e as suas leis fossem
seguidas. »

« Jesus, espirito, nilo teria sido com-
prehendido ; as suas dores moraes, a
sua dedicação não teriam sido appre-
ciados ; era necessário ao homem, para
que elle comprehendesse o soffrimento,
que esse soffrimento fosse physico ; era
'necessário á carne um sacrifício de
carne ; aos /me vertiam o sangue dos
touros e dos cordeiros, era necessário
um sacrifício de carne e de sangue ;
não teriam comprehendido a dedicação
sem limites do espirito luminoso des-
cido entre vós para vos trazer o
exepiplo da vida preparatória da éter-
nidade. »

«O homem é orgulhoso ; — um espi-
rito do Senhor, descido entre os ho-
mens, nfio teria bastado para os le-
ranfar; era-lhes preciso um deus.»

« Não o esqueçaes, os judeus esta-
vara em contactó directo com os ro-
manos; as idéias e os costumes dos
conquistadores infiltram-se sempre nas
idéias e nos costumes da nação con-
quistada : as idéias polytheistas es-
tavam em pres nça do monotheismo ;
a vida e os actos de Jesus durante a
sua missão terrestre. — a sua «.morte*
e a <resurrèição*,—os factos que se-
guiram, — a interpretação humana dada
«a suas palavras». — a divulgação,
depois do- cumprimento desta missão
feita por seus discípulos, do (pie tinha
sido annunciado pelo anjo ou espirito
á Maria, depois a José. sobre esta
«concepção», esta «gravidez», obra
do Espirito Santo no seio d'uma vir-
gem e assim consideradas como «sobre-
naturaes », « miraculosas», « divinas »,
fizeram nascer, para os judeus, a ne-
cessidade fie multiplicar a sua divin-
dade, tentando reter a unidado na plu-
ralidade ; d'ahí o que os homens cha-
mam o dogma das três pessoas. >

«O materialismo. como hoje, esina-
gava o mundo sobre o seu peso de
carne; e o mundo perecia ; porque toda
a carne apodrece; era, pois}~necessario
levantar o espirito, dar-lhe a força de
lutar contra a matéria ; pa.ia isso era
necessário que o mundo tivesse um
exemplo immaterial; inunaterial soò
o ponto ãc vista da divindade què lhe
era attribuida ; não existindo a mate-
rialidade, aos olhos dos homens, senão
um tempo restricto e não sendo senão
um meio de communicação. >

«E' na introducção deste exemplo
no vosso inundo qu'e,xiste o « milagre >
aos olhos dos homens; porque é, a seus
olhts, uma derogação das leis estabe-
lecidas. >

írV,'«Não houve nenhum «milagre»;
aj vontade, imniutavel de Deus não
deroga nunca as leis naturaes que elle
editou de toda a eternidade.

< Assim como vamos n'um instante
explicarvo-lo na medida do que vossa
intelligencia, obscurecida pela carne,
pôde receber e sustentar, houve appli-
cação das leis que regem os mundos
superiores e appropriação dessas leis
aos vossos fluidos sobre o vosso pia-
neta.»

«Maria era um espirito muito puro,
espirito superior, em missão sagrada
sobre a vossa terra para ajudar a pre-
parar a regeneração humana. >

«Em relação espiritual com os es-
piritos do Senhor, mas submottida á
lei da incarnação material humana, tal
como vós a soffreis; médium incon-
sciente, recebeu, como médium vidente
intuitivo no sentido de que tinha con-
sciencia do ser que via, e auditivo, a
predicção que lhe era feita. >

(Continua.)
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QUARTA PARTE
CAPITULO IV

O perispirito durante a desincarna-
ção. Sua composição.

(Continuaçáo)
i

O caso seguinte é ainda mais sur-
prehendente. Como no precedente, M.
Home era o médium.

«Uma forma de phantasma adian-
íou-se do canto do aposento, foi tomar
um acordeon, e depois desusou pelo
aposento,, tocando esse instrumento.
Essa forma foi visível durante muitos
minutos por todas as pessoas presentes
e ao mesmo tempo via-se também M.
Home. O phantasma aproximou-se
em seguida de uma senhora que estava
sentada á certa distancia do resto dos
assistentes; esta senhora deu um pe-
queno grito e o phantasma desappa-
reeeu.>

Aqui a narrativa da apparição já
não ó contestável, não é verificada
por ignorantes rústicos o supersticio-
sos, não se produziu em e] oca afãs-
tada, ou diante de pessoas incompe-
tentes para julgar.

A'íraude não é possível, pois que a
apparição se mostra no próprio apo-
sento de M. Crookes. Este facto justi-
fica a possibilidade e, diremos mais,
a certeza de que os outros se deram
realmente.

Eis, alem d'isso, outras provas que
vêm se juntar ás precedentes, e que
estabelecem de um modo irrecusável
a existência e a materinlisação dos
espíritos, em certas condições. Como
o dissemos, houve luctas apaixonadas,
polemicas violentas nos jornaes ingle-
zes, e foi por essas dissenções que ti-
vemos a boa forlunade ver M.Crookes
intervir no debate com uma serie de

cartas nas quaes expõe os resultados
a ipie chegou, em companhia de niisa
Florence Cook.

Para que o leitor posBa acompanhar
a discussão é preciso que expouhamoa
de que maneira se procede ordinária-
mente para obter materialisa^ão de
espíritos. Em uma câmara qualquer
suspende-se, em diagonal em um dos
cantos, uma cortina que possa mover-
se sobre varões. E' n'esse redueto que
se colloca o médium, depois de ter sido
anticipadamente examinado dos pés á
cabeça; dopois todas as pessoas pre-
sentes assentam-se em circulo segu-
raudo as mãos e fecham-se todas as
portas. No fim de um tempo mais ou
menos longo o espirito apparecesahindo
do gabinete e passeia no espaço livre
deixado pelos assistentes.

Dito isso, voltemos a M. Cookes.
Eis sua primeira carta :

« Senhor. Esforcei-me o mais qne
pude para evitar qualquer comtrovorsia
fallando sobre um assumpto tão imfla-
mavel, como os phenomenos chamados
spiritas.

Excepío um pequeno numero de cas-
sos em que a eminente posição dos
meos adversários poderia dar ao meu
silencio outros motivos que os veida-
deiros, nunca repliquei aos ataques e
ás falsas intrepetrações que os meos
attrativos a essa causa fizeram dirigir
contra mim. O caso é outro, no entre-
tanto, desde que algumas linhas da
minha parte poderão affastar nma sus-
peita injusta lançada sobre alguém. E
quando esse alguém é uma jovem se-
nho**., sensível e innocente, é especi-
almente um dever trazer o peso do meu
testemunho em favor d'aquella que
julgo injustamente aceussada.

Por entre todos os argumentos apre-
sentados de parte a parte á respeito doa
phenomenos obtidos pela mediunidade
de miss. Coolk, eu vejo poucos factos es-
tabelecidos a levar um leitor a dizer,
desde que possa ter confiança no julga-
mento e veracidade do narrador :
'•Enfim, eis uma prova absoluta ! Eu
vejo asserções muito falsas, muitas
exagerações não intencionaea, conjec-
turas e supposiçÔes sem fim, bastantes
insinuaçôea de fraude, um tanto de bo-
bices vulgares, mas não vejo ninguém
appresentar-se com afirmação positiva,
baseada sebre a evidencia de seus
próprios sentidos, de que quando a
forma qne se dá pelo nome de Katie
está na câmara, o corpo de miss Cook
está no mesmo instante no gabinete
ou não está. Parece-me que toda a quês-
tão encerra-se nesses estreitos limites.

Que se prove como um facto uma
ou outra das duas alternativas prece-
dentes, e todas as outras questões
subsidiárias serão desviadas.

A sessão fazia-se na casa de M.
Luxmore, e o gabinete (espaço reser-
vado ao médium ) era um segundo
salão separado por uma cortina da
câmara anterior em que se achava a
assistência.

A formalidade ordinária de inspe-
ccionar a câmara e examinar as fecha-

duras sendo cumpridas, miss Coolk
penetrou no gabinete. No fim de pouco
tempo a forma de Katie nppareceo ao
lado da cortina, mas retirou-se logo
dizendo que o seo médium não se
achava bem e não podia ficar adõrrne-
cida profundamente para sem perigo
affastàr-se d'ella.

Eu estava collocado a alguns pés da
cortina atraz da qual miss Coolk estava
assentada ; tocando-a quasi podia fre-
quentemente ouvir seud gemidos e
suspiros como se ella padecesse. Esse
mal estar continuou, por intervallo,
quasi durante todo o tempo da sessão,
e uma vez que a forma de Katie estava
na minha frente na eamaia, ouvi dis.
tinetamente o sou de um suspiro triste,
idêntico aos que miss Coolk tinha feito
ouvir por intervaUos no curso da sessão,
e que vinha por detraz da cortina onde
estava assentada.

Confesso que a figura era notável
de vida e apparencia de realidade, e
tanto quanto eu podia vêr á luz um
pouco indecisa seos traços assemelha-
vaúi-se aos de miss Coolk; mas, no
entretanto, a prova positiva dada por
um dos meos sentidos de que o suspiro
vinha de miss Coolk no gabinete quan-
do a figura estava fora, esta prova,
digo, é muito forte para ser desfeita
por uma simples supposicáo do con-
trario, mesmo bem sustentada.»

O testemunho de M. Croolks é uma
garantia da exactidão dos factos, mas
vamos verificar que estas manifes-
facões ainda um pouco vagas forani
accentuando-se de mais em mais até
levar M. Croolks a dizier em uma carta
seguinte : " Sou feliz em dizer que
afinal obtive aprova absoluta de que
fallei na carta precedente .

Damos a palavra ao eminente chi-
mico.

« Por emquanto não fallarei da
maior parte das provas que Katie me
déo nas numerosas oceasiões em que
miss Cookinefavoreceo com as sessõeB
em minha caBa, e não descreverei
senão uma ou duas (pie tiveram lugar
recentemente.

Ha algnm tempo eu fazia experiências
com uma lâmpada phosphorecente,
consistindo em uma garrafa de 6 ou 8
onças que comtinha um-pouco de óleo
phosphorecente e que estava solida-
mente tampada. Tinha rasões para
esperar que á luz d'essa lâmpada
alguns dos mysteriosos phenomenoB
do gabinete poderiam ser visíveis, e
Katie esperava também obter o mes-
mo resultado.

{Contínua.)
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Acabam de chegar e estão á
venda na livraria da Federação
Spirita Brazileira, rua da Alfan-
dega n. 342, 20 andar, alguns vo-
lumes da seguinte obra, em idio-
ma francez: LES véritÉS ÉTERNEL-
LES, pelo Dr. Casimiro Mottet,
brochura  5$ooo
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HOYOS ESCRIBAS E PHARISEUS
« Sobre a cadeira de Moyaes, disse

Jesus ás turbas e aos seus discípulos;
se assentaram os escribas ephariséüs.

* Observae, pois, e fazei fcudó
quanto elles nos disseram ; porémnão obreis segundo à pòlitica dassuas acções, porque dizem e nãofazem.> Matheus XXIII, rt. 2 e 3.Esta parábola, entendida em seuespirito, quer dizer :

Que Moyses deu a Lei, mas os quelhe succederam ensinaram-a detur-
pando-á em sou proveito, dizendo,
mas não fazendo.

Jesus recommeudou que fizessem o
que ellM disseram, porque disseram
a Lei; mas que não seguissem-lhes obexemplos, porque elles praticavamfora da Lei: diiiam, mas não faziam.

Todo aquelle, pois, que se assenta
na cadeira «agrada de Moyses ou dePedro, e diJ-ánasnSo faz o que aLei manda, ó eacriba e pharíseu, se-
gundo a divina palavra.Nada mais temos com a cadeira deMoyses, porque essa cedeu a dePedro, assenta na rocha viva da fódo grande Apóstolo..,

Vejaínos, portanto,'se sobre aca-deira de S. Pedro se assentaram osescribas e phariseus, como sobre ade Moyaes.
A historia dos Papas, suecessores

de S. Pedro, como se dizem, demons-
tra, claro corao a luz merediana, que,com rarissimas excepç.es, os chefesda egreja romana têm dito, mas nãofeito, o que Jesus ensinou— têm sidoescribas e phariseus.

Em confirmação deste conceito
vamos transladar para estas linhas,
alguns trechos do livro líoma e òEvangelho, publicado por um grupode padrte, que se congregaram emLerida, para estudarem, expérimén-
talmente, o Spiritismo.

Estes trechos s£o colhidos n'umaimportantíssima conimunicaçâo deS. Jofto, o Evangelista, bem caracte-
risadoa pelo estylo do discípulo amado,
que ó inimitável.

Bem desejáramos transcrever toda
a communicacfio, escrinio de riquezas
do pensamento, como só no Evangelho
de S. Joio se podem encontrariguaes;
não nos chega, poróra, o espaço, quemal nos permitte o qu» ahi vae :« Se ouvirdes que o Evaugeiho éa guerra em nome de Jeaus, e o der-ramamento de sangue; em verdade
vos digo que esse é o Evangelho dosrancoroBOse vingativos, nunca, porém,o de JesUB, que amou oa homens è
pregou a paz.« Se ouvirdes que o Evangelho éo fausto, e as riquezas, e as commo-
dídadee dos ministros da palavra ; eraverdade vos digo que esse é o Evau-
gelho dos mercadorea do templo ;nunca, porém, o de Jesus, que tanto
recommendou a seus discípulos a po-breza de coração e despreso dos bens
da terra.

Se ouvirdes que o Evangelho éa agua o as mãos erguidas para o Ceue o bater nos peitos, o as formas o aadoração exterior; em verdade vos
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digo que esse é o evangelho dos hy-
pocritas; nunca, porém," o de Jesus,
qne recommendouo amor o a adoração
a Deus em espirito e em verdade." Se ouvirdes quo o evangelho éa resistência ás leis e aos principios,no governo dos povos ; em verdade
vos digo que esse é o evangelho dosrebeldeB e ambiciosos; nunca, porém,o de Jesus, que mandou dar a Deuso que é do Deus o ao príncipe o quoé do príncipe." Se ouvirdes que o Evangelho óa intolerância, e o anatheina, o a
perseguição, o a força, e o ódio ; emverdade vos digo que esse ó o Evan-
gelho da soberba e da ira ; nunca,
porém, o de Jesus, que rogava ao Paeda misericórdia por seus mortaes ini-
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migos" E tudo isto foi dito do Evangelhoao povo." Porque, então, estranhais queJoão falle assim dos doutores e mi-rastros da palavra ?... Por ventura
julgaea que vinha elle para dissimulare obscurecer a verdade, que é o ali-mento espiritual do povo ?" Em verdade vos digo que o quevos fallo é visto e vos fallo em teste-raunhd da verdade ; \ • 1 - - , -*' -"Porque o Evangelho é a verdadee minhas palavras são a verdade emtestemunho do Evangelho de Jesus ;" E o Evangelho de Jesus em tes-temunho da verdade de minhas pala-vras. l

Portanto nao estranheis que Joãofalle assim dos doutores e ministrosda palavra.''t Isto digo á egreja pequena :lenho contra ti: que esquecestetua primeira caridade, aquelle amor
que te ensinou o coração de Jesus
pelo qnal morreu na ignomia das
gentes ; e, deixando aquelle amorpu-rmsimo; acoendeu-sc era fcuns entra-nhas o desejo de domínio, e de per-seguição pelo domínio."E procuraite tua ruína nestemuudo." E tenho contra ti: que eaquesestetua primeira mansidão aquella mau-sidão, com que Jesus foliava aos queo insultavam o o cuspiam* e deixítdaaquella mansidão, te revoltaste contraos príncipes, e nas trevas trainaste

contra os poderes du terra.'? E tenho contra ti ;que esquecestetua primeira caricia, aquella cariciacom qae Jesus chamava a si as criam-cinhaa; e, deixada aquella caricia.tem sido humilde com os poderosae altivo cora oshumildes do infurtunio'«f E tenho contra ti: que esquecesteteu primeiro desinteresse, aquelle des-interesse com que Jesus fallava dosbens da vida, sem jamais pensar nodia de amanhã; e deixado aquelledesinteresse, adquiriste e amontoasteriquezas, como os que se olvidam davida do espirito, e põem seus sentidosna vidae nascommodidades da caine" E, assim, varreste a fó do co-ração doa homens, que pensam emseu intendimento.' E tenho contra ti: que esquecestea tua primeira adoração, aquella ado-ração de espirito com que Jesua se

I submeltia, em todos os seus actos epensamentos, á misericordiosa von-tado do Pae; e, deixada aquéllá ado-ração, _ multiplicásté as formas doculto, fazendo-as èsseiicikes par" asalvação das almas.•' E tenho contra ti: que equecestetua primeira humildade, aquella hu-mildadc com que Jesus se abatia atéos pés de seus discípulos ; e deixadaaquella humildade, o orgulho apode-rou-se do teu entendimento—e üzur-
paste as chaves — e condemrmste —
e salvaste e és idolatrada em time8ma, fazendo Deus a teuentendimento." Egreja pequena, não te escanda-usara as palavras de João ; masantes, medita sobre ellas—e chora;" Porque já soa a hora — e chegao tempo de surpresa, eomo o ladrão." Egreja pequena, lembra-te de teus
principies que tens esquecido.u Eu, João, te digo : teus dias nãoserão contados desde que afastou-se
de ti o espirito de Jesus, até a con-summação do teu orgulho.

_ " Volve a ti-— e converte-te aoEvangelho de Jesus e põe teus olhosna nrsericordiado Altíssimo Senhor,do. cí$ • omrap,oteq.te.xuiit.adü denen-dem os séculos e a terra." Não ves como as almas aeccamein teu seio, como as plant;.ssem agua?' Tua palavra nâo;ó a chuva be-neíica, nem o raio consolador ; é ofrio sopro do septentrião, que gelacorações." igreja pequena, que fizeste dasociedade christan V Olha em tomo—
e responde." Volve á tua primeira caridade—
ã tua primeira adoração—á tua pri-meira mansidão —a teu primeiro defi-
interesse— e á humildade dos pri-meirosdiafi do século de Jesus Christo." E o espirito de Jesus voltará a ti—o tu sorást=sua esposa—o elle será
teu esposo, como nos primeiros diasdo século.'¦¦ Medita o ora—e rechassarás odemônio do orgulho, que oblitura teuentendiraento." E riscarás do livro da Luz oa en-xertoa malignos de teu entendimento-

/ " Porque conhecerás que a luz vemde Deus.'•' Não despreses as palavras de
João, egreja pequena; porquê aspa-
lavras de João, João as escreve—e lei-
as-haoos homens—e terão assento no
juiso doa homens e em sou coração." Estás dormindo, egreja pequena;acorda.

« Fallo para oa homens.
Jesus ò a via-—a verdade— e a vidaDeus. é rainha ultima palavra.A paz seja convosco, irmãos."Eu, João. "

Dirão
de João
guer
oue

que a communicação não ó
, ams do demônio; mas de quemque seja, ella denuncia factos,

todo o mundo conhece — e, por-tanto, é verdadeira.
Tudo o quo ahi está profligado comoanti-evangelico, está escripto no Syl-labüs; o Syllàbiis, portanto, é o op-

posto do Evangelho.
E, se eAte é a pura imagem doChristo; uqnelle é a. do anti-Christo.
E dizem os nossos infelizes prega-dores sagrados -. que nós. os Bpiritas

que repellimos osyllabusenos abra-
çumos com o Evangelho, somos in-fluenciados por Satanaz !

Nossa vingança é .-pedirmos a Deus
que os perdoe— e a Jesus que os illn-mine."
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NOTICIAS
CONGRESSO ESPIRITUALISTA
A Federação Spirita Brazileira, nointuito de concorrer com as outras as-sociações spiritas do Brazil ao jubileuque vai ser eüectuado em Londres paracelebrar o meio , centenário^do spiri--tismo cm MoH.crnSpwütyiVmti^^^

chamam inglezes e norte-americanos,
acaba de dirigir um officio em inglez
á Londoii SpirítualistAUiance, cuja tra-ducção é a seguinte:

«Rio de Janeiro, 24 de abril de 1898—Aos membros do London Spiritua-list Alliance.
r A Federação Spirita Brazileira.como
representante de diversos centros spi-ritas do Brazil, oiferece aos membrosda London SpiritualistAUiance,q\\e orase preparam para celebrar o jubileudo moderno espiritualismo, as expres-
e3.es da sua mais cordial sympathia pe-los fina do Congresso Internacional.
Acreditando que não ha preconceitosde raça ou nacionalidade entre aquelles
que nos diversos paizes cooperam paraob interesses da causa commum, estaaggreiniação confraterniza-se com ei-les, esperando que esse congresso, na
grande metropele, possa corresponder
com suecesso á importância da causa
que em si representa. Saúda, pois, osseus companheiros de trabalho e pedea Deus qua os abençoe por seus esfor-
ç.os.

Pela Federação Spirita Brazileira.
A sua directoria :

Dr. Adolpho Bezerra de Menezes pre-sidente.
Leopoldo Cirne, vice-presidente
liuijmundo de Lima Bàcéttàr l! se-cretario.
José Antônio de Mattos Cid, 2o se-cretario.

Em verdade, disemos nós, ahi estáo quadro vivo da egreja romana, queti. João chama egreja pequena, desde
que desertou do Evangelho, até osyllabus—até hoje.

E, agora, perguntamos a todo onomam que tiver juizo e entendimento-
tem ou não se assentado sobre a ca-deira de 8. Pedro, como sobre a deMoysea, os escribas e phariseus ?

Fedro Ridiard, thesoureiro.
João Ij. de Souza, archivista.

Para o Congresso Internacional Es
pirituaUsta de Londres, já estão pro-mettidas tlteses importantíssimas, cujas
denominações passamos a dar:

Telepathia Tmncedental, pelo Rev.T. E. Allen (West Dehhan, America
do Norte).

ásSM^ciia,
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Z/m Médium Político em S. Pe-
/cr*iu/Y/,pelo Dr. Georg vou Langsdorff
(Freiburg, Allemanha).

Evidencia dos Phenornenos Psychicos
no Brazil, pelo professor A. Alexan-
der (Rio de Janeiro).

Pholotjraphias das Radiações Psyehi-
sas, pelo commandante Darget (Vou
¦iérs, França).

Gamaras Escura,* e Çirculos, pelo
Dr. Harrison D. Barret (Boston,
America do Norte.)

Phenornenos Psychicos na França,
por Mery ( Paris).

A Philosophia do Mediumnidade •¦
seas Phenomeuos, paio Dr Iielen
Densmors (Londres).

Oceultas Energias em Estado La-
tente no Homem, por Cario Bonazza
(Florença, Itália).

A Educação da Juventude em relafão
ao Espiritualismo, por J. J. Morze
(Londres).

Distincções e pontos de Identidade
mure o Espiritualismo e o Occultismo,
pelo Dr. Encausse, Papas. (Paris).

0 Espiritualismo em todos os paizes,
peloDr. J. M. Keebles (S. Fran-
«iico da Califórnia).

Phenornenos observados em minha
própria raia, pela condessa llelene
Mainardi (Piza, Itália).

Relações do HypnotismocMcsmensvio
tom o Espiritual smo, pelo Dr. Moutin
(Boulogne-sur-Seine, França).

Ponte entre o mundo material e o es-
pintual, por W. II. Terry (Mel-
fcourne, Austrália).

Physka Trancedmtal, pelo coronel
de Rochas (Paris).

0 Espiritismo no seu quinquagesimo
anno, pela Sra. CoraL. V. Richmoad
("Washington, America do Norte).

Os effeitos do Espiritualismo sobre
è,s religiões do mando, por Thomas G.
Newman (S. Francisco da Califórnia.)

As leis da natureza a que o Espiri-
tualismo está ligado, pela Sra. Paga-
nini (Florença. Itália).

O Espiritualismo na Noruega, por
B. Tortenson (Slrien, Noruega).

Demonstrações biúmetricas e piwto-
yraphicas da força vital; DcducçÜes
phisiologicas etherapeuticas, pelo Dr.
Baraduc (Paris ).

Impressões pessoaes sobre o Espiri-
Hmlismo na America, pelo Rev. Minot
J. Savage (New York).

Testemunhos das experiências feitas
nm nossa Academia em presença de lio-
wc-tu eminentes da sciencia, pelo Dr.
Gioranni Hoffmann (Roma).

Analogias notáveis entre o Chrittir
mnitm» e o Espiritualismo moderna,
por Henry Forbes (New York).

Suggestão e Mesmensmo, pelo pro-
fsaior Boirac (Dijon, França).

Escripta autematica, por W. T.
Stead (Londres).

Hypnotismo e Therapeutica, psychica,
pelo Dr. Berrillon (Paria).

Piu>tographias spiritas, por Ernesto
Volpi (Vercelli, Itália).

Mediumnidade hypnotica observada
em duas series de sessões, pelo profes-
ler M. F. Falcomer (membro do
Real Instituto Teehnico da Alexandria
Itália.)

Como vêm os leitores, o Congresso
de Londres vai ser muito animado pe
lai conferências que resultarão dessas
diversas theses, assignadas por pes-
soas eminentes.

A Federação Spirita Brazileira, por
eircumstaneias independentes da sua
vontade, não pôde apresentar nenhum
trabalho seu a esse Congresso, porém
o nosso presidente trata actualmente
de elaborar uma obra, (pie pelo seu
assumpto completamente novo e de
elevado alcance, certamente merecerá
v attenção do grande Congresso ge-
nuinamente spirita a realizar-se em
Paris no principio do novo século, em
10QO.

LES VÉRITÉS ETERNKLLBB
O nosso digno confrade, Sr. Dr.

CasÍMiro Mottet, fez ultimamente pu-

blicar em Paris, pela casa Ohamuel,
uma obra sob este titulo, que é o
producto das communicações do espi
rito do Victor Hugo, recebidas pela
sua mediumnidade intuitiva no Centro
Spirita de Coritiba.

Essa obra está escripta em versos
(pie bom revelam o caracter elevado
de Victor Hugo.

A respeito delia o Dr. Casimiro
Multei, diz im sou prefacio :

<.. Devo declarar a bem da verdade
(pie em nenhuma época da. minha vida
me oecupei de versificação, o que, eu
mesmo fiquei admiradissimo quando
cniupuz esses versos com uma tão
grande felicidade.

Jamais poderá vir ao pensamento,
das pessoas (pie me conhecem, a idéa
de me attribuir a paternidade desta
obra, pois ella, considerada sob todos
os pontos de, vista, está acima do in-
vel dos meus conhecimentos e das
minhas faculdades iutellectuaes.

Este trabalho é, pois, uma prova
evidente da realidade do phenomeno
tão controvertido ainda entre nós, da
communicação dos seres humanos com
os invisíveis que povoam o espaço.

Ao começal-o, suppuz que elle era
obra de algum mystitícador que se
apossara de uni nome respeitável para
melhor captivar o meu espirito.

Era em vão que os mediums viden-
tes e os guias espirituaes do nosso
Centro affirmavam a presença do grande
poeta; minhas duvidas persistiam, e
mesmo, eu estava com uma vontade
pouco enthusiasta para o trabalho. Em
certas paginas até, o Espirito se queixa
amargamente da minha pouca fé.

As irregularidades de certas rimas
justificavam até certo ponto a minha
desconfiança, mas se a fôrma dos ver-
sos era atacavel. entretanto eu reco-
nhecia, á medida que a obra me era
ditada, o seu assumpto elevadíssimo.

O seu fundo, cada vez mais impo-
nente e magestoso, os seus ensinos
sempre elevados e sublimes, acabaram
por despertar em mjm um real „senti-
mento de respeito e admiração. Eu
devia lembrar-me que os bons artistas
produzem difficilmente obras perfeitas
com um máo instrumento, e mesmo
que taes espíritos apegam-se mais ao
assumpto que á fôrma. »

E' indubitavel o que o Dr. Mottet
diz. Tudo nessa obra attesta os pen-
samentos sublimes e os ensinos de um
Espirito elevado, seja elle qual fôr,
ensinos de um valor considerável phi-
losophico e moral. Não ha, pois,razão
para que se deixe de attribuir a sua
paternidade ao Espirito de Victor
Hugo, mesmo porque elle foi reconhe-
cido por diversos mediuma do mesmo
Centro.

Nessa obra estão desenvolvidos pro-
ficientemente certos pontos da doutrina
spirita; e, attendendo-se á sua utili-
dade, ella acaba de ser traduzida e
publicada na lingua italiana, de que
também recebemos um exemplar.

Ainda não foi vertida para o por-
tuguez, mas as pessoas que a dese-
jarem obter no idioma francez, poderão
encontral-a na livraria da Federação
Spirita Brazileira.

Ao illustre irmão em crença, Sr.
Dr.Casimiro Mottet, cumpre-nos agra-
deeer os exemplares que otfereceu á
nossa bibliotheca,e a attenciosa visita
que teve a bondade de nos fazer no
principio deste mez quando por aqui
passou, vindo da Europa cora destino
a Corityba.

para se reportarem apenas áquillo que
pôde ser observado ou estudado de
accordo com os processos scien ti ti cos.

Não é unia sociedade spirita, disse-
mos nós, e isso porque á qualidade de
spirita implica, a da fé e crença nos
ensinos dos espíritos elevados quo fize-
ram esta doutrina, e de que em caso
algum póde-se abstrair.

Esta aggremiaçao é composta do
homens que desejam observar e estu-
dar os factos psychicos, deixando que
estes, de per si; incutam o credo que
fôr compatível ás suas deducções.

Torna-se, pois, muito útil áquellos
que, come diz Léon Dônis; estão can-
çados de viver como cegos e que pro-
curam apoio firme e seguro n'umadoü-
trina baseada em factos e que oifereça
uma solução racional aos problemas da
vida e da morte.

Nos tempos actuaes, quando o edi-
ficio das velhas crenças esboroa-se.
essa doutrina apparece: é o Spiri-
tis/no.

São, portanto, favoráveis á causa
spirita os estudos que essa sociedade
eiuprehende, principalmente se elles
se fizerem por amor á Verdade, con-
scienciozamente, e como o devem ser.
O nosso desejo é que ella, movida pelo
nobre impulso do bem e da verdade,
consiga os seus fins.

Qualquer correspondência para a
Sociedade Brazileira de Estudos Psy-
cincos deve ser dirigida para o pro-
fessor Alfred Alexander, caixa postal
n. 906.

FACTOS

SOCIEDADE BRAZILEIRA DE
ESTUDOS PSYCHICOS

Acaba de ser constituída nesta ca-
pitai uma aggremiação sob esse titulo,
para evidenciar ou demonstrar a reali-
dade dos phenornenos psychicos.

Não é uma sociedade propriamente
spirita, porque os seus membres fazem
abstração de toda e qualquer crença,

F AKIRISMO
Entre os brahmanea a pratica da

evocação dos mortos é a base funda-
mental da liturgia dos tempos o o
apoio da sua doutrina religiosa. Para
elles,' a alma sobrevive ao corpo e
conserva sua individualidade até o
dia mais ou menos longiquo em que,
tendo adquirido o preciso gráo de per-
feição, após numerosos avatars (rein-
carnações), ella se confude com os
puros espíritos no seio da Divindade,
isto é, no nirvana completo.

Mas antes de attingir esse apogeu,
as almas devem, milhares de vezea,
animar corpos humanos de differentes
condições ; antes de se incarnar no
corpo humano, a alma,o espirito vital,
deve dar vida a tudo o que existe,
desde o átomo e o nômada até o
animal mais visinho do homem.

Oa espíritos inf eriorei são os maus
espirito.3 que buscam prejudicar os
homens, impedindo-lhes de avançar
na serie da perfeição.

As evoeçaões das almas dos ante-
passados só podem ser feitas peloB
brabmanes dos diversos graus ; mas
ignoramos ainda os phenornenos deter-
minados nos templos pelos braharaanes
dos g-raua superiores. Tudo o que sabe-
mos é o resultado de narrações feitas
poT'viajantes europeus, narrações essas
que ae concordam de um modo nota-
vel e se verificam reciprocamente.
Sabemos, por exemplo, qne uma só
vez. de cinco em cinco annos, por
occasião da festa do fogo, os brah-
manes dos graus superiores se mos-
traram de noite ao publico no meiode
um tanque sagrado, que se acha na
visinhança de cada pagode ou templo.

Abi, deante de uma multidão con-
sideravel, vinda daa regiões as mais
afastadas da índia (pois os pagodes
são o alvo de peregrinações espeeiaes),
os brahmanea mysteriosos executam
factos, miraculosos em appareneia, por
meio de processos desconhecidos- Se-
gundo narram os viajantes, alguns
d'esses effeitos ou feitos são tão ex-
traordinarios, que até não nos que-
remos faeer éeco d^lQsjsetaeB feetos

fossem reaes, esses homens seriam
semi-deuses.

Mas |)odcmos falar das praticas real-
mento maravilhosa* dos lakira, que
são os indivíduos interiores da easta
sacèrdofal e or, instrumentos de que
se servem os brahmanes para entreter
a fé o, chocar a imaginação do povo

Comparando-se a* praticas dos
fakira, testemunhados por todos aqtíel-
los que residiram algum tempo nu
índia, com os rJTíenomenqs produzidos
por intermédio dos mais poderosos
mediums europeus e américahoSj
chega-se fatalmente á conclusão de
que os fakirs são mediums, isto é,
para nos servimos da expressão de
Williain Crooka, homens dotados do
poder de emittir uma Torça especial
denominada força psycliiea, e de (pie
nos resta ainda conhecer a verdadeira
natureza.

Conta-se que outr'ôra, quando o
povo murmurava sob o jugo tyranico
dos padres de Brahma,viam-se, nesses
inonientus críticos, os ijoyuys (1) e os
fakios apparecer nos logares publicos
das cidades, rodeados de animaes fe-
rozes. de tigres, de panteras, que,
tomados subitamente dóceis como cor-
deiros, lambiam atfectuosamente as
mãos d'aquelles que os commandavam
e perante os quaes.se humilhavam
como cães carinhosos e submissos.

Mas < ssas scenas datam de longe, e
nós queremos falar dos factoa hoje
ordinariamente produzidos pelos fakirs
munidos da sua canna de sete nós (2).

Assim que um ouropeu desembarca
na Índia em casa de algum dos seim
compatriotas, um dos primeiros cui-
dadosd'este ultimo é olferecer ao seu
hospede uma sessão de falàrismo.

A pedido do ddno da casa, um fakir,
vindo do pagode visinho, se apresenta
munido de sua canna.

Eil-o a entrar na vossa porta ; e,
tem receio, sem affectação de espécie
algnma. diz :

« Tú me mandaste chamar: eis-m»
aqui; que desejas de mim ? »

Examinemol-o:
E' um homem de alta estatura; a

excepção de um pequeno pedaço de
panno, suspenso (por principio) sobre
a parte inferior do seu abdômen, elle
está completamente nú.

Esse corpo magro e bronzeado tem
o aspecto de uma mtimia ambulante.

Depois das reverências, usuaes entre
todos os orientaes, elle se initalla, e
a pedido do dono da casa, onde talvea
entre pela primeira vez, depois de ter
tomado uma pose inspirada, e profe-
rido certo numero de incantações ma-
gicas, provoca vários phenornenos
mais ou menos surprehendentei.^

Um dos seua exercícios famüiwe»
chama-se a dança das folhas : um
certo numero de folhas d© figueira ou
de outra arvore qualquer são espetadas
pelo meio Bobre cannas de bambu fi-
xadas em vasos cheios de terra.

Se lhe pediram, o encantador nio

põe a mão em coisa alguma e nem
mesmo toca nesses accossorios.

Assim que tudo isso fica preparado
elle se assenta sobre o chão, com a«
mãos estendidas e a uma distancia tal
que Be pode paBsar entre ellas e a»
ditas folhas.

Passado um momento, ob especta-
dores sentem uma espécie de brisa
fresca lhes acariciar o rosto, e em
breve as folhas sobem e descem ao
longo dos paus que as atravessam,
isto sem contacto visível ou tangível
entre o operador e os objectos que
servem á operação !

Outra: um vaso completamente
cheio d'agua move-Be espontânea-
mente sobre a mesa : se inclina, os-
cilla, se eleva a uma altura assás sen-

(I) Outra r&rledttd» do inlulado» doua i«ilgl&»
•u erniitiu.

2 O biinbú, on «i««» At »t* *•¦ i «oi ¦r»
bolo de inifílaç&ó.
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aivel, sem que uma só gota do liquido
ee derrame.

Ainda, outra: pancadas se fazem
ouvir, aqui e lá a em numero deter-
minado; se ha instrumentos de musica
fazéra-se ouvir sons, árias, e isso sob
a luz solar ou dentro de casa á vista
de todos os que estão presentes, á
distancia de alguns metros do fakir e
sem que < ste subisse por um só mo-
mento da sua immpbilidade marmórea.

Se o hospede for um provencal ou
saboyano, convida-se a elle pensar em
algum verso de Mirelle ou n'uma
phrase do dialecto do seu paiz: se
for com um litterato, elle pensará
n'um verso de Homero ou do Virgílio;
o fakir estende areia sobre uma mesa
ou sobre qualquer outra superfície
unida ; com um pequeno pedaço de
pau niveílará essa areia, e eníão se
assenta sobre o chão com as pernasdobradas a moda oriental e com as
mãos estendidas para a areia; ahi
permanece immovel.

Depois de algum tempo, mais ou
menos prolongado, e para surpreza
geral, o pequeno pedaço de pau se
levanta e caminha, anda por si só sobre
a areia onde cada qual pode então ler
o verso de Miralle pensado pelo pro-vençalou a phrase em dialectoj da
Saboya, a menos que o litterato ; não
honvesse pedido mentalmente um

erso da Illiada ou das Bucólicas.
O aulor da obra : Le Spiritisme

dans le Monde, Sr. L. Jacolleot, obteve
por processo análogo o nome de um
amigo morto muitas, nnnas antes.

O fakir repete a experiência diante
de vós em pleno dia, e tantas vezes
quantas lhe pedirdes, permittindo até
que v erifiqueis tudo o que quizerdes.

Antes de vos deixar o fakir vai cati-
8ar-vos maior surpreza aiada .- elle se
eolloca n'um lado da sala, bem á
vista e com a frente para todos, cruza
gravemente os seus braços sobre o
peito; sua fronte então irradia, seus
olhos se enflammam de um fogo som-
ürio, e depois docemente, docemente,
elle deixa a terra e se eleva mais ou
menos alto, e ás vezes mesmo até ao
tecto da casa !

FOLHETIM

CASAMENTO E MORTALHA
POR

Pbmsika Partb

VI)

O Cardoso desenvolveu todas as suasartes, para me demover do meu propósito;•u. porém, embora pendesse para satis-raxel-o, como fazer tiros sem ter pólvora?Reconhecendo que era impossível con-seguir seu fim, o rapaz deixou-me, real-mente amofinado-e seguiu, sem detença,
para a casa de Júlio e de MartimNao decorreram duas horas-e os trêsiam commigo.

O Cardoso comeu a móea de nao Irespara Itaborahy - e, por mais que lhedisséssemos quo estavas cacuando obri-
diabo08 

a VÍf Cft' Traníluilisa ° Pobre
Confesso que me senti commovldo coma insistência do Cardoso-e, dirigindo-mea elle, disse-lhe com sincero pezar- se eunflo cedi a tuas rogativas, 6 porque me eraImpossível. Acreditas, acaso, que doumenos valor a ti,do que a Júlio e a Martim?Pois que os fizeste ir aqui fazendo-meaquella injustiça, expór-lhes-hei as razoesda minha negativa—e elles reconhecerão •

que, nao por caçuada, mas por absolutaforça maior, 6 que deixo de fazer-lhescompanhia, o que me é profundo desgostoForça maior 1 exclamou Jullo, to-mando o ar nombeteiro, que lho era amaior força em jogo de espirito. Força«•.ater am éaaos destes, Max, vale por

Terminada a sessão, o encantador
faz. em tom calmo, suas despedidas
emphaticas á, sociedade e mio pedonenhum salário, recebe a, esmola que
quasi sempre lheoffereeein, eomo é de !
costume e parte sem dizer obrigado, j

Taes são, em resumo, as narrativas
dos viajantes francezes e inglezes quevisitaram a índia

Quando se questiona os fnkirs ro-
bre esses phenomeuos, elles respondem
que são produzidos pelos espiritas.

COLLABORÁÇÃO

A verdade absoluta
Sempre que se vê acommett.ida porseus adversários, a igreja catholica

não cessa de proclamar que, eomo
suceossora dos apóstolos, ella tem o
deposito das verdades absolutas ensi-
mulas pelo Christo ; posse que os pro-testantes c os sectários da sciencia
materialista lhe contestam, dizendo,
áquelles que a doutrina que ella en-
sina é toda mundana e em completa
divergência com a do Mestre Divino,
e estes que, tudo no inundo sendo
transitório e perfectivel, o homem não
pode conbeeer a verdade absoluta, e
portanto a igreja não ,»ode possuil-a.
pA verdade a que a igreja se refere,
é a* lei moral que Jesus disse encer-
rar-se toda no amor de Deus sobre to-
das as cousas e no amor do próximocomo de si mesmo.

Ora, esse duplo amor é o principio,a regra que o homem tem de observar
sempre, qualquer que seja o ponto
que elle oecupe na escola que o con-
duz^áperfe:ç,ão.

Progridam as sciencias, as artes e
as industrias; avance o homem se
aperfeiçoando sempre, nunca elle deve
esquecer que esse duplo amor consti-
tue o ponto para o qual tôm de eonver-
gir todos os seus esforços, qualquer
que seja o sentido em que suas facul-
dades se desenvolvam.

desregra-

tempestade n'um copo d'agua. E' o ridi-culo macaqueaudo o serio ou a ran tendoa pretençflo de crescer até as alturas aproporções do boi.Parece-te isto? respondi seriamente;
pois afíirmo-te: que nem sempre a lei.quese appl.ca no máximo, perde seu caraiter,apphcada no minimo.Ora, vamos ver como desenvolveresta importante these, nao perdendo devista que trata-se de ura pagode em Ita-borahy.
t\~ Pagode, nao senhor, bradou do seucanto o formidável Cardoso. Pagode nflo
que 6 festa muito respeitável, attentos osmotivos que a deteiminam e a pessoaaquém é dedicada. pessoa

Está bom, está bom, meu velho re-darguiu Júlio; nflo vamos complickr aquestão, com incidentes, embora dignosde maior respeito, como e o teu protestoRetiro a expressão, como se faz noparlamento, depois de so haver atirado ainjuria & cara do adversário, e tudo ficaem paz.
Fiquemos em pas, Cardoso, e Maxque suba á tribuna, para explicar comoa lei do máximo pôde, sem dèsar, ser ap-

plicada ao minimo. .Pois sim, disse eu com toda solemni-dade, como um padre que se propõe a de-monstrar da cadeira «sagrada», que o
papa é infallivel.

Ouçamos, ouçamos, bradou Júlio,fazendo-se casmurro, como se tomassetudo aquilIo ao sério.
«Conticurre omnes» : calaram-se to-dos.

Eu comecei, fazendo esforço, quasiimpossível, por guardar a devida serie-dade.
Nfto dirá como o troyano: «.infandum

julier renovare dolorem* ; porque nflolhes é novidade a historia de minhasluctas contra os mares tempestuosos dexistência...
Bravo ! bravo ! exclamou Júlio, ba-tendo palmas. Estás em teus momentosfelizes, Max ; fizeste uma entrada de lofto;cuidado com a sabida.
Nao interrompam o orador, bmdou

Se os modos de manifesfcal-o vari-i,,n; e<>m os progressos que a hu mani-
v?u , ,or fazendo, o fundo, o senti-
^''0l?ei'manece omea.no; é inalfce-•Kl, e absoluto, é eterno como Deusde quem elle emana.

Os ensinos do Christo, dados aosseus apóstolos, passaram aos seus sue-cessorese chegaram ás mãos da igreia
que, em lueta, eom os bárbaros, naidade media, teve necessidade de in-erpretal-os de modo a serem compre-hendidose aceitos por essas hordaèife-fozes e contei-as em seus
mentos e paixões.

0 tempo doa bárbaros-, porém. já.sumiu-se nas brumas do passado,' eesses terrores que apavoravam nossosmaiores, já não gozam hoje do mesmo
prestigio e, como as nuvens que ovento despersa, fogem ante o facho darazão esclarecida pela sciencia e se-denta de justiça.

O tempo do crê ou morre passou, ohomem de hoje conhece aquillo em
que deve crer

Depositaria daa verdades contidas
nas predicaa do Christo, a igreja devecom ellas conformar os seus eu sinos
por ellas modelar os seus actos, refomando tudo aquillo que. se teve no
passado sim razão de ser, hoje é paraella uma fonte de prijuizos e desere-dito.

Estando de posse da verdade e que-rer que a sociedade hodierna-se su-
jeite ás suas imposições desrazoadas,
filhas do seu sonho,, tão contrario á
humildade christa, de dominar politi-camente o mundo ; esconder essa ver-dade para fazer triumphar esse seu
desejo, lodo mundano, é prestar-se a
fazer o papel do mordomo infiel, qurescondeu e não fez render a drachm
que seu senhor lhe confiara, ao parti
para uma viagem, é assumir a res-
ponsabilidade do cego conduetor de
cegos.

^ Traduzida em todas as línguas, a
Escriptura santa é compulsadae estu-
dada por toda parte, facilitando o en-
sino dos Espiritos, mensageiros do
Eterno, que, como disse o Christo,
vem nos tempos predictos, propagara luz pelo mundo todo.

——  3

í B. ROUSTAING

o Martim. Quem tem a palavra é o nobrer. Max.
Eu agradeci aquelle auxilio—e con-tinuei.
Dizia, quando fui Interrompido, quenfto lhes fazia a minha historia, comoEnéas & rainha dc Carthago, por lhes ser

ella assás conhecida.
Contar-lhes-hei, pois, unicamente,

um episódio ignorado do Illustre audilo-
rio.

O men alfaiate, que tem sido o meuúnico banqueiro, a quem recorro noa mo-mentos critico», fugiu para a Europa,talvez por evitar os meus formidáveis
saques.

O momento actual 6 dos mais oriti-cos porque tenho passado ; porque nemuma de X tenho no bolso.Posso ir fl Itaborahy em taes condi-
çoes, achando-se minhas botinas rasgadase o meu chapéo em petição de miséria ?!E', pois, ou nao, caso do força maioro que me priva do dulcissimo prazer deuconipanhal-os e de levantar um brinde
enthusiastico ao heroe da festa-da festa,
que vai, seguramente, fazer fallar ómundo?

Martim ergueu-se de sua cadeira, eveio apertar-me a mao, com estas pala-vras:
« Felicito o orador, pela brilhantedemonstração quo fez de uma das maisaltas tbeses, que tem oecupado a attençãodos pensadores. Ha, sem duvida, perfeitaappheaçflo no caso do principio ou lei daforça maior. Cabem por terra os sym-bolos invocados da tempestade n'um copod'agua e da ran que pretendia egualar-seao boi. Viva Max--abaixo Júlio.»Cardoso, embora muito contrariado,rompeu em acclamações ao meu discurso

que, par modéstia, nao qualifico; con-cluindo por dizer : Max tem razfto, maseu nflo posso achar praser na grande festa,«em a presença delle.Tens Martim e Júlio, meu Cardoso,e elles valem muito mais do que eu, naratornal-a inebriante.
Elles multo valem, bem «ei ; mas afalta de uma das pessoas da minha fcrin-

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo llallieiis, líarcos
o Lucas

MUNIDOS K POSTOS KM CONCORDÂNCIA

« B'o es/nrilo q>u> vinifiC'/; »carne de nada serve :
as iialavras que vos digo sãoespirito i: vida. ¦

I J»5o, VI, v. Oi
y A letra mata, e o espiritovivlHc». >

iraulo, 2» epístola aos Corlntlii^s, e. 01 v. fi. ,

LUCAS'
CAPITULO I, VERS. 26-38

ANMUNCIAÇÃO

« A sua intelligencia, apresentada
pelo envolucro que a cobria, não es-tava em estado de se recordar ; é o quevos explica porque ella fez ao anjo ouespirito a pergunta sobre a impossibi-hdade de conceber durante a virem-dade.» &

« Maria não devia, tampouco comoos homens, conhecer a origem spiritad este filho que lhe era annunciado ; e
que vos explicaremos sobre a coneep-
çao a gravidez e por esse mesmo fattôo bom suecesso como obra do EspiritoSanto, far-vos-ha comprehender que,nao devendo conhecer esta origem,ella não a conheceu e acreditou namaternidade.»

«Os Judeus, segundo as suas tra-diçoes e as interpretações dadaa aoAntigo Testamento, acreditavam queDeus mesmo se commtmicava directa-mente com os homens ; que o EspiritoSanto era a intelligencia de Deusmesmo manifestando-se por um acto
qualquer ; é o que vos explica a res-
posta do anjo ou espirito, annunciando
a Maria, depois a José, a concepção noseio d'uma virgem, a grávidas e assimo bom suecesso, - - eomo obras do Es
pinto Santo ; — resposta appropri-ada, segundo as vontades do Senhor aoestado das intelligencias, afim de seser comprehendido e sobretudo escu-

dade--da trindade do meu coração, em-pana o brilho da festa e agoirenU minhaalegria. "«^un
Júlio estava pensativo, preocoupadocomo quem procura o X de Archimedes'

quando foi ferido pelo soldado da frotaromana. "™
Nao posso ! exclamou de repente : ma*eu penso como Cardoso: sem Max-- iemura dos «trea mosqueteiros,» a nossa foliafica aguada.

Mas eu nao tenho onde ii busatr oque ô preciso a Max... ^^
Cala rumor ! bradou Martim, com vozde estentor.
Cala que vai fallar o rei da linhaEu reclbi hontem uma ordem, parameu correspondente, no valor de duten-tos mil r<5is, que mandou-me meu tutor.ja tinha feito o plano da deatrlbuieâodesse dinheiro, quasi todo por meus ore-dores: sapateiro, alfaiate, livreiro, «et re-liqua commitente caterva»; mas, em vistade se levantar poder mais alto, os credo-

monaoteaham paoieneia' eBPwem outra
Em vet de pagar aos credores, faço-maeu credor de Max-e mande D.us bomtempo, que a festa do Cardoso será Amgloriosa memória.
Viva o Martim ! exclamaram os dois •com verdadeno enthusiasmo, como umaerupção vulcânica, Cardoso, o pulavae saltava, e gritava, de parecer um loucoVamos ao caso, disse Martim, quandosessava a tempestade. Quanto p?eelsw?Max para te apresentares principesca-mente na festa do Cardoso ? Olha qíenao passes dos dusentos mil réis, porqueem tal caso, teu novo banqueiro foge paraa Europa, como o alfaiate.Nao, Martim, eu nao preciso aenfto decincoenta mil reis, que calculo bastantjpara comprar nm par de botinas Melllás-um chapeo a Pinnot — e para o alugueldo animal, que me leve de Nytheroy aItaborahy, mas olha : eu preferia nfto de-

^arranjar 
teu plano, e nfto fazer uma dlvl-

Deixa de tolices ; mais vale um tosto,que quatro vinte.s. "^ '

Continua.
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em
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dade para o que
ttírãè por 11111:1 revelação

tado, ás n&cewi.d
uresoiica dos nconti
S»^^ trowrar a human -

ella devia saber Mim*
nova,quando,

.,.., ./,!¦¦ tivesse vindo o tempo de

poder sustentai a.»
« Para os homens que esperavam

um chefe temporal qne reanimnsse a

aua nacionalidade, fizesse reviver a
sua gloria rosrecoiiA .
livre e

dos. tanto mais as
carne, e, por cons< gum-.,
de reproducção se apuram <• ¦ ¦ ¦ *;¦'

necessidades da
iiiiite. os me'

pai

independente, era necessário
do

Bacrincar
ficaram-no

¦ an chefe que se afastasse tanto

programma humano, que elles compre-
hendessem que seu reino nao era d este
mundo ; era-lhes necessário um aacri-
fiei o para offerecer a ess ¦> Deus tem-
vel que, segundo elles. se compra-
zia'com o fumo dos holocaustos ; o,

para que o sacrifício fosse assaz - ¦"

de, àquelles que não devian
homens ao seu Deus, sacri
ELLE-MESMO a BLLE-MESMO ; 0 VftlOl- ÜO

homem devia ser realçado : os seus de-
veres deviam paracer-lhe maiores, de-

pois de terem tomado Jesus, duran.e
todo o tempo de sua missão terrestre,
por um homem tal como elles, por um

propheta revestido da libre material
humana assim e da mesma maneira
que os prophetas da antiga lei, —os

homens não o tomaram por Deus mes-
m0) __ depois do eacrificio do Golgot-
ta, senão cm vista d'este sacrifício, —

depois de sua reapparição chamada
resurrèição e em presença e em con-
seqüência dos factos que elle prata-
cara, chamado- milagres, — e da di-
Vulgação da revelação feita pelo anjo
á Maria e a José.»

« Deixar-lhes conhecer os segredos
d'nlem-tumuio, teria sido arrastal-os
para uma via perigosa ; não eram de
torça a preservarem-se do perigo nas
relações com o mundo invisível, a re-
ceberem e sustentarem a revelação da
lei natural da reincarnação, de seus

princípios e de suas conseqüências ;
tinham tremido por tanto tempo sob a
vara dé ferro de Moysés, que o Deus
paternal e sempre prestes a perdoar-
lhes teria inspirado tanta confiança
que não teriam tentado nenhum es-

¦:¦ 1; a apprpximação da mate-
ria para formar a matéria é unia das
condições inherentes á vosBa inferior-
idade'e não existe senão para cs mun-
dos materiaes no numero dos quaes o
vosso se acha ainda.»

« Nos mundos superiores, lluidieos*
suffiiMen temente elevados, é a von"
ti.de queé a base da lei de repr.oduc-
ção eqné a provoca, por attracção dos
fluidos appropriades, sob a acçào ma-
gnetica e na familia em qua esta von-
tade se. manifesta.»

« O espirito faz a sua appatiÇãç
sobre o planeta por incarnação tlttidica,
ou, para melhor dizer, por incorpora-
ção ; acha, chegando sobro osso pia-
neta, os fluidos necessários a esta in-
corporação que elle mesmo opera
com ajuda destes fluidos, na família
(k-8'tiuada^«tutelai-o»; a vontade ou
o desejo dos paisattrae-o e a vontade
dos espíritos unidos forma uma atira c-
ção, attrahindo os fluidos eonstiiufi-
vos da incorporação, e que, ajuntan-
do-je ao perispirito, assimilandq-se-
lhe, formam, tendo em consideração o
planeta, um corpo relativamente aerae-
lhante ao vosso.

< Os laços que unem os pais aos
filhos são mais fortes que os vossos;
uão são, como os vossos, sujeitos a
dissolverem-se ou a relaxarem-se;
porque os pais e os filho» comprehen-
dem-lhes toda a extensão.»

« Não ha macho e fêmea nu sentiu)
que ligaes a estas 

'expressões em
vossa terra ; os instinetos espérimen-
tam algumas variações, mas não tendo
uenhüma relação com os sentidos de
vossa matéria : é difficii e mesmo
inútil dar-vos explicações que vós não
poderieis comprehender: sabei so-
mente que ha differença de sexo no
ponto de vista moral e fluidico; esta
diííereuçn é devdâ a que existe nana-
tureza e'propriedade dos fluidos e cm
seu emprego no estado de encarnação
ou de incorporação; sabei-o também:

ninguém iu'a tira; mas sou eu que a
deixo de mim mesmo: tenho o poder de
a deixar, o lenho o poder de a
mar.» (João, 10,v. 18)»,

(Contnna).

reto-

forço : este redemptor, espirito, nao
teria fãllado aos seus sentidos ; —

materiaes. era-lhes necessária a ma-
teria, mas tuna matéria idealisadá, que
podesse preparal-os para comprehen-
derem a vida espiritual e preparal-os
assim para poderem ser maia tarde
conduzidos, pouco a pouco, a vida
spirita.» . ,

« o tempo, por quasi vinte séculos,
e as remearnações suecessivas que
trouxeram, eorpsigo, a expiação, a re-

paração, o progresso, prepararam-vos
para comprèhenderdes a vida espin-
tual; deveis agora ser preparados e
conduzidos, pouco a pouco, á vida pi-
rita. . L ...

« A matéria, a lettra ; a intelligen-
cia, o espirito.»

« Os tempos são vindos em que a
wUiem spirita de .Jesus deve ser-vos
revelada ; porque a lettra deu seus fru-
ctos, agora ella mata ; a hora da
vinda do espirito que vivifica soou.

« A apparição de Jesus entre os
homens não foi um facto saindo das
leis da natureza ; escrütàe-as, a essas
leis, sondae-as com o sentimento da
humildade que convém á creatura

para eom o seu creador; a estrada
está aberta, avançai; nós vos ajuda-
remos.» , . „

« Ha, vós o sabeis, mundos nife-
riores e mundos superiores; mundos
meteriaes e mundos fluidicos.»

« Quanto mais o espirito se pnn-
fica tanto mais se afasta dos instam-
tos'materiaes; quanto mais perto
está das encarnações primitivar!, tanto
mais se entrega ás necessidades que
o approximnm do animal; acontece ©
mesmo com todas as necessidades da
existência material que variam e
mesmo desapparecem á proporção que
o espirito se purifica.»

« Quanto mais se elevam os mun-

o moral e o physico são sempre liga-
dos um ao outro em todas as espheras;
o es fluidos servem para a expressão
dos sentimentos e dai propriedades do
espirito.— Não tendes ura exemplo
d'isto, ainda que bem material, entre
vó.??Eo espirito que se incarna não
soffre a influencia da matéria, que não
é outra senão fluidos espessados e
solidificados, como o gelo de vossos
rios é uma concentração do vapor li-
geiro quo delles se exal-a sob oa raios
do sol?»

« Nestes mundos elevado*, o amor,
palavra profanada por yós, exiuto com
um grande desenvolvimento, mas
sempre em condições purificadas.»

< Quanto mais o espirito le eleva,
tanto mais a miragem do paseado ie
junta em sua memória.»

« O puro espirito, só,— nio injeito
a nenhuma incarnação sobre qual-
quer planeta que seja, porque attin-
giu a perfeição sideral,—- dispõe, com
uma sciencia completa, do todoa os
íluidOB, conserva a sua inteira liber-
dade e a sua independência, a con-
siencià exacta de sua origem, seja
qual for o perispirito, ou corpo flui-
dico que revista e assimile ás regiões
que percorre; perispirito ou corpo
fluidico; assimilado ao planeta, que
elle tomai deixa e retoma, retendo os
seus princípios constitutivos, sempre
prestes, e ástta vontade,— ou a divi-
direra-se, ou a reunirem-se,—nas con-
dições © segundo as necessidades de
sua missão superior.»

* Rècordai-vos d'estas palavras de
Jesus fazendo allusão a sua missão
terrestre, antes e depois do sacrifício

0 SPIRITISKO ANTE A SCIECIA
POR

U «.•!»«•« oi a»elimiie
QUARTA PARTE

CAPITULO IV
ü perispirito durante a dksincarna-

ção. Sua composição.

(ÇJontiriuayôo)

No dia 12 de Março, durante unia
sessão na minha casa, c depois de
ter Katie passeado por entre nós, de
nos ter fallado por algum tempo, ro-
tirou-se para detraz da cortina que.
separava meo laboratório, onde os
assistentes estavam, da minha biblio-
thèca que temporariamente fazia as
vezes de gabinete. Pouco depois ella
chamou-me dizendo:

<Entrae na câmara e levantao a
cabeça do meo médium, ella escorre-
gou para o chão; Katie estava então na
minha frente vestida com a Buà túnica
branca habitual e toucada com o seo
turbante. Immediatamentc dirigi-me á
bibliotheca para levantar rnlle. Cook,
e Katie dêo alguns passos para o lado
para me deixar passar. Com effeito,
rnlle. Cook tinha escorregado em parta
de cima do canapé e sua cabeça pen-
dia em posição pénivel. Tornei a col-
local-a sobre o canapé. e fazendo isso
tive, apezar da escuridão, a viva satis-
facão de verificar que rnlle. Cook não
estava vestida eom a roupa de Katie,
mas qne trazia sua veste ordinária de
vélludo preto, e estava em profunda
lethargia. Não ae tinha passado cinco
minutos entre o momento em que vi
Katie de túnica branca na minha
frente, cm que levantei mlle. Cook
para o canapé tirando-a da posição
em que se achava.

Voltando ao meo posto de observa-
ção, Katie apparecêo de novo e disso
que pensava poder mostrar-se a mim
ao mesmo tempo que o médium. Abai-
xou-se o gaz e ella pedio-me a Iam-
pada phosphorescente. Depois de se
ter mostrado á sua claridade durante
alguns segundos, ella entregou-m'a
dizendo :« Segui-a de perto para a mi-
nha bibliotheca e á claridade da Iam-
pada eu vi rnlle. Cook repousando no
sophá exactamente como eu a tinha
deixado. Olhei á roda de mim para
ver Katie mas ella tinha dèaapparecido;
chamei-a, e não me respondeu.

Retomei meo logar e Katie reap-
pareceo logo e me disse quo todo o
tempo tinha estado de pè ao lado de
rnlle. Cook. Perguntou-me então se
não poderia ella mesmo tentar uma
experiência, e tomando das rainhas
mãos a lâmpada, passou para detraz
da cortina pedindo-me para não olhar
para ahi por emquanto. No fim de ai-
guns minutos entregou-me a lâmpada
dizendo que não tinha podido conse-
güir nada, que tinha esgotado o fluido
do médium, mas que tentaria uma
outra vez.

Meu filho mais velho, rapaz do
quatorze annos, que estava assentado
na minha frente, em posição tal que
podia ver por detraz da cortina, me
disse que vio distiuctamente a Iam-
pada phosphorescente parecendo ílu-
ctuar no espaço acima de rnlle. Cook
e alumiando-a quando estendida sem
movimento sobre o oophá, mas que
não poude vèr ninguém segurar a
lâmpada.

Passo agora á sessão havida hon-
tem á tarde em Haehney. Nunca

do Golgotha, e a este sacrifício, ao Katie me appàrecen com tanta per-
corpo que elle revistara e que consti- feição; durante cerca de duas horas
tuiraa sua vida a os olhos dos homens'. 

ella 
passeou na câmara conversando

«Eu deixo a vida paea a retomar; familiarmente cora os presentes. Mui-

tas vezes tomou meo braço cami-
nhando, e i\ impressão sentida pelo
meo espirito (pie ora uma mulher viva
que estava ao meo lado o nâo um vi-
Bitante do outro mundo, esta impres-
Hão, digo eu, foi tão forte que a ten-
tativa de repetir umarecento c curiosa
experiência foi quasi irresistível. Pen-
Bando, portanto, que Be não estivesse
um espirito junto a mim, havia pelo
menos uma senhora, pedi-lhe a per-
missão de tomal-a nos mees braços
afim de verificar as interessantes
observações que um experimentador
resoluto tinha feito conhecer recente-
mente de um modo um tanto prolixo.
Esta permissão mo foi graciosamente
concedida, e, consequentemente, usei-
a de um modo conveniente como qual-
quer homem bem educado teria feito
n-essas circunstancias. M. Volckman
ficaiá encantado sabendo que posso
corroborar sua asserção de que _ o
phantasma (que além disso não fez
resistência alguma) era um ser tão
material como a própria rnlle. Cook.

Katie disse então que d'esta vez ella
Biippunha capaz mostrar-se ao mesmo
tempo (pie rnlle. Cook. Diminui o gaz
e depois com a lâmpada penetrei no
gabinete; Mas antes tinha pedido a
um dos meus amigos, que ó hábil ta-
chigrapho, notar toda observação que
eu pudesse fazer no gabinete, porque
conheço a importância que se dá ás
primeiras impressões e não queria
confiar na minha memória mais do
que era necessário. Estas notas estão
n'essG momento na miuha frente*

Kntrei na câmara com precaução ;
estava ás escuras, c foi ásapalpadellas
que procurei rnlle. Cook; estava aga-
chada no chão.

Ajòelhando-me, deixei penetrar o
ar na minha lâmpada; e á sua clari-
dade vi essa moça vestida de velludo
preto como estava no principio da
sessão, e tendo completamente a ap-
parenciá de estar inteiramente insèn-
sivel. Ella não se mexeo quando to-
mei sua mão e cheguei a lâmpada
junto ao seo rosto, mas continuou a
respirar penosamente. Levantando a
lâmpada, olhei á roda de mim e vi
Katie de pé junto á rnlle. Cook e con-
sorsando-so por defraz d1 ella, Ella
estava vestida do "roupagem curta o
fluctuante como já a tínhamos visto
durante a sessão. Segurando uma das
mãos de nille. Cook nas minhas e
ajoelhando-me ainda, suspendi e abai-
xei a lâmpada tanto para esclare:er o
semblante inteiro de Katie como para
plenamente me convencer que via
realmente a verdadeira Katie que eu
tinha apertado nos meus braços ai-
guns minutos antes, e não o phan-
tasma de um cérebro enfermo.

Ella não íallou, mas raeneou a ea-
beca em signal de reconhecimento.
Por troa vezes differenteB examinei
cuidadosamente rnlle. Cook agachada
na minha frente, para a-BBegurar-me
quo a mão que eu segurava era bem
a de uma mulher viva, e por trei
vezes differentes virei minha lâmpada
para Katie para examinal-a com uma
attenção firme para uão ter a menor
duvida que ella estivesse ahi na minha
frente.

Finalmente mlle. Cook fez um li-
geiro movimento, e logo Katie ma fez
signal para retirar-me; affastei-me
para nina outra parte do gabinete e
cessei de ver Katie, mas não deixei
a câmara emquanto mlle. Cook não
despertou e dous assistentes pene-
traram com luz.»

Poder-se-hia Buppor, pelo que co-
nhecemos até agora das propriedades
do perispirito, que se opera simples-
mente um desprendimento da persona-
lidade do médium, mas a continuação
das notas de Crookes vae nos mostrar
que o duplo fluidico não representa
aqui nenhum papel e que a acção é do-
vida a um ser espiritual momentânea-
mente materialisado.

(ConUnúa)
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AOS MÉDIUNS
Os médiuns, já o dissemos aqui,

são os sacerdotes do novo culto ; e,
pois, têm a responsabilidade dos mi-
nistros do Senhor, na propagação da
lei de salvação pelos filhos de Deus
que a desconhecem ou a repellem.

Os médiuns têm, por obra da alta
faculdade que lhes foi dada para o
excelso fim, o impreecriptivel dever
de desenvolver, até o maior grau de
perfeição, aquella preciosa faculdade,
único modo de corresponder á con-
fiança de Jesus, ou de Batisfazer o
compromisso (pie, porventura, to-
niaram, para seu próprio aperfeiçoa-
mento.

Ter faculdade raediüninica e não
desenvolvei-a, e não procurar aper-
feiçoal-a quanto possível, é desprezai1
um dom do Pae celestial—è repudiar
o instrumento de sua regeneração—é
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fallir ao compromisso que tomou para
a existência, corporea.

Não é somente exercera faculdade,
materialmente, o que incumbe ao me-
dium; sua missão consiste, principal-
mente, em adornar-se com o con lie-
cimento da doutrina spirita, especial-
mente no que diz ella respeito á me-
dmmnidade, e com a moralidade (pie
deve ser o apanágio de todo o ser
humano, particularmente dos (pie são
sagrados pelo sacerdócio do culto
divino.

O médium nunca deve applicar sua
faculdade a coisas luteis ou de in-
teressepuramente material; seu oh-
jectivo deve ser sempre concorrer
para plantar nas almas o amor cie
Deus e o amor do próximo.

Aquelle que não observa os pre-
ceitos da doutrina spirita, codificados
por Allan Kardec edesenvolvidos pelo
inspirado Rousfaing, faz-se instru-
mento das phalauges do mal, que lhe
dão alguns bons resultados, em seus
trabalhos, para o illudirem, fazendo-
lhe crer que marcha por bom ca-
minbo.

Orar e vigiar — orar com toda a
humildade— e vigiar incessantemente
e com o maior cuidado, eis o bròquel
do médium, mais necessário a elle do
que a qualquer outro ; porque "mais
se pede a quem mais se dá."

Ser revestido de um dom, cujo va-
lor não podemos devidamente apre-
ciar, e empregal-o sem o maior zelo
e critério, ou deixal-osem cultivo,
sem o mais empenhado cultivo, é fa-
zer-se arma do inimigo (pie veiu a
combater, ou fazer-se arvore que
não dá fructo, igual á figueira por
Jesus amaldiçoada.

Aos nossos irmãos médiuns, pois
rogam os que considerem sua facul-
dade como sua maior felicidade, e que
façam tudo o que estiver em suas
forças por serem dignos de tão alto
presente.

Ha pouco nos disse cm dos nossos
proteetores do espaço: médiuns ha
iimumeros; mas infelizmente poucos
cuidam de bem servir á missão que
lhes foi dada, fazendo-se a maior
parte instrumentos, embora inconsci-
entes, dos inimigos da luz, da ver-
dade e do bem. Preparai médiuns
para o serviço do Senhor, desenvol-
vendo-lhes principalmente o moral.

O moral é tudo no médium, pois
quede fino quilate é o trabalho que
lhe incumbe.

Ainda uma vez, pois, rogamos aos
nossos irmãos médiuns (pie não tro-
(piem a túnica de sacerdote pelas
vestes negras dos que se fazem au-
xiliares dos espiritos das trevas.

NOTICIAS
A R vista Espirüista, de Mendoza,

conta o seguinte:
* A condessa Helena Mainardi nunca

se havia encontrado com o Snr. Er-
nesto Volpi, director do periódico
Vessiiio Spiritista. de Vercelli, posto
que.fosse correspondente do seujor-
nal .•

Ha cerca de 3 mezes o Snr. Volpi
escreveu-lhe, pedindo com urgência a
sua pliotographia, dizendo tel-a visto
em sonho e desejar fazer uma verifi-
cação. A condessa photograpbou-se, e
seus amigos, vendo o retrato, acha-
ram-n'o muito parecido, mas com
uma physionomia menos loura e mais
severa (pie o natural.

O Snr. Volpi.tendo recebido o retrato
respondeu- «Mil agradecimentos.Ore-
trato pinta fielmente o (pie vi; apenas
a côr do cabello é mais escura e o
semblante menos alegre.» E' exacta-
mente o que eu vi.»

Traduzimos da revista Constância,
de Buenos Aires, o seguinte, por ella
extraindo do Ligld of Trúili:

Pergunta—Qual o effeito da inhu-
mação prematura do corpo sobre o es-
pirito ?

Resposta (do espirito John Pier-
pont)—Se a pessoa enterrada viva tem-
consciência do seu estado e do que
se passa era torno della,seussoffrinien-
tos, antes de desligar-se o espirito do
corpo, são intensos.

Nenhuma linguagem vos pode des-
crever semelhante situação. Ninguém
comprehenderá essa agonia sem ha-
vel-a experimentado. E' uma eterni-
dade de horrores e solfrimentos en-
cerrados em uma hora ou poucos mi-
nutos. O espirito lueta para libertar-se
do corpo, e, nessa situação, os desin-
carnados, a quem a matéria não apre-
senta obstáculos, ajudam-n'oa romper
seus laços. A aura magnética desses
espiritos assiste-o e sustem a-o. Quando
o cordão fluidico (pie liga o espirito ao
corpo e (pie, ainda que de elementos
magnéticos, pode ser comparado ao
cordão nmbelical, é realmente cortado,
o espirito sai do ataúde sem difficul-
dade, pois nada pode conter o espirito
liberto do invólucro corporal. A's vezes
elle é detido perto do corpo, mas isto
ésó effeito de uma suggestão psycho-lógica.

FACTOS
Os factos que abaixo transcrevemos

foram testemunhados pelo Snr. Dide-
lot, residente em Rosiòres — aux Sa-

linea (França), e encontram-se relata-
dos na oi ira do notável medico Dr.
Paul Gibier — Le spiritisme :

« Um sacerdote da eathedral de
Nancy (o abbade Garo), tendo ouvido
falar das revelações surprehendentès
obtidas por intermédio do meu amigo
Charles, fel-o chamar um dia .í sua
casa, e eu o acompanhei. Abi se acha-
vara reunidos cinco ou seis padres de
presença respeitável e já idosos.

Deram ao joven Charles papel e
lápis, convidando-o a responder a
certas perguntas que se achavam for-
muladas dentro de um enveloppe la-
crado e depositado sobre a mesa,

Nunca pude saber a natureza das
perguntas por elles feitas, mas o certo
é que a primeira resposta surprehen-
deu os*padrès, que se olharam admi-
rados da phrase que acabava de ser
escripta. Uma d'essas respostas veiu
até em latira ; ora o meu joven amigo
não tinha então a menor noção d'essa
linguà. O abbade Garo e os seus com-
panheiros só acreditaram no facto de-
pois de terem a plena certeza de que o
médium ignorava absolutamente o
latim.

Uma ultima resposta nos fez adivi-
nhar a natureza da pergunta, e foi a
seguinte : « Que te importa que a lua
seja habitada ou não ? Tu tens aqui
na terra uma missão a cumprir ; cum-
pre-a,v pois'.» í"4-i'''"*. ^'~-~*yf ¦'¦¦•¦¦>&£<¦*¦:

Dito-isto, a sessão foi levantada e
nós partimos, deixando os padres com-
pletamente assombrados.

*
* *

Um dia, o joven Charles devia ir
assistir, em Saint-Nicolas, a uma con-
ferencia escolar.

No meio da estrada elle parou paracontemplar o panorama que lheofíere-
cia a vista da neve cobrindo toda a
terra ; apoiava-se sobre a bengala,
quando de repente sente-a tremer na
mão ; deixou-a livre entre os dedos, e
iinmedintumeiiten bengala traça sobre
a neve as seguintes plirases :

« Charles, teu pae morreu esta ma-
nhã ; volta á casa e encontrarás uma
pessoa que te dará esta noticia. >

Isso aterrorizou o meu amigo, mas
elle acreditou, voltando pára casa ;encontrou exactamente uma pessoa(pie lhe contou ter seu pae, nessa mes-
ma manhã, dado uma queda e morrido.

Mais tarde, esse amigo foi nomeado
professor do cóllegio de Commercy :

Em uma quinta-feira elle acorapa-
nhavà seus discípulos ao passeio ; era
verão e fazia calor.

Estando alagado em suor, bebeu
água fria e foi repousar á sombra de
uma arvore.

Voltou para o cóllegio com febre, e
morreu seis dias depois. Na véspera,
porém, da sua morte, em plena possede suas faculdades mentaes, elle sen-
tiu sua mão direita agitar-se, e, enibo-
ra estivesse em estado de grande fra-
queza, tomou um pedaço de papel e
lápis, e escreveu vigorosamente estas
palavras :

« Charles, prepara-te ; amauhS,
antes das tres horas, morrerás.>
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Considerou-se avisado, e, effcctivn-
mente, tio dia seguinte, mi presença :
dos outros professores edosseus disci- i

pulos, elle exhalon o ultimo suspiro.»

BIBLIOGRAPHIA

btblla — por Caraillo Flammanon.
O celebre astrônomo, de crenças spiri-
tas. acaba de mandar publicar um
romance seu sol) o titulo acima.

E' um livro que muito se recom-
menda, nâo só pelo delicado e fino es-
tylo dó seu autor, como também pelo
elevado assumpto de que traía, htella
é o nome de uma bella joven, de la-
milia disiincta e riquíssima, que se
apaixona pela sciencia astronômica,
pelo puro espiritualismo, pela ver-
dade, erafim. Abandona toda a sua
riqueza e a vida faustosa que levava,
para poder casar-se com um astrônomo
pobre, que gozava de grande ceie-
bridade e vivia solitário muna torre,
nos Pyrineus.

Stella era, pode-se dizer, uma mu-
Üier electrica. A sciencia. a religião é
os grandes homens do mundo não sou-
beram dar explicação dos phenomenos
por ella produzidos. Até então não ti-
nha cogitado dos grandes problemas
da vida. Não obstante possuir educa-
ção e instrucção esmeradas, ella con-
cordava com a sciencia o ao mesmo
tempo acreditava nos dogmas da reli-
gião, aem jamais ter meditado que
estes eram' vulneráveis ao ataque
d'aquella. Um dia, porem, attrahida
para a leitura de uma obra que se
encontrava- na bibliotheca de seu tio, o
conde de Noirmontiers, sob o titulo
Dominio das forças oceultas, —• assi-
gnada simplesmente por Um solitário,
ella conheceu a verdade.

A vida mundana, d'áhi em diante,
lhe causava tédio, e por isso., tendo
encontrado esse solitário qué não era
outro senão o astrônomo que ella
amava, dedicou-se com elle á vida do
trabalho, na investigação da grande e
verdadeira sciencia...

Stellaama e é extremosamente ama-
da pelo esposo. Vivem assim felizes no
estudo e na contemplação da verdade.

Finalmente, um e outro estando so-
sinhos sobre uma alta mont nha, á
qual tinham subido para fazer obser-
vações astronômicas, a electricidade
da cauda de um cometa que penetra
na atmosphera da terra, attrai a dos
seus corpos, que morrem, e os seus
lúcidos espiritos, arrastados sobre essa
cauda, vão repousar num planeta supe-
rior—Marte.onde continuam a viver
felizes e sempre em perfeita iden-
tidade de sentimentos e pensamentos.

O assumpto cPessa obra é contem-
poraneo; vêem-se ahi factos de telepa-
thia, de apparições, de electricidade
dos corpos e outros, entremeiados com
estudos philosophicos sobre a vida
mundana, sobre o clericalismo e sobre
o materialismo.

Ainda não foi traduzida e publicada
na língua portugueza; porem as pessoas
que a desejarem possuir cm idioma fran-
cez, a encontrarão na livraria da Fede-
ração Spirita Brazileira, ao preço de
7$000 réis.

ThÉORIES ET PROCEDES DU MAGNÍOTSME,
com estampas e figuras no texto. Curso
professado na E'cole Pratique de Má-
gnêtisme etãe Massa ge, por H. Durville.
Primeiro volume, in-18, de 800 pa-
ginas, encadernado. Preço: 3 francos,
na Librairie du Magnétisme, ;-3, rue
Saint-Merri—Paris.

Acabamos de receber,paraanossabi-
bliotheca, um exemplar d'èssa obra.
Ella tem sido esperada com impacien-
cia por todos os que estudam o magne-
tismo.

O primeiro volume, que acaba de
apparecer, expõe a theoria dos prinei-
pães mestres da sciencia magnética.

Essas theorias são ahi analysadas,
sendo os seus processos minuciosa-
menti', descriptos e reproduzidas as
1 óngas citações de cada um d'elles.

Essa obra èa mais simples, a mais
pratica, a mais completa que tem sido
publicada até hoje sobre o magnetismo.
Os retratos quenella figuram são acom-
punhados de notas biograpliicas, e as
figuras intercaladas facilitam e com-
pletam a intelligencia do texto.

"Espiritualismo e positivismo.—E'o
titulo de um opusculo, de 4_ paginas.
que o nosso irmão em crença, Snr. Al-
berto Souza, acaba de mandar editar em
S. Paulo.

O Snr. Alberto Souza é um jorna-
lista que abjurou o positivismo para
alistar-se nas fileiras do spiritismo.
Nesse opusculo elle apresenta as car-
tas que dirigiu a diversos amigos po-
sitivistas, fundamentando o seu acto e
demonstrando que, perante a realidade
dos factos spiritas, já o positivismo não
tem razão de ser.

Felicitamos o nosso referido confrade
e agradecemos o exemplar que teve a
bondode de nos enviar do seu trabalho,

FAKIR1SMO
(Continuação)

Como os médiuns do oceidente,
os fakirs obtêm os phenomenos de
transporte, e,como elles, fcnrabenipro-
duzera a escripta directa e a Uvitação
(a que acabamos de nos referir), bom
como as apparições âephantasmas.Aè
corpos fluidicos, etc. Em summa, sua
linguagem traduz litteralmente a dos
nossos spiritas.

As obras do Snr. Jacolliot contêm
narrativas de sessões idênticas ás que
se acham nosjqrnaes spiritas da Ame-
rica. e da Europa. Entretanto, entre
ellas ha um phenomeno que não se en-
contra reproduzido no oceidente, e éo
seguinte, (pie extrakimos da obra do
Snr. Jacolliot, Le spiritisme dans le
monde :

« No numero das praticas mais ex-
traordinarias dos fakirs, existe .uma
que é a de influir de um modo directo
sobre a vegetação das plantas e de po-
der accelar de tal sorte o seu cresci-
mento que, em algumas horas, ellas at-
tingem um resultado que ordinária-
mente requer longos mezes e mesmo
vários annos de cultura.

Vi numerosas vezes produzir-se tal
phenomeno ; como, porém, eu não con-
siderava isso senão uma superstição,
deixei de notar exactamente aa cir-
eu instâncias em que elle se produzia.

Embora visse nisso alguma coisa de
phantastico, resolvi ainda uma vez
lazer reproduzir por Covindasamy (1),
cuja força era realmente maravilhosa,
todos os phenomenos que eu já tinha
visto executar por di verses ; queria
experimentar com elle esset facto estu-
pendo, mae. curioso, e exercer uma tal
vigilância sobre cada um dos seus
actos, que elle^não pudesse subtra-
hir-se á minha attenção.

Elle devia dar-me ainda duas horas
de experiências em plena luz — das
três ás cinco—antes da grande sessão
noeturna. Decidi-me a consagral-as a
esse exame.

O fakir não desconfiava de coisa ai-
guina, e até pensei impressionado for-
temente quando lhe fiz saber as minhas
intenções.

Estou ás tuas ordens, me disse
elle com sua simplicidade habitual.

Fiquei um pouco desconcertado pela
sua calma ; entretanto lhe disse :

Deixas-me escolher o vaso e a
semente que vais colloear á minha
vista? .

O vaso e a semente, «im!. . mas
a terra deve ser tomada de um ninho
de caria s.

(1) Um fakir quo o n.ctoreneontron om Bonarèa.

Os éárias são umas pequenas formi-
gas brancas que construem, para se j
abrigar, montieulos, que attingem |
muitas vezes a altura de oito a dez me- ,
tros e são muito communs na. Índia. |
Nada seria mais fácil do que mandar
buscar um pouco d'essaterra, que elles
amassam muito propriamente para ecíi-
ficar os seus asylos.

Ordenei a meu cànsarhà (_) que a
trouxesse juntamente com algumas
sementes de espécies diversas.

O fakir recommendou-lhe que esma-
gasse entre duas pedras essa terra,
pois ella era tao dura como os restos
de uma parede demolida. Essa recom-
mendação foi muito boa, pois não po-
deríanios esmagar essa terra dentro
de casa.

Dentro em pouco, meu creado vol-
tou com o que havíamos pedido ; a
terra e as sementes passaram por mi-
nbas mãos, pois não quiz que o creado
se communicasse com Covindasamy.

Dei a este o vaso cheio com essa
terra esbranquiçada, que devia estar
inteiramente saturada d'esse licor lei-
toso que os cúrias segregam em cada
parcella intima da terra de que se ser-
vem para construir seus monumentos.

Elle a amassou lentamente com um
pouco d'agua, proferindo mentrams, ou
eneautações, que não eram percebidas
por mim.

Quando o fakir julgou que a terra
estava convenientemente preparada,
eollocou-a dentro do vaso e pediu-me
ipielhe fornecesse a semente de rainha
escolha e bem assim um pedaço de
panno branco qualquer.

Tomei ao acaso uma semente da ar-
vore papaya, mas, antes de lh'a en-
tregar, pedi que rae autorizasse a
mareai-a.

Visto a sua resposta nffirmativa, dei
um talho na pellicula (1'essa semente,
muito semelhante á pevide de uma
abóbora, exceptuando, porem, a còr
que é de um escuro muito pronunciado,
e então lh'a entreguei com alguns
metros de musselina.

— Agora vou dormir o somno dos
espiritos, disse Covindasamy ; jura que
não toçarás na minha pessoa nem no
vaso.

Isso lhe prometti.
Elle collocou então a semente dentro

da terra que estava agora no estado
de lama muito molle, enterrou nella a
sua canna de sete nós — symbolo de
iniciação que jamais o largava — de
modo que ti casse encostada a um canto
do vaso como supporte, e sobre isso
estendeu a peça de musBelina que eu
acabava de lhe dar.

Depois de ter assim oceultado o ob-
jectó sobre o qual ia operar, agachou-
se, estendeu horizontalmente as duas
mãos acima do apparelho, e cahiu
pouco a pouco num estado profundo
de catalepsia.

Prometti não lhe tocar, e ignorava
se esse estado era real ou simulado;
mas, assim que, passada meia hora, re^
parei (pie elle não havia feito um só
movimento, fui obrigado a render-me
á evidencia, pois nenhum homem
acordado, seja qual fôr a sua força,
será capaz de permanecer, durante dez
minutos somente, com os braços es-
tendidos horizontalmente, sem ponto
de apoio.

Uma hora escoou-se assim, sem
que o mais pequeno jogo dos músculos
denunciasse vida em si... Quasi in-
teiramente nú, o corpo luzindo pelo
calor, os olhos abertos e fixos, o fakir
parecia uma estatua de bronze na po-
sição do evocador mystico.

A principio colloquei-me na sua
frente para não me escapar coisa ai-
guma; mas em breve não pude sup-
portar o seu olhar, (pie, embora um
tanto extineto, parecia carregado de
effluvios magnéticos... Em um mo-
mento dado, mdo parecia andar em

(2) Servidor Unclá.

volta de mim, eò próprio fakir parecia
entrar na dansa. . . Para escapar a
essa allucinação dos sentidos, pro-
duzida sem duvida .pela tensão (lema-
siado forte da minha vista sobre um
mesmo objecto. eu me levantei e,
sem perder de vista Covindasamy
sempre immovel como um cadáver,
fui sentar-me a uma extremidade do
terraço, lançando alteruadamente mi-
nha attenção sobre o curso do Gauges
e sobre o fakir. para fugir assim a
uma influencia demasiado directa e
prolongada.

Havia duas horas (pie eu esperava;
o sol começava a baixar rapidamente
no horizonte, quando um ligeiro sus-
piro chamou a minha attenção ; o
fakir acabava de voltara si.

Fez sigualpara que me aproximasse
e, levantando a musselina que cobria
o vaso, mostrou-me fresco e verde
um arbusto da papaya, tendo pouco
mais ou menos vinte centímetros de
altura.

Adivinhando meu pensamento, Co-
vindasamy metteu os dedos na terra
(pie, durante a operação, havia per-
dido quasi toda sua buniidade, e, reti-
rando delicadamente a joven planta,
me mostrou, sobre uma das duas pelli-
cuias que adheriam ainda ás raízes,
o talho (pie eu havia feito duas horas
antes.

Será esta a mesma semente e o
mesmo talho ? Nada eu tinha a res-
ponder. Não percebi nenhuma sub-
stituição ; não perdi o fakir de vista ;
elle ignorava o (pie eu pretendi provar
com o talho ; elle uão podia oecultar
nenhuma planta sob seu vestuário,
porque estava completamente nú, e,
em todo o caso, como poderia elle
saber cora antecedência que eu escolhe-
ria uma somente de papayano meio de
trinta espécies differentes que o meu
creado trouxe ?

Nada posso affirmar contra esse
facto, pois ha "casos em que a razão
não pode deixar de se render.

Depois de me deixar vir a mim da
admiração que tal phenomeno me cau-
sava, o fakir disse :

— Se eu continuasse as evocações,
em 8 horas a papaya teria flores, o
em quinze daria fruetos. >

Já agora que descrevemos aos
no^sofe leitores o que é o íakirisiuo,
também nos propomos descrever
nestas columnas alguns dos factos mais
importantes operados pelos mediuiiB
mais celebres da Europa e que guar-
daremos para occasião opportuna.

J. B. RÜUSTAING

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos

Evangelhos segundo llalheus, arcos
e Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

« K! u espirito que vivifieu ; a
carne de naüu serves:

as palavras que vos digo -So
espirito e vida. >

( Joio, VI, v. Cl
« A letra inata, e o espirito

vivilka. ¦

(Paulo, 2" epístola nos Curiatlilps, e. III v. >'>. I

CAPITULO I, VERS. 26—.38

ANNUNC1AÇÃO

«Jesus teria podido, por acto único e
exclusivo de sua vontade, e attrahindo
em volta de si os fluidos ambientes ne-
cessarios, constituir o perispirito, ou
corpo fluidico tangível, que elle revés-
tiu, apparecendo em vosso mundo sob
o aspecto (Puni menino;mas Maria tinha
antes de sua incarnação pedido, por
dedicação e amor, participar da obra

mmmi
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de Jesus,atfrnliindo, pela emanação de
seus fluidos perispiriticos, os Unidos
ambientes necessários á constituição
d'esse perispirito. A sua cooperação
devia ter logar assim, mas, vós o com-
prehendeis, inconscientemente de sua
parte, não lhe permittindo o estado de
incarnação humana wo/v/ar-.sv. No mo-
mento em que chegava o termo de sua
gravidez aos olhos dos homens, iiicòn-
scientemente e pelo seu ardente desejo
de preencher amissãoqiie o Senhor lhe
revelara pelo anjo ou espirito supe-
rior que lhe fora enviado, ella estabe-
leceu, pela emanarão de seus Unidos
perispiriticos, uma irradiação sympa-
thica que attrahiu os fluidos necessa-
rios; a acção inconsciente de Maria te-
ria sido nulla sem a vontade d'áquelle
que devia descer entre vós;—o próprio
Jesus constituiu, por sua vontade,
esse perispirito tangível e quasi ma-
terial, que se tornou uni corpo, tendo
em consideração o vosso planeta, rèlati-
vãmente semelhante ao vosso.»

«Falando d'esse invólucro fluidico,
que nós chamamos, para o vosso enten-
dimento humano, perispirito tangível,
acabamos de dizer: e quasi material; —
quasi material, no sentido de que Jesus
tinha assimilado os Unidos ambientes
que servem para a formação de vossos
seres.»

«Não esqueçais que o espirito assi-
mija o seu perispirito ás regiões que
percorre, qüe a vossa terra é um dos
mundos inferiores, e que, por conse-
guinte,os elementos de tangibilidade
podiam unir-se-lhe tanto mais íaeii-
mente quanto a vontade do espirito era
mais potente.»

«A scieneia humana apraz-se em
rir quando éinsuíliciente para compre-
hender; sim, o perispirito do homem,
e sobretudo no estado tangível, é semi-
material. A scieneia achou, pois, o
meio de comparar os vossos ambien-
tes com os dos outros planetas ?
Poude o sal io descer aos plane-
tas inferiores para sentir que o ar qne
os cerca o suffocaria em virtude do
seu peso, velaria a sua vista por causa

FOLHETIM (8)

CASAMENTO EMORTALHA
FOR

Primeira Parte

VD.I

Na barca das cinco encontrámo-nos
todos, e eu, que tao sólidas considerações
fiz sobre o mal de se contrahirem dividas,
sentia-me realmente contente por ter feito
a minha !

Pobre natureza humana, que está sempre
a desfaze." o que faz— a queimar o que iu-
censou !

— E' a tal coisa, pensava eu, emquanto
andava a barca ; ê a besta de de Maistre.
A besta, porem, 6 a própria alma, vergada
ao peso das faltas que veiu remir. Assim,
nossa alma tem dois pólos, que simultânea-
mente a attrahem : o habito inveterado do
mal, que foi seu norte em outras exis-
tencias, e o compromisso, tomado para
o presente, de reparar aquellas faltas de-
dicando-se ao bem. Nas occasiOes de tomar
qualquer resolução, ergue-se diante delia
o velho habito e o recente compromisso—
o homem velho e o homem novo—a natu-
reza passada e a presente.

Nestes pensamentos chegámos á ponte, e
tanto que saltámos, o Cardoso guiou-nos a
umacocheira próxima, onde já nos espe-
ravam quatro bestas arreiadas, que o in-
trepido rapaz encounneiidara desde a vés-
pera.

Foi uma campanha fazer-se a distri-
buiçfto, querendo todos uma baia, que de
todas era a menos magra e pelluda.

Emfim, venceu o Júlio, que montou por
um lado e cahiu pelo outro, por ser a se-
gunda vez que fazia exercício de equi-
tação.

Foi uma scena cômica, até para os moços

d.' sua espessura, e lhe pareceria
como um véo estendido sobre tudo
o que o rodeasse?—Subiu elle ás
regiões superiores, para experitiieíitài;
a vertigem que lhe fiaria a subtileza
doar'? Sentiu s< u•• olhos dilatareir.-se
com o auxilio das camadas dear;m-,
perpostas, o penetrarem até distancias
inconiineiisiiravõis para elle, ou verem
objectos em dimensões taes que os
vossos telescópios não ;,k poderiam
alcançar?—Porque essas differenças ?
Porque as camadas de fluidos são
apropriadas ás vossas ueeessidades;vóâ
o sabeis, vós o «lizoia, e tao compre-
bondeis a-, causas o náo j roeurais
oomprchendor os effeitos; o perispirito
humano, como o langivol clarão
a vos, é semi-material, como o vapor
é senii-liquido, como o fumo é semi-
aerco.»

«'Relativamente ás vossas naturezas, o
corpo dos habitantes dos mundos supe-
riores é, como' o perispirito humanodè
vosso planeta.um corpo huidieo;quando
vos ó dado vEL-o, elie tem toda a
apparehcia material.*

'<() corpo perispiritico de Jesus era
mais material (io (,ue o corpo peris-
pirifieo do espirito superior, não po-
dendo ser estabelecida a estn respeito
nenhuma comparação; a diffèrença
era maior ainda entre esse corpo de
Jesus e os vossos corpos de lama; par-
ticipava em grande parte do corpo do
homem nos mundos superiores, porque
era composto dos mesmos elementos;
mas era modificado, solidificado com
o concurso dos tinidos liiípianofroxiani-
matizados-, destinados a niantel-o, na
medida da vontade de Jesus e segando
as necessidades de sua missão terrestre,
visível e tangível,para vós, com todas
as appareucias corporaes humanas do
vosso planeta.»

«Não se iiisurja o homem contra a
possibilidade d'esses factos, porque não
pode comprehènder e explicar ainda
uma composição fora das leis niateriaes
da sua natureza.»

«Não diremos, como os que explicam
tudo o que não comprehendem por

^ ,Vi'^-zza..i*it£r.^*-K :.:-j •r-mj^s.nmn

da cocheira, que tomaram largo pagode
com o estudante...

Este, apezar do seu inalterável bom hu-
mor, ergeen-se protestando que n'uni
burro biavo d'aquelle náo iria.

— Como bravo, Júlio, so o pobrw animal
nao se moveu do logar em que poz as
quatro patas ?

O argumento era sem replica ; mas o
homem recorre sempre a coisas estranhas
para explicar suas faltas, e n'esse intuito
chega a negar a verdade conhecida por
tal.

O nosso heroe, picado pela gargalhada
geral que provocara, nao quiz eonfewar a
sua inépcia em matéria á que Gaívao de-
dicou sua importante obra, e eil-o a sus-
tentar que, se o burro nfto sahiu do logar,
corcovèoü e atirou-o fora da sella.

E' por este singelo modelo que se ex-
plida o facto de grandes sábios recuarem
diante da mais formal evidencia, inven-
tando, para sustentarem suas idéas syate-
maticas, theorias ridículas c irrisórias, que
sfto como peneiras para encobrir o sol —
qüe sfto a mais lastimável expressfio da
vaidade o do orgulho dos homens.

Eu desmanchei a diííerença, por falar
como está em moda, ollerecendo a Júlio a
minha c ivalgadura : um macho preto,
pequeno, barrigudo e magro, como devia
ter sido a burrinha em que montava o es-
Cüdeiro do cavalleiro da triste figura.

O excellente rapaz de muito bom grado
aceitou minha proposta, e foi montando
sem rolar, porque o macho quasi que podia
passar por entre suas pernas, que precisou
encurvar para náo arrastarem pelo cháó.

A caravana partiu, e eu, que ia como
um pim pão, na mais luzida montaria, re-
conheci, em breve, que a baia era cega.

Para nfto tomar uma vaia, calei a minha
desgraça, como tantos, ,por este mundo,
ostentam simuladas alegrias, por occul-
tarem as misérias do lar, que lhes enne-
grecem o coração.

Pois, se o mundo e um grande theatro,
é preciso que todos os homens se disfarcem
om scena.

Nfto teve a mesma cautela que eu o
nosso amigo Martim, cuja besta tinha o
espinhaço quebrado, o que a obrigava a
voltai a cabeça para tra* e descrevor eig-
zags pela estrada fura.

estas palavras invariáveis : — tudo é
possível a Deus;—mas dizemos: o que
o homem, em sua ignorância; olha como
postergação das leis immutaveis, nem
mesmo é uma deslocação das leis uni-
versaes, mas uma applicação d'essas
leis. Quando o homem tiver vencido
as diíhculdades (pie o impedem de, ele-
var-se no espaço, — quando tiver clie-
gado a decompor as camadas de ar
sobrepostas nas alturas que, uni dia,
attingirá,— quando comprehènder as
propriedades e os effeitos dos fluidos, o
emprego que d'elles pode fazer,- verá
que o (pie provoca hoje o escarneo da
ignorância e da incredulidade tornar-
se-ha um pacto patente, analysadó1,
decomposto pela scieneia que se admi-
rara de (pie esses agentes poderosos
não tenham estado sempresubméttidos
ao seu império, como se admira de não
ter sempre empregado a electricidade,
cujos effeitos admitte de visii, mas
cujas causas não determinou ainda;—
para cada dia basta uma tarefa. »

«Nós o repetimos, o que o homem
olliácomo uma postergação das leis im-
mutáveis da natureza, nem mesmo é
uma deslocação das leis universaes,
mas sim uma applicação d'essas leis:
cumpre náo julgar impossível fazer
pròduzirem-se em vosso planeta effeitos
semelhantes aos que regem planetas
superiores, no sentido de que esses ef-
feitos, posto que tendo os mesmos prin
ei pios, são, todavia, modificados em re-
lacão á esphera onde se produzem.»

«Certamente, as incarnações íiuidi-
cas,idênticas ás dos mundos taes como
Júpiter e tantos outros mundos supe-
riores, em graus mais ou menos eleva-
dos, seriam um deslocamento das leis
estabelecidas; e nada posterga nunca
essas leis: mas uma incarnação seme-
lhante, modificada pela applicação de
vossos fluidos, torna-se unia approxi-
mação, um laço entre os dois graus da
escala; é uma apropriarão, e não uma
ãerogação. »

«Entramos n'estes detalhes, afim de
afastar todo escrúpulo, desviar todo
pensamento antecipado; não censu-

Diabos te levem, burro do inferno !
Olhem o demônio como anda ! Quem d
que já viu um burro andar assim ? !

N.->sse ponto, a minha baia espanta-se
nfto sei de que, e ahi vai ella, estonteada-
nieine, batendo de encontro á montaria
dos outros, pouco faltando para lançar por
terra os cavalleiros.

egura — segura teu burro, Max,
senfto vai tudo raso—bradavam em côio
Júlio, Martim e Cardoso.

Sogurern-n'o, quo eu nfto posso,
porque o demônio é desbocado, gritei, re-
ahuente com medo do qun a baia se ali-
rasse ao mangue, cortado por um aterrado
que servia de caminho.

Qual segure ! bradou o Júlio ; nfto
vês que o meu bajòujó", com o meu peso,
encostou a barriga uo cbfto ?

-Eomeu dobrou-se como uma ca-
deira de molas — quasi que uniu a cabeça'
com a cauda ; bradou o Martim.

Ruim 6 o meu, acudiu o Cardoso, que
é maluco ; quando o puxo para um lado,
elle atira-se para outro. j:

Maldito patife, que no# arranjou estas
peças ! E pensar qua pagamos dea mil reis
por cada uma !

Voltemos, bradou o Júlio, que u'estes
cangalhos náo poderemos chegar ao ndsan
desuno nestes três annos mais próximos.

Voltar, nunca ! — acudiu o Cardoso.
Lembrem-se de que nos espera uma festa
nunca vista. Meu tio 6 capaz de faacr uma
semana santa, para nos obsequiar.

—Alas, Cardoso, como fazermos a viagem
nestes vis animaes ?

Vale a pena, respondeu o rapaz, lar-
gal-os nestes mattos e seguirmos a pe,
comianto que vamos.

isso nfto, disse eu. Os meus dez mil
réis, hei du aproveital-os, ainda que leve a
baia a pau.

Boaidõa ! — bradaram todos. Arme-
nio-nos de paus, e pau nos burros do Sr.
Castilho.

Foi dito e feito. Em pouco tempo esta-
vamos todos armados de varas, grossas
como as de espichar couros — e cada um
tanto dava no burro que montava, como
noa dos outros ; de modo que foi uma in-
ferual saraivada de pancadas nos pobres

ramos a desconfiança que inspiram pa-
lavras tão novas para o homem ; que-
remos tranqiiilJizar aquelles que estas
palavras inquietam.

«Assim, eomprehendeigij bem: houve
modificação ujs liuírlüpjuti sei vem paraa
incarnação ou incorporação nos mundos
superiores, /mis/reis para vós, foram
materializados, tornados opacos para
/d-.pela associação dos fluidos ani-
malizados que vos rod-eíam, isto é;
de vossos fluidos ambientes destinados
á formação de vossos seres; houve
assim adaptarão dos fluidos superiores
ao planeta inferior que oecupais.»

«Que ha u'este pensamento que vos
possa desviar,quando adinittis os factos
de tangibilidade accidental, que se têm
apresentado em todas as épocas de
vosso planeta e se apresentam aos
vossos olhos com todas as apparencias
ue forma corporal humana, e, em casos
raros, mas que existem, de vida e db
palavra humanas?

«Quando esta combinação fluidica
pode sei* operada por espíritos de
vossa ordem, é, eníão, impossível que
sejáoperada, em limites mais extensos
pela vontade poderosa de um espirito
superior ? »

« A duração de tempo que vós caleu-
lais com tanto cuidado é, então, sensi-
vel j ara nós, e contamos nós as myria-
des das eternidades como vós contais
os segundos de vossa existência? » *

« E', então, impossível que Jesus,
espirito perfeito, (pie conhece, na im-
niensidade, todos os fluidos, todas as
suaspropriedades.todososseus effeitos,
todas as suas combinações e transfor-
re.ações, e o seu emprego — todos os
segredos dá vida e da harmonia uni-
versaes nos mundos superiores e nos
mais elevados como nos mundos rafe-
riores e no vosso; que conhece a for-
nvição. a producção e a manifestação
a eiiiofu, d; todos os seres era todos
os mundos aiperiores e inferiores,
tenha, pela associação e apropriação
dos fluidos ambientes qüe servem para
a formação de vossos seres, matéria-
lizado os fluidos perispiriticos dos

animaes, que nfto tinham culpa de oa terem
alugado.

Sempre os fracos a solFrerem as in-
justiças dqs fortes!

O que era ràéoavel era calarem aquellas
varadas em quem fora causa do tremendo
desastre ; mas um homem repelle e 08
burros nfto.

O que, porem, admira, 6 ver praticarem
tão barbara injustiça moços que sfto, nas
idades da vida, os que tém o coração
aberto a todos os nobres sentimentos, e
moços de intelligencia cultivada, que,mais do que seus iguaes, estfto em condiçfio
de depurarem muito mais aquelles sen-
tiinentos próprios de sua idade.

Levetno-lhes em conta o desconcerto
causado pêlo perigo de perderem a viagem
e vamos por diante, que a vida ê um
composto de altos e baixos.

A receita do pau, se nfto foi conforme a
lherapeutica, do moralista, produziu ex-
cèllénte resultado quanto ao fim de sua
applicaçfto.

Os burros, gemendo e suando— suando
e gemendo, fizeram das fraquezas forças,
e foram devorando o espaço, como quem
só ve na diligencia a salvação.

Também, com a regularização da mar-
cha dos bucephalos, voltou o bom humor
aos seus cavalleiros, que levaram a rir,
todo o caminho, da pantagruelica figura
que fazia cada um.

O Júlio, no seu bajoujo, que foi chria-
madò por " peru de roda, " o Martim, no
seu "guayaniú", como chamavam a besta
(pae andava de banda, o Cardoso, no seu.
desvairado, que foi conhecido por Joanna
a louca—e eu, ua minha baia, que se cha-
inou a " moura torta", tizemo as delicia»
da viagem, sendo cada um objeoto de geral
motejo o flagello dos outros três.

Foi uma lição para a vida, em que todos
dfto motivo para a boca do mundo ; e cada
um, apezar de ter nos olhos uma trave,
ri e ral ha dos outros para descobrir-lhes
uns pequenos argueiros,—argueiros, a que
dfto vulto de lhes parecerem cavalheiros !

E' que sob a face cômica das coisas ha
sempre um fundo de moralidade ; donde
o valor das Fábulas.

Os rapazes foram fazendo fábulas, até
que, pelas seis horas, entraram em Itabo-
rahy. (Continua).
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mundos superiores eassim produzido,
para o ei mprimento de sua missão
terrestre, um corpo períspiritico tan-
givel, representando as faculdades
dpparentès, as phases apparentes de
vossa num an idade ? » ( Co»/in ».«;

0 aSPIRI flSMO ANTE A SCIECIA
POR

ià Ui-U*l Iteluitii*.»

QUARTA PARTbl
CAPITULO IV

O PERISPIIUTO DURANTE A DESINCARNA-
çío. Sua composição.

(Coutinuaçfto)
« Ant; s de terminar este artigo,

deaejo f izer conhecer algumas diffe-
renças que observei entre miss Cook
e Katie. A estatura de Katie é variável;
em mini a casa eu a vi mais alta seis
pollegadas que miss Cook. Montem, á
tarde. .1 sitie tinha o pescoço desço-
berto ; r pelle era perfeitamente suave
ao (acto e á vista, emquanto que miss
Cooktei í no pescoço uma cieatriz que,
em circumstancias semelhantes, se vê
distinct imente e é áspera e rude aota-
cto. As orelhas de Ka ie não são fura-
das, ao passo que miss Cook tra;: or-
dinaria nente brincos. O colorido de
Katie é muito branco e o de miss
Cook ó muito moreno. Os dedos de
Katie \ ão muito maia compridos que
os de n issCook e seu rosto é também
maior. Nos modos e formas de se ex-
primir ha muitas differenças notáveis.»

Eísí hioalactos,e acreditamosquees-
tão pai ticularizadose cercados das pre-
cauçõt a as mais minuciosas A boa fé
do illu ;tre sábio não pode ser posta em
duvid' ; ille não poderia ser o joguete
de uma illusão, de uma allucinação,
tomando como verdades phantasias da
sua ii íaginação. Mas esta explicação,
que a gradaria a M. Jules Sotiry, não
pode tneamo ser invocada, porque a
carta seguinte vai nos ensinar que se
pojidophptographar. o espirito de Katie.
Ora sa se pode admittir allucinação em
um li imemde talento, é absolutamente
ridicido pretender que se pode photo-
grapl.ar allucinações.

Deixemos falarem os factos. Eis uma
terceira eultima carta deM. Crookes:

« 'Pendo tomado uma parte muito
activa nas ultimas sessões de miss
Cool e tendo conseguido obter
muito bem numerosas photographias
de E atie King á luz electriea, pensei
que a publicação de alguns detalhes
serir interesaante para os espiritualis-
tas. Durante a semana que precedeu a
pari ida de Katie, ella deu 8essões em
min'ia casa quasi todas as noites, afim
de dar-me o ensejo de photographal-a
á luz artificial.

Chico apparelhos completos dephoto-
graj >hia foram preparados para esse fim.

Consistiam em cinco câmaras eaeu-
ras, uma do tamanho exacto da placa,
out a de metade, e outra da quarta
parte, e de duas câmaras stereosco-
pie «a binoculares, todas as quaes de-
via n ser dirigidas sobre Katie ao meaino
tempo, de cada vez que ella tomasse
porção para o' ter o seu retrato. Cin-
co banhos sensibilizadores e fixadores
for un empregados, e alguns vidros la-
va«los de antemão, promptos a servir,
pai a que não houvesse hesitação nem
de Qora durante aa operações photo-
gri phicas, que eu mesmo executei, au-
xiliado por um ajudante.

A. minha bibliotheca serviu de cama-
ra escura; ella tinha uma porta de dois
batentes, que se abria para o labora-
toiio; um dos batentes foi tirado e país-
soa-se uraa cortina no seu logar, para
fa«:ilitar á Katie entrar e sahir fácil-
m rate. Os nossos amigos que estavam
piesentes tomaram logar no laboratório
ei i frente á cortina, e as câmaras es-
curas estavam collocadas um pouco
pt r detraz delles, promptas a photo-
giaphar Katie quando ella sahÍBse. e a
tomar igualmente o interior do gabi-
n»-te quando a cortina fosse corrida

para esse li in. Cada. noite havia quatro
ou cinco exposições de vidros ins
cinco câmaras escuras, o que dava pelomenos quinze experiências por sessão.
Alguns gastaram-se no desenvolvi-
mento, outros graduando a luz. Ape-
zar de nulo, tenho quarenta e quatro
negativos,alguns raedicres, outros nem
bons nem maus. e outros; excellentes.

Katie deu como instrueção a todos
os assistentes ficarem sentados e oh-
sorva rem essacondição;sómenteeu não
fui comprehendido na medida, porquedesde algum tempo ella mo tinha dado
n permissão de fazer o (pie quizesse,
toçal-a, entrar no gabinete e-sabir
quando me aprouvesse. Segui-a ao ga-binete e a vi algumas vezes com o
seu médium, ao mesmo tempo; mas
geralmente não via senão o médium
em letbargia repousando no chão.
tendo Katie e o seu vestuário branco'
desapparecido instantaneamente.

Durante estes últimos seis mezes
miss Cook fez á minha casa nume-
rosas visitas e ahi ficou algumas vezes
semanas inteiras. Ella não trazia com-
sigo senão uma pequenabolsa sem fe-
chadura ; durante o dia estava con-
stantementeein companhia de mistress
Crookes, na minha, ou com algum
outro membro da minha família, e,
não dormindo só, não tinha absoluta-
mente oceasião de preparar qualquer
coisa, mesmo de caracter ligeiro, quese prestasse a representai' o papel de
Katie King.

Preparei e dispuz eu meaino a
minha bibliotheca, assim como a ca-
mara escura; e, segundo o costume de-
pois <pie miss Cook jantava e con-
versava comnosco e se'dirigia directa-
mente para o gabinete, eu, a seu pe-(lido, fechava á chave a.segunda porta,
guardando a chave coniniigo durante
lodaa sessão ; então diminuia-se o gaze deixava-se miss Cook na escuridão.

Entrando no gabinete,miss Cook es-
tendia-se no chão, com a cabeça em
lima almofada, e em breve estava em
letbargia. Durante as sessões photo-
graphicas, Katie envolvia a cabeça do
médium era um chalé, para impedir
(pie a luz lhe cahiase sobre o sem-
blante. Freqüentemente levantei uma
ponta da cortina quando Katie estava
era pé junto á ella. As sete ou oitp
pessoas que estavam no laboratório
podiam ver; ao mesmo tempo mias
Cook e Katie, á plena projecção da
luz electriea. Nós não podíamos então
ver o semblante do médium por causa
do chalé, mas víamos suas mãose péàviamol-o agitar-se penosamente sob a
influeneiad'essaluzintensa, e ás vezes
ouvíamos seus gemidoa. Tenho uma
prova de Katie e seu médium photo-
grapliados juntos, mas Katie está col-
locada diante da cabeça de miss Cook.
Emquanto eu tomava uma parte activa
if essas sessões, a confiança que Katie
tinha em mim crescia gradualmente,
ao ponto de não querer ella d ir ses-
soes sem que eu me encarregasae das
disposições a tomar, dizendo que (pie-
ria me ter sempre junto a ai e perto
do gabinete. Desde que esta confian-
case estabeleceu, e desde (pie ella
assegurou-ae de que eu cumpriria as
promessas que lhe podia fazer, oa phe-
nomenoa augmentaram muito era po-
der, e provas me foram dadas que ser-
me-hiairnpossivelobterse tivesse abor-
dado o assumpto de modo differente.

Ella interrogava-me muitas vezea
a respeito das pessoas presentes,
das sessões, e sobre a collocação cPa-
quellas na sala, porque nos últimos
tempos tornava-ae muito nervosa por
causa de .certas suggestões inconve-
niehtès que aconselhavam empregar a
força para proceder conforme as in-
vestigações mais scientificas.

Uma daa mais interessantes photo-
graphias é aquella em que estou em
pé ao lado de Katie ; ella tem o pé
deacalço aobre um ponto particular do
chão. Eu vesti depois miss Cook como
Katie ; ella e eu noa collocámos abso-

lutamente na mesma posição, è fomos
I hotograpliados pelas mesmas obje-
etivas oOÍJocadas absolutamente como
mioutiViexperieneia, e aclarados pela
mesma, luz Quando esaes dois dese-
uhoyVatíiocolioeados pmsobreo outro,
afi minhas photographias coincidem

, poiluitaineute (pranto á estatura, etc ;<,?»<<.<r Kali/- é. mais; alta meia cabeça, do
que'miss Cook, o, junto d'ella, pareceuma mulher corpolenta. Em muitas
experiências, a largura do Beu sem-
blante e a grossura do seu corpo diffe-
rem muito dos do seu médium, o aa
photographias fazem notar muitos ou-
tros pontos de differença.

, Mas a photographia é tão impo-
tente para pintar ò belleza perfeita
do semblante de Katie, como as pala-
vrás o são para descrever o encanto
de suas maneiras A photographia
pode, é verdade, dar um desenho da
sua posição; mas como poderia ella
reproduzir a pureza brilhante do seu
colorido, ou a expressão sem cessar
variável de seus traços tão moveis,
ora velados de tristeza, quando ella
contava algum episódio de sua vida
passada, ora sorrindo com toda a
innocencia de uma menina, quando
reunia meus filhos em torno de si e 03
entrelinha cõntando-lhes episódios das
suas aventuras na índia ?

Eu vi tão bem Katie recentemente.
quando allumiada pela luz electriea,
<pie me é fácil ajtintar alguns traços
ás differenças, que estabeleci em prece-
dente artigo, entre ella e seu médium.
Tenho certeza absoluta de que miss
Cook e Katie são duas individualida-
des distinetas, pelo menoa no (pie diz
respeito ao corpo. Muitos pequenos
signaes que se acham no semldante
de miss Cook não existem no de Katie.
A cabelleira de miss Cook é de um
castanho tão escuro (pie parece quasi
preto: um cacho da de Katie, que está
agora sob meus olhos, e que ella me
poraiittiu cortar do meio das suas
opulentas madeixas, acompanhando-o
com os meus proprius dedos até o
alto da cabeça, para me assegurar de
ter ahi nascido, é de um rico castanho
dourado.

Uma noite eu contava as pulsações
de Katie ; seu pulso batia regular-
mente 75, emquanto que o de miss Cook
poucos instantes depois attingia 90,
seu numero habitual. Apoiando o
duvido sobre o peito de Katie, eu
podia ouvir um coração bater dentro,
esuas pulsações eram ainda mais re-
gulares que aa do coração de misa'Cook quando depois da sessão ella
me permittia a mesma experiência.
Experimentados do mesmo modo, os
pulmões de Katie mostraram-se mais
perfeitos que os do médium , porque
na oceasião em que fiz a minha ex-
periencia miss Cook' seguia um trata-
mento medico em virtude de uma grau-
de constipaçáo.

Vossos leitores acharão aem duvida
interessante que ás vossas narrações,
e áa de M. Ross Church a reapeito da
ultima i.npparição de Katie, possam
ajuntar-se as minhas, pelo menos as
que posso publicar. Quando chegou
para Katie o momento de noa dizer
adeus, eu lhe pedi o avor de ser o
ultimo a vel-a.

Em conseqüência, depoia de cha-
mar a si cada pessoa da sociedade e
dizer-lhe algumas palavras em par-
ticular, deu instrucções geraes para
a nossa direeção futura e a protecção
a dispensar a miss Cook. Dessas in-
fitrueçõe.-s, que foram stenographadas,
eu cito a seguinte : «M. Crookes agiu
sempre muito bem, e é com a maior
confiança que eu deixo Florence nas
auas mãos, certa como estou de que
não faltará á fé que n'elle tenho. Era
todas as circumstancias imprevistas elle
poderá fazer melhor do que eu mesma
porque tem maia força. >

Tendo terminado suas instrucções,
Katie convidou-me a entrar no gabi-
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nele comaigo e porniittiu-me ahi ficar
até o fim.

Depois do fechar a cortina, conver-
sducptnraigo algum tempo é atravessou
o quarto pára chegará miss Cook que
jazia, inanimada no chão. lucliua.rido-se
sobre ella Katie tocou-a e lhe disae :

Desperta, Florence, desperta ; é
preciso que eu te deixe agora.

Miss Cook desperí ou e, chorando, pediuá Katie para ficar por mais algum tempo.
Minha cara. eu não posso ; a

minha missão está cumprida. Que
Deus te abençoe, respondeu Katie ; e
continuou a falar á ir.isa Cook.

Durante alguns minutos conversa-
ram juntas, até que emfim as lagri-
mas de miss Cook impediram-n'a do
falar. Lendo as insirucçOes de Katie
atirei-me para segurar miss Cook queia cahir no chão o que soluçava con-
vulsivamente. Olhei em torno de mim,
mas Katie e sua. túnica branca tinham
desapparecido. Logo que miss Cook
acalmou-se, trouxeram luz e eu levei-a
para fora do gabinete;

As sessões quasi diárias com que
mias Cook me favoreceu ultimamente
esgotaram muito as suas forças, e
eu desejo tornar publicas as obrigações
que lhe devo pela sua boa vontade de
me assistir nas minhas experiências. A
qualquer experiência proposta ella
submettia-se com a melhor vontade ;
sua palavra é franca e vai direita ao
fim, e nunca lhe notei coisa alguma
que pudesse assemelhar-se á mais leve
apparencia do deaejo de enganar.

Verdadeiramente não creio que ella
pudese levar ao fim uma fraude, se
chegasse a tental-a te se tentasse seria
promptaniente descoberta, porque uraa
tal maneira de proceder é completa-
mente extranha á sua natureza. E
quanto a pensar que uma innocente
collegial de quinze annos fosse capaz
de conceber e sustentar durante três
annos, com pleno sueeesso, uma tão
gigantesca impostura como essa,e que
durante esse tempo se tivesse submet-
tido a todas as condiçõesexigidas, sup-
portado os mais minuciosos examea,
tenhaqueridoserinapeccionadaiião im-
porta em que mo monto, quer antea
quer depois daa sessões, tenha obtido
ainda maiores suecessoa na minha pro.-
pria casa do que na de setia pareutea,
sabendo que alli vinha expressamente
para submetter-se a rigorosas tenta-
tivaa scientificas ; — pensar, digo eu,
que a Katie King doa trea últimos
anuos é o resultado de uma impôs-
tura, é lazer maior violência á razão
e ao bom senão do que crer que ella é
o que ella mesma affirma ser.»

Dedicamos esses factos aoa Sra. Ju-
les Soury, Bersot, de Fonvielle e
outros incrédulos que não viram senão
asneiras ou subterfúgios nas mani-
festações spiritás.

Perante a evidencia dos factos não
lhes ficará senão o recurso de ne-
gal-os ; mas o publico seiá juiz entre
afirmações temerárias e os aabios es-
tu doa do homem maia eminente da
Inglaterra preaentemente.

Dito isto,voltemos ao nosso aaaurapto
O espirito Katie King materializou-

se também, não mais em luz duvidosa,
mas sob o brilhoplenodaluz electriea;
seu corpo era tão real, tão tangível,
como o de M. Crookes, poia que ou-
via-se-lhe bater o coração. E' preciso,
portanto, admittir a possibilidade da
materialização temporária dos eapi-
ritos;más uma condição se deduz já:é preciso um médium.

Todas as vezes que observamos
casos de appariçõea, podemos sem
temor afirmar (pie um mediumse acha
nas proximidades do logar onde o phe-nomeuo se produz. Vamoa tentar cora-
prehender como aa coisas ae paaaara.Não temos a pretensão de trazer uma
explicação positiva, completa, mas
simplesmente mostrar de que modo po-de-ae conceber a producção d'eB8es
plienomenos, por meio de analogias ti-
radas daaciencia. (Continua.)
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0 Spiritismo emsua verdadeira
compreüensão

O spiritismo é o consolador pro-
mettido por N. S. Jesus Ghristopura
explicar todas as coisas que o divino
mensageiro declarou não poder ensi-
nar, por não ser opporttmo, isto é, pornão ter*a humanidade d'aquelle tempo
á precisa comprehensão.

Alem dos novos ensinos, comple-
mentares dos messiânicos, o spiritismo
ou o consolado!-, veiu revelar, emes-
pirito e verdade, o verdadeiro, sentido
das palavras do divino Mestre, collec-
cionadas no Evangelho, até agora co-
bertas pelo véo da iettra.

O estudo do Evangelho, á luz do
spiritismo, é a grande obra do nosso
tempo, felizmente já apto para com-
prehender o que não era possível no
tempo do Jesus. ,

Jesus é a via e a vida, como Elle
próprio o disse j e suas palavras não
passarão, embora passem céos e terrae é pelo Evangelho que podemos che-
gar a Jesus.

Quem deixará de abraçar, com sof-íreguidão, o meio de conhecer o ca-mmho que leva á vida ?
O Evangelho, pois, não entendido

segundo a iettra, como o tem feito aigreja romana, mas em espirito e ver-.dade—não em principio, mas em sua
pratica, é ataboade salvação, atirada
por Jesus aos'que se debatem contra
as ondas furiosas de suas próprias pai-xoes, prestes a envolvel-os na tre-men d a voragem.

Abraçados com elle, somosfortes devencermo-nos, somos fortes de nos ele-varmos até ás alturas onde pairaAquelle que é a via ea vida.
G que lhe dá costas, vai, como cego,atravez das existências, carregando o

pesa. de suas. miser-k*. o-Aniquidades,
ate que, cançado de caminhar ástontas e de rasgar as carnes nasurzes dos invios desvios, volva os olhos

para o livro que ensina os meios desalvação, e faça-se filho pródigo..fí' isto o que ensina o consolador
que está entre nós, e. que Jesus não
poude ensinar pelas razões que já sa-bemos.

Ora ; se o Evangelho é a luz queguia para a vida - e se o spiritismo
e a interpretação do Evangelho eraespirito e verdade, como tomal-o porsimples sciencia ?

«ciência é, porque comprehende amassa immensa de leis que regulam
a evolução do espirito humano, desde
sua origem até seu destino, que regu-iam seu progresso intellectual e moral,
que dão a razão de todas as varieda-
des que apresenta a humanidade, detodos os phenomenos da natureza hu-
mana.

Não é, porem, nesse sentido que lhe
querem dar o caracter exclusivo de
sciencia, mas sim no sentido vulgar-
mente dado á palavra : sciencia 

°das

leis physicas do inundo.
E' sciencia do espirito, cuja luz eá-

clarece toda a sciencia do mundo ma-
terial.

Uma encaminha para Deus ; a ou-
tra, quando não o nega, não cogita
d'Elle.

Estudar spiritismo scientifico nãoé
estudar sciencia commum, é estudara
sciencia do espirito, que explica os
variadissimos plienomenos humanos,
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quer na vida temporal fcorporea), querna eterna (espiritual).
E esta sublime sciencia é tão inse-

paravel da religião, como a claridade éinseparável da luz.
E esta sciencia está encerrada noEvangelho, como o divino ensino deJesus.
Estudal-a, pois, é estudar o Evan-

gelho ; donde a necessidade, para ospirita, de dedicar-se ao duplo estudo,
sem o qual não conhecerá jamais o ca-
minho da vida.

Dizem que isto é mysticismo : e nós
•dizemos, com muito melhor funda-
mento, que o contrario disto é ma-
terialismo e, porventura, atheismo.

Nós estamos firmados no ensino da
doutrina colleccionada por Allan Kar-
deej autoridade reconhecida por todo
o mundo spirita. — Era que se ílr-
mam os que nos condemnam ? Em seu
org3ijiiaToaiüm;siLa igiiaw«ci*.L-^.*-_

Spiritismo é sçiench e é religião ;nwscie.icia religiosa e religião scien-
ti fica/ I

E' o que se evidencia do Evangelho,
da doutrina de Allan Kardec e dos
ensinos dos mais elevados espiritos quebaixam a nos instruírem.

NOTICIAS
Communica-nog um nosso antigoconfrade :
« Na noite* de 24 de janeiro ultimo

estando em plena sessão o grupospirita João de Deus, que se reúne
para trabalhos particulares em umadas estações dos subúrbios servidos
pela E. F. Central do Brazil, foi oseu recinto invadido por cerca de cin-coenta indivíduos de ambos os sexos,
que alli tiveram ingresso sem se'fazerem annunciar.

O aspecto grotesco desses inespera-
dos visitantes, a maior parte dos quaestrazia a cabeça rapada como as dosmonges e trajos simulando os mesmose mulheres também com os cabellosdesgreiihados e coroa aberta "no altoda cabeça, encheu a todos de sobre-salto, acudmdo ao irmão que presidiaos trabalhos a idéa de alguma scena

preparada pelos inimigos da causa e
propaganda spirita no intuito de trazerum alto escândalo que as compro-mettesse.

Kecommendada, entretanto, a neces-sana concentração e dada a palavraaquelle que parecia estar á frente dosinvasores, principiou elle a discorrer
percebendo-se então estar mediumni-zado, assim como todo aquelle se-
quito.

Dizia-se o Christo, e, como tal, davaa beijar aa mãos, onde dizia estaremos signaes do martyrio da cruz; quevinha com os seus discipulos em pere-

grinação para espalhar a verdade talcomo se acha nos Evangelhos, tendoelles deixado as suas casas e haveres,
sem trazerem dinheiro ou comida eapenas com o respectivo bordão.

Comprehendeu eiitão o presidente
que se tratava de uma grande mysti-fi cação entre gente da própria doutrina,reconhecendo no médium e em algunsdos visitantes os antigos companheiros
dos trabalhos spiritas de B. M.;ereunindo todas as suas forças dirigiumentalmente fervorosa prece, invocan-
do a Jesus para a todos valer n'e8se
perigoso transe.

De súbito foram aquelles irmãos des-
pertados do lethargoem que pareciamestar, e o médium do grupo, recebendoo espirito de Allan Kardec, fez a doutri-nação adequada ao caso, no sentido deexaltar a fé d'aquelleg irmãos, a quemelle beijava os pés pela coragem e con-fiança de que tinham dado prova, masao mesmo tempo f'azendo ver a ne-cessidade de sersempre o estudo acom-
panhado e aferido pelo bom senso, afimde nao se cahir em ridículo fanatismo
como no presente caso. '

*, - KncerrÀdiH^--sessão-o^níEe.tida,;A*-**,
conversação sobre o assumpto, decla-rararà aquelles irmãos que muito vexa-
dos se adiavam, mas que haviamassim procedido por conselho e exor-taçaodè um espirito que se apresentara
como sendo elle o Mestre ; que elles/abandonaram as suas casas abertasabrindo as portas dos gallinheiros échiqueiros, caminhando por dois dias

para chegarem á estação onde deviamtomar o trem que os conduziria a estacidade; haviam feito sacrifícios paraobterem os meios para a viagem ; quefizeram essa viagem sem o menor inci-dente, saltando em Cascadura e to-mando o trem de subúrbios, parecendomesmo terem passado invisíveis vis-to que nem o pessoal do trem nem opublico fizeram reparo ou perguntassobre o aspecto de suas pessoas ; quefinalmente, estavam sem comer haviaires dias, que tantos eram os decorri-dos desde que haviam emigrado.
No dia seguinte regressaram no tremda manhã para o interior esses nossos

confrades, sob os cuidados do nosso
prestimoso irmão TA, presidente domencionado grupo, que foi solicito emter noticias da chegada dos mesmos
sabendo, com grande satisfação, quenada absolutamente lhes faltara emsuas casas abei tas e abandonadas, nemmesmo as aves e os suínos »

No seu livro, recentemente publi-cado, Sciences occultes et phgsiologie
Pratique, -occupa-se o Dr. Dupouy,
entre outros assumptos, da lucidez, á
que consagrou um dos capítulos da
sua obra.

Eis aqui um dos mais interessantes
d'esses casos, que o autor extrahiu
dos Annalcs des scie?ices psgchiques,
e que encontramos reproduzido pelonosso collega Monüeur spirite et ma-

Ar
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gnêtique, do qual por nossa vez o ex-

trahimos:
«Um Sr. X., amigo do Sr. Ferroul,

partira para Poitiers,havia alguns dias.
O Sr. Ferroul quiz tentar, a titulo de
experiência, saber quando voltaria
eile. Transportou, pelo pensamento,
Anna B. á estação de Poitiers. Ella,
que conhecia o Sr. X., diz (pie o vê
no momento de sua chegada á estação
e que elle tomava uma carruagem.

Pois bem, diz o Sr. Ferroul.
Suba com elle.

Mas elle me verá ? !
Não; não o receie. Elle não a

verá.
A lúcida passou de nma á outra

phase dos factos occorridos, consta-
tou desde logo o nome da rua e o nu-
mero da casa á que se dirigia o Sr.
X., e nomeou as pessoas á cuja casa
elle ia, o que o Sr. Ferroul ignorava
em absoluto. De repente diz ella:

—Ah! Sabe1? Elle pensa que é
preciso ir ao telegrapho para annun-
ciar o seu regresso depois d'amanhã.
ás 7 horas.

Mas em que dia pensa elle isso ?
Não sei.
Não haverá porláuma folhinha ?
Ahi Sim: vejo uma á parede;

maB em que data estamos hoje ?
A 4, diz o Sr. Ferroul.
Então esqueceram-se de desta-

car três folhas, porque ella marca o
dia 1.°: cidade de Paris, 1 de outubro,
cardápio do dia, etc.

O Sr. Ferroul telegraphou, arrisca-
damente, para a direcção dada pela
lúcida, pedindo que tivessem a bon-
dade de remetter-lhe, sem n'ella to-
carem, a folhinha da sala de jantar,
a qual elle recambiaria immèdiata-
mente.

Effectivamente recebeu elle a fo-
lhinha que accusava a data de l.° de
outubro, conforme as declarações de
Anna B.

O Sr. X. chegou pelo comboio das
7' horas da manhã e constatou que
tudo o que Anna havia contado era
exacto.

A lucidez somnambulica, diz o Dr.
Dupouy,está portanto scientificamente
proclamada por esses factos; mas é
preciso não vêr n'isso senão a exte-
rioriaação do corpo psychico (perispiri-
to) em um sensitivo em estado de som-
nambulismo. O corpo psychico, ívesse
eBtado, percebe e transmitte ao cérebro
as qualidades luminosas dos corpos
com Beus caracteres de situação, de
forma e de volume. >

Na secção própria inserimos hoje
doiB ligeiros trabalhos do nosso col-
laborador Mar : Santi :, pseudonymo
sob que modestamente se abriga um
nosso joven confrade, que, assim, jul-
gamos do nosso dever amparar naB
suas justas aspirações de escriptor.

A sua maneira denuncia o neopbyto
que apenas se ensaia no árduo prelio ;
mas as suas concepções são elevadas
e ob seus intuitos os mais dignos.

Recommendamos, por isso, aos
nosBos confrades a leitura dos dois
escriptos, que hoje conjunctaraente pu-
blieamos, do nosso referido collabo-
rador.

Da excellente obra, cuja noticia bi-
bliographica inseriremos próxima-
mente, intitulada Christianisme et Spi-
ritisme e devida á penna magistral do
noBSO operoso irmão em crenças, Sr.
Léon Denis, extrahimos um curioso
documento relativo á condemnação do
celebre astrônomo Galileu pela Con-
gregação do Santo Officio, — denomi-
nação que adoptou e com que passou
àhiBtoria aqueila tenebrosa instituição
a que ob nossos remotos ancestraes
tauto mal deveram, pelos Beus pro-
cessoB de violenta compressão, me-
diante suppliciis inquisitoriaes, com
que procurou abafar a liberdade do

espirito humano no seu malfadado do-
minio.

Damos em artigo especial essa pu-
blicaçãò eacreditamos que aos leito-
res não será indifferente o conheci-
mento d'esse documento histórico de
authenticidade incontestável, que os
fará decerto meditar na dilierença
entre esses tempos de obseuridade c
ignorância e a nossa época de liberda-
de e de progresso.

Da Revue scientifique el morale du
Spiritisme traduzimos o seguinte :

« A probabilidade da evolução ani-
mica, desde a animalidade até o ho-
íi)em, adquire cada vez mais força, á
medida que os progressos da sciencia
mostram a eonnexão estreita que o
prende às formas inferiores.

No numero de (> de novembro ulti-
mo, falando dos progressos da psychi-
atria, Lombroso diz : os estudos psy-
chologieos dos animaes e do homem,
combinados com o da embryogenia do
systema nervoso, nos revelaram uma
maravilhosa unidade no plano da or-
ganização psychica do homem, como
no dos animaes, e nos forneceram o
meio de explicar pelo atavismo uma
longa serie de anomalias mentaes.

No numero de 2>J do mesmo mez, o
Sr. Richet, explicando as funeções
do cérebro, mostra a progressão crês-
cente das faculdades na serie animal:
« no começo as cellulas da memória
são pouco numerosas, sendo fracas as
variedades' entre ob indivíduos ; aos
poucos, porém, essas cellulas augmen-
tam de numero e de importância. A
preponderância do cérebro se accen-
tua cada vez mais ; o acto cerebral
toma a dianteira sobre o acto reflexo
ou instinetivo, e o ser intelligente ap-
parece tanto mais intelligente quanto
seu cérebro é mais volumoso e rico
em cellulas de memória. O ultimo
termo dessa evolução gradual é o ho-
mem, que é realmente a obra-prima do
que conhecemos, pois que no immen-
so universo nada é comparável á com-
plexidade miraculosa, inextricavel e
harmônica de sua intelligencia. E
não somente esse trabalho cerebral
é de uma complexidade infinita, como
possue o privilegio de ser consciente
de si mesmo, de poder se observar e
se conhecer. E' um mecanismo mara-
vilhoso, como dizia Descartes».

Podemos terminar com as seguintes
proposições do Sr. Constantin: Io.
Pasteur demonstrou que nenhum facto
conhecido pode ser explicado pelage-
ração espontânea ; — 2? A conclusão
ultimadas sciencias da natureza é que
todos os seres vivos derivam uns dos
outros pela reproducção ; — 3". Os
geólogos nos dizem que não houve ca-
taclysmos nos diversos períodos geo-
lógicos, mas, ao contrario, continui-
dade absoluta entre elles.

A paleontologia ensina que as espe-
cies que actualmente povoam a terra
não existiam outr'orá.

« Os factos, diz o Sr. Perrier, for-
çam a admittir que as formas actual-
mente vivas, tão differentes das anti-
gas, não procedem de uma serie segui-
damente interrompida de geraçõas ; a
realidade do transformismo está, por-
tanto, invencivelmente demonstrada,
enão pode ser contestada senão quan-
do nos collocamos fora do terreno sei-
entifico.»

O Light, de 18 de novembro, descre-
ve uma importante sessão dada com
o auxilio da médium Titford, em casa
do Snr. Glendinning, em Londres.

Durante todo o trabalho ouvia-se
perfeitamente a respiração da médium
adormecida Bobre uma preguiçosa.
Fez-se ouvir um espirito chamado
Henrique,descrevendo minuciosamente
outros espiritos presentes, mas invisi-
veis aos assistentes, os quaes foram
por estes reconhecidos. Um espirito,

(pie já na véspera se havia ínateriali-
zado em outra sessão com ura médium
(lifferente, fez ahi ouvir-se, produzindo
um rüido singular que elle em vida
tinha por habito fazer com a boca; e
acariciou seu irmão, como o fazia
quando na terra.

O espirito Henrique tocou ao piano
uma melodia composta pelo dono da
casa. Outros espiritos se materializa-
ram eoiijunctnmente, descrevendo ou-
tros presentes qüe o não podiam fazer
por causa de, não ser boa a saude da
médium.

Abi se viu a materialização simul-
tanea de vários espiritos. dando provas
de suas entidades, não se podendo,
portanto; attribuü-a a desdobramentos
damedium nem a idéas exteriorizadas.

No Vessillo Spiritista, de dezembro,
o Sr. Volpi descreve a imponente ses-
são, effectuada em Milão, da sociedade
kardecista,na qual, além do compare-
cimento de homens dehotabilidadè re-
conhecida,foram lidas as adhesões das
sociedades spiritas1 de Trieste, diver-
sas da França, da Allcmanlui, de Na-
poles. Roma, Florença, Livorno, San-
Remo, Alexandria, Turim, etc.

O notável discurso do presidente
Volpi termina firmando em sólidas
provas a existência do mundo espiri-
tual e sua constante communicação
comnosco.

COLLABORAÇÃO

Pk\ MORTE
« Deixai os mortos enterrarem seus

mortos », disse Jesus; sim, deixai os
mortos — sepultados na carne — se-
pultarem os mortos pelo peccado.

A morte è a libertação do espirito
encarcerado na enxovia do corpo; é
para alguns a terminação de suas
provas e para outros simples inter-
mittencia no correr do seu degredo.

A morte no justo é o desprendi-
mento do espirito que vôa aos espaços
ethereos, em busca do galardão que
conquistou na resignação do3 seus
soffrimeutos, no amor a seus irmãos ;
no peccador, um momento de soffre-
dora liberdade, voltando, mais tarde,
a uma outra masmorra de carne, para
expiar os crimes que desdenhou re-
parar no antecedente exilio.

O que chamamos morte é a vida,
e o que dizemos vida é morte.

A morte é a vida, porque a verda-
deira vida ó a vida espiritual, onde ao
espirito não se antepõem os obstáculos
da matéria, onde as necessidades phy-
sicas não existem, onde o pensamento
é concebido sem peias. .

A vida corporal poderia deixar de
existir ou nunca ter existido, sem que
por isso soffresse a vida espiritual.

A morte, emfim, é uma pequena
transição do estado de opprmido ao
estado livre; é o renascimento do es-
pinto, o abandono de um velho trajo
que, pelo uso, tornou-se imprestável.

Eis porqne em nada devemos temer
a morte, pois ser-se-hia como um preso
que temesse ser libertado.

Preparemo-nos, sim, na fé, forti-
fiquemos-nos no amor de Deus, e,
quando o nosso espirito desprenider-se,
quando morrermos, deixaremos im-
presso em nosso velho envoltório* o
signal da. nossa alegria, eiiílorando a
boca, que bèmdiria o Senhor,de um
doce sorriso de reconhecimento a
Jesus.

A fé é um sentimento de imper-
turbavel confiança na vontade e no
amor de nosso Pae Omnijpoténte.

A fé ó irmã gêmea da esperança,
como ambas o são da caridade; é uma
das personagens da augusta e harmo-

nica trindade do amor, de tal sorte
que, praticando-se uma. se praticam
as outras conjunetamente.

Encontrando-se na té o amor, a ca-
ridade, humildade é esperança, pode-
se dizer que a única virtude é a fé,
sendo ella a synttiese de todo o sen-
tiniento de amor, como as outras,cada
uma de per si, o são igualmente.

A fé é uma força sublime que, com
a doçura da humildade, derriba os
mais temíveis obstáculos, as mais
sólidas resistências.

Ella nos leva á caridade, porque é
a caridade mesma, nos conduz á cape-
rança porque é a própria esperança.

Jesus, o meigo Jesus, disse: «Se ti-
verdes fé como um grão de mostarda,
diréis áquella montanha: transporta-te
(Pahi, e ella se transportará;» e assim, os
caminhos que se nos afiguram sinuosos
e Íngremes, se tivermos fé, endireitar-
se-hão, aplainar-se-bão; as vicissi-
tudes do degredo serão recebidas com
júbilo pelo espirito que tiver fé e es-
forçar-se por ser recebido no regaço
bemdito de seu Creador.

O soffrimento é nuílificado ao as-
somo d'essa cândida filha do Altíssimo.

Nos amphitheatros romanos, os mar-
tyres, illnminados pelos rubros clarões
das pyras crepitantes,ou ante as fauces
escancaradas dos tigres bengalezes,
perdoavam aos seus algozes, porque
tinham os corações resplandecentes
de fé.

Quando vemos, em acanhada e
paupérrima pocilga, oceulto dos olha-
res dos homens, um ente em cujos
lábios esboça-se, a cada instante, o
sorriso immaculado da resignação, é
que, apezar dos agudos e lancinantes
golpes da miséria, no âmago d'aquelle
coração paira a fé, sustentada na espe-
rança, apoiada na humildade.

Fé ! scentelha divina e sacrosanta,
vinde animar as nossas almas pertnr-
badas pelo sentimento abominável da
revolta, vinde acalmar o cyclone do
orgulho que, com fúria lcthal, nos
dilacera.

Fé! pequenina palavra, cuja acce-
pção gigantesca abraça o infinito,trazei
a consolação aos nossos seres, o amor
aos nossos espiritos, n'um raio do olhar
bemdito de Jesus.

Mar. Santi.
tf. BggaCanBMEBMHMaKEBBBl

Galileu e a Congregação do Index
Eis a traducção do texto da sen-

tençade Galileu, em 1615, photogra-
phada nos archivos do Vaticano por
um fervoroso catholico, o conde Hen-
ri de 1'Epinois:

«Foste denunciado em 1615 ao Santo
Officio:

porque sustentavas como verdadeira
uma doutrina falsa que muitos espa-
lhavam, a saber: «que o sol eraimmovel
no centro do mundo e que a terra tinha
um movimento diurno;»

porque ensinavas esta doutrina a
teus discípulos;

porque mantinhas a este resnc:to
uma correspondência com os mathema-
ticos da Germania;

porque publicavas cartas tratando
das manchas solares e nas quaes apre-
sentavas essa doutrina como verdadeira;

porque ás objecções que te faziam
respondias explicando as Santas Escri-
pturas segundo o teu modo de en-
tender...

O Tribunal quiz pôr um paradeiro
aos inconvenientes e aos prejuízos que
(1'ahi provinham e se aggravavam em
detrimento da fé.

Por ordem do papa e dos cardeaes,
os theologos encarregados(1'essamissão
qualificaram assim as duas proposições:

«O Sol está no centro do mundo e é
immovei.»

Proposição absurda, falsa em philo-
sophia e herética em expressão, pois ó
contraria ás; Santas Escripturas.

«Á Terra não está no centro dç.



mundo; ella não é immovel, pois temmovimento diurno.»
Proposição igualmente absurda,falsa

em philosophia, e, considerada no pontode vista theologico, errônea na féDeclaramos que te tornaste forte-mente suspeito de heresia:
porque acreditaste e sustentaste umadoutrina falsa e contraria ás santas edivinas Escriptnras, a saber : «que osol é o centro do universo e que não semove do oriente para o occidente; quea terra move-se e não é o centro doinundo;»

porque acreditaste poder sustentarcomo verdadeira uma opinião que foideclarada contraria ás Santas Escri-
pturas.

Por conseguinte, declaramos qne in-correste em todas as censuras e penasestabelecidas nos sagrados cânonese nas outras constituições geraes e
particulares contra os que desobede-cem aos Estatutos e outros decretos
promulgados.

Mas d'essas censuras nos é agrada
vel absolver-te, comtanto que, primei-ramente, com um coração sincero euma fé verdadeira, abjures diante denós, maldigas e detestes, segundo aformula que te apresentarmos, os ditoserros e heresias, e qualquer outro erroou heresia contraria á Igreja catho-lica, apostólica e romana.

E, afim de qne teu grave e perni-cioso erro e tua desobediência nãofiquem impunes ; afim de que, para ofuturo, sejas mais reservado e sirvasde exemplo aos outros, para que ellesevitem esses delictos;
Declaramos que, pel, edito publico,o teu livro Dialogues está prohibidó.

; Condemnaraos-te á prisão ordinárian este Santo Officio pelo tempo que fòrdo nosso agrado.
A titulo de penitencia salutar, or-denamos-te que recites durante trêsannos, uma vez por semana, os sete

psalmos da Penitencia.
Reservamos o poder de moderar,mu-

dar e suspender, no todo ou em parte,as penas e as penitencias acima refe-
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ridas.»

FOLHETIM

Um theologo dirigiu,ha cinco annos,aoSr.Henn Lasserre as seguintes linhas
que o autor da Notre Dame de Loitrãese da Iraducüon nouvclle des Evanqües
[esta ultima obra condemnada também
pelo Index J relata nas suas Memoires áòa baintelé:

Este decreto que anathematiza aadmirável descoberta do grande astronomo e que o pune com a prisão foi umduplo e completo eiro.
Foi um erro incidental e secundáriosobre a astronomia, mas foi, antes detudo, um erro capital sobre a doutrina.
Coisa notável: por todas as palavrasdo decreto a Santa Congregação sècoiidemnou a si própria.
Qualificando de absurdo, de contra-rio á razão o que lhe è conforme, aòanta Congregação convenceu-sede oueestava fora da razão.
Qialiíicando de falso,istü é, de con-trano á verdade, o que lhe era confor-me, ella convenceu-se de que estavalora da verdade.
Qualificando deheresia,istoé,decon-

trano á orthodoxia, o que é uma leido universo visível, ella convenceu-ceu-se de que estava fora da orthodo-xia, pois, se heresia é o deixar de crern um dogma da Igreja, é também here-sia o querer impor aquillo que nuncafoi dogma, e especialmente o erro quepor si só, é contrario a todos osdogmas.
Qualificando de contraria ás Escri-

pturas uma maravilhosa lei do Creador,a Santa Congregação convenceu-se de
que estava fora da sciencia das Escri-
pturas e opposta á sua verdadeira in-terpretação.

Não tardou, pois, que em Roma todosem conversa intima, deplorassem a
falta commettida pelos eminentíssimos
juizes.

¦f Entretanto, o mais deplorável aindae que, apezar das queixas e das recla-mações, apezar das provas e evidenciasapezar das ordens de Bento XIV e déum decreto de rehabiíitação publicadopor este pontífice em lü de maio de1754, apezar de um segundo decretoda mesma natureza, assiguado por Pio

de setembro de 1822, arepugnância em se retractara si própriaou em ser retrãctadá pelo papa, era
iZZ 

^-^ Coi^r^ção que,diante mais de dois séculos e emoppos,ção á verdade conhecida, ellamanteve seu decreto sobre o catalogodo Index librorum prohibitorim.As obras contendo as descobertas de
Sn Mt 

6 
^ 

<>6niico> condemnadasera 2. agosto de 1634 com a qualifica-Çdo de absurdas, de heréticas, de con-trarms as santas e divinas Escripturasioram excluídas do Index somente no
gpnq 

de 1835, .quando se fez novaedição mas estiveram lá assignaladasdurante 201 annos.
[ Trad. da obra Christianisme et Spiritisme, de Lêon. Denis,]

j^~RÕüstãj?^
OS QUATRO EVANGELHOS
noKí^08,6"! esPirit° o verdade
apí» Jos 'gChStaS aSsistidos Pel°s

Evangelhos segundo Mallieiis, .iiarcos
e Lucas

MUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA
« li'o esjnrtto que vivifica ; acarne de naila serve :as palavras que vos digo sSoespirito e vidu. .

I João, VI, v. 04 ,
VÍvíflcáyP? 

Ulata' e ° e>P>rito
"'""In, 2»iepistola aos Corlntliios, c. III. v. 6. )

(9) Vendo

CASAMENTO B MORTALHA
POR

STT -*f\, S-g

Pbimbiba Paktb

IX

O bravo capitão Anselmo, tio do nossoimpagável Cardoso, tinha morto ura ca-pado para regalar seus hospedes, oa col-legas de seu sobrinho, juntamente comeste, que era o heroe da festa.
Ora, matar um capado, nos pequenospovoados de serra abaixo, é o mesmo queafixar editaes em que se faz publico quevai haver festa.
E uma festa na roça ajunta a eenteda circumvisinhauça, como melado attraias moscas e carniça os urubus
A villa estava, pois, repleta de todos osgêneros de animaes de dois pés, o que lhedava um aspecto verdadeiramente carna-valesco, menos as mascaras, que eramdesnecessárias.
Anciava toda aquella gente pela che-,gada dos doutores, que eram esperados

pelo capitão com musica e foguetes.
Seis horas soando, e rompendo, dè todosos ângulos da praça, onde fervilhava amultidão, um brado unisonò :— Lá vCru elles ! lá apontara elles !O capitfto, preoecupado com o arranjoda mesa do jantar, tao depressa ouviu obrado popular, envergoü a nobre farda etomando de assalto a mulher, que estavarecolhendo as gallinhas de pintos, e afilha, que se arranjava ao toucadorcorreu para fora, levando pela mao asduas peças.
Quanto ao filho, o que ja 6 nosso conhe-auto, esse tinha-se, de ha muito, envol-vido na multidão, acompanhando a so-orinha do vigurio, a quem fazia assíduacorte, nas mais puras intenções.

o festival cortejo que atruar-dava sua chegadas os viandante*(nZ)ficaram envergonhados da trist? fiSffSque iam fazer, apresentando-se oomtíSdesgraçadas cavalgaduràs, e, para salva,em parte o ridículo, desfeclmrara paàófedana velha na burrada, que disparoucomo anta tocada por matilha, tomandoo freio nos dentes e invadindo a Taçasem attençao á coisa alguma. '9 '
— Afasta ! afasta ! - era o brado geralseguido da rápida dispersão da massa po-pular que, sempre e em toda a parte temo dom de eclypsar-se logo que ha pér \Tsem que se possa saber como e p? qgue

CAPITULO I, VEfiS. 26-.3S
ANNUNC1AÇÃ0

« Este faclo, único até este dia nosanimes de vosso planeta, deve nova-menle apresentar-.se quando fòr che-
GADO O . ENTA~0 sei.á melüoi, com_piehendido pelos homens, que. também
e !3 f^m°^m pnysico, morale iutellectual adquiridos sob os auspi-cios e a pratica do amor, da liumil-üadeedo desinteresse, terão suffici-en temente crescido nas scieneias, adi-an ado no estudo das verdades e dasleis eternas. >

« Este ponto de vista é novo, mas

não deve ficar ignorado, porque deve,
pelo trabalho que vos fizemos empre-hender, conduzir os homens á unidadenas crenças. »

« Vós não sois, ó bem-amados nossos,os únicos a encarar Jesus sob este as-
pecto ; dia virá em que, publicadaesta obra, todos os espiritos que nãoousam divulgar uma idéa nova virão
juntar-se a vós e confirmar esta hypo-these com o auxilio das revelações queja receberam. »

« Falou-se, ha quasi vinte séculos —e verdade que a creanças ; — mascredes então haver attíngido hoje anmioridade, pobres philosophos, cujasabedoria consiste em abalar, pelabase, um edifício que sois impotentes
para reparar, quando elle mesmo é in-suíhçiente para as necessidades devossa época ? »

« Não, Jesus não nasceu do homem •
a matéria perecível não entrou paracoisa alguma no conjuncto de suas per-ieiçoes. l

« Que o ouçam aquelles que têm ou-vidos para ouvir ; que aquelles que ne-gam procurem comprehender : Jesusespirito perfeito, não tendo jamais fál-lido, como pertencente ao peqneno nu-mero d aquelles que trabalharam labo-nosamente em seu progresso sem se
desviarem do caminho recto que lhesmostravam seus guias e ai tingiramassim a perfeição, Jesus cuja perfeiçãose perde na noite das eiernidades, pro-tectore governador, desde a sua for-maçao, á qual presidiu, do planetaonde eresceis e cunipris as vossas pro-vaçoes, desceu entre vós para vos darnnpxEMPLo de amor, de caridade, dededicação. \

« Mas não o esqueçais ; tudo o queesta envolvido na carne e soffre, comovos, a incarnação material humana, éfalltvel. Jesus era demasiado puro pararevestir a libre do culpado ; a sua na-tureza espiritual era incompatível coma incarnação material, como asoffreis-a sua incarnação foi como vol-a annun-ciamos ; não esperou, sepultado noseio d uma mulher, a hora do nasci-mento; tudo, como vol-o explicara-

na mos

<>iítdi

O caso foi que d multidão era compacta
que a tropilha atirou-se-lhe ao cen tro èque num abrir e fechar de olhos, toda 1gente desappareoeu, a praça ficou vasiae... nao houve ninguém pisado íNós fazíamos esforços inauditos porconter os buiros, mas nao havia força queos subjugasse ; pareciam demônios enfu-recidos! u

Felizmente, uns pretos da fazenda visi-nha que também tinham vindo lamber
por fora o vaso da festauça, conhecendo
que aquillo era um disparo, collocaram-sena frente da fogosa cavalhada e comura berreiro infernal e movimento doscüapeos, conseguiram arrefecer o furordos brutos.

>aItámosera terra quasi som podermosrespirar, tal foi o medo que tivemos decausar damno a tanta gente ; e tao de-pressa saltámos, correu a nós o capitãotremulo e aucioso, por saber o que fóráaquillo. U1,

nJ7f1Nfl0 
f?'1 nada' mcu tio* respondeuCardoso ; deram-nos, em Nitheroy, unsanimaes anscos e fogosos, de modo quea menor coisa, estavam a dansar com-posCo, tanto (pie, se afio fossemos bons ca-valleiros, teríamos medido o chão variasvezes. Com o barulho do povo os demôniosse espantaram e nao houve força que osCpnUvesse. Faça o favor de mandar tirai-

&5.1 íe«n0,lS? J)resc,H"», porque eu nao seicomo nao lbes queimei o cerebl-o com omeu rewolver.
O capitão fez imruediatamentc o que lhopedira o sobrinho, em bem de salvar 

"«

fogosos animaes ; e nós, a partea morrer do cynisrfo do Cardoso.'Vocês nao vêem, disse-nos o rapazcom sua habitual sans fuçou que eranecessário explicar o facto" de modo que
íun.^-frr^V10 ridi(!U,° de virmos empungas a tao solenme festa ? ' '

Nào ba duvida, actidiii Júlio : sal-vaste a nossa honra e a dos nossos burros
_ U povo é qiie.ufto sabendo qual a causa doinauditosuccessora/Jamiljui/.os.qualmais
di.s»ai atado e mais oílensivo aos mooosO.a o povo I .-abe elle, alguma vez, acausados mais inauditos suecessos^

Que faça juízos; está no seu direito-mas que nao passe dahi ; porque... porque

Também em pouco, o de Itaborah v ac-commodayâ o oecorrido ã Ibeoria dos fU-ctos consummados-e eutregava-se ale->reeprazenteiro as delicias da lesta que otinha reunido alli.
Sim, senhor. Isto 6 que é povo. Haja oque houver, ea!ma,resiguaçao e esperançano que deve vir !
Ura povo que levanta-se por qualquercoisa que fere seus direitos, mesmo quesejam os mais sagrados, é um idiota quenao sabe dar valor â obediência passiva,uie 6_ o grande meio de nao assanhar asenergias dos governantes e de gozar asdobras da vida tmnquilla.

Bü quero ver um povo, mais ou menoscomo o Paraguayp do tempo de Lope_;
d l d,ín HglU 

t0daS as A,ucçõeslP°r meiouo oagalo do sino.
n„11,TfC0l!lo P romano, antes do império,que defendia seus direiios contra as in-vasoes dos nobres, ate o ponto de abando-narem a edade - UOera nos, Domine
nJ^!iV'T° temp0! l3°is> a raass:i Popularamontoada na praça de Itaboraby, dondeingira espavoridá, acclanaava os hospedesdo capitão Anselmo, a cada foguete quesubia aos ares, por entre os melodiosossons da musica, composta de três insl.ru-
SíaÍS.V'°'40' Uma rabeca e umí

Vivas e acclainaçôes na rua e, na casa

«0S__-ui&.'.. ¦' J ¦*""'U'.., .,...,¦¦.¦

tiZ*Men ti0.> aPrGa^to-lhe os meus par-ticulares amigos Juljto, Martim e Max, '

)

qual delles mais digno do respeito o duconsideração do mundo. Júlio é o leãodos salões da Corte ao mesmo tempo queo talvez mais illustrado membro da soeiè-<Tade fluminense. E> este rapagao beífo
^pbysmo 

e bello, muito mais iho !í.
Senhor doutor, eu sou um pobre ma-uto incapaz de lhe exprimir o senÜraentode admiração que tenho por sua pessoaObrigado, Sr. capitão, por ter acreditado no que lhe disse a meu respeito 0n.eu co lega, seu sobrinho ; mas sinto o< ever de lhe dizer que elle'. o fei da vi-bena, e agora exerceu sua soberania ameu propósito. ™a- 8

Toca a musica 1 toca a musica ! bra-dou o Cardoso. Nao se adraitte mais deura discurso sobre o mesmo assumptoEsta discussão está encerrada—Aqui ?stá
SbS#2 

Cir P,hySÍC° co»trasttqcom oin ai: grande alma, grande coração, in-telbgencia de primeira agua. Ha dè serum dos vultos da nova gíracao, por 8eusaber e alto critério. Está aqui e seu nomeJeMoePHa;Z.Va?T.Par"3 aU"M W AnS»
-Já sabe disse o capitão, que faltam-meas expressões para me dirigir a mo?osde sua elevação. moços
- E eu responder-lhe-hei, repetindo oq«e_di8seo men amigo JuHo : este seisobrinho é bem feliz de levar a vida a ?iíe a piluenar com tudo e com todos

sobre Spiritismo, que o senhor lô sempre
E' esfe"ToS, %dat'Ía ^ ^ ^heceío!
? ,?ste- A(1U1 tem o Max. Tome contadelle e que seja muito feliz ; porque o°h?eu ca nao vou nada cora esti bi?ho Bem-
mundo°!mem qU6 rala COm almas do out"

-~ Musica ! musica ! Nada de conversas«obre o outro mundo, antes de prepa!rarmos o estômago para este. Ao janSmprwiis et ante omnia. J »

(Continua)
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mos, é, como OBRA do Espirito Santo,
isto é, dos espíritos do Senhor, appa-
rencia, imagem no nascimento do mes-
tre, «na gravidez», no parto e no bom
successo de Maria.»

« O apparecimento de Jesus na
vossa terra foi o resultado de uma ap-
parição spirita tangível ; o espirito re-
vestiu — conforme as leis da natureza
que acabamos de vos revelar, — todas
as apparencias do corpo ; o perispi-
rito que o envolvia foi tornado mais
tangível, de maneira a produzir tanta
illusão quanta a reclamava a necessi-
dade ; mas Jesus, espirito puro entre
os mais puros que trabalham, sob a
sua direcção, no progresso de vosso
planeta e de sua humanidade e no cum-
primento de seus destinos, era sempre
espirito. Notai que, fora de todas as
leis estabelecidas para todo o espirito
incarnado, elle tinha a consciência
exacta de sua origem e a certeza de
seu futuro ; só isso, spiritas, vos devia
e vos deve fazer comprehender que o
espirito não tinha sido submettido ás
leis da incarnação tal como a soffreis.>

« Jesus não foi submettido á ne-
nhuma das necessidades da existência
material humana ; não o foi a todas
senão em apparencia, exteriormente,
para exemplo, comi vol-o explica-
reinos quando chegar o momento de
vos falar da figura emblemática do
Jejum e da Tentação ; como vol-o ex-
plicaremos igualmente então, --- a na-
tureza do corpo que revelia Jesus
não foi senão um specimen prematuro
do organismo humano, tal como será
d'aqui a muitos séculos em certos cen-
tros do vosso planeta e tal como existe
em planetas mais elevados, --- menos a
acção da vontade para aniquilar ou re-
constituir o perispirito tangível, ou
corpo de natureza perispiritica, não ca-
bendo esse poder senão ao puro espi-
rito. »

« Deixai os materialistas envol-
verem Jesus em uma túnica de carne
igual â vossa ; por mais que elles façam,
não conseguirão nunca, nesta era infe-
liz, igualal-o ; deixai os deistas recu-
sarem a divindade de Jesus ; elles se
aproximam de vós, spiritas.»

« Sim, é tempo de arvorar a ban-
deira da verdade e da fé simples, ra-
ciocinada e racional; sim, Deus é só e
única potência creadora, reinando subre
todos os universos ; Deus é só e único
principio universal, m.7s não divisivel,
creando, mo-s- não pela ãivisibiliãaãe de
sua essência; Deus é uno». «Jesus, que
vós podeis e deveis chamar seu filho
bem amado, de quem podeis e deveis
dizer « nosso divino modelo », divino,
porque é o órgão do Senhor todo pode-
roso, em relação directa com elle, —
Jesus é a maior essência depois de
Deus, mas não é a única essência es-
piritual no mesmo grau; cada planeta
tem o seu espirito fundador, protector
e governador, infallivel, como estando
constantemente em relação directa com
Deus e recebendo diiectamente a ins-
piração divina,—einfallido;mais tarde
vos explicaremos o sentido e o alcance
aresta ultima palavra.»

« Nenhum de vós, nenhum de nós que
vos orientamos em vossa marcha, po-
de dizer jamais haver fallido ; mas
todos podemos esperar participar da
pureza de Jesus, de sua felicidade, pela
nossa perseverança ni pratica do bem
e no estudo constante das verdades
eternas.»* « Nosso pae ó justo e bom; somos
filhos pródigos; reentremos na cisa
pat ema; apressemo-nos, apressemo-nos,
irmãos nossos bem — amados; o
divino modelo reaccende o seu facho
que os vapores deletérios devossnglobo
tinham obscurecido; arde com mais
vivo esplendor; conservai os olhog
fixos na sua direcção; apressai o passo,
—faz-se tarde; e vosso pae, que vos es-
tende os braços abertos, está ne li-
miar.»

« Matheus,—Marcos, —Lucas, —
João, assistidos pelos Apostolos.>

N. 16 — Nesta phrase : «Deixai
os materialistas envolverem Jesus em
uma túnica de carne igual á vossa ;
por mais que elles façam, não conse-
guirão nunca, nesta era infeliz, igua-
lal-O», QUAES SÃO O SENTIDO E O AL-
oance (Pesta palavras : « ncstaera in-
feliz » ?

« Não ha, e não haverá, por muito
tempo, um homem (pie viva da vida de
Jesus ; ainda tendes demasiado que
fazer; podeis, comtudo, aproximar-
vos d'elle. »

oc Sabei-o bem : o homem de
vosso planeta. —todos os espíritos,,
sejam quaes forem, que habitem' os
mundos inferiores a titulo de provação
e de expiaçáo, ou em missão—ou então
que tenham chegado aos mundos supe-
riores,—devem, já vol-o dissemos e
o repetimos, participar da pureza de
Jesus, de sua felicidade ; mas em que
condições e por que vias ? Adquirindo
a perfeição pela pratica constante do
amor, que, atravez dos tempos e dos
séculos, na eternidade, é a origem e o
meio de todos os progressos, dá accesso
a todas as sciencias e conduz a Deus.»

N. 16 — Nesta phrase : — « Dens,
só e única potência creadora, reinando
sobre todos os universos, só e único
principio universal, mas não divisivel,
creando. mas não pela divisibilidade
de sua essência, » que sentido se
deve ligar a estas palavras : « mas
não divisivel, — mas não pela divisi-
bilidade de sua essência » V

« São a resposta ao dogma das três
pessoas.»

N. 17 — Nestas palavras do anjo
(v. 28), — tomadas a' lettra : « O
Senhor é comvosco— bemdita sois entre
todas as mulheres», aproximadas dos
v. v. 31-32-33-34-35-38, pretendeu-se
achar a divindade, attribuida a Jesus,
por incarnação do próprio Deus no
seio de Maria ?

« "A 
matéria humana materializa, ti

seu pezar, tudo o que toca ; tirar se-
melhantes conclusões, não é aviltar a
divindade ? — O Senhor era com
Maria, mulher bemdita entre todas,
porque, entre todas, Maria era um es-
pir.it) puro em missão terrestre ; eis
tudo. (Continua).

0 SPIRITISMO ANTE A SCIENCIA
VOR

GixHriel Delimite
QUARTA PARTE

CAPITULO IV
O PERISPIRITO DURANTE A DESINCARNA-

cio. Sua composição.
(Continuação)

Ensaio <ln tlieoria
Quando interrogámos os espíritos

sobre a natureza do perispirito, elles
nos responderam que é elle tirado do
fluido universal do planeta que ha-
lutamos.

A' primeira vista parece que isso
não nos ensina grande coisa; mas es-
tudemos mais a fundo o assumpto e ve-
remos que elles estão com a verdade.

Os espíritos entendem por fluido
universal uma matéria primitiva da
qual provêm todos os corpos,por trans-
formações suecessivas. Para (pie esta
concepção se justifique é preciso de-
monstrar: 1.°—que a matéria pode
existir em estados differentes, simpli-
ficando-se sem cessar até o estado
inicial; 2." —que a infinita variedade
dos corpos pode ser eongraçada em
uma matéria única.

Se estas proposições forem estabe-
lecidas scientificamente, a existen-
cia do fluido universal não será mais
contestável. A primeira questão a es-
tabelecer é a seguinte:— Ha fluidos?

Não é mais possível duvidar d'elles
depois das experiências de Crookes e
dos factos referidos acima; mas o que
se entenderá por essa locução ?

Em; physica; (diamüm-se fluidos os
corposlíquidos e gazosos; frias tupiide-
vemos dar a, essa palavra unia signili-
cação especial que convém bem definir;

Chamamos fluidos os estados da
matéria em que. ella é mais ràrefeita
do que no estado conhecido sob o
nome de gaz.

E' justificada esta concepção V
Para responder a essa pergunta

oüçàmòs Faraday:
Eis como elle se exprimia era 1816 :
« Se imaginarmos um estado de

matéria tão afastado do estado gozoso
como este o é do estado liquido, tendo
c*n -conta^«»b)&m.Jeu.tfânditlo,..Ov.accres-
cimo de differenç.a que se ,produz á
medida que o grau de mudança se
eleva, poderemos talvez, desde que a
nossa imaginação chegue até ahi, con-
ceber pouco mais ou menos a matéria
radiante; e, assim como passando do
estado liquido ao gazoso a matéria
perde um grande numero das suas.'
qualidades, da mesma maneira deve
perder mais ainda n'esta ultima trans-
formação.»

Esta arrojada concepção do grande
physico foi desenvolvida por elle nos
annos seguintes, e pode se ler nas
suas cartas recebidas por lieiice Jones
a passagem seguinte:

« Posso assignalar aqui uma pro-
gressão notável nas propriedades phy-
sicas que acompanham as mudanças
de estado; talvez baste para levar os
espíritos inventivos e ousados a ajnu-
tár o estado radiante aos outros estados
dá matéria já conhecidos. A" medida
(pie nos elevamos do estado solido ao
liquido e d'este ao gazoso, vemos
diminuir o numero e a variedade das
propriedades physicas dos corpos, apre-
sentando cada estado algumas de
menos que o precedente. Quando os
sólidos se transformam em liquides,
todas as graduações de rijezá e de
maleabilidade cessam necessariamente
de existir; todas as formas òrystalinas,
oaloutras, des&pparecem. À opacidade
ou a côr são muitas vezes substituídas
por uma transparência incolor, e as
moléculas dos corpos adquirem uma
mobilidade, por assim dizer, completa.

«Se considerarmos o estado gazoso,veremos destruído maior numero de
caracteres evidentes dos corpos.
As immensas differenças que exis-
tem entre seus pesos desáppárèci m
quasi inteiramente. Os signaes das
differenças de côr que conservavam
se apagam. Todos os corpos ficam im-
mediatamentetraiisparent.es e elásticos»
Não formam mais do que um mesmo
gênero de subs.ancias, e as differenças
de rijeza, opacidade, côr, elasti-
cidade e forma, (pie tornam quasi in-
imito o nnmero dos sólidos e dos li-
quidos, são para logo substituídas por
fracas variações de peso e alguns co-
loridos sem importância.

«Assim, para aquelles que admit-
tem o estado radiante da matéria, a
simplicidade des problemas que cara-
cterizam esse estado, longe de ser
uma diííieuldade, é antes um argu-
mento a favor da sua existência.

«Elles verificaram até agora um
desapparecimento gradual das pro-
priedadés da matéria, á medida que
esta se eleva na escala das formas, e
surpresos ficariam se esse eífV-ito se
detivesse-no estado ga|o?o. Viram a
natureza fazer os maiores esforços
para simplificar-se em cada mudança
de estado, e pensam que na passagemdo estado gazoso ao estado radiante
esse esforço deve ser mais conside-
ravel.»

O (pie era hypothese para Faraday
6 certeza para nós. Crookes, de-
monstrando a existência da matéria
radiante, pôz fora de duvida a exis-
tencia dos fluidos. Não se deve es-
quecer, com effeito, que os corpos
não mudam bruscamente do estado
solido ao liquido; a maior parte occtipa
uma posieão intermediária chamada
estado lodoso. Da mesma maneira os

liquides não se transformam em gazes
sem (pie seja possível apreciar as
graduações (pie separam eBses dois
estados. Os vapores são um exemplo
d'isso; mas essa differença entre os
líquidos e gazosos é ainda diminuída
pelas experiências feitas por Charles
Andréw, que mostrou que para certos
corpos ha mistura entre o estado li-
(juido e o gazoso, ,de modo anão ^e
poder distinguir se o corpo pertence
a um ou ao outro estado.

A lei da analogia nos leva a admit-
tir que entre os gazes e o estado ra-
diante existe matéria em differentes
estados de rarefacção, desde as mais
grosseiras, que se aproximam dos
gazes, até as mais purificadas, que
estão no estado radiante.

Se mostrarmos que as propriedades
chimicas seguem a mesma ordem de
progressão decrescente, remontando
a escala das familias chimicas, ou,
por outra, se fizermos ver que se pode
suppôr que não ha senão uma única
matéria da (piai derivam todos os
corpos que conhecemos, por transfor-
inações suecessivas, estaremos muito
perto de atiingir o fluido universal de
que falam os espíritos. Vejamos se a
unidade da matéria é uma idéa accei-
tavel. Continua.

LIVROS SPIRITAS
Vende-se na Federação Spirita Brazileira, rua
da Alfândega n. 842, 2. andar:

0 LIVRO DOS ESPÍRITOS, por Alltin Kar-
dec, oiii-iid. i poso 000 grams.)  f>$000

0 LIVRO Dos MEDIUMS, por Allan Kar-
dec, Piicutl. (tiuü gramsj  õSüOO

O KVANGEl.nO SEGUNDO 0 SPIRITISMO,
per Allan Kardec, encadernado,
(tiOO graras)  f,$ooo

0 OÉO ]-, o Inferno, por Allan Kardec,
encadernado (600 griams)  5$000

A (íkni-.sk, por Alton Kardec, encader-
nado (ÜÜO gramsj  5$000

Pkeoes do Evangelho', por Allan Kar-
dec, brochura |õo grams)  1S0Ü0

SrmrnsMo, estudos philosòphícos, porMar, brochura (í)00 gràiris)  2$000
Estudo dos Evangelhos em espirito

E verdade, pelo Dr. A. L. Sai/do,
Uroo.ltura (400 gráms7j  1$000

Trabalhos SPiniTAs.peio Dr.A. L.Sayão,
brochura (4U0 grams) ' i §000A Divina Kpopka, pelo Dr. Bittencourt
Sampaio, brochura, (i. 2tiul grama)... íiÇOOOO Homem atravi-:/. dos Mundos-sol ii-
cão do problema religioso, por José
Balsamo, b.roeh. (.200 gramsj  2$000Le 1'kokks.seuk LomurusÕ et i.k Spiri-
TISHE, auulyse feita no Reformador
suore as experiências do professor Lom-
broso, brochura (ISO grams)  1$000Historia dos povos da anthiuiuade
soo o ponto du vista spirita, pelo 

'Maré-
elidi Ewerton Quadrou, brochura ( 750

. gnuiis.)  4§000Os Astros, estudos da Creaçfio, peloMarechal Ewerton Quadros, brochura
(200 grania)  2$000Dialagqs Spiritas, brochura (iã0grams)  ç800O Papa UEÃO xin 15 o BREVE.DOLEMüS
iNTER ALIA, por Francisco Frio, bro-
chura (200 grams.)  $500La Uasa K.MIírujaJja, por Lux dei
Atum, brochura (iôO.graths)  1$000Kl, Nlno Kxposito, por Luz dei Alma,
broeura (160 grms.)  l$000

Factos Spiritas OBSERVADOS POR
CrOokes e outros sauios, brochu-
rã (20U grama.   33000Deus na Natureza, por a. Flammarion,
encadernado (7011 grams)  6$0001'LURALIÔÁDE J)0S MUNDOS HABITADOS,
por C. Flammariotl, encadernado (tjoü . .
Ucámí.)  osooo

Os .Mundos Imaginários e os Mundos
Reaiís, por C. Flammarion, encadernado
(7üii grams.)  53000URANiA.por O.Flammarion, encadernado
(4Ü0 grams)  8$000LUMEN, por O. Flammarion, encadernado
(600 grams.)  5J000A Casa de DeüS, por Júlio César Leal,
brochura (200 grams.)  8$000

COLLEÇÇÕES ANNUAES DO Jtefbrmador,
desde ins? a 1896, cada anno (450erams.  8§000

NOVAS KIMPORTANTES OBRAS
LES Vérités Éternedles, pelo Dr.

Casimir Mottet, brochura (400 grams.) 5$000
Aklmisme et Spiritisme, pelo professorAlexandei' Âlisakof, volumosa brochura

com muitas pliotograplílás spiritas ( 1,000
grams ,-.  20$000

EEOHEIICHES St!lt*LE8 PIIENOMENES DU
SPIHITUALISMB, por Witlinm Crookes,
encadernado (400 grams.)  9$000

TRAITÉ Ii'LEMENTAlKE DE LA Ma(IIE
Pratique, por Papus, volumosa bro-
chura com gravnrtis (1.200 grama.)... 28$000

Retratos de allan Kardec. em ponto
(iHANUE  7$000

Kktratos de Kardec em ponto pequeno 2ÇO0O

Remessas de livros pelo correio pagam o porte
de 20 rs. por 50 grams, alem de 200 rs. para
registro do pacotes até 2 kilos. Os pedidos devem
ser dirigidos a João L. de Souta,

Tv
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ASSIGNATURA ANNUAL
Brazil  6$000

PAGAMENTO ADIANTADO

PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE
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CADA MEZ

l*EItIOB»IC© EVOSLÜCBONISTITA

ÓRGÃO DA FEDERAÇÃO SPIRITA BRAZILEIRA

ASSIGNATURA ANNUAL
Extrangeiro  7$000

PAGAMENTO ADIANTADO

PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE
CADA MEZ

Toda correspondência deve ser dirigida a PEDRO RICHARD — Rua do Rosário n. 68.
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EXPEDIEHTE

Agentes do "Reformador"
Amazonas — 0 Sr. Bernardo Rodrigues de Al-

meida, em 'Manaus, ma Johó Paranaguá, n. 2.
Porá — O.- Sr. Recaredo Laudegario da 8ilva

Prego, em Belém, rua Conselheiro João Alfredo n. 16.
Ceará — 0 Sr. Demotrio do Castro Menezes, na

Fortaleza, ruav 24 do Maio, n. 242.
Rio Grande do Norte — 0 Sr. Portunato Ruflno

Aranha, no Natal, ma ia do Maio, n. 61.
Parahyba — 0 Sr. Bmiliano Rodrigues Pereira,

na capital, rua da Viracôo n. 27.
Pernambuco — 0 Sr. Thoodomiro Duarte, no Re-

olfe, rua Primeiro de Al arco, n. 7.
O.Sr. Joaquim Pessoa do Mendonça, em Qoyana.
Alagoas — O Br, Elyseu Gomes, em Penedo.
Sergipe — O Sr. C. Campos, em Aracaju, rua Au-

rora n. 7.
Bahia —o Sr. Manoel Ferreira Villas Boas, em

8. Salvador, rua de Santa Barbara, n. 114.
O Sr. Francisco "Xavier Vieira Gomes, na Cacho-

•Ira.
Rio de Janeiro — O Br, Luiz Baptista Coelho, em

Petropolis, rua 15 de Novembro, n. 50.
O Sr. Luto, Lopes da Silvarem Fribnrgo.
o Sr. Júlio Feydit, em Campos, rua'Visconde do

Rio Branco n.86.
O Sr. Maximiano Gomes dos Santos, em Appare-

oida.
O Sr. Al ariano Rebello da Silva, em Pureza.
O Sr. Ignaoio Cândido dos Passos Cõrtos, em

8. Fidelis.
0 Sr. João Antônio Laçar, em Cantagallo.
Minas Geraes—O Sr. -Modestlno Arinide, em

Ouro Preto, ruadas Hscadinbas, n. 1.
O Sr. Deocleciano Vieira, em Uboraba.
O Sr. Thomaz José da Silva, em Varginha.
O Sr. Joaó Monteiro da Silva. Júnior, em Sacra-

mento.
0 Sr. Capitão Agostinho Lopes de Oliveira, em

Barbacena.
S. Paulo — O. Sr. Antônio Gonçalves da Silva

Batuira, nà capital, rua Lavapós n. 6.
O Sr. Benedicto José deS onza Júnior, om Santos,

ma General Câmara n. 126.
O Sr. João Manoel Malhoiros, na Franca, rua do

Commercio; n. 16.
O Sr. Joaquim de Carvalho Leme, om Guaratin-

guetá.
O Sr. João Baptista de Camargo, em Piracicaba.
Paraná — O Sr. João Moaes Pereira Gomes, em

Paranaguá, jO Sr. Antônio Simplicio da Silva, na Lapa.
Santa Catharina — O Sr. Joaquim Autonio do

S. Thiago, em S. Francisco. ..
Rio Grande do Sul —0 Br: Carlos Parota, em

Porto Alegre, rua Ramiro Barcellos, n. 281.
O Sr. Miguel Lino do Moraes Abreu, no Rio

Pardo, em
Matto Grosso — 0 Sr. Flavio Crescendo do

Mattos, em Cuyabá.
Portugal e seus domínios-—0 Sr. Claudlno

Netto, no Porto, ma Corpo da Guarda, n. 80, 8"
andar. ,

 . . í U'l{ ^l,'í» rl-i' tti,ti,íti) • ', titi: \ 1 'Si '¦¦';.

0 espiPlto, não a lettra
«Em verdade vos áffirmo que esta

geração hão passará emquanto se nãò
cumprirem todas estas coisas,»S.Lucas
XXI.

Essas coisas de que falou Jesus são
as desordens, as conflagrações,os cata-
clysmos, que dar-se-hão á aproxima-
ção do «fim,»que,já sabemos, £ moral e
não material, é a transformação do
nosso plaueta, nosso mundo, em mundo
de regeneração,em vez do que é actual-
mente: mundo de expiação.

N'esse tempo, baixara, em toda a
suagloria e magestade, o.que foi levado
á morU affrontosa—descerá a julgar o
mundo, isto é, a julgar, em justiça,
quaes as almas que possuem o grau de
progresso necessário para acompanhar
a terra n'aquella evolução, e quaes as
que ainda não possuem aquelle grau,
a» qua«i vão inctirnar em mundo corres-

pondente at) seu atrazo,até que se pre-
parem para ascender a outro superior.

A questão, porem, que mais recla-
ma a nossa attenção, no texto acima
transcripto, não é esta, que bem cia-
ramente se acha exposta no Evangelho,
mas sim a que passamos a expor.

A geração do tempo de Jesus, disse-
o Elle, nãopassarâ antes que se cumpram
todas aquellas coisas,annunciadas como
signaes do «fim.»

Mas a geração d'aqiielle tempo já
passou, muitas outras já passaram, e o
fim ainda não veiu.—Logo,não se rea-
lizou a palavra do Senhor !

E' isto que julgam os homens, com o
melhor fundamento, pois que os factos
irrecusáveis lhes dão pleno direito de
assim julgarem.

Julgarão elles em verdade, apezar
de se basearem em tão solido funda-
mento ? Terá fallido a palavra do divino
Mestre ?

De um lado está o facto. que nin-
guem pode contestar: as gerações têm
passado sem que tenha vindo o «fim.»

De outro lado está a palavra, que
se ha de cumprir, embora passem céos
e terra.

Como conciliarem-se o facto e a pa-
lavra divina, quando são contradi-
ctorios ?

E' fácil a conciliação, uma vez que
se entenda a palavra, não em seu sen-
tido litteral, mas em espirito e ver-
dade.

Jesus, attendendo ao atrazo humano
do seu tempo, encobriu sob o Yéo da
lettratoda a verdade cuja çomprehensão
excedia a força comprehensiva dos seus
contemporâneos, e claramente o decla-
rou quando disse: muitas _ verdades
tinha ainda a ensinar-vos, mas não ó
opportuno; e, pois, a seu tempo, isto é,
quando a humanidade estiver em con-
dições de comprehendel-as, mandarei
o Espirito da Verdade que explicará
todas as coisas.

Uma d'essas verdades que requeria
superior grau de percepção era a de
rcão^assflrREALMENTi^ernbora passasse
aos olh is dos homens, a geração do
seu tempo, antes que se dessem as
coiBas annunciadas.

Os homens,não possuindo a sciencia
de semelhante verdade ou lei julgaram
pelo que sabiam: passar quem deixa,
pela morte, a existência temporal.

Veiu, porem, o spiritismo, que é ó
Espirito da Verdade, e ensinou alei
pela qual serão os mesmos que assis-
tirão á realização das coisas annun-
ciadas, embora ae realizem ellas secu-
los e séculos depois.

Essa lei é a das reiiicarnações, hoje
ensinada ao inundo, porque o mundo
pode comprehendel-a; e por ella reco-
nhece-se que o facto em que se firmam
os homens, em sua ignorancia,para pôr
em duvida a palavra do Mestre divino,
nem de leve pode abalal-a.

São decorridos, digamos, vinte se-
culos, durante os quaes os espíritos,
viventes no tempo de Jesus, têm re-
nascido na vida corporea; e, pois, se
n'estes vinte séculos tivesse chegado o
«fim, > a geração dos viventes d'esse
dia tremendo seria a mesma de que
Jesus falou:— não teria passado.

Que decorram outros tantos séculos,
o diesirce encontrará,pela mesma razão,
a mesma geração.

Isto prova:
Primeiro—que a palavra de Jesus

não passará jamais, porque Jesus é a
verdade:

Segundo—que nunca devemos en-
tenderj Evangelho pela lettra, senão
pelo espirito.'"

Pela lettra, que Buppôe a ignorância
d'aquelles para quem foi dada, tem-se
a noticia, mas não o conhecimento per-
feito da coisa.

Pelo espirito, que suppôe a capa-
cidade comprehensiva da humanidade,
tem-se a razão explicativa da coisa.

O Evangelho, escripto em tempo de
ignorância, annuncia—dá a noticia dos
suecessos/

O Spiritismo, revelado em tempo
de capacidade para a çomprehensão
de certas verdades,dá a razão explica-
tiva do que não se' comprehendiâ.

«Quem tiver olhos de ver, que veja.»

NOTICIAS

Na secção própria inserimos hoje
um
roso Centro Caridade de Jesus, de S.
Francisco, no Estado de Santa Catha-
rina, para a redacção do nosso collega
0 Paiz, foi em boa hora confiada a
um dos nossos companheiros que alli

nossas columnas, teve em vista ser útil
aos nossos leitores,proporcionando-lhes
uma leitura verdadeiramente digna de
meditada attenção, pois que a com.
municação a que nos referimos encerra
os mais elevados conceitos e os mais
salutares avisos.

Na Revue Scientifique conta o Sr.
J. de Kronhelm o seguinte:

« Uma dama que, por enferma, guar-
dava o leito, sentiu vivo desejo de ir
assistir a uma missa, em igreja dia-
tante 60 milhas da cidade em que se
achava.

Adormeceu e em espirito foi á igreja.
O importante, porem, é que não só ella
assistiu á missa em sonho, como ainda
diversas pessoas viram-n'a na igreja.»

Lê-se na Vie d' Outre-Tombe :
«Conduziram ao consultório do Dr.

Desplats, de Lille, uma joven de 12
annos que soffria de uma contractura,
em conseqüência de uma queda, o que
a impedira de caminhar por espaço de
muitos mezes. O Dr. resolveu adorme-
cel-a, e ella cahiu em profundo somno.

Feitos os passes, ordenou-lhe que se
lôvantasse e caminhasse, o que ella fex
sem esforço.

Estava curada ; e foi grande a sua
surpresa vendo-se, ao acordar, em pé
no centro da sala e sem sentir dôr ai-
guma.

A sessão durou 20 minutos.»

Eis o que, em 1 de maio de 1813, es-
creveu o Sr. Baudus, ajudante do ma-
rechal Beasières, duque de Istria,
sobre a morte de seu chefe :

« A 30 de abril,o quartel-general de
Napoleão passou a noite em Weiszenfels.
O marechal commandava toda a cavai-
laria.

Estando só com elle â mesa, no dia
seguinte, para almoçar, notei que do-
minava-o profunda tristeza, e procurei
resolvei-o a comer alguma coisa, ape-
zar de declarar-me elle não ter fome.

Instei, pois nossas avançadas esta-
vam muito próximas das do inimigo ;
um encontro era quasi inevitável; e,
dado elle, só muito tarde poderia o ma-
rechal tomar uma refeição.

Seja, respondeu-me elle ; se umaa communicação que, vinda do ope- bala de canhão me levar hoje, ao me
n HAiirm r.orifi.irio rio Joana Aa a nos não me encontrará em jejum.

Levantando-se da mesa, elle pediu a
sua pasta, tirou delia e lançou ao
fogo as cartas de sua mulher, que até
então conservara com todo cuidado.

Quando separou-se de sua mulher,
trabalha, em virtude de ser conside- I elle lhe havia dito que d'essa campa-
rada, pela sua natureza, estranha aos ' nlia não voltaria.
moldes d'aquella folha, que se con-
serva neutral em matéria de propa-
ganda religiosa de qualquer natureza,
limitando-se quauto a isso a simples
noticias graciosas que não envolvera
solidariedade com este ou aquelle
credo.

O nosso companheiro, trazendo-nos
o referido original, que hoje illustra as

Montando a cavallo, em companhia
do Imperador, o marechal estava muito
pallido e triste, á vista do que disse eu
a um companheiro :

— Se, como creio, houver hoje com-
bate, Bessières morrerá.

O combate teve eflfectivamente logar,
e o marechal, dando ordens para sepul-
tarem sua ordenança, cuja cabeça fora
arrancada por uma bala, cahiu morto
attingido por outra.
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O telegrapho, a luz electnca, o va

Lsàsltecn)iem.sn.Wavill.oSaf«aoha-

lusáo,cojòs odores que vos deleitam e
embriagam provocam os ancèios da
vingança. Afast.ii-vos depressa d.'èss©
caminho,antes le colherdes algum deessas iicíwi» A .,,- ,, pvnj.

tam á gloria do século que e - . «i -^ Qg

Eis uma nova descobeita que ^ | bv caminho do
se fôr confirmada

dis-
rar.
fará empallidecer.
otclcphoto, ou visão a granues
tancias. ¦ * '," vnmic

Escrevem .de \iemia para a lievue

Scwmque dp Parte:
Um mestre-escola polaco, de nome

Szezepanik, acaba de inventar ultima-
mente um apparelho, espécie de tele-

phone visual, que permitte transmittn
á distancia as vibrações visuaes que
impressionam,a refina. Uma imagem

qualquer-, collocada diante do appa-
relho.no momento da partida, e tians- |
mittida e recebida por ura receptor es- j
pecial que está no .ponto do destino ; a
transmissão das vibrações luminosas

Mus vinde, vinde polo caminho do
bem que é o caminho da vida.. . é o

próprio Jesus 1
Tende paciencia,e suppoi;taj as dores

causadas pelos âspiniíoB da vida, por-
que é entre esses esplnhaes que crês-
cem todas as virtudes, florescem o

perdão co sublime amor cujo fructo
é a caridade.

Sejamos benignos para com todos:
que nos importa reparar se é de pur-
pura ou de rotos andrajos que^está ves-
tido o 1 losso semelhante? Fechemos
os dhos para fazer o bem.

Nunca devemos querer sabor se o
nosso beneficiado nos será agradecido

fique gravada

s*s;s** i mm, mm • <**
ptisado com o nome de (cm-sehen (<pie üe-V| —

vê ao longe).
Essa novidade ainda nao pode sei J

garantida, porque carece de confirma- j
ç.ão experimental e de exame technico ;
mas., se fôr reconhecida como ve.rda- j
deira,não será motivo para admiração.
Fala-se, ouve-se, age-se já á distam-
cia ; porque não se ouviria também i
Não ha nisso impossibilidade physica_;
e os immensos progressos da sciencia
nos pemiittem acceitar im diflicul-
dade-os factos que .a ignorância dos
nossos antepassados classificou fegiti-
mamente 

'como impossíveis e miracu-
losos.

A natureza tem recursos occultos e
infinitos, e o emprego que o homem faz
d'elles não nos. permitte duvidar do
sen poder.

Não devemos, porem, jamais nos es-

quecer do Ser bemfeitor que nos pro-
porciona esses meios pára o nosso pro-
gresso ; não devemos jamais deixar de
amar e adorar I)eus nas obras que nos
oferece, mediante os esforços que faze-
mos para attingir a perfeição.

Oh ! eomo é bello 1 Cada bem que
praticamos é para nossa alma como
um halsamo reanimador qne nos con-
sola e da coragem: é praticando-o que
nos sentimos animados para proseguir
nesta Senda espinhosa (menosleva
á gloria e immortaiiza nossa pas-
ságétn por este mundo. Mas para que
o bem possa produzir esse effeito vi-
viíicanre e bello, é necessário que elle
seja puro. livre de qualquer interesse,
ene seja o fructo do amor fraternal.

Na verdade, aquelle que assim o
fizer será sempre beradito na terra e,
certamente, merecerá a benção de
Deus.

Val. Peres

COM Müiic AÇÃO
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COLLABORAÇAü

O BEM

\

O bem é o factor principal da sere-
nidade de nossa consciência e da
traríquillidade de üòsso espirito

Não fazermos aos outros aquillo que
não 

' 
queremos que nos seja feito e

não'sermos maus. Usarmos de mau-
sidão para eom os nossos semelhantes,
não os fazer cahir em humilhações,
sermos compassivos para com todos,
animarmos sempre os que são fracos,

para que elles sete vistam de coragem e

possam melhor caminhar na senda. tor-
tuosa d'esta' vida; sermos moderados
em nossa conducta, concorrermos, em
fim, comas forças de que pudermos
dispor para a grande obra da regene-
rayão da humanidade, é sermos bons.

- Nunca devemos ser vingativos, por-
que a vingança é filha da maldade.

Com effeito, todo aquelle que pro-
curar ferir seu próximo polo motivo de
haver Bidopor elle ferido.não fará com
isso mais que imital-o, e n'esse caso
será tão mau como elle.

Devemos ser tolerantes com as
faltãS de nosso próximo; em vez de o

perseguir, ehamemoho ao caminho do
bem: se elle nos desdenhar, tenhamos
paciência, hão de vir a seu espirito
momentos lucido3 em que elle, racio-
chiando melhor, venha procurar con-
solação á sombra de nossos árgumen-
tos: então não devemos vacillar em
dar-lhe o bom acolhimento, porque
fazer assim é ajudal-o, e ajudar os
outros é um dever de humanidade.

Afastai-vos depressa do caminho
do mal, porque o que n'elle germina
£ o vicio, o que n'elle floresce é a il-

• AOS MEUS IRMÃOS BM CRENÇA;, A TODOS

QUANTOS SEGUEM A DOUTRINA SPIRITA.
S

Bem fraca e humildo é a voz qiie se
levanta para bradar alerta aos seus ir-
mãos spiritas, e levar-lhes a luz ne-
cessaria para encaminhal-os na senda
gloriosa da verdade.

Mas que importa que seja ella ob-
senra e fraca, quando a anima o desejo
de propagar os ensinos puros de Jesus,
e de dirigir os seus discípulos pela tri-
lha verdadeira ?

Não é o pobre incarnado quem vai
falar, mas o Espirito do Senhor que
anima neste momento o seu coração, e
que abrazado de zelo brada aos seus
irmãos : cautela .1 Vigilância 1 porque
é chegada a hora em que permeiam-
se os espiritos bons e os maus, em que
se confundem as vozes do céo e as
vozes da ..terra !

Cuidado ! Orai e vigiai, e, como as
virgens prudentes do Evangelho, sede
vigilantes e attentos; e que não se ex-
tinga o elemento ás vossas lâmpadas,
que* são as luzes que recebeis diária-
mente.

Toda a pureza nas intenções, o maior
recato na linguagem, a abstenção
completa de pensamentos egoístas que
desdouram a vossa fé, é condição in-
dispensável, afim de afastar os obrei-
ris do mal que, acossados pela phalan-
ge da verdade, procuram na hora ex-
trema escalar os reduetos mal fortifl-
PÍHlOS

Ai de vós, se adormecerdes um só
momento 1

Ai de vós,se deixardes que no tem-
pio augusto da verdade, penetrem os
inimigos, que virão destruir o que ti-
verdes ediiicado com os vossos esTor-
ços 1

O tempo é de lueta, mas de lueta de-
cisiva, em que tudo se deve empenhar
para o triumpho final.

Lembrai-vos de que nos céos insere-
vem-se os vossos nomes, e que glorio-
sos sereis se cumprirdes a vossa ta-
refa,

Atirai para bem longe toda a rou-

pagem que possa tolher os vossos mo-
viiuentos nessa peleja augusta, e ser-
vi-vos de todos os elementos (pie o liom
Pae vos dispensa para bater o inimigo.

Coragem,.perseverança, fé e, sobre-
tudo, humildade. .

Sede fortes e sobranceiros ás machi-
nações dos maus. Opponde ás suas
armas, as armas da virtude, o escudo
da caridade, impenetrável aos dardos
aguçados da maldade.

Sede honestos, e exemplificai pela
vossa modéstia e desinteresse.

Arcai com todas as forças contra os

preconceitos que vos dividem, e sede
tolerantes como foi o vosso modelo sa-

grado, o humilde Jesus.
Sacudi o pó de vossas azas e ador-

nai-ascòm as pérolas scintillantes do

bem, afim de poderdes esvoaçar pelos
azulados paramos do infinito.

Eu sou a voz que se levanta era

nome de Deus, e vem dar aos seus ir

mãos o pão celeste para alimentai a

Eu 
'sou 

um humilde obreiro da ver-

dade,e não anima o meu espirito senão

o deseio do bem. i
Sem o menor vislumbre de orgulho,

de vaidade, despido de todo o interesse
mundano, obediente ás vozes dos que
!ne incitam á lueta, eu venho, em nome
da verdade, em nome da sagrada dou-

trina, dizer-vos do intimo do meu co-

ração : obreiros da arca santa da ver-

dade é com verdadeira abnegação, de-

sinteresso e amor, que se propagam as

santas e puras palavras de Jesus.

E' com sacrifício que se leva ao

calvário luminoso a cruz da redem-

i,ÇSupportai os cravos, oa espinhos,
as dores que vosmartyrizam, como os

passados obreiros que cimentaram com
seu sangue glorioso a obra da trans-
formação social que os séculos têm

vindo pouco a pouco consolidando
até o momento actual, em que será
coroada pela voz de Deus.

Reuni os elementos esparsos, tor-
maiunia única legião, gloriosa pelo
bem e forte pelo amor, e marchai sem
temor e desprevenidos no caminho
oue vos aponta o Anjo Ismael, que
conduz a hoste sagrada em nossa

Despi-vos de toda a idéa demando
ou de prepotência e deixai que se pro-
núncie em todos a voz de Deus, que
bem sabe quem merece oecupar o posto
de conduzir seus irmãos.

Não deixeis que em vossas fileiras
penetre o menor sentimento de ódio
ou de inveja. Saneai vossas conscien-
cias ao bafejo santo da caridade, que
n'ellas abre os gozos puros do espirito.

E' chegada a hora em que a voz de
Deus fará brotar em todos os corações
a luz pura da íé, e encaminhara a hu-
manidade pela trilha santa do bem.

Todos vós, spiritas, que vos compro-
mettestes com o Bom Pae a ser a^voz
do que proclama a verdade, tomai
sentido para que ella não j se deturpe
ao passar pelos vossos lábios.

Sentinellas perdidas do Senhor.estai
vigilantes nos vossos postos, a espreita
do inimigo que Be apresenta disfarçado
com as vestes dos escolhidos.

Experimentai-os pela constância no
bem e pela pratica da virtude, e, so-
bretudo, pesai as suas palavras para
iulgardes da sua fidelidade. ;

Spiritas, meus irmãos, levai a todos
quantos se afastam do foco ardente
da verdade as palavras santincadas
de paz e de amor, afim de que elles
comprehendani a sublimidade da dou-
trina que pregais.

Spiritas, meus irmãos, sede pruden-
tes e cautelosos no vos|o trabalho,
para que elle se revista de toda a se-
riedade e possa attrahir as vistas dos

que procuram firmar as suas crenças.
Sede honestos em todos os vossos

actos, virtuoso3,amantes, benevolentes
e mansos como o Divino Cordeiro.

Lembrai-vos de que a seara do Se-
nhor precisa de trabalhadores dili-
gentes que não adormeçam sobre a
relha, mas fertilizem com o suor
abundante de seu trabalho a terra sa-
grada da verdade.

A simplicidade, a candura, a bene-
volencia para com todos, são exem-
pios fortificantes; ensinam mais do que
todas as palavras vasias de sentido,
que não falam ao coração. ¦¦'¦¦'¦•-'

A doutrina spirita, a sua moral, di-
rigem-se mais ao coração do que á ca-
beca; e é pelo coração, pela moral,
que se transformará a humanidade.

Nada de apego aos bens terrenos
que obscurecem a razão e deturpam os
mais bellos sentimentos da alma.

Sede simples e modestos, pacientes e
abnegados, que tudo obtereis paia a
fácil diffusão da sublime lei de amor,
que rege tudo quanto a misericórdia e
a bondade de Deus crearam e animam
com o seu hálito.

Spiritas, meus irmãos, novos após-
tolos dos ensinos de Jesus, não deixeis
por um momento o desanimo tomar lo-
gar ás vossas aspirações. Ardentes,
impetuosos como o sagrado tufão do
bem, derramai incessantes a luz da
verdade que èe deriva dos céo», que se
estende por toda a parte. . ;|-!

Caminhai, caminhai serenos e in-
trepidos para a frente, animando os
fracos, sustentando os vacillantes, dei-
ramando o bem, a caridade, o amur, o
perdão por todos os vossos irmãos.

Meditai constantemente sobre as pa-
ginas sublimes do Evangelho, e hauri
dessa fonte augusta o manancial á vos-
sa fé, as forças á vossa nobre missão.

Spiritas,o caminho está aberto, pai-
milhai-o alegres, satisfeitos, devas-
sando-o ás vistas dos que procurara fe-
char os olhos á evidencia da quadra que
se desenrola.

Douram-se os horizontes da terra, e
a voz de Deus rbune os elementos do
bem e congrega os levitas da nova
Arca da Alliança.

Serenidade, confiança, perseverança:
e marchai!

I Ao terminar, por hoje, esta pequena
missiva, lembro-vos as palavras de
Jesus :

Conhece-se a arvore pdo fructo.
Acceitai, pois, as minhas palavras

como a voz que se levanta em nome de
Deus, para chamar ao convivio santo,
ao redueto do bem, os que trabalham
na vinha pieciosa do Senhor.

Paz, amor e caridade.
XXX

O Gttlto Romano
O culto romano obstina-se em con-

servar as formas copiadas das antigas
religiões orientaes, formas que já não
falam ao coração e que são para os
fieis um habito rotineiro, sem influen-
cia sobre a sua vida moral. Persiste
em dirigir-se a Deus, ha dois mil
annos, n'uma lingua que quasi nin-
guem comprehende, com palavras que
os lábios murmuram mas cujo sentido
não se apanha.

Todas essas manifestações tendem a
afastar o homem do estudo aprofun-
dado e da reflexão, para n'elle desen-
volverem ávida contemplativa. As km-
gas preces, o cerimonial pomposo oceu-
pam os sentidos, entretêm a illusão e
habituam o pensamento a funecionar
mecanicamente, sem o concurso da
razão.

Todas essas formas do culto romano
são uma herança do passado. Suas
cerimonias, seus vasos de ouro e de
prata, seus cânticos, suas procissões,
a água lustrai, são uma herança do
paganismo. Do brahmanismo tomaram o
altar, o fogo sagrado que n'elle arde,
o pão e o licor de Soma, que o padre
consagra á Divindade. pDd boudhismo
copiaram o celibato dos padres e a
hierarchia sacerdotal,
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Uma lenta substituição se produziu,
na qual se acham os vestígios das
crenças desapparecidas. Os deuses pa-
gãos tornaram-se demônios. As divin-
dades dos phenicios e dos assyrios,
Baal—Zeboud (Belzebuth ), Astaroth,
Lucifer, foram transformadas em po-
tencias infernaes. Os demônios do pia-
tonismo, que eram espiiitos familiares,
tornai am se diabos. Dos heroes, dos
personagens venerados na Gallia, na
Itália, na Grécia, fizeram santos. Con-
servaram as festas religiosas dos povos
antigos, dando-lhes formas apenas diffe-
rentes como a dos Mortos. Por toda
parte enxertaram no culto antigo um
culto novo, do qual era este, sob outro
nome, a reproducção. Os próprios do-
gmas christãos encontram-se na índia
e na Pérsia.

O Zend — Avesta, como a doutrina
christã, contém as theorias da queda e
da redempção, a dos bons e dos maus
anjos, a desobediência inicial do ho-
mem e a necessidade de salvação pela
graça.

N'esse acervo de formas materiaes e
de concepções envelhecidas, no meio
d'essa pesada herança das religiões
desapparecidas que constituo o chris-
tianismo moderno, é muito difflcil re-
conhecer o pensamento do seu fundador.

Certamente, os autores do Evan-
gelho não haviam previsto nem os
dogmas, nem o culto, nem o sacerdócio.
Nada de semelhante se acha no pensa-
mento evangélico. Ninguém foi menos
imbuido do espirito sacerdotal do que
Jesus; ninguém foi menos escravo das
formas, das praticas exteriores. Tudo
n'elle era sentimento, elevação de pen-
samento, pureza de coração e simplici-
dade.

Sobre este ponto, os seus successores
desfiguraram completamente as suaa
intenções. Levados pelos instinctos ma-
teriaes que dominara a humanidade,
elles sobrecarregaram a religião chris-
tã com um pomposo apparato sob o
qual a idéa mater foi abafada. Mas,
cedo ou tarde, o pensamento do Mestre,
restabelecido em sua pureza primitiva,

Fomu (10)

CASAMENTO E MORTALHA
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Seria uma desattençao para com o leitor
deixar de apresentar-lhe a família do ca-
pitáo Anselmo, mesmo em attenção a
ella, quetao amavelmente nos recebeu.J

Falemos franco : o que. pode interessar,
no caso, 6 conhecer a filha da familia, a
Gertrudes, ou Gertrudinha, em torno de
quem., vao girar aquellas cabeoinhas de
rapazes, principalmente a do Cardoso, que
se diz, e creio que está, apaixonado.

Que nos importa saber que o capitão
Anselmo é baixo, gordo, barrigudo, de
pernas um pouco arqueadas e de cara
chata come um sapo ?

Pelo meumo tbeor e foima, que inte-
resse ha em saber que D. Carlota tem um
corpo de cuíaugrp e uma physionomia de
chimpanzé ?

Sfto trastes usados, em que ninguém vni
reparar.

A moça, sim, 6 a peça principal em que
todos pOem os olhos ; porque, deixem lá,
atô os velhos gostam de ver moças, prin-
cipalmente se sáo bonitas.

•cQuando náo sé bebe na taveina, folga-se
nella » ; quer dizer que os olhos folgam de
ver, mesmo que o coração náo sinta mais
o calor do sagrado fogo.

Gertrudinha seria uma excepçfto ? Náo
seria de alegrar os olhos da gente ?

Deus nfto foi sábio quando creou o ho-
mem e a mulher.

Devia ter feito-o primeiro de ponta á
ponta sen: nenhum caracter de belleza,
porque o que chamámos másculo trar-nos
ao pensamento um quadro de energias —
pnergias qae pedem forças — forças que

ttKPOItMAnOR — 180$ — .Tiiiilio 1

brilhará com um novo esplendor. As
formas religiosas passam, as insti-
tuições humanas se esboroam; a pa-
lavra do Christo viverá eternamente
para vivificar as almas e regenerar as
sociedades.

(Ext. da obra Christianisme et Spi-
ritisme, de Léon Denis.)

J. B. ROÜSTAING

OS QMTRQ EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo Mnllicus, Marcos
e Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

« E' o espirito que vivifica; a
cuiiks ilo nada suive :

;is phidvrás quo vos digo sSo
espirito e vida. »

( Joiíu, VI, v. ül '
« A letra mutn, o o espírito

viviüca. •
(Paulo, 2a epístola aos Curlnthlos, c. III v. 0. )

CAPITULO I, VERS. 2G—.38

annunciacXo

N.-18 —- Qual (', despojando o enpirito
da lettra,A significação d'estas pulavras
do anjo á Maria (v. 150) : « Acíiéstea graça
diante de Deus ?»

« Obtivestes, de Deus, a missão que
tinheis pedido».

N. 10 — QUA.ES FORAM 08 MOTIVOS
d'estas palavras do anjo á Maria (v. 31) :
m Ei» que concebereis em vosso seio e da-
reis ü luz um filho a quem poreis o nome
de Jesus » — palavras que annunciavam
uma concepção material humana no seio
de uma mulher o no seio de umu virgem,
contrariamente e com 2)ostc?-yação das leis
immutaveis de reproducção no nosso pia-
neta,quando a vontade immutavel de Deus
náo revoga nunca as leis da natureza que
elle estabeleceu de toda a eternidade,
— concepção chamada, em conseqüência,
pelos homens sobrenatural, miraculosa,
divina como obka do Espirito Santo » ?

requerem musculatura — musculatura que
náo se compadece com uma organização
doce, ílexivel, molle, transparente, lisa,
cadenciadu, harmônica e delicada, como
6 do rigor que seja u que serve de templo
á belleza humana.

A mulher, pelo contrario, devia ter sido
feita da primeira á ultima sempre — sem-
pre, yasada no molde das flores, das aves
mimosas como o colibri, da3 e9trellas do
céo e dos anjos do Penhor, porque o que
chamamos feminil trar-nos ao pensamento
um quadro mystico, uma espécie de Éden,
onde tomam formas vaporosas a doçuia, a
candura, a poesia, a musica, tudo o que ca-
racteriza essa espécie de fraqueza, que é a
sublime emanação da força humana.

tie Deus tivesse feito o mundo humano
por este molde, poupava-me o trabalho de
descrever Gertrudinha, bastaudo-me dizer
delia : era uma mulher, para todos Üca-
rem sabendo que era uma estreila a fulgir
naquelle pequeníssimo Armamento, •,

Deus, porém, misturou tudo, como nóa
fazemos, quando preparamos um zorô, per-
mittiudo que nos venham mulheres-ho-
meus e homens-mulheres ; e eis-me na
dura contingência de dizer ao leitor : antes
eu nunca tivesse vindo a Itabòrahy, para
náo ser obrigado a fazer o retrato da moça,
que era os amores do meu amigo Cardoso.

Já agora, o que hei de fazer ?
Gertrudinha era alta, magra o ossuda,

de modo que náo sei como as saias náo lhe
cabiam pelo corpo abaixo.

Tinha uma cara comprida e descarnada,
filha legitima daquelle corpo,testa estreita,
olhos pequenos e, diga-se a veidade, salti-
tantes, nariz longo e atilado, como uma fo-
lha'do papel, boca rasgada e orlada de im-
perceptíveis cortinas com o nome de ia-
bios.

O pescoço nfto era táo comprido como o
do grou, mas recurvava-se graciosamente
no seu gênero, como o daquella ave.

Tudo isto, coberto ou esmaltado pelo
verniz da mocidade, que 6 o deus prote-
ctor das filhos de Évu desherdadus dos
favores da natureza, formava um conjun-
cto, que... que... «lembram-mo logo os
meninos do meu compadre Moraes. »

Ahi está o que quiz o leitor : o retrato
da amada do meu amigo Cardoso I

Em verdade sou obrigado a dizer : quan-
do conheci o que embellezava o rapaz, que

« Os homens n.\o deviam ainda, pormuito tempo, levantar o vép que lhes
oceultava os segredos cPalem-tumulo ;dkviam cium na matéria sensível e im-
pressionarei, na dôr physica para a-
prenderem o sacrifício ; deviam, jávol-o dissemos e o repetimos, creu na
origem divina — para se curvarem
sob o jugo, — para quis a missão de
Jesus pudesse e devesse ser e fosse
acceita eassuas leis fossem seguidas.»

N. 20 — QUABS FOBAM OS MOTVOS
d'kstasi'Alavkab do anjo á Maria (v. 33):
« E o Senhor Deus Iho dará o throno
de David smu pae, e elle reinará nobre a
casa de Jacob eternamente » ?

« Era precisa uma cadeia que li-
gasse as promessas do Antigo Testa-
mento e as interpretações que lhe ti-
nhara sido dadas, ás necessidades do
momento, ás promessas do futuro —
o parentesco apparente por descen-
dencia de tribu ; eis porque José foi
incarnado na tribu de David, de pre-
ferencia á qualquer outra ; tudo se en-
cadeia nos desígnios do Senhor e nos
acontecimentos suecessivos que pre-
param edesenvolvem,em cada era trans-
itoria, o vosso progresso e a obra da
vossa regeneração. >

N. 21 — Qual 6, despojando o espirito
du lettra, a significação destas palavras
(y. 33). « E o seu reino não terá fim »t

< Não terá fim, porque o vosso pro-
tector deve levar-vos á perfeição ; - -
não é elle o seu emblema, e o seu rei-
no não será estabelecido eternamente
quando a tiverdes attingido ?»

N. 22. em v.BTA d'estah palavkab do
Maria (v. 34) « Como se fará isto, pois que
não conheço homem f iÍQüAL É a big-ní-
ficaçAo d'esta resposta do anjo : u O Es-
pirito Santo baixará sobre vós ?

« O espirito superior, enviado, an-
nunciava assim á Maria que seus olhos
se abririam e que ella comprehenderia
um mysterio que, então, lhe parecia
impenetrável; com effeito, mais tarde,

sempre e em tudo manifestou bom gosto,
senti um ealeírio, náo por elle, coitado,
porque uo que uma o feio, bonilo este pa-
rece, mas por mim, que tive este pensa-
mento : nao poderei, também, passar por
semelhante provação ?

E confesso-lhes, meus caros leitores, quo
este pensamento perseguiu-ine, como uma
mosca, por todo o tempo de minha demora
em Itabòrahy, e por muito muis depois,
at<5 que o tempo, quo tudo gastu, gastou
uquella dolorosa impressão.

O jantar foi alegre e perfeitamente tem-
perado por expansivos brindes dos convi-
vas, principalmente do Cardoso, que cau-
tou em todos os tons as graças divhiues da
bella eutre as belius, du estreila rutilante
que brilhavu naquelle firmameuto — da
loura Geitrudiuha,

Ah ! esqueci-me de dizer que a Gertru-
dinha era morena e tinha os cubellos côr
de fogo, que o Cardoso chamou «louros».

Eu, suppliciado pela minha idéa, náo
disse palavra ; porem o Júlio fez diabruras
e o Mattim levantou ao Macedinho, autor
da .Moreninha, presente ao juntar, um
brinde que causou enthusiasmo geral.

Desde uquelle momento o Martim foi
alvo das mais distinetas uttenções du purte
dos circumstuutes, e eu comecei a notar
que a Gertrudinha, antes toda embebida
nas falus do Curdoso, tornou-se-lhe quusi
iudiííerente e eru todu olhos puru o Mar-
Um.

a' vista daquelle facto, eu pensei com-
migo, Deue me perdoe se ha mui nisto :
lc com lê — cre com cr6, — ou, em püruse
mais sonante : similia similibus.

Efiectivãmente, ussiuu como os espi-
ritos utruzados e, conseguintemente, pro-
pensos ao mal se reeouheeein de relance,
ae aproximam e se unem, em virtude du
lei dos semelhantes, quo faz os adiantados
e propensos ao bem se reconhecerem e se
ligarem, assim, e por obra du mesma lei,
devem os bonitos se attrahirem, tanto
como os feios.

Infelizmente nem sempre se dá isto en-
tre os indivíduos dos dois sexos, tulvez
providenciulmeute, embora com desar-
ranjo de duus famílias, para que nem se
apure, na terra, a belleza angélica, nem se
esseuciulizo a feialdude autuiuea.

Em nosso caso, a lei cumpriü-se, ao me-
nos por parte da Gertrudinha, que delácou

na hora e no tempo designados, como
os homens, ella attribuiu, Fob a inspi-
ração dos espiritos do Senhor, e como
devia ser, essa obra que lhe era annun-
ciada á acção divina, em presença eem
conseqüência das palavras do anjo a
José : « O que é nascido nella, foi for-
mado pelo Espirito-Santo ; e ella com-
prehendeu a missão especial que Jesus
tinha de desempenhar.»

« Ma virtude do Altiaeimo voa cobrirá
com a sua sombra t » Perguntou-se o
que significavam estas palavras « a tom-
bra do Altíssimo », e como essa sombra
podia fazer que Maria concebesse e desse
á luz um íilho ?

< A interpretação foi tomada falsa-
mente num ponto de vista material; ---
por essas palavras o espirito enviado
tranquillizavaMaria, cuja natureza hu-
mana ne assustava com a mancha que
seria impressa em sua vida por uma
concepção illicita aos olhos dos ho-
mens.»

« Eis porque aquelle que nascer de vôs
será chamado « o filho de Deus f »

« Essas palavras confirmam o que
acabamos de vos dizer.»

« Aquelle que nascer de vós — Cpela
operação do Espirito-Sunto) — será
chamado o Filho de Deus. Este titulo,
segundo o espirito, em espirito e em ver-
dade, não se applica a Jesus senão
tendo em consideração à sua pureza ;
e todos vós podeis adquirir esse mes-
mo titulo.» (i)

« No ponto de vista humano : Esse
titulo devia servir para elevar os ho-
meus aos seus próprios olhos, para lhes
fazer comprehender o amor de Deus :
não havia divindade que não tivesse
os seus sacrifícios sanguinolentos ;
qual devia ser, aos olhos dos homens, a

(1) E' o que foi propheticameute predito
e prumettiáò pela revelação feita a Jotto
na ilha de Puthmos {Apocalypse, cup. 22
v. v. ü e 7 ).

o Cardoso, um rapaz lá—lá, pelo Martim,
cujo typo physiouomico já conhecemos
desde o principio desta historia, chrouica,
narração, ou coisa que melhor nome
tenha.

U que dirá agora o Martim, que vive a
choramingar por náo olharem paru elle as
moças ?

Ahi está u Gertrudinha que parece que-
rer devorul-o com os olhos.

Foi preciso vir a Itabòrahy para que-
brur o encantamento de sua constante cai-
porá !

Tive ímpetos de atirar-lhe alli mesmo,
á mesa do festim, us doces pulavras do
Mantuauo': oi fortunate puer l

Mas quem sabe se o rapaz se julga feliz
com uquellu conquistu ?

A natureza humana tem destas contra-
dicções: chora por uma coisa que lhe fultu,
e, desde que u alcuuça, nenhum caso faz
deliu, se nao se incommoda por tel-a 1

JNa duvida a respeito dos sentimentos
do meu caro amigo, puz-me de observação,
mesmo porque u coisa me interessava por
outro lado, pelo Cardoso, que também era
meu amigo — e que adorava a Gertru-
dinha.

A qual dos dois caberá apome d'or ?
Eoi paru mim umu felieidude ter este

objecto de preoccupaçáo, paru me distra-
hir útí. impressáo que já comfessei : a pai-
xâo do Cardoso pela moça.

Após o jantar veiu o baile, que durou até
de manha—e durante elle a prima do
Cardoso levou eurodüuuda com o Mar-
tim em todas as duusas, negando-se, mui-
tas vezes, u ucceder aos pedidos do primo.— Estas batido, meu Cardoso ; o Mar-
tim tirou-te do lance ; adeus Gertrudinha,
pensava eu, e dizia com os meus botões :
Deus os fez e... mas pura que dizer isto do
meu amigo ?

Durante o dia do domingo todos esfci-
veiam abichudos, menos o Júlio, que di-
vertiu-se u uuuis náo poder, levando tudo
raso com a sua eterna galhofa.

. eria o cauçaço que tofflôu o Martim e
o Cardoso ?

Na segunda-feira de madrugada par-
tiiuos os três somente, porque o Cardoso
deu-se por doente.

Deus o ponha bom.
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grandeza d'esse Deus que nao podia
receber em holocausto senão a seu
filho bem amado, único (em relação a
vós), e qual devia ser, aos seus oUws,
o valor dos homens para o resgate
dos quaes era necessário um seme-
lhante sacrifício ! ,

« Homens, não esqueçais (nos yol-o
dissemos e vol-o repetimos) que ereis
creancinhas e que quasi ainda c sois;
que é necessário falar á cada idade
a linguagem que lhe convém, afim de
ser eomprehendido e sobretudo es-
cutado. »

« Não vos deixeis transviar por esses
philosophos sem philosophia, que, nao
comprebendeudu os meios transitórios
e necessários ao vosso progresso pela
revelação, negam a existência e o
alvo das manifestações spiritas—- ma-
infestações que, pela vontade do Se-
nhor supremo, se produziam o se pro-
duzem para prepararem vossa regene-
ração, e se produzirão ainda para a
concluírem; elles são instrumentos;
preparam,sem o saber e muitas vezes
sem o querer, as vias ; — a estrada
estava obstruída ; elles desentulhatii
os materiaes que a atravancavam.
Nós construiremos um edifício que o
homem não tentará destruir ; porque
nelle encontrará a paz, a esperança e
a felicidade. »

N. 23 — Qual a significação d'estaa pa-
lavras do anjo íl Maria (v. 37) : « Porque
nada será impossível a Deus » 9

« Elias se referem — no ponto de
vista spirita — á manifestação, ao
apparecimento de Jesus ; — no ponto
de vista de Mana —ao (pie ella olhava
como um milagre, isto é, como um fa-
cto impossível.

N. 24- Como devem Her entendidas-
estas palavras humanas muitas vezes re-
petidas : « Nada ê impossível a Deus »?

caracter de e.rpiw ão. devem eumprir-se;
mas o espirito, incarnàdò ou errante-
não pode agir e nada pode produzir se-
não segundo as leis universae.s, natu-
raes e im mutáveis) ou pura e simples-
mente, oi: por apropriação, conforme o
meio em que os effeitos se produzem.»

< E' somente nos limites e sob o
fuitcconamento d'èssas leis, que ap-
parentes postergações, que não são
senão applicações dèscdnHèeidàs dos
homens, effeitos produzidos com o au-
xilio d'essas aplicações e por adà-
ptaçao ao vosso planeta, tomam, entre
vós, e em conseqüência de vossa igno-
rancia, o nome de milagros.» --^j

« Nada ha «sobrenatural»;, ema-
nakoòI tudo, por toda a parte e sem-
pre, dá vontade immutavel de Deus,
segundo essas leis uulv íirs«.es, ná^it-
raes e iinimitáveis, (pie elle estabe-
leceu de toda a eternidade e (pie de-
pendem assim de sua própria essência.»

{Continua).

tf
¦fi.-:

«Deus, só e único principio univer-
sal, só e única potência creadora, na
immensidade, no infinito, é immuta-
vel e eterno, tudo previu, (juiz e regu-
lou de toda a eternidade; e assim tudo
emana da sua vontade e nada se exe-
cuta sem a sua permissão; não ha
nem acaso nem milagres, mas Deus por
toda a parte, >

«Estas palavras humanas: acaso e
milagres são, perante Deu3,um contra-
senso. Não (leveis consideral-as senão
como exprimindo a ignorância, da
parte dos homens, das verdadeiras
causas dos phenómenos e dos factos
devidos sempre a uma applicaçao das
leis un.iyer.sa.es, naturaes eimmutáveis;
ao seu funecionamento ou sua apropri-
ação nos diversos planetas, sob a
acção spirita.»

«As palavras humanas possível e
impossível são, como estas: espaço,
tempo e (íwoção,igual mente um contra-
senso perante Deus; não têm sen-
tido senão para as creaturas na vida
e na harmonia nniversaes, em razão b
em conseqüência da ignorância e da
incapacidade dos espiritos incarnados,
ignorância e incapacidade devidas a'
INSUFFI(TENCIA,DE SUA PARTE,—DE ele-
vação moral e intellectual, de sciencia
ao mesmo tempo das leis universaes,
dos poderes do espirito, da acção e
dos effeitos spiritas nos limites e sob
o funecionamento d'essas leis.»

«Nada do que é puysico é fortuito e
facultativo sob a acção spirita ; todos
os effeitos são oa mesmos e se suece-
dem regularmente ; tudo é immutavel
na natureza; somente nem tudo está ao
vosso alcance ; a vossa intelligencia,
a vossa vista, podem perceber effeitos
que as admirem, porque são novos paru
ellas ; mas estão na ordem da natu-
reza ; apenas vós não estais ainda em
estado de os penetrar.

« Não ha fortuito e facultativo, sob
a acção spirita e pelo acto de livre ar-
bitrio dos incarnados, senão o que é
moral e intellectual, e sempre nos li-
mites das provações previstas que, no

0 SPIRITISMO ANTE A SCIENCIA
POR

fm i8*-*iei itolamie

QUARTA PARTE
CAPITULO IV

o perispirito durante a des1ncarna-
ção. Sua composição.

a-.t_K.tio <!*» tlieoria
(Continuação)

M. Wurtz, o sábio chimico, escreve
na Theoria atômica:

«A ideada unidadeda matéria tem "si-

do renovada desde Descartes ; tanto é
verdade que, quando se trata do eterno
e insoluvèl problema da matéria, o
espirito humano parece girar em
um circulo, perpetuando-se as mes-
mas idéas atiavez das idades, e
apresentando-se sob formas sempre re-
novadas ás intelligencias de elite que
procuraram sondar esse problema. Mas
não ha alguma differença na maneira
de operar d'esses grandes espiritos?
Sem duvida alguma.

Uns, mais poderosos talvez, mas
mais aventureiros, procederam por in-
tuição; os outros, melhor armados e
mais severos, por inducção raciocina-
da. N'isso reside a superioridade dos
methodos modernos; seria injusto pre-
tender que os esforços consideráveis de
que fomos testemunhas commovidas
não tivessem levado adiante o espirito
humano, no problema árduo de que se
trata, como não o puderam fazer um
Lucrecio e um Descartes. »

Muitos sábios modernos foram leva-
dos pelas suas investigações a estacou-
clusão : que se deve admittir a unida-
de da matéria. Se se examinarem, com
effeito, as relações que ligam entre si
as ditferentes famílias chimicas dos
corpos, ser-se-ha tentado a applicar-
lhes por analogia as mesmas leis trans-
formistas das famílias naturaes dos
animaes. E' que temos na nossa época
uma tendência invencível para a syn-
these e a simplificação. Tanto os anti-
gos multiplicavam as causas, quanto
tomamos nós o cuidado de diminuil-as
hoje. Mas não basta suppor, é preciso
ter provas.

Uma das mais fortes que se pode
fornecer é a que se chama em chimica
os estados de allotropia. Certas sub-
stancias podem possuir propriedades,
completamente ditferentes sem mudar
de natureza, chimicamente falando.
Assim, o phosphoro pode apresentar
um aspecto vermelho, branco ou preto,
segundo a natureza do seu fabrico.
O que ha de mais notável é que o phos-
phoro vermelho eo phosphoro ordinário
apresentam differenças taes que se é teu-
tado a consideral-os comodistinetos; no
entretanto, analysados pelos mais pre-
.cisos methodos não apresentam diffe-
rença alguma : é sempre phosphoro.

Essa transforma ção opera se expondo
iio vácuo barométriço o phosphoro bran-
coá ácçáo dos raios solares; cremosque
nenhum caso demonstra melhor (pie as
propriedades dos corpos não são devi-
das senão á disposição das moléculas
que os compõem.

O ozone é também uma modificação
allotropica do oxygeneo.

O carbone apresenta aspectos tão
múltiplos, propriedades particulares tão
ditferentes nos compostos que forma,
(pie não se o reconhece senão pela sua
iiifusibilidade e pela propriedade de
produziu ácido carbônico queimando
no oxygeneo. Apresenta-se primeiro
crystaiizado, é o diamante; depois sob
forma de graphite. de antliracitej coke,
pós de sapatos, carvão, etc.

Todos esses corpos têm, pois, a
mesma composição, mas apresentam
propriedades diversas conforme o modo
de reunião das suas moléculas ; desde
então se é tentado a crer que não
existe senão uma matéria, que, porem,
pode/revestir aspectos ditferentes. Eis
aqui uma observação que demonstra
que estamos com a verdade:

Falando da analyse espectral, M.
Zoborowski refere as expeiiencias se-
guintes:

Para determinarem-se as tempera-
turas das diversas partos do sol toma-
rani-se photographias dos espectros
d'essas partes ditferentes. Como cada
corpo em combustão assignala, como-
se sabe, a sua presença na luz decom-
posta nos seus elementos, ou luz es-
pectral, por traços particulares, de-
monstrou-se que : « o alargamento dos
traços da platina é correlativo á eleva-
ção da temperatura». Pode-se assim
utilmente apanhar photographias dos
espectros de um grande numero de es-
trellas. E, de conformidade com a hy-
pothese de Laplace, verificou-se que
esses astros estão em ditferentes esta-
dos de condensação. As estrellas bran-
cas, mais ardentes, encerram hydro-
geueo em abundância eem alta pressão;
as estrellas brilhantes se aproximam
íta constituição do nosso sol ; as es-
trellas vermelhas são muito menos
quentes. Apagando-se, passam ao esta-
do dos planetas obscuros. E ellas nas-
cem das nebulosas. E', pelo menos, a
grande hypothese clássica desde La-
place.

Essa hypothese, porem, vai ser sus-
ceptivel de verificação, porque a pho-
tographia, permittindo apanhar e con-
servar as imagens das nebulosas em
diversas épocas, no intervallo de se-,
culos inteiros, nos dará os meios de
seguir as transformações d'essas mate-
rias cósmicas, espécie de protoplasmà
que gera os mundos.

« Com um fim um pouco differente,
M. Lockyer (1879), M.Huggins (1882;
photographaram os espectros de uma
serie de nebulosas, desde asmaisden-
sas até as mais rarefeitas; chegaram a
reconhecer que o numero dos corpos
simples diminuo, á medida que se passa
das primeiras para as segun ias. Os
espectros photographieos das mais ra-
refeitas não revelam mais do que hy-
drogeneo e phosphoro. »

È' verdadeiramente a confirmação
das vistas expostas acima sobre a uni-
dade da matéria. A correlação, as-
signalada por Faraday, entre o estado
cada vez mais rarefeito da matéria e a
parte connexa das principaes proprie-
dades que a caracterizavam,nos dá o di-
reito de dizer que ella provoca um
estado radiante da matéria que forma
o fluido universal.

E' d'esse meio que é tirado o peris
pirito. Conhecido isso, procuremos
comprehender o que se passa em uma
materialização. Para isso é preciso
saber bem o que é a matéria e a (pie
agente são devidas as suas proprie-
dades.

Todos os corpos são compostos de
partes infinitamente pequenas chama-
das átomos; para fazer-se uma idóa

da sua tenuidade, tomemos uma sub-
stancifi coloranfe, tal como a fuchsina,
e verificaremos que ella pode tingir
muitos milhões de vezes o seu volume
de água, isto é, que as moléculas que
compõem este corpo espalham-se namas-
sa total do liquido, dividindo-se cada vez
mais. Isto posto, poder-se-hia crer que
os corpos sãoindefinitamente divisiveís,
o que seria um erro, porque as leis das
proporções definidas é um argumento
sem replica que se pode invocar em
favor de uma divisibilidade limitada.

Esses átomos que compõem todos os
corpos não se tocam ; são collocados
uns ao lado dos outros e grupados por
uma força chamada cohesão ; todos os
corpos da natureza nos apparecem,
pois, como collecç.ões de átomos ou de
moléculas reunidas diversamente.; eis
porque as novas concepções scienti-
ficas tendem a considerar todos os.
phenómenos da natureza como movi-
mentos moleculares, ou movimentos de
transporte no espaço. A matéria é
inerte, isto é, por si mesma é incapaz
de entrar em movimento: se se veri-
ficar um deslocamento em um corpo, é
que uma força qualquer a fez sahir do
seu estado de inércia. Pode-se, por-
tanto, dizer que o movimento é a ex-
pressão da força, mas essa força pode
agir de dilferentes maneiras, quer des-
locando o corpo no espaço, quer deter-
minando mudanças no seu estado mole-
cular.

Por exemplo : se com o dedo man-
tem-se uma corda de violão afastada
da sua posição de repouso, as mole-
cuias que formam essa corda tendem a
retomar sua posição primitiva, exei cem
uma pressão sobre o dedo, havendo por-
tanto trabalho molecular interno; se, ao
contrario, tira-se o dedo, a corda põe-
se em movimento e o trabalho mole-
cular que produzia a pressão muda-se
em movimentos de transporte que se
executam de um lado e d'outro da posi-
ção de repouso da corda; a oscillação é
amortecida progressivamente pela resis-
teneia do ar e dos pontos de contacto
da corda.

Esta theoria estabelece, em prin-
cipio, que as qualidades dos corpos são
devidas aos movimentos particulares
de que as moléculas, ou os átomos, de
cada substancia são animadas. As pro-
priedades chimicas dos corpos não se
riam devidas senão aos grupamentos
ditferentes dos átomos; sem duvida hão
se pode actualmente suspeitar a que
espécie de movimentos constitutivos é
devida, por exemplo, a diferença entre
o ouro e a prata, mas a idéa de que é
n'esses movimentos que ella reside não
deixa de ser hoje universalmente ad-
imitida.

Não se julgue que esta theoria seja
forjada para as necessidades da nossa
causa; depois da descoberta da trans-
formação e conservação da força, é a
única que se-pode comprehender, eía
encontrarão exposta na psycho-phy-
sica do professor Delboeuf.

Se esta concepção moderna é verda--
deira, o Universo (leve apparecer á
nossa intelligencia, supposta perfeita,
como composto de grupos diferentes
de átomos, grupos moveis no espaço,
ao passo que todos os átomos oscillam
em torno de um centro de equilíbrio ;
ella não consideraria outra variedade
senão a proveniente de grupamentos
dilferentes, ou do sentido da ainplitu-
de e rapidez das vibrações dos átomos.

Tudo é movimento. Desde o átomo
invisível até o corpo celeste perdido
no espaço, tudo está submettido ao
movimento, tudo gravita em uma or-
brita immensa ou infinitamente pequena.
Mantidas a uma distancia definida
umas das outras, mesmo em razão do
movimento que as anima, as moléculas
apresentam relações constantes, que
não perdem senão pela acquisíção ou
sublracção de uraa certa quantidade de
movimento.

(Continua)
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EXPEDIENTE

A. todo» o» noaaos a»ai-
gnantea em atraseo eolici-
tamos a bondade de man-
darem «satisfazer o valor
de suas respectiva! assi-

gnaturas, afim de poder-
mog regularizar eonve-
nientemente a expedição
da nossa folha-

Os mercadores do Templo
Ha spiritas que, firmados no facto

de dizer o Evangelho que Jesus, ar-

mado de azorrague. lançou do Templo

oa mercadores, arrogam-Be o direito
de julgar a seus irmãos, mettendo o

azorrague em todos quantos não pen-
gam como elles.

São todos uns mercadores—e elles

um Christo !
Sem procuEarem interpretar essa

paBsagem do Evagnelho, escripta

para os tempos de maior atrazo
humano, tanto que contrasta com a

inalterável mansidão do Cordeiro de

Deus, elles que já vivem em tempo de

luz e que se dizem sectários da doutri-

na que a veiu derramar pela terra,
acceitam-n'a pela lettra,quando o espi-

rito é que Jesus baniu do Templo os
mercadores com o azorrague da luz

que íez em suas almas, ensinando-lhes
as verdades e aconselhando-os a dei-
xaremoBbenB da terra pelos da vida
espirtual.

Nem mesmo com aquelle azorrague

o divino Mestre podia, sem trahir seu
inalterável caracter, tratar com aspe-
reza e desabridamente os que encon-
trou na pratica do mal.

Jesus, com a benevolência que sem-

pre manifestou para com os próprios
publicanos, repelliu,sim,os mercadores,
Bymbolo dos que se prendem exclusi-
vãmente aos bens perecíveis; mas fel-
o, ensinando-lhes o caminho do bem—

da verdade—da felicidade eterna.

AsBim comprehende-se a acção do

Messias; d*outro modo—do modo como

a entendem os taes spiritas do verga-

lho em punho contra todos, ninguém

reconheeel-a-h&.
E', pois, esta a verdadeirainterpre-

tação d'aquella passagem do Evan-

gelho, entendida era espirito e ver-

dade.
E corrobora este juizo o facto da

mulher adultera, tratada com benevo-

lencia e aconselhada com amor, para

que não mais peccasse.
Em falso, pois, estão os spiritas

qne julgam seguir o exemplo de Jesus
deprimindo acerbamente seus irmãoB,

pelo facto de lhes parecer que vão ca-
minho errado.

Caminho errado levam elles, pois
que é dever do christão a tolerância

para as fraquezas do próximo — e

principalmente o amor ao próximo
como a si mesmos.

Será obediência a;éates preceitos,que
encerram a lei e os prophetas, cahir,

como azorrague da mais injuriosa ac-

cusação, sobre seus irmãos que lhes

parecem desencaminhados ? Ninguém
o affirmará.

Amar como a si mesmo é procun r

branda e meigamente convencer o

que está em erro do mal que a si mes-
mo faz 4-; é demonstrarJ.-hQ-»mnrosff.-
mente como suas idéas, seua senti-
mentos ou suas acções, estão em con-

travenção com a lerda verdade,do bem
e do dever—é pedir a Deus do fundo*

d'alma que o illumine; nunca, porem,
tratal-o com rigor, com arrogante aus-
teridade, com aviltante desprezo.

Se fosse licito tratar assim a quem
se deve amar como a si mesmo, o que
fazer a quem se tivesse o direito de
desprezar e odiar, se um tal direito
houvesse no seio da humanidade?

Pois é assim que os taes spiritas

tratam seus irmãos discrepantes do
seu modo He pensar !

E, fazendo-o, pensam que imitam
Jesus e, fazendo-o, não vêem que
ferem a lei das leis: a do amor de Deus
e do próximo!

Entre estes e os que são por elles
condemnados, maior é a responsabi-

lidade^os primeiros, que conhecem

a lei, citam-n'a e praticam ao emvez.
E, pois, se d'elles algum precisa do

tal azorrague attribuido a Jesus, é

certamente o que desvirtua Jesus e

calca a lei do amor.
Alem de tudo isto, o que somos

nós para julgarmos e castigarmos os

nossos irmãos?
Ajudemo-nos com bons conselhos

—e cada um que use do seu||livre

arbítrio como bem lhe parecer.
Já lá foi o tempo em que armava-

se na praça publica o pelourinho, para
castigar o revel á lei humana.

Pela mesma medida por que medir-

mos, seremos por nossa vez medidfcs.
Nosso mundo caminha para a con-

fraternização universal!

Dahi resulta que devemos aconse-
lhar o que está em erro, mas não te-
rir-lhe o amor próprio com censuras

que humilham ou encolerisam.
A propósito «reatas ligeiras consi-

deraçoes, muito breve receberemos
—e nossos irmãos lerão—as mais ácer-
bas verrinas, que, aliás, não queima-
rão o nosso bom humor, porque já
contamos com ella e porque, a des-

peito d*ellas, continuaremos a cura-

prir o nosso dever.

NOTICIAS

Um alumno de um collegio, em Lei-
pzig, conta o Sr. Messeritz, director
do dito collegio, achava-se um dia em
seu quarto entregue a seus estudos,
quando ouviu um ruido que o fez vol-
tar-.se, e então viu á porta uma som-
nra que parecia cnamai-o. suppoz elle
ser uma iliusão e continuou no seu tra-
balho.

O ruido repetiu-se mais forte e elle,
olhando de novo, notou que o vulto
chamava-o com anciã, vindo-lhe ao
mesmo tempo a lembrança de sua mãe,
já fallecida havia muito. Levantou-se
e correu para a porta. Era tempo,
porque no mesmo instante e cora es-
trondo cahia sobre a sua mesa nma
viga desprendida do tecto.

GRUPO SPIRITA S. PEDRO
w

Foi a seguinte a directoria eleita

por esta operosa agremiação de propa-

ganda, para dirigir os seus destinos no

corrente anno de 181)8:
Presidente — José Thomaz Fruc-

tuoso Rivera ; vice-presidente — An-

tonio Francisco Pereira ; P. secretario
— José Fernandes de Oliveira (ree-
leitos); 2? secretario —Marcionillo Fer-

raz Dmíio; thesoitreiro—3o&o Focio

Rivera (reeleito); procurador — Le-

andro Gooá Azambuja Monteiro (ree-
leito); bibliothecario — Francisco José
Oliveira.

Felicitamos os escolhidos nossos
confrades pela prova de confiança

justamente conferida pelos seus com-

panheiros para mister de tão alta res-

ponsabilidade, e aqui lhes oferecemos
os mais cordiaes votos por que a assis-
tencia dos seus bons guias lhes torne
fácil e fruetuosa a tarefa que lhes foi
confiada.

E ao terminar cumpre-nos pedir-lhes
perdão pelo involuntário retardamento
d'eaca noticia,devido ã desorganização

que por algum tempo pesou sobre o

HAV-Y

serviço d'esta folha, por motivo de

moléstia de um dos uoasos-compa-
nheiros que a tem a Beu cargo.

REINCARNAÇÃO

II Vessillo Spiritista publica a tra-
ducção em prosa da bem conhecida
poesia de Victor Hugo oecupando-se
de uma dama, para cuja felicidade
nesta vida a sorte parecia ter concor-
rido de todo modo. No meio, porém,
de tanta di a, a morte veiu aireba-
tar-lhe seu único filho, ainda em tenra
idade, em quem ella fundava as mais
doces esperanças de um futuro feliz.

Algum tempo depois, tendo elli tido
segundo filho e na oceasião em qu3 em-
balava-o nos braços, lembrou-^e do
fallecido e começou a chorar. Plntão
o pequenito. olhand >-a, lhe disse com
accento bem conhecido :

— Não chores ; sou eu mesmo.

Sob a epigraplie A caridade e u jus-
tiçu, damos hoje em outra secçaTum
artigo vasado nos moldes da mais ele-
vada philosophia, que o torna digno
de ponderad, attenção, sobretudo pelo
ponto de vista novo em que o seu au-
ctor se collocuu, estudando essas altas

questões de incontestável interesse i«ara
nós.

Ao nosso collega Le Spiritualisme
Moderno solicitamos venia paraa trans-
eripção que fazemos do referido artigo
com que illustrou as suas columnas, e
aos nossos confrades recommendamos
a sua interessante leitura.

REVUE DU MONDE INVISIBLE

Acabamos de receber o primeiro eu-
mero d'essa revista de 64 pagims,
publicada em Paris, 29rue de Tournon,
dirigida por um padre, doutor em theo-
logia e professor na Sorbonne,—mon-
senhor Elie Méric.

Collaboram nessa revista os Drs.
Surblet, Le Menantde Chesnais, GL de
la Morinais e Cora Stral.

Monsenhor Méric é o presidente da
Academia de Sciencias Psijchicas, ulti-
mamenle fundada naquella capital com
os membros dissidentes da escola de
Papus (Dr. Encansse), ou melhor, da
Société des Sciences Psychiques.

Monsenhor Méric e a sua academia,
em grande parte composta de padres,
procuram estudar todos os pheno-
menos do spiritismo e do oceultismo,
bem como as conquistas da sciencia,
para adaptai-os aos ensinos da Igreja
Catholica, buscando também a sua
concordância com a doutrina christã.

Desavieram-se com Papus e seus
adeptos, porque estes entendiam que
as observações sobre a verdade dos
factos devem estar livres de qualquet
espirito de üeita, devendo as religiõer

**-.«*&&.
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verdade e não a verdadeajustar-se a
ás religiões.

D'ahi se originou toda a ilesimr-
mdnia rio sido dos psy.cííistasdé Paris.

De que Papus está com aveidade
são uma prova os seguintes conceitos
emittidos em um artigo da Revue du
Monde Invisible _ ,

« O espirito é invisível porque é im-
risível

s

mavam que os padres estudavam cui-
dadnsamente o spiritismo no intuito
de descobrir-lhe brecha accessivel
seus instincfos de dominação.

De facto, em muitos paizes, ao (pie
sabemos, existem hoje sociedades se-
cretas de padres (pie se dedicam ao
estudo da nossa doutrina, não com o
intuito elevado de conhecei" a verdade,
mas com o intento preconcebido de
utilizal-a habilmente em favor dos seusmaterial, e é uma pretensão

querer que elle se torne sensível, pai-
pavel, como o demonstram os spiritas | dogmas e da supremacia da igreja tão
e os occult.istas. "' """'"

O seu objectivo declarado é, já se
sabe, defender o espiritualismo', ahi
está um embuste. Elles não tem mais
que um fim, isto é, arruinal-o pela
exaggeração, pelo absurdo e pelo ridi-
culo. A sciencia nada tem que ver com
esses falsos sábios, com esses philoso-
phos ás avessas.

Como admittir que o espirito se
torne mais ou menos material e possa
ser percebido pelos sentidos ou pela
placa photographica?

Mas o povo deixa-se facilmente levar
por esses engodos, e as plwtoyraplúas
de espiritos, afuniladas com audácia
por babeis charlatães têm adquirido
voga. O Dr. Baraduc ( membro da es-
cola de Papus) distinguiu-se nesta
campanha: disse e repetiu que obtinha
photographias de espiritos ( efftuvio.
psychicos, fluido vital on corpo flui-
dico, etc. ), e lhes deu o soberbo nome
de psychone.8.

Ora vejam só! Mas a photographia
spirita não deu muita sorte; desde que
a sciencia independente foi observal-os,
osp&ychones se desvaneceram como vãos
phantasmas. Foi o Dr. Guebhard quem
fez justiça, e a sua demonstração me-
rece ser registrada e largamente pro-
pagada. >

Mais adiante:
« A photographia dos espiritos se

acha por este modo condemnada sem
annfiJlaçãrt Cl* pffluvioc pewehioot) 06
existem na imaginação dos spiritas.
A alma não se exterioriza, porque é
invisível, independente da matéria e
de toda a localização, em uma palavra,
porque é espiritual. Eis a ultima pa-
lavra da sciencia. »

Em outro artigo :
« O diabo existe, e temos garbo em

fazer esta declaração nestas paginas,
em nosso nome pessoal e no d'esta re-
vista, que se honra de estar em plena
communicação com a Igreja e com a
razão. Todos os nossos collab.oradores,
padres ou leigos, são catholicos e estão
de accordo em proclamar a existência
de Satanaz, em reconhecer a acção in-
eessante e universal do eapirito do
mal.

Fora do nosso seio,é verdade, alguns
pretendem não acreditar no diabo e
conservarem-se catholicos. E na So-
cicté des Sciences Psychiques, sociedade
cuja direcçâo é exclusivamente eccle-
siastica, ser-nos-hia fácil designar hoje
um grande numero bem conhecido,
como, por exemplo, Encausse, chamado
Papus, que em vinte passagens do seu
livro se diverte com o ensino catholico
e nega a existência de Satanaz.

« O sobrenatural, diz elle, não exis-
te » (1). Diz ainda:

« Não ha diabo pessoal no sentido
vulgar da palavra » (_). Abandonemos
este falso sábio aos seus erros gnos-
ticos, abandonemos este falso irmão aos
seus manejos infernaes, deixemos que
seus collegas conciliem suas crenças
com a sua pretendida sciencia, e agar-
remo-nos á doutrina catholica e à fé
de nossos pães. »

Uma ponderação seja-nos agora li-
cito fazer, depois da transcripção que
acima fica, e a faremos no sentido de
proclamar a verdade dos avisos dados
pelos espiritos ao nosso mestre Allan
Ka rdec, avisos que vieram á luz nas
suas Obras Posthumas, e que affir.

(1) Traitê Elêmentaire de la Mmgie Pra-
tique, pag. 48ft.

{2) Le Diabléet V Occultisme, pag 33..^

seriamente compromettida.
Não soífre duvida, porem, (pie não

vingarão tão egoístiços propósitos com-
pletamenfo fora dos moldes elevados da
doutrina spirita.

COLLABORAÇÃÜ

A. Morto rasio existe

TUDO É VIDA

I

A vós todos que chorais a perda de
vossos pães, esposos, esposas, de vossos
filhos, de vossos amigos, nós dizemos :
séccai vossas lagrimas, abri vossos co-
rações â esperança, porque a morte é
uma chimera, é uma iliusão, e diremos
mais : a morte ê a vida, pois o que se
chama morte conduz á uma vila supe-
rior á da terra, mais livre, mais ener-
gica, mais activa.

Não procureis os vossos mortos na
tumba, porque não os achareis ahi. A
perda dos seres que viveram entre vós
faz pensar na morte, e a considerais
como um vestibulo do nada, a porta
d'um mundo infernal ou de expiações
onde só ha trevas e tormentos.

Esses seres que amais e admirais
tanto nâo estão perdidos : . Dassaram
por uma metamorphose : de larvas que
eram, elles se transformaram em bor-
boletas; de prisioneiros, em seres livres;
de escravos e enfermos, em espiritos
radiantes, robustos e cheios de felici-
dade. A separação entre o espirito e o
corpo é uma funeção natural que se
opera em tempo opportuno e coisa ai-
guma pode evitar.

Disso que vos causa tanto temor,
procede a verdadeira vida e a felici-
dade daqüelles que amais.

Emquanto os corpos se desaggregam
nos sepulrhros, os espiritos pairam nas
profundezas dos espaços, conduzidos
por seus anjos da guarda e acompa-
nhados por seres espirituaes atWntos
e affeetnosos. Elles se ejurcitam na
vida nova e superior _ que foram cha-
mados. Eis porque não achareis esses en-
tes nossepulchros que apenas encerram
organismos em decomposição, abando-
nados ao laboratório da natureza para
se transformarem, pois seus elementos,
em que reside também a vida, coucorrem
para formar outros corpos. Nada morre
no Universo, e nelle tudo denota exu-
berancia de vida.

Crê-se geralmente que a vida é o
período mais ou menos longo que se
escoa entre a occasião do nascimento
e a da morte. Isso não é assim.

A vida não começa no nascimento.
A vida náo tem fim ; é eterna, universal.
A vida existe em tudo. Tudo vive.
Tudo é vida. O animal vive. O vegetal
vive. Tudo o que existe vive e viverá
sempre ; porqne nada do que tem vida
pode deixar de subsistir, sob pena de
faltar á ordem e á harmonia da na-
tureza, onde tudo se encadeia invisi-
velmente é em todas as direcçoes dos
mundos e dos espaços.

Desde o átomo até o homem, desde
o homem até Deus, tudo está unido
por uma vitalidade que mantém em
equilíbrio o mechanismo universal.
Eis a vida. q^udo o mais são paginas
da sua historia.

O mundo scientifico é chamado a
corresponder-se com o mundo moral.

E' chegado o momento de a profundar
us problemas da natureza com os meios
tpie ella nos fornece.

As scieiwias psychicas nos demon-
stramqiiocoisaalgitmamorre,nosentido
que vulgai mente se dá a esta palavra.
Do mesmo modo, na ordem moral, a
philosophia espiritualista acaba de
affirmar e demonstrar que a morte é
apenas uma transformação.

Nascer não é começar, e sim con-
tinuar ; morrer não ó acabar, e sim
proseguir ainda.

A sciencia astronômica e numerosas
investigações de dilVereiiles ordens
acabam de nos demonstrar uma mui-
tidão de errou, iuoculados na huniani-
dade, e vêm nos revelar de um modo
indubitavel, por ser isso o frueto de
provas continuas e escrupulosas, que
a terra não é o único logar destinado á
vida, que a nossa personalidade não é
constituída somente pelo corpo physico
que deve tornar-se o pasto dos vermes,
sem que lhe reste outra coisa além
desses átomos inconscientes que obe-
decem á lei que os rege afim de evo-
111 irem eternamente, tornando-se partes
integrantes de corpos suecessivos.

As nossas fui uras moradas estão
nessa infinidade de mundos hospita-
leiros qne, como um immenso formi-
gueiró, pululam no espaço insondavel.

Os phenomenos espiritualistas e
muitos outros não designados como tae-\
mas nos quaes se revela uma intelli-
gencia acima da matéria, nos demon-
stram de um modo irrecusável que a
nossa individualidade é anterior ao
nascimento e persiste além do túmulo.

E acima de tudo, Deus se nos mani-
festa ; Deus a Alma do Universo, o
Pae, a Providencia de todos os seres,
presidindo á sua obra harmônica, bella
e perfeita. A esse conhecimento da
universalidade da vida, da immortali-
dade do espirito eda existência de Deus,
uiuiijeui pode chegar o homem invés-
tigador, pelo simples raciocínio, ainda
mesmo se abstrahindo dos actos que
fazem, por assim dizer, ver e tocar
esse futuro.

Recorramos, pois, ao raciocínio eve-
jamos se, do fundo do sepulchro, sai a
vida que a nossa consciência diz existir.

PlTRIS.

A caridade e a justiça
(Le 8piritualisme Ifoderne)

Os tormentos sociaes que tos fazem
pezarosos, as numerosas misérias que
vos ferem a vista e ás quaesdesejarieis
proporcionar um remédio, não serão
de modo algum alliviados pela pratica
e extensão da caridade, porque a cari-
dade distributiva é incapaz de reme-
diar o pauperismo ; a caridade não
passa de um palliativo que foi e que é
insuficiente, porque não ataca o mal
pela raiz, porque não substitue a ordem
estabelecida por uma ordem superior.
A caridade não é uma virtude social
baseada sobre a compaixão e a piedade;
ella é desigual como distribuição, desi-
gual em seus meios. A vida social
não se pode basear sobre uma facul-
dade emocional, infinitamente variável
com os indivíduos e que escapa a essa
fixidade de regra que é necessária à
organização e ao funccionainento do
corpo social.

A doutrina da caridade tem con-
tra si :

1° Ser infinitamente elástica na
idéa que cada um d'ella faz e nas
formas que ella pode revestir ;

2? Náo pode intervir senão nas re-
lações directas de homem a homem ;

3? Exige, para ser interpretada em
sua integralidade, uma elevação moral
attingida por um restricto numero do
indivíduos j

_y E' muito, vaga em suas regras 9
em seus methodos de applicação.

•Tudo isto explica a insuffioiencia
das obras de caridade no ponto de
vista do melhoramento social. Os ho-
méns, depois de haverem creado esta-
belecimentos de soceorros : hospitaes,
creches, asylos, etc., julgam-se logo
quites para com a sociedade ; a exígua
parte retirada do supérfluo do rico,
por espirito mundano ou por ura vago
desejo de attenuar o» sonrimentos dos
humildes, é como uma espécie de qní-
tação de consciência que dispensa mais
profundos o mais sérios pensamentos,
que exonera sobretudo do grande dever
social.

E' om virtuda d'es*a incapacidade
real da caridade para alliviar a socie-
dade e a regenerar, que a humanidade
actual evolve para um novo ideal e
procura, não mais na caridade, mas
em uma lei fixa, o remédio para o
pauperismo.

Não atacamos aqui a caridade no
que ella tem de sublime, na mais alta
mauilestação do espirito de sacrifício;
falamos exclusivamente da caridade
social e organizada.

A caridade official ou offlciosa, inef-
ficaz no principio e na pratica, tem o
inconveniente de diappsar a classe
dirigente de um real esforço social e
de mascarar, sob uma feição de huma-
nidade, o egoísmo verdadeiro que resi-
de no fundo d'essa espécie de comedia
que os homsns representam a si mesmos
ou aos outros.

Mais verdadeira e mai. efficaz do
que a caridade, a justiça social, niti-
da, clara, precisa, sem rodeios e sem
subterfúgios, Yindo determinar em uma
lei exacta a somma dos deveres e do»
encargos sociaes, é, ao contrario, capaz
de transformar a humanidade.

Cada um pode se considerar cari-
doso, conforme o grau de sua consci-
encia; o riquíssimo banqueiro que en-
viar dez mil francos para uma obra,
a senhora de sociedade que vai, em ura
bazar pul lico, servir em um elegante
balcão, estão persuadidos de que agiram
do melhor modo no sentido do bera
social, porque não possuem nenhuma
idéa, nenhum sentimento de sua huma-
nitaria tarefa; na sua opinião, cura*
priram o seu dever, e a si próprios se
outorgam um completo deseneargo de
qualquer outra preoecupação relativa á
multidão que abaixo d'elles se agita.

Ao ideal inaccessivel da pura e ele*
vada caridade de um Vicente de Paulo,
o mundo substituiu uma caridade hy»
brida, deu era resumo o que poderia
nascer da sua inferioridade moral, a
interpretação mais ou menos restricta
das altas máximas humanitárias, postas
ao serviço das flüctuações intereaseirai
do egoísmo humano.

Aos vagos princípios da caridad»,
a humanidade moderna deve substituir
a Justiça social, a determinação precisa
dos direitos e dos deveres do homem
e a applicação rigorosa d'e_seB direito*
e d'esses deveres.

A caridade que abre asylos insafl.-
cientes para a velhice, illnde a rigo-
rosa justiça que deveria assegurar a
cada homem o pão necessário aos seus
velhos dias.

A caridade que distribua escassos
soceorros ás viuvas e aos orphãos,
impede a justiça de proporcionar & iuae
os meios de educar sua familia.

A felicidade deve ser alcançada t
mais possível na terra pelo maior nu-
mero de indivíduos. Essa felicidade,
o homem não a pode attingir senão
pelo estabelecimento da justiça social.
Essa justiça repousa sobre o desenvol-
vimento normal e integral do homem,
no tríplice ponto de vista physico,
moral e intellectual.

O homem traz, ao nascer, impres-
criptiveis direitos; esses direitos não
são de modo algum reconhecidos pela
sociedade moderna, que não cogiton
nem do benvestar phywteo) nem dô
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desenvolvimento moral, nem do pro-
gresso intellectual da quasi totalidade
de seus membros.

A multidão dos trabalhadores, dos
humildes, é sacrificada pelo egoísmo e
pela ineonsiencia das classes dirigentes;
e a miséria, as degradações physicas e
espirituaes, as crises políticas, as luctas
de classe?, são a triste conseqüência
d'isso.

fine pregueis a caridade, mas a
verdadeira justiça; não aponteis a
esmola como uma tocante manifestação
do coração, mas indicai a nova con-
cepção da lei baseada sobre a evolução
do homem, baseada sobro a sua na-
tureza, sobre as sua» necessidades,
sobre os seus destinos.

Apoiados pela nova manifestação, do
espirito, escudados no secreto desejo
de todos os que procuram a Verdade,
chegareis a fazer comprehender e a
fazer respeitar a liberdade humana, a
consciência, a vontade, o trabalho e a
rida de cada indivíduo, qualquer que
seja elle, e a dar a cada um o que elle
tem o direito de esperar n'este mundo :
a faculdade de viver, de pensar e de
elevar-Se.

Henri de IjATOUR

A TRINDADE
Jesus tinha trazido ao mundo uma

noção da divindade, desconhecida do
judaísmo. O Deus de Jesna não é o
déspota parcial e cioso que protege
Israel contra os outros povos ; é o
Deus, pae da humanidade. Todas as
nações, todos os homens são seus filhos.
E' o Deus em quem tudo vive, se agita
e respira, imraaneiite na natureza e
na consciência humana.

Para o mundo pagão como para os
judeus, esta noção de Deus encerra
uma completa revolução moral. Aoa
homens que tinham chegado a tudo
divinizar e temer tudo o que haviam
divinizado, a doutrina de Jesus revê-
lava a existência de ura só Deus,
Creador t Pae, perante quem todos

FOLHETIM (li)
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Nossa volt* foi pesada • triste, eomo
acontece a quem sal de uma festa para ir
•ntregar-Be ao» laborou ordinários da vida.

Felizmente o capit*o Anselmo foi t&o
amável qu* deu-nos boas cavalgaduras,
mandando lavar á Praia Grande as que
¦oa serviram para a ida.

Em caminho, visto que Íamos, folgados
quanto á montaria, nao ma. soffreu o co-
ração que deixasse para mais tarde a sa-
tisfaçao de minha curiosidade quanto aos
sentimentos do Martim para com a Ger-
trudinha.

Foi uma bem agradável dlstracçfto ás
disposições dos nossos espíritos, que nos
traziam encorujados.

Ora até que afinal, meu caro Martim,
rompeste;Com a terrivel maldição que te
faaia desprezado do bello sexo.!

Como assim ? retorquiu-me o rapaz,
meio picado.Oh ! pois nfto tiveste a suspirada fe-
licidade de jungir ao tou carro triumphal
um coração de moça — da excelsa amada
do Cardoso 7

A. estas palavras, o Júlio dobrou uma
gargalhada de echoar pelos montes vi-
sinhos.

Eu também notei, Max, e fiquei mais
desapontado que o Cardoso, embora nao
adoecesse de dOr, como elle.

E diz o !?t. Martim quo eu possuo a
vara mágica de tocar todos os corações
>á»Bbellaa filhas de Evá ! O demônio da
•w.*tatt.aspà *»m p*ra *.m oBftfl.

os homens são irmãos e era nome de
quem elle's devem assietír-neia e afféi-
cão reciprocas<:

Essa doutrina tornava possível a
convmunhão como Pae, pela união ira-
ternal doa membros da família hu-
mana. Abria a todos o caminho da
perfeição pelo amor do próximo e o
devotamento á humanidade.

Simples e grande ao mesmo tempo,
ella devia elevar o espirito humano até
alturas imponentes, até esse foco di-
vino de qne cada um pode sentir em si
a irradiação.

Como essa idéa simples e pura da
Divindade, que podia regenerar o
mundo, foi transformada ao ponto de
tornar-íe incomprehensivel ?

Está nisso o resultado das paixões e
dos interesses materiaes que entraram
em acção no mundo christão, apóa a
morte de Jesus.

A noção da Trindade, tirada d'uma
legenda hindu que era á expressão d'um
symbolo, veiu obscurecer e desnaturar
essa alta idéa de Deus. A intelligeneia
humana podia elevar-se até essa con-
cepção do Ser eterno que abraça o uni-
verso e dá vida a todas as creaturas,
mas não pode explicar como três pes-
soas se unem para constituir um só
Deus. A questão da substancialidade
não elucida em coisa alguma o pro-
bièmá. Em vão nos observariam que o
In mem não pode conhecer a natureza
de Deus. Aqui não se trata dos attri-
butos divinos, mas sim da lei dos nu-
meros e das medidas, lei que regula
tudo no universo, mesmo as relações
que harmonizam a razão humana com
a razão suprema das coisas.

Mas essa concepção trinitaria, tão
obscura, tão incomprehensivel, tinha
uma grande vantagem aos olhos da
Igreja.

Permittia-lhe fazer de Jesus um
Deus. Daya ao poderoso espirito que
ella chama seu fundador, uma autori-
dade, um prestigio que recahiria sobre
ella e asseguraria seu poder. Eis o se-
gredo da sua adopção pelo Concilio de
Nicéa, após as discussões eas pertur-

E'— 6, bradou encolerizado o Martim.
-e a tal Getrudiuha nfto fosse um demônio,
como bem disseste, um demônio de feal-
dade, nao seria eu que lhe colhesse as
preferencias. Para mim sõ chegam as
filhas de Eva, depois do peccado, em-
quanto para ti...

E, injusto, acudi eu. A Gertrudinha
nfto 6 nenhum peccado mortal ; tanto que
o Cardoso bebe os ares por ella : — e quem
sabe se nfto vai morrer por causa delia ?

B o que tenho com o Cardose ? 9s é
burro, peça a Deus que o mate e ao diabo
que o carregue.

Nfto 6 assim, disse o Júlio em tom
grave esentencioso. O Cardoso é um rapaz
de bom gosto; e pois, se apaixonou-se
pela filha do capitfto Anselmo, 6 porque
ella possue graças que tu nfto tiveste
olhos de descobrir.

E tu tiveste, Júlio ? E tu descobriste-
lhe alguma dessas graças ?

Ah ! eu nao fui o preferido, eu nfto
tive a tua felicidade, eu fui para ella um
paria ; tanto que recusou-me uma qua-
drilba de tantas com que te felicitou.

Felicitou ao demo ! que eu andei
corrido toda a noite e todo o dia, com
vergonha de todos e de mim.

Anda li, meu velhaco, ajuntei de
prompto ; tu andaate corrido ; porem á
despedida, quando ella, com lagrimas na
voz, te pediu que voltasses, respondeste,
todo lambido (que bem o ouvi) : emquanto
nfto vier, deixo-lhe os meus mais vivoa
pensamentos.O Martim disse isto, Max ?

Elle, se é capaz, que negue.
Disse-o — disse-o, 8r. Júlio, mas eu

nfto havia de corresponder a uma fineza,
com coisa que nfto lhe fosse correspon-
dente. K, demais, aquellas palavras irrom-
peram de minha alma fi perspectiva de
estar pioxima a minha libertação, de ir
terminar a perseguição de que tinha sido
victima.

Ali! estA explicado, Max ; quando
a gente se livra de uma pulga incommoda
ó muito natural que nfto tenha para ella
senfto palavras de ternura e que até a
beije.

Sr. Júlio, nfto me amotine com suas
ironias. Eu já disse e repito : 60 daquellas

\ * quô ürôu preferido I

bações ipie agitaram os espíritos du-
rante três séculos. As discussões só-
mente cessaram pela proscripção dos
bispos arianos, ordenada pelo imperador
Constantino, e pelo banimento do papa
Liberio, que recusara sanecionar a de-
cisão do concilio. /

A divindade do Christo, rejeitada
por três concilios, foi no anno 325 pro-
clamada nos seguintes termos pelo
concilio de Nicóa :

«A Igreja de Deuãjcatholica e após-
toíica, anathematiza os que afflrmam
que houve um tempo em que o Filho
não existia, ou (pie elle não existia
antes de haver sido creado. »

Esta declaração eatá em contradic-
ção formal com os ensinos dos após-
tolos e dos evangelistas. Emquanto
todos acreditavam o Filho creado pelo
Pae, os bispos do século IV procla-
mavam o Filho igual ao Pae, «eterno
como elle, engendrado e não creado*,
dando assim um desmentido ao próprio
Christo, qíiêdizia e repetia : «Meu Pae
é maior do que eu.»

(Trad. da obra Christianisme et Spi-
ritisme, de Léon Denis).

J. B. ROUSTAING

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pólos evangelistas assistidos pólos
apóstolos

EYàiigélhps segundo llallirus, 
'.arcos

e Lucas
liEUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

a V.' d espirita qua vivtfiea ; >
c«rim «le nada serie:

as palarr.ia que Tu» digo iKe
espirito i- vida. ¦

i Juao, vi, t. in
a A letra nula, 8 o espirito

Ylvlflcí. •

(Paulo, 2* upisLòla 11OI Curiiilhius, e. III T. ».

Lucas
CAPITULO I — VERS. 30 - 45

Visita ds Ma»ia a' Isabel.

V. 89. Ora, por esses dius, Maria, levan-
tando-se, dirigiu-se apressada pura as

—Nao sei o que queres dizer.Martim. Da-
quellas--daquellas — daquellas o que?
Pois a Gertrudinha nao é uma moça como
as outras ? Seu coração nfto é como o das
outras ? O amor que brota n'aquelle cora-
çfto nfto é igual ao das outras ? Porque,
entfto, tu, que te arreliavas por nunca teres
encontrado, da parte das moças, senfto
desprezo, te sentes aborrecido por ter tido,
da parte do uma, calorosa prefereu-
cia?

- Da parte de uma !
Ah 1 só te serro se fôr d» parte da

todas I
Nfto é isto, que eu nfto sou um tolo

presumido.O que 6 entfto ?
E' que aó me cabe o rebotalho ; en-

tendes ?
Rebotalho, porque ?
Porque • feia como um jabirú.

-—Mas só as bonitas é que tom coraçfto ?
Nfto digo isso ; mas sim que só ellas

me querem.-— Olha : a tua queixa era do que as
moças nfto olhavam para ti ; e pois, desde
que encoutraste uma que olhou para ti,
feia ou bonita, viste quebrada a muralha
que te isolava. E dize-me : essa feia,
assim como te distinguiu, nao podia tel-o
feito a outro — a mim ou a Max, por
exemplo ?

—Varro a hypothese,bradei eu de prom-
pto, por que o exemplo nfto passasse sem
protesto da minha parto.Olha, olha como Max repelle a coisa,
ainda mesmo como hypothese.

O que tem Isso ? replicou o Júlio com
tal gravidade que parecia estar falando
serio; o que tem iswo VA nossa questflo nfto
6 que acceitemos a preferencia; a nossa
questfto 6 que o preferido nfto tem o di-
reito de dizer: eu tenho a sina de ser des-
prezado pelas moças.

Bom; admitto que tenhas razfto; mas
eu prefiro continuar com a minha sina a
ver-me perseguido por preferencias de
tanajuras.

Nfto tens razfto, Martim; principio
querem as coisas. Quebras a sina con-
quistaudo tanajuras e, uma vez quebrada,
farás, chegarás a fazer, a conquistada
borboletas de azas iriadas.

Marttm !«-¦• deixando levar pelai pala-

montanhas, e a uma cidade da tribu de
Judft ; — 40. E tendo entrado em oaaa de
Zacíiárias, saudou Isabel ; -- 41. E acon-
teceu que, quando- Inabel ouviu a voz de
Maria que a saudava, seu lilho estremeceu
em seu seio, e ella foi cheia do Espirito-
Santo ; --- 42. E ella exclamou em voa
alta e disse : «Bemdita sois entre todas
aa mulheres, e bemdito é o frueto do
vosso ventre ; — 43, e donde me vem a
felicidade de vir a mim a mfte de meu
Senhor ? -~ 44. Porque ainda bem a
vossa voz nfto me feria o ouvido quando
me saudastes, e Ja meu filho estremecia
de alegria em mon seio, — 45. Bfimaven-
(muda, vós que crestes, porque o que vob
foi dito da parte do Senhor será cum-
prido.»

N. 25. « O espirito de Jesus estava
ao lado de Maria em casa de Isabel ;
acompanhava-a então como o fazem os
vossos anjos da guarda. O espirito de
João não teve necessidade de ver chegar
Jesus ; sabia-o alli, e- elle mesmo ahi
se achava ; estava livra, os prelimi-
nares penosos da incarnação (já vol-o
dissemos) não existiam para elle ; não
soffi ia a perturbação e não perdeu a
consciência de si mesmo e de sua ori-
gem senão no momento que precedeu o
nascimento. Se não teve que suppor-
tar as angustias da incarnação, a re-
lação entre o feto e o espirito estava
estabelecida ; e a acção do espirito
podia fazer-se sentir quando era ne-
cessaria para trazei um testemunho
novo. A acção que produziu o estre-
mecimeuto no seio de Isabel foi ope-
rada no intuito de augmentar as
provas. »

« As palavras dirigidas por Isabel
á Maria foram um effeito de mediumni-
dade, o produeto da inspiração doa es-
piritos do Senhor ; foram ditas por
Isabel como médium inspirado e assim
oheia *do Espirito-Santo».

« Quanto a estas palavras : «Bem-
dito ó o frueto do vosso ventre», Isabel
falava á Maria nos termos que ellas
devessem comprehender mutuamente,
e exprimiu-se assim, sob a inspiração,
segundo a crença que ambas dhviám
partilhar com todos, e que devia tor-
narsee se tornou, pela revelação apro-
priada, conforme a vontade do Senhor,

vras do farçola do Júlio; mas eu jâ Batata
que nfto me podia conter.

Quiz secundar a inystificaçfto, mas qual!
uma gargalhada honierica desmoralizou
a obra tfto bem feita que illudira o
moço, aliás intelligente, muito mais que
qualquer um de nós.

Júlio foi tomado do contagio, e adeu»
gravidade, seriedade e conceitos.

O Martim comprehendeu entfto que
tinha-se prastado ao debique e nao sei
eomo nâo rompeu seriamentee comioio».

Em conclusão, o pobre rapaz foi ricti-
ma da perseguição da Gertrudinha e do
nosso debique; e n'isto cifrou-se tudo o
que colheu na viagem á Itaborahy,

E o caso é que á su* custa passámos
distrahidos todo o tempo da viajem que
tfto triste começou.

Foi unia ventura, um céo aberto paru a
mfte Martha a nossa chegada, que a boa
velha anciosamente esperava, prevenida
d'aquelles fairiosos bolos de que certa-
mente nfto se terá esquecido o leitor.

Dir-sehia que vinhamos de louges terras
depois de longa ausência, tanta era a ale-
gria que tranaluzia da sempre plácida
physionomia da estimavel preta.

E' que, nfto a còr, nem a posição, mas
somente o adiantamento do espirito f •
que determina as felizes qualidades mo-
raes do ser humano.

O negro pode ser muito superior em taes
qualidades ao branco, que, aliás, vota ao
desprezo o que toma uma pelle d'aquella
côr.

Mal pensam os que assim julgam que
dentre os filhos da raça desprezada al-
guus ha que Bfto superiores, mesmo multo
superiores,aos da raça privilegiada.

A cór é accidente; e se a maior parte dos
espíritos que vôm á vida no seio da raça
preta sao os que surgem na terra e, por-
tanto, sfto verdadeiramente boçaes, Innu-
meros ha que procuram aquelle seio, tendo
já representado no mundo brilhantíssimo
papel, exactamente para partilharem o
desprezo geral, em expiaçao do orgulho
que os contaminou pela posiçfto que oc-
cuparam e pelos louros que conquistaram.

E' a prova da humildade contra a so-
berba ! Ha pretos que já foram reis a que
ja foram sábios ,. .. . A. v

(Çe»«ntí«)
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ao estado das intelligencias e ás ue-
cessidades da época, a crença commum,
vulgar, destinada a subsistir até o dia
do cumprimento, pela revelação fu-
tura, d'estas palavras : A lettra mata
e o espirito viviíica, com o auxilio da
explicação, em espirito e em verdade,
do que tora dito á Maria da parte do
Senhor.»

LUCAS
CAPITULO I, VER«S. 46—.56

y p*
Can-tico de Maria

V. 46. Então Maria disse estas palavras:« Minha alma glorifica o Senhor; — 47, e
meu espirito se enleva de alegria em Deus
meu salvador; —4S,porque elle contemplou
a baixeza de sua serva,eis qued'ora avante
serei chamada bemaventumda na succes-
sfto de todos os seculoa; — 49, porque o
Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas,
elle cujo nome é santo,—50, e cuja miseri-
cordia se derrama, de idade em idade,
sobre os que o temem ; — 51, elle estendeu
a força do seu braço; destruiu os que se
elevavam wm orgulho nos pensamentosde seu coração;— 52, derribou os grandesde seus thronos e elevou o.s pequenos, oshumildes; — 53, encheu de bens os que es-tavaru esfaimados e despediu os ricos comas mftos vasias;—54,recebeu Israel comoseu servo, lèmbrándò-se de sua misericor-
dia ; — 55, como falou a nossos pães,a Abrahâo,á sua posteridade,para sempre.»—56.Mária ficou com Isabel cerca de ti esmezes; depois voltou pura sua casa.

N. 26: « (V. 46-47-4*:) Não ha
explicação a dar aqui; é o impulso de
reconhecimento e de amor que em
todas as coisas deveis imitar. (V.49-50:) «Podeis fazer uma applicação
das palavras d'estes versículos ao tem-
po em que viveis, e que é a aurora
da regeneração de vossa humanidade;
glorificai o Senhor porque elle envia
os seus bons espíritos, aos quaes con-
fiou o facho do spiritismo, e os quaes,agitando-o sobre vossa terra, fazem
irradiar, ao mesmo tempo, em todos
os horizontes, sua doce e pura cia-
ridade, e derramam entre vós a ver-
dade, a caridade e o amor. Glorificai
o Senhor, porque por vós elle faz
grandes coisas e impede os desígnios
dos maus;susta a corrupção que amea-
cava fazer-vos perecer; dá-vos o bal-
samo que cura as chagas; agradecei
e glorificai o «Senhor; porque a sua
misericórdia, o seu amor, são ira-
mensos.»

« (V. 51-52-53-54-55:) « Por vós
ainda, o Senhor mostra o seu poder,e a sua mão serve-se de instrumentoã
bem fracos para abater homens bem
poderosos; o reino do orgulho vai ces-
sar; glorificai o Senhor. — O homem
é um instrumento; o spirita, o médium
sobretudo, é o instrumento que serve
hoje, nas mãos dos bons espiritos,para
abater o orgulho, a ambição, a cobiça,
atyrannia (não fazemos nenhuma
applicação). *

« Israel é uma palavra symbolica
que designa a vossa humanidade; os
homens são um diante do Penhor; não
ha, perante elle, nem -povos, nem na-
cionalidades; o Senhor distribue mi-
séricordia aquelles que o amam e queobservam os seus mandamentos; mas
sua mão poderosa destroe os orgu-
lhosos que querem levantar dema-
siado alto a sua fronte altiva; o Senhor
dá o pão á ereancinha que o implora
na sinceridade de seu coração; mas des-
pe o orgulhoso que confia era suas ri-
quezas; o Senhor é o apoio do fraco, o
terror dos maus; glorificai o Senhor.»

'N. 27. Estes termos do v. 50: « A suamisericórdia se derrama, de idade emedade, sobre aquelles que o temem,» sftoem seu sentido, occulto estão para iodos,
mas que a revelação spirita devia pôr adescoberto, uma allusfto á reincarnação
essa lei immutavel da natureza que é aexpressão sublime e harmônica da justiçade Deus e de sua misericórdia infinita V

¦W

e faço misericórdia, em mil gerações,aos que me amam e observam os meus
mandamentos.»

« O pensamento é o mesmo: a mão
do Senhor pesa sobre o homem, de
ger:iy0.?s era gerações,por sua reincar-
naçuo e para o fim, pela expiação, de
sua purificação moral e de seu pro-
gresso, até que se tenha despojado
de suas impurezas.»

« O homem, cego, coraprehendeu
que o Senhor feria o pae em seus filhos;aapparenáa ahi estava, a lettra d essa
linguagem- còiiviàM fios" hebreus queera necessário conduzir pelo terror;
mas o conhecimento do Deus de amor
dizia que assim não era; e o homem
não procurou comprehender o que es-
tava em desaccordo entre a bondade
e essas vinganças; alettra era para os
povos primitivos; procurai sempre o
espirito.»

{Continua).

«ffi^»*f.*

« Sim; referem-se igualmente ao
mandamento que diz (Êxodo, cap.
20, v. 5 e 6 : ) Eu puno a iniqüidade
dos pães nos filhos até a terceira e á

iguaria geração d'aquelles gue meodeiam,
¦'$&** 
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II SPlItlTISfirO AME A SCIUCIA
POR

ii i«Vi'iel Blolanne

QUARTA PARTE
CAPITULO IV

O PERISPIRÍTO DURANTE A DESINCARNA-
tio. Sua composição.

Ensaio da theoria
(Continuação)

Segundo as vibrações dos átomos quecompõem os corpos são mais ou menos
rápidas, as substancias acham-se no
estado solido, liquido, gazoso ou radi-
ante. Para fazer passar um corpo poresses diferentes estados empregamos
as mais das vezes o calor, que não é
mais do que um movimento vibratório
do ether, mas ignoramos se outros
agentes têm o mesmo poder,isto é,
se podem fazer passar as diíferentes
substancias pelos estados solido, liquido
e gazoso.

Os espíritos nos ensinaram que a
vontade é uma força considerável pormeio da qual elles agem sobre os flui-
dos ; é, portanto, a vontade que deter-
mina as combinações dos fluidos ; po-dem, pela sua acção, fazer todas as
manipulações fiuidicas que queiram,mas, para materializar essas creações
fiuidicas, precisam de um agente esse.q-
ciai—o fluido vital. Elles não o encon-
tram caj az de preencher todas as con-
dições necessárias para, a materializa-
ção senão no organismo humano; eis
porque a presença de um médium lhes
é indispensável.

Conhecido isso, como conceber queum espirito possa primeiro mostrar-se
a nós e depois materializar-se ?

Para se mostrar é preciso que elle
tire fluido vital no organismo do incar-
nado. Por meio (Teste agente elle
opera no seu involuero uma mudança
molecular que de translúcido o torna
opaco.

Encontra-se um effeito análogo,
posto que inverso, quando se estudamus propriedades de certas substancias,
taes comoohydrophone, rocha silicosa
opacaque torna-se transparente quandomergulhada n'agua. Produz-se n'essecaso o mesmo effeito de uma folha de
papel untada de corpo gordurento.A opacidade é devida á refracção dáluz sobre as diíferentes parcellas do
papel, mes a interposição de umasu 8tancia que impeça a producçãodas refracções permitte á luz atra-vessar o corpo e por conseqüência
produzir a transparência. E' um
effeito inverso que se dá cora osespíritos. Alem d'isso basta examinar
a condensação de um vapor em um
tubo para comprehender coinooperis-
pirito pode, sob a influencia da von-
tade e do fluido vital, matérializar-se.

O invólucro fluidico que reproduz
, geralmente aapparencia physica que

o espirito tinha na sua ultima incar-
nacao, possue todos os órgãos do ho-
n em, de sorte que, diminuindo o mo-
vimento molecular radiante d'esse in-
volucro, elle apparece primeiro sob um
aspecto vaporoso, como no caso da
sub-directora de Riga, depois o fluido
vital do médium, accumulando-se cadavez mais no corpo fluidico, lhe com-raunica momentaneamente uma vidafictícia, que é tanto mais intenBa
quanto mais fluido desprende o me-dium.

Isso nos explica porque os médiuns
de materialização estão, durante o
trabalho, mergulhados em catalepsia.

Poude-se observar também, nos
exemplos de desprendimento que re-
ferimos no capitulo precedente, quea presença de um médium não parecianecessária. Era isso devido a fornecer
o próprio incarnado o fluido vital indis-
pensavel ; elle era o seu propio me-
dium,e, segundo os seus fluidos vitaes
eram mais ou menos abundantes, o
seu duplo tinha também uma reali-
dade mais ou menos tangível.

Uma circumstancia do phenomeno
parece muito estranha ; é o desappa-
recimento súbito do espirito matéria-
lizado. Parece que o perispiríto quefoi materializado lentamente deveria
tornar a passar progressivamente
por phases inversas para voltar aoestado fluidico. Mas isso podo.ainda ser comprehendido quandose penBa que a água, mesmo no estado
solido, tem uma certa tensão de vapor.
E' o que faz que não seja raro ver-seo gelo desapparecer sem ter passado
por fusão : elle passa bruscamente aoestado de vapor, e n'esse caso de-vemos admittir, o que já tinha reco-nhecido além d'isso o naturalista Plinio,
que houve vaporização iramediata.

Este phenomeno foi estudado porOray-Lussae e por M.Régnault que ope-raram até 52 graus abaixo de zero.
Certos corpos sólidos, como o iodoe a camphora, passam também directa-mente ao estado gazoso. Podemos

portanto comprehender que se produzalguma coisa de análogo nodesappi-
recimento súbito de um espirito mate-rializado.

Para que a nossa demonstração
fosse completa seria preciso fazer ex-
periencias que estabelecessem a pene-tração do fluido vital no organismo-do
espirito. Nada foi ainda tentado n'essesentido, e é difficil, attendeudo-se
aos poucos estudos scientificos d'esse3
plienomenos, determinar todas as suasleis.

Mas, tal como está, acreditamos
que a nossa theoria pode ser acceita
para explicar factos, e seremos felizes
se esses dados puderem servir para oesclarecimento d'estas questões ainda
tão pouco conhecidas. Não temos demodo algum a pretensão de impor a
nossa convicção a quem quer que seja;
contentarao-nos com trazer a nossa
pedra para o grande edifício scientifico
que se levantará em breve e que terá
por base esses estados fluidicos tão
pouco estudados em nossos dias.

Esta maneira de encarar o peris-pirito vai nos fazer comprehender
mais facilmente o papel que representa
durante a vida do espirito. Vamosresumir, segundo Allau Kardec, o
que sabemos sobre esse assumpto.

(Continua.)

allemão João Gaspar Lar ater com aImperatriz Maria da Rússia sobre avida futura, do um bom elaboradotateoismo Spirita extrahido da partemoral do lavro dos Espiritos, e do Me-thodo do professor inyles Oxon sobreo melhor meio de se estabeleceremcommunioações com os espíritos. Estabrochura se venderá ao preço de1$500 r6is
Giovanna bello e captivunte romancespirita, tom perto de 80 paginas, de

que se venderá ao preço de 500 réis oexemplar.
As duas primeiras obras já foram haannos publicadas neste periódico ; porem,

??? i Yirtuude da ultima edição franceza(11°) da obra Depois da morte ter sido cor-rigida e consideravelmente augmentadacom mais de 100 paginas no texto, tor-nou-se necessário fazer uma nova e maisesmerada traducçfto, para a quaí o seuautor concedeu os direitos exclusivostanto em Portugal como no Brazil, '
E' desnecessário encarecer os méritosd essas obras, pois ô sabido que ellas sftomuito instruetivas e apropriadas á pro-paganda spiriía. O volume Depois daMorte foi approvado e multo recommen-dado pelo Congresso Spirita o Espirltua-lista Internacional reunido em Paria noanno de 1889.

A Correspondência inédita de Lavattrfoi conhecida de Allan Kardec, e este re-commendou também a sua leitura.
Attendendo-se ao elevado mérito da obraChristanisme ti spiritisme, já está sendoesta vertida para o nosso idioma e será

publicada logo que Léon Denis concedaos direitos para isso.í

OBias de Léon Denis
Temos a satisfação de communicar aosnossos leitoras que muito breve appare-cerfto á luz da publieidude as seguintesobras, em portuguez, d'esso eminente es-criptor «Spirita :

Depois da Morte, volume in —8o.
perto de 500 paginas, que sedera ao preço üe ,3$5()0 réis emchura, e 4Ç500 réis encadernado.

O Porque da Vida, volume in — 8o. v
perto de 140 pagina,, seguido da Cor-respondencia inédita do iMlosopho

LIVROS SPIRITÁS
Vonde-se na Federação Spirita Brazileira, ruada Alfândega n. 842, 2. 

"andar:

O livro DOS espíritos, por Allan Kar-
dec, enead. (peso 600 grams.)  ôSOOOO livro nos Mediums, por Allan Kar-
dec, encad. (600 grama)  53000O Evangelho segundo o Spiritismo,
por Allan Kardec, encadernado,
(600 grams)  5$000O ceo E o Inferno, por Allan Kardec,
encadernado (600 grams)  6S000A GÊNESE, por Allan Kardec, encader-
nado (600 grams)  5$00oPreces do Evangelho, por Allan Kar-dec. brochura (50 grams) j$000Spiritismo, eatudos philosophicos, porMax, brochura (iSOO grams)  2S000 

'
Estudo dos Evangelhos em espirito

E verdade, pelo Dr. A. L. Sayão,brochura (400 grams)  l$000Trabalhos SpnuiAS.pelo Dr.A- L.Sayâo,
brochura (400 grams) lSOOOA Divina Epopéa. pelo Dr. Bittencòwt
bampaio, brochura. (1.2.1J grams)... 5S000O Homem Atravez dos Mundos—solu-
çao do problema religioso, por JoséBalsamo, broch. (200 grams)....  2S00OLe Proeesseur Lombroso et le Spiri-tisme, analyae feita no Reformador
sobre as experiências do profossor Lom-broso, brochura (150 grams).  ig000Historia dos povos da antigüidade
sob o ponto «le vista spirita, pelo Maré-chal Ewerton Quadros, brochura ( 750
grams.)  ,Os Astros, estudos da''Cre'a"çâo',"pe'lo
Marechal Ewerton Quadros, brochura
(200 grams)

Dialagos Spuutas, brochura'." t\õò
grams)  vO Papa Leão xm e o Breve Dolemus
nter Alia, por Francisco Prio, bro-chura (200 grams.) .

La Caba Emurujada, por ÍJux"dèl
Alma, brochura (160 grams)...El Nino Exposito, por Luz delAhkà.
brocura (160 grms.)

Factos Spiritás observados' 
' 
porCrookes e outros sábios, brochu-ra (200 grams. 

Deus na Natureza, por G. FÍammariôn,
encadernado (700 grams)Pluralidade dos mundos habÍtados,
por V. Flammarion, encadernado (600
grams.)  ' v

Os M undos Imaginários e os 
' 
MundosReaes, por O. Flammarion, encadernado

{700 grams.)
ÜRANiA.por C^Flammarion, encadernado

(400 grams)
Lumen, por C. Flammarion,' oncadernado

(600 grams.)A Casa de Deus, por Júliocèsw LeâLbrochura (200 grams.)COLLECÇÕES ANNUAES do BeYonnàdôr,desde 1887 a 1896, cada anno (450grams.) v
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NOVAS E IMPORTANTES OBRAS
Les Vérités Éternelles, pelo Dr.Lasxmir Afobei,brochura (400 grams.)Animisme et Spiritisme, pelo professorMexander Aksakof, volumosa brochuracom muitas photographias spiritás ( 1 000

grams 
Hechercues sur les phenomenes* dus1'IRItüalisme, por William Crookes. encadernado (400 grams.)  

'
TlUlTÉ E'LEMENTAIRE DE LA MaGIEPIiatique, por Papus, volumosa bro-chura com gravuras (i.200 grams.)Retratos de Allan Kardec em ponto
GRANDE

Retratos de Kardec em ponto pequeno

6$000

20$000

9$000

28$000

7$000
2$000

Remessas d« livros polo correio pagam o norudo 20 rs. por 50 grams, alem de 200 rs Daráregistro de pacotos até 2 kilos. Os pedidos dev«msor dirigido» a Joüo L, de Xouia, á6Vm
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EXPEDIENTE

A todos os nossos assi-
gnantcs em aü-azo soliei-
t amos a bondado de man-
darem satisfazer o valor
de suas respectivas assi-
gnaturas, afim de poder-
mos regularizar eonve-
nientemente a expedição
da nossa folha.

,' Congresso espiritualista
DE

LONDRES
Abrimos hoje espaço n'estas eo-

lumnas para a publicação de alguns
trabalhos apresentados ao Congresso
Espiritualista verificado em Londres
ultimamente, e o fazemos no intuito
de orientar os nossos leitores acerca da
relevância cTesse facto e dos resulta-
dos que d'ahi podem decorrer para a

propaganda da doutrina spirita, cujos
triumphos vão se accentuando dia a
dia, não tendo sido o menor o da reu-
nião do referido Congresso, que attrahiu
todas as attenções na grande capital
ingleza, sendo objecto das mais sen-
satãs referencias por parte de toda a
imprensa londrina, que asBim se collo-
cou em um plano superior de impar"
cialidade que a honra sobremodo.

Calcula-se em 2.000 o numero daa

pessoas que diariamente affluiam ao
vasto salão da St. James-Hall, para
assistir á leitura dos trabalhos que
alli foram apresentados, o que repre-
senta um symptoma assaz lisonjeiro
do incremento que tem adquirido a
moderna doutrina, interessando os es-
piritos e vencendo as poderosas resis-
tencias que lhe têm sido oppostas.

Na impossibilidade absoluta, por
falta de espaço, de aqui reproduzir na
integra todos esses importantes tra-
balhos,'Cuja lista demos na nossa edi-
ção de 16 de abril do corrente anno'
publicaremos apenas alguns d'ellesj
começando boje pelo discurso do rev.
J. P. Hopps que umnosso antigo e pres-
timoso confrade traduziu do Liglít,
expressamente para este fim.

Para que, todavia, esses trabalhos—
os mais importantes, pelo menos—
tivessem a mais ampla repercussão no
nosso paiz, deliberámos enviar os que
não podemos dar á publicidade, aos

nossos collegas Revista Spirita, da
Bahia (rua dos Droguistas, n. 43—
1.' andar), Verdade eLuz, de S.Paulo
(rua Lavapés, n.' 6) e A Luz, de
Curityba (rua 15 de novembro, n.- 51)
aos quaes poderão os nossos leitores
dirigir-se, porque estamos certos de
que os referidos collegas não terão
duvida em franquear e divulgar o mais
possível essa leitura, com que só têm
a aproveitar os que se applicam ao es-
tudo e á.propaganda da nossa dou-
trina.

Eis aqui agora a noticia e discurso
a que nos referimos linhas acima, ex-
trahidos do Light, de Londres :

Foi extremamente auspiciosa a es-
tréa do Congresso Internacional Espi-
ritualista, verificada, em 19 de junho
ultimo, no immenso salão de honra do
palácio de St. James (Londres), co-
meçando por um acto religioso dirigi-
do pelo reverendissimo John Page
Hopps.

Muito antes de principiar a cerimo-
nia, já o salão estava repleto de re-
presentantes do movimento spirita em
vários pontos do globo. Cresceu de-
pois o numero dos visitantes, ao ponto
de ser necessário occupar-se também
o salão francez do mesmo palácio.

No salão principal um coro admira-
vel, formado pelos coristas da Socie-
dade Marylebone e muitos outros
confrades, executou biilbantemente,
sob a hábil direcção do Sr. W. J. Lu-
cking e da Sra. Butterworth, a parte

¦ musical e cam ante relativa ao acto.
Tomou depois a palavra o Sr. Hopps

e disse:
« Irmãos o irmãs. — Coube-me a

elevada missão de dar-vos as boas
vindas em nome dos organizadores
d'este Congresso; e regosijo-me por
serem eátes trabalhos associados a
uma manifestação religiosa; pois creio
que, quando aprofundarmos o estudo
do ser creado, havemos de encontrar
sempre a rocha da religião, e se pe-
uetrarmos no coração do spiritisrno,
ahi acharemos Deus.

Sede, pois, bem-vindos; e que pos-
samos todos sentir e conhecer que
Deus e seus anjos nos acompanham
nas nossas pesquizaa em busca da
verdade e em todos os nossos esfor-
ços, para que ella traga ao mundo a
alegria e a esperança.

Busquemos sempre a fusão de nos-
sas sympathias e aspirações, a mais
deleitosa de todas as sensações: a
eommunhão dos espíritos sympathi-
cos.

Eu, portanto, não sou mais do que
um representante vosso, e não procuro
senão descobrir, se fôr possível, uma
nota, uma aspiração, uma esperança,
que vos seja eommum, um sentimento
que todos partilhemos.

Ha variantes, e é necessário que as
haja, pois a diversidade é um signal
de vida. A variedade é um dos mo-
d o.i ou instrumentos de que Deus se
serva no grandioso processo da evo-
lução. V

Hoje encontramos uma base mais
solida ás nossas esperanças, anhelos,
crenças e alegrias, e é essa que com
ardor desejo annunciar-vos agora.

A unidade na diversidade é a nossa
estrella guiadora ; pois o grande pro-
blema que ora se levanta em todas
as almas e corações offerece tantas
variantes quantas a vida humana;
àrjresentando mesmo um cunho de in-
diyidúnlização, indo dá fria experi-
mentação aos ardorosos arroubos, da
analyse do corpo aos extasis da
alma.

Ha matéria para os scientistas e
para os videntes. Vós podeis dizer:
eu attesto ou eu amo, eu demonstro
ou eu aspiro.

Hoje, para chegarmos á unidade,
devemos subir a regiões mais altas,
porque o pensamento uno paira tias
alturas. Mas como ir até lá?

Olhando em torno, descubro três
assumptos dignos de nossos estudos:
o materialismo, cujo objecto real-
mente tenta; mas quem teria a cora-
gem de vir exaltal-o aqui, em um
dia como este, de regosijo e inspiração?
Elle é apenas uma estância em uma
grande jornada ê" talvez tíma indica-
ção animadora para chegar-se á ver-
dade.

Além d'isso, a bondosa velha, a
Mãe Natura ha de ver que seus filhos
aproveitaram todas as suas lições e
caminharam para a completa posse
de sua herança.

No outro extremo estão os intransi-
gentes sectários da Biblia que, apezar
de acre.dnarem na apparição de anjos
a Abrahão, Isaac e Jacob, teimam
cm chamar demônios os que se com-
municam comnosco.

Elles farão também a sua peregri-
nação, e no termo da viagem desço-
brirão, felizmente, que Deus não nos
abandonou sem defeza ás potências
malignas.

Mas, deixando os materialistas e os
demonologistas nos extremos de es-
curo e frio valle, subaraos nós ás ter-
ras altas, e, extasiados na contempla-
ção do Universo, gozemos da inspira-
ção do homem por seu Creador, —
terras a que todos subiremos um dia.

Nosso fim, agora, não é discutir,
mas elevarmo-nos e,- como o vidente
de Pathmos, entrarmos em relação
com Deus.

Possamos nós dizer como o prophefa
Izaias: « Sinto o espirito do Senhor
Deus derramar-se em mim>, proposi-
ção que abalizado commentador affir-
ma expimir perfeitamente a inspira-
ção divina. Cumpre-nos, porem, agora
fixar o nosso juizo sobre o que cha-
mamos inspiração. E' um erro com-
mum crer-se que a inspirção tenha
sempre o cunho da infallibilidade. Ha
muitos spiritas assaz conhecidos, dota-
dos de comprovada inspiração, mas
era quem esta se assemelha tanto á
infallibilidade como a ameixa brava
com o pecego, o som produzido pelo
vento da chaminé com a musica de
Mendelssohn. Isso se dá em t< das as
espheras de acção que habitemos,
quer estejamos livres, quer presos a
um corpo.

O que é certo é que a inspiração é
universal, derrama-se sobre todos os
mundos, desde os mais atrazados até
os mais altamente collocados na crea-
ção. Assim como nenhum de nós pode
physicamente viver privado de ar at-
mospherico, assim nenhum espirito
poderá psychicamente viver privar
de inspiração. Mas, assim como o ar
pode ser viciado, a inspiração pode
ser imperfeita. Sombras e miasmas
maculam umas, a ignorância e os vi-
cios inutilizam a outra.

«N'Elle vivemos, nos movemos e
somos», é a palavra do apóstolo
Paulo dirigida a todos e não a uma
classe somente, podendo assim, não
somente os sacerdotes e prophetas,
mas também o mais humilde filho do
povo, dizer: O espirito do Senhor

• Deus derrama-se em mim. Ainda mais,
também podem dizer o mesmo aherva
no prado, a flor em sua haste e o pas-
Buro no ar. Mas, ali! quanta obscuri-
dade e discordância, quanta obstruc-
ção e antagonismo, quantas afhrmati-
vas e negativas se tém manifestado
nesse estranho e delicado pleito!
_ AQjcJrcuJo jntjnio do sacerdotjsmo,
com seus ritos magfcOs^seus 'Bacra-
mentos, sua autoridade d vina e seus
poderes especiaes, respondamos : nós
somos universalislas, admittimos um
Deus para todos, e qne não seja só-
mente o Deus, o inspirador de uma
classe; um Deus vivendo no universo
inteiro, e não o que se encerra entre as
paredes de uma igreja.

Como foi dito no Êxodo, que Deufc
deu u Bézaleeló conhecimento de sua
arte, enchendo-o do espirito de sa-
pienc.ia, harmonia e habilidade em to-
das as lormas de maniíestação da arte
humana,trabalhando o ouro,a prata, o
bronze ea pedra, nós dizemos: é o es-
pirito de Deus quem inspira e guia os
onrives, oslouceiros, os que trabalham
o bronze, os pedreiros e os gravado-
res. E' Deus manifestando-se na vida
commum, eis o espirito divino nos
nossos mais simples labores.

Por muito tempo suppuzemoB a in-
spiração do espirito divino presa só-
mente á Biblia e á igreja! O spiritisrno
vem ajudar o racionaiismo a romper
essa cadeia. A Biblia é um grande li-
vro, mas não é iniallivel, apezar de
ser uma admirável obra do homem.
A igreja é uma grande instituição,
mas ella já de ha muito se tornou per-
seguidora e escravizadora.

Ha na Biblia muitos trechos, como
o que no Êxodo manda matar os fei ti-
ceiros, que nos inspiram repugnância
e só servem para nos fazer recordar o
medonho deserto que atravessámos.
São marcos que indicam o nosso
avanço actual, mãos que ms mostram
o caminho que devemos seguir. Para
nós, Deus se nos patenteia melhor no
sorrir innocente da creança e nas ale-
griaa celestes de uma mãe do que em
tudo que elles nos dizem ter o cunho
de sua preseuça. A rrande verdade
que se grava em nossa mente é que
todas ai formas da vida não são se-
não manifestações dos espíritos, não
sendo as variedades que observamos
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senão uma questão de graus de des-
envolvimento. De tudo concluímos que
a inspiração é sempre e por toda a

parte progressiva, seguindo os pro-
gressos do homem, com os quaes elle
tem sempre feito variar a idéa que
forma do Creador.

Havia um grande fundo de verdade
no pensamento de haver Deus feito o
homem á sua imagem; este, porem,
invertendo os termos da proposição,
quiz fazer Deus á sua semelhança,
emprestando-lhe seus sentimentos o
pensamentos, com o que a idéa de
Deus teve de variar com o tempo.
D'entre essas imagens, uma das menos
bellas que chegou até nossos dias, ó
a seguinte de um famoso professor in-
glez deste século: « O Espirito Santo
ó constantemente molestado e ferido,
porque elle é peculiarmente cioso e
sensível, e nunca perdoa os peccados
commettidos contra elle.» Que mais
deprimente idéa se podia formar do
espirito omnipotenfe e infinito?!

Encaremos o progresso em uma
outra direcção. E' o grande Lutliero
denunciando o grande Copernico por
este modo : « O povo escuta um as- !
trologo adveiúkio que se empenha em
demonstrar que <' a terra que gira c,
não o flrmamento, juntamente com o
Sol e a Lua. . . E um idiota que pre-
tende revolucionar ioda a sciencia as-
tronomica. Nós. por em,lemos as Santas
Escripturas que dizem que foi o Sol e
não a Terra que Josué mandou deler
em seu curso.*

Pobre Lutherol Elle não conhecia
coisa melhor; como (alvino, lambem
nada viu de melhor a fazer, quando
condemnou Servete á morte, acredi-
tando que o próprio Deus o ordenara,
condemnando a victima ao inferno
eterno.

Ouvi agora os versos de um tocante
poema:

Um menino quo nao fora
da seita dos escolhidos,
deixou a vida e vagava
sem luz, perdido no espaço,
quando viu ante seus olhos
se abrirem aa portas do cóo;
e o pobre p'ra lá se atira,
quer entrar, mas, eis da Terra,
ouve subir um murmúrio,
que lhe diz: « Nunca. Nao pode.
E' um filho do peccado.
A Gehena 6 o seu logar. »
Chorava o coitado, quando
junto a elle se apresenta
um homem de rosto ameno
que o levanta e soWre a fronte
um beijo lhe deposita.
« Quem sois? pergunta o menino,
vós que assim santiücnis
a fronte de um condemnado? »
« Sou Calvino, diz-lhe o outro;
nada temas, caro filho!
Fui Calvino lá na Terra;
mas aqui penso melhor. »

Com toda a verosimilhança me
parece ser esta a verdade, e comtudo,
ainda no século XIX, persiste a ve-
lha brutalidade. No Curso abreviado
de instrucção religiosa para as escolas
e collegios de Londres, obra appro-
vada pelo cardeal Manning, lê-se:
« Apezar de innocentes, as creanças
que morrem sem o baptismo são
excluídas do céo.» Sem duvida,
também como Calvino, Manning hoje
pensa melhor.

Como se fossem feitos proposital-
mente, os trinta e nove artigos do
grande Estatuto da Igreja Angli-
cana nos dizem que seremos maldi-
tos Be dissermos que alguém se
poderá salvar por outro modo que não
seja por sua fé no Christo; que ai-
guem possa ser salvo fora da religião
christã, por mais honesto e crente
que se seja na religião em que se foi
educado.

Que ventura a nossa de nos termos,
neste lance de nossa peregrinação, li-
mitado por um tal marco! Que cada
um cuide de levantar-se, de libertar-se
d'essas monstruosidades, de abster-se
d'essas blasphemias impensadamente
#inda hoje irrogadas ao Creador, de

não crer (pie Deus condemne os inspi-
rados investigadores do presente. Ab-
surda illusão I A raça humana, càmi-
nhando para a frente, tem de se dAtan-
ciar de nós, como já lios distanciámos
dos rudes habitantes dos matagaese das
cavernas.

Só havia um caminho para fugirmos
do contacto d'essa funesta herança1; e
o spiritismo nol-0 veiu mostrar. Cora
Emerson podemos dizer : Não quere-
mos o Deus dos livros, das igrejas o
dos sacerdotes, mas o Deus real, o Deus
da creação, o Deu^ da natureza, o Deua
que preside ao desettvolvinient» d s
consciências, o Deus da civilização e
do senso moderno, o Deus vivo das
almas vivas.

O que disse, John Morley, do sacer-
docio francez, nós dizemos de todos os
sacerdócios: « Estais cavando a vossa
mina e a humanidade vos irá escapam
do: a consciência dos libertados se afãs-
tara de vós. Idéas mais elevadas irão
surgindo, como intuitos mais nobres,
m itaudü-vos lentamente e fazendo des-
apparecerem as vossasnmmias pesadas e
immoveis. Iremos para diante, sem
nos importarmos com os. vossos raios
que impotentes se perderão uo ar. Não
queremos atacar-vos como o fez Vol-
taire ; não queremos exterminar-vos,
mas sim esclarecer-vos. A historia cias-
sificará cada um dos vossos dogmas
acima ou abaixo das centenas de ou-
tros que lhes fazem concurrencia, como
o naturalista pratica na classificação
das espécies naturaes. Todos elles,for-
mando o capitulo de um livro, coiihti-
tuirãò um objecto de curiosidade e, ao
mesmo tempo, importantíssima lição
para milhões de homens.»,

Assim, vemos que giaode serviço
nos prestaram esse ponto de vista e
essa liberdade espirituaes, permittin-
do-nos encontrar Deus em um cami-
nho impraticavelaosacerdócioe á theo-
logia. O sacerdócio vè Deus no altar,
nós o vemos na choupana. Elle o en-
contra na hóstia e no vinho consagrado,
e nós uo pão do operário e na taça de
chá da pobre viuva. O theologo vive a
decorar dogmas, e nós contemplamos a
vida que se expande por toda parte.

Deus é um espirito,- e è em espirito
e em verdade que o devemos adorar. E'
o spiritismo que vem nos dar a real
idéa de Deus, que a theologia tinha
em parte feito desapparecer.

O Dr. Martineau é sincero pronun-
ciandoeste pathetico veredictum: «Atra-
vessamos um estado de imperfeito athe-
ismo. Não nos oecupemos com as ne-
gativas e santificações do passado ;
neguemos somente as inspirações do
presente. Reconheçamos que houve
certas idades do mundo em que a acti-
vidade divina mais fortemente se ma-
nifestou, — idades que testemunharam
a creação e o milagre, tempos felizes
em que o céo quiz eommunicar-se cora
a terra. A nossa fé não é, pois, passoal,
mas testemunhai ; é uma hypothese,
uma tradição. Ella é para nós uma
commemoração do que Deus fez pelos
felizes ancestraes da nosaaraça. A
nossa obra é um mounmento de reali-
dades ausentes e nos anima com a leni-
branca de coisas que se vão descolo-
rando coma distancia.»

Qual o remédio a tudo isso ? Bus-
carmos o espirito em vez da lettia, a
crença em vez da tradição, a vida em
vez do dogma.

O mesmo que se deu com a idéa de
Deus, também deu-se com a idéa re-
iativa ao homem. O ensino capital do
spiritismo nos conduz a procurar alem
da manifestação superficial, o segredo
da vida humana, ante o qual não pas-
sam de futilidades todas as distineçõea
sociaes. A sociedade exalta a classe,
o poder, a riqueza ; o espirito as ver-
dades oceultas do eu. O spiritismo não
nos vem sómeute ensinar a commu-
nhão dos espiritos, mas também a su-
premacia d'estes em toda parte e sem-
pre. Seu centro de gravidade ó o espi-

rito e não a carne. Oh 1 — dirão sem
duvida, — como tudo isto é poético e jsentimental ! Não, dizei-o antes : — j
como tudo isto tem o cunho da reali-
dade e da experiência ! Nós affirma-
moa que o reconhecimento da supre-
macia do espirito, em qualquer sen-
tido, virá dar mais importância e en-
riquecer a nossa vida commum. Do
um só golpe, essa grande affirraação
vem libertar-nos de todas as necessi-
dades artiliciaes, ligadas aos meros
accidentes e íic<;ões da vida.

Ospiritismo vem trazer-nos a ver-
dade democrática e humanitária, flr-
mar-nos na mente a paternidade de
Deus e a fraternidade humana. Que
abundantes fruetos não serão colhidos
da propagação d'esta verdade ! O spi-
ritismo vai tornar-se prático e se ro-
bustecerá, despertando um interesse
universal. Nelle se lixarão aa mais
doces esperanças, anhelos e inspira-
yões do humanitarismo. Seu campo de
acção não terá somente a sala das ses-
Bões, mas o inundo inteiro. Com aa
altas verdades que ensina, cujo su-
premo valor o espirito humano pode
aquilatar, desprezando as formas ter-
renas do que é transitório e perecível,
elle nos dará a significação real da vi-
da, classificará todos oa objectos doa
nosioa interesses e desejos, dirigirá
todaa as actividades e trará um con-
boIo a todos oa soffrimentoa.

Elle esclarecerá os homens que dl-
rigem aa sociedades, guiando-os em
auaB decisões.

Muitos dirão que o spiritismo nada
tem com isso.

E' um engano. Elle. traz luz para
todos, e ninguém será excluído da
partilha. Elle iÜumina o espirito, quer
esteja livre, quer preso a um corpo,
concorrendo com os anii íaes na lueta
incessante da vida material.

Em resumo, ninguém poderá negar
que aa nosaas conquiataa no mundo in-
visível sao grandiosas e promettedo-
ras. A nova sciencia realmente nos
diz o que somos e o que seremos.
Ella esclarece a crença, fortalece
a esperança, espanca aa trevas do
myaterio e justifica a fó. Ella noa ha-
bilita a conhecer a vida de alem-tu-
mulo, provando-nos que esta ó uma
realidade. Dahi, subindo gradual-
mente, nos leva á vasta generali-
zação, de que todos os mundos, to-
das aa espheras, todos oa viventes,
deade a asteria até os archanjos, e,
ainda maia, até Deus, estão ligados
na perfeita harmonia da vida pro-
gressiva. Sempre o progresso, sem
haver em ponto algum uma estagna-
ção, uma barreira intransponível,
uma queda sem esperança de remis-
são.

Eis agora a nossa divisa gloriosa:
E' o Senhor Deus, ó o seu Espirito

quem nos envia cada um para a sua
esphera, cada um para occupsr um
certo logar durante um tempo deter-
minado, cada nm para executar um
certo trabalho, grande ou pequeno.
Oh 1 Quão felizes são aquelles que po-
dem dizer, como Paulo : Obedeci á vi-
são celeste !

Essa é a recompensa de uma vida
bem dirigida: ter a visão celeste e
n'ella crer ; conhecer o fim com que
ella vem, e obedecer-lhe. As visões e
os conselhos variam, porque cada um
tem uma missão diversa. O Senhor
precisa de muitos servos. O essencial
ó que cada um conserve a convicção
que lhe pode servir, e do que Deus o
dirige. Julgaisisto inverosimil? Não
acreditais que o humilde trabalhador,
que vive na sua pobre choupana, con-
corra para a obra do mundo ?

Crêde que elle também está reali-
zando a obra que o Pae celeste lhe
designou em seu reino. As visõea que
recebemos vêm d'Elle, por raaia sim/
pies que sejam. Obedecei.

Agora desejo que minhas ultimaB
palavras sejam dirigidas ámielles a

quem consagro mais proAmda sympa-
tina, pobres almas que não partilham
ainda da nossa arraigada confiança,
das nossas elev: das esperanças. E',
comtudo, certo que, mesmo nesta as-
aembléa, algumas d'ellas me escuta-
ram. Viestes assistir a uma festa e
não podeis n'ella tomar uma parte
activa. Digamos somente : « Senhor
Deus ! Eu quero crer. DÍBsipai minha
incredulidade».

Buscai comprehender este formoso
hymno antigo:
Para longe a incerteza removamos,
o de amargas tristezas libertados,
contemplemos com olhos desnudados
a grata Canaan que tanto amamos.
Subanios fí montanha d'onde um dia
MoyséH a terra viu da prorniss&o,
sem temer do Mar Morto a onde fria,
nem as turbidas águas do Jordfto.

Vós não procurastes ainda dissipar
essas duvidas e incertezas, nem afastar
os pensamentos sombrios e tristes de
vossa alma, nem ver a terra desejada
com os olhos limpos de nuvens. Su-
bindo ao ponto d'ondeMoysés contem-
plou a terra onde os seus hm entrar,
estremeceis á vista das difrlculdades
que vos impedem de crer. Não esmo-
reçais. A duvida anciosa é preferível h
uma crença sem base. E' muito melhor
nada ver do que ver e escarnecer.

N'essas anciedades recorrei á grande
Alma Créadòra, e vereis o caminho
que vos cumpre seguir. Não acrediteis
nos que dizem poder <onquistar-«e o
reino dos céos sem grandes tribulações.
Nnnca vos veiu o pensamento de não
será tribulação mais queuma aspiração
enganosa de uma alma anciada ? Na
lueta imtrs a verdade e a duvida poderá
aqueila deixar de ter o auxilio mais
efficaz da força espiritual? Tennyson
certamente tinha razão quando disse
que havia mais fé na duvida do que
na meia crença. Lembremos d'elle-o se-
guime, sobre um joven vacillante em
sua fé, mas puro em suas acções:

Batendo-se com a duvida poude elle con-
qulstar

a força para a lueta, que n'elle se empe-
unhava,

com os tetricos fantasmas que sua alma
orlava,

fltal-os, esmagal-os e livre caminhar.
Bua fé fortaleceu-se. Do céo lhe vinha

alento;
Com elle estava sempre Aquelle que o

sustento
jamais recusa ao filho que quer se me-

lhorar.

Esperai isso, se ainda não podeis
crer. O Pae velará por vós. Se a vossa
fé não vos pode curar, seu poder e
misericórdia fal-o-hão. Conheceis o
mimoso poemeto de Eugênio Field nar-
rando a entrevista de um pae cora o
espirito do que fora seu filhinho ? Elle
estava em seu gabinete de estudo,
entretido no seu trabalho, com a porta
cerrada, quaudo viu esta abrir-se ao
impulso de u'a mão de criança. Vôde
esie uecuo:

Commigo m^smo eu dizia:
Hei de abrir aqueila porta.
E' tão pesada 1 Que importa ?
Eu queria.Ella cedeu.
Minha vontade suppria
minhas forças de menino;
pois inda sou pequenino.
Pae, nada temas: som eu.

Sinto que, entrando, estouvado,
lançasse teu livro ao chão.
Não foi por vontade;—oh, não 1
E' um livro tão bonito I
Dei um abraço apertado
no meu mimoso cãosinho,
pois voto-lhe inda carinho,
mesmo d'aqui, do infinito.

Pae: aqui, na eternidade,
inda eu amo as travessuras,
e vou fazer diabruras
em frente ás portas do céo.
Por certo que abiir-m'as ha-de
o Pae dos céos. En o espero.
Agora somente eu quero
que creias que aqui estou eu.

7 *o
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Alma simples que ainda duvida?; pOe
tua confiança em Deus; terás a vida
eterna e uma ventura maior. Lança-té
nos braços da esperança que nunca te
illudirá.»

No salão Francez, onde a multidão
também era enorme, occupou a ti-
buna o Sr. J. J. Morse, membro do
Conselho da London Spiritualist Alli-
ance, pronunciando o discurso inau-
gural. Depois o Dr. Peebles disconvu
sobre o movimento da propagania,
bem como a Sra. Richmond, que pro-
nuncion-se saudando a doutrina que
tantos progressos está fazendo.

Seguiu-se a Sra. Jennie Hagan Ja-
ckson q- e recitou poemas obtidos pela
sua mediumnidade auditiva.

Todos os discursos foram recebidos
oom caloro-os applansos.

Nos intervallos, o Sr. J. Ward exe-
cutou ao piano escolhidas harmonias.

NOTICIAS

GRUPO SPIRITA S. AGOSTINHO

Fundou-se, ha poucos mezes, na ci-' dade da Franca, Estado de S. Paulo,
o grupo cujo nome tomamos por epigra-
phe e que se propõe desenvolver o es-
tudo ea propaganda da nossa doutrina,
concorrendo parallelamente para o pro-
gresso moral doe seus associados, pelo
exercicio da caridade christã, e pro-
pondo-se o desenvolvimento de me-
diuns, de que infelizmente ha entre
nós tão grande falta, qnanto princi-
palnente ao preparo completo e neces-
sario á pratica de tão elevada funcção.

A sua primeira directoria ficou com-
posta do seguinte modo:

Presidente, Antônio de A. Lobo Bas-
tos; secretario, José Castor; cabendo
os restantes cargos administrativos aos
nossos confrades Srs. Alfredo Silva,
Francisco Procopio de Oliveira, Joa-
quim Coimbra, Antônio Luiz Pacheco,
Donato Rispoli e Cláudio Gaspar Mar-
tins.

O referido grupo, cujo excellente
programma temos á vista, escolheu
ainda para seu presidente honorário
o nosso prezado chefe Dr. Adolpho
Bezerra de Menezes, testemunho de
fraternidade e de apreço a que nos
confessamos reconhecidos.

CONSUELO

Nem se podia dizer, com o poeta,
alludindo á sua idade, "um rosário de
luz," pois que três annos apenas ha-
viam decorrido do seu nascimento,
que envolvera tão santas promessas
de alegria no casal. De luz, sim, foram
essas três contas que não chegaram a
formar um rosário,porque o despedaçou
a lei da finalidade humana, mal se
con8titniam os seus primeiros elos. E
foram de luz, mas d'essa luz brilhrnte
eintensa,quesó um espirito de eleição
pode emittir, como o demonstrou ape-
nas se havia partido d'este mundo.

Tinha três annos só; mas de quantas
esperanças não povoara já o coração
dos extremosos pães com esses doces
gorgeios da sua primeira infância, que
eram como o despontar de nova aurora
a illuminar aquelles corações !

Mas veiu súbita a moléstia, tomou-a
de assalto, pertimiz, implacável, e o
débil corpinho vergou anniquilado,
como a haste de uraa planta delicada
ao maléfico sopro do nordeste.

Não valeram cuidados da sciencia,

desvelos do carinhoso pae, solicitude
incançavel, por longas noites de vigi-
lia, da mãe extremosissimu, que á
porfia disputavam a posse d'aquella
existência preciosa aos seus affectos.

Devia cumprir-se a lei. E a divina
justiça, que tudo previu e tudo regu-
lou com indefectível sabedoria, não
podia permittir quo se prolongasse na
terra o desterro cPaqüelle sciulillante
espirito, que fizera a prova de humil-
dade submettendo-se ao cárcere da
vida material, que, porem, não era
necessária ao seu progresso senão por
aquelle tempo que viera completar.

Foi no dia 22 do mez transacto, dia
quente de luz n'um céo azul,propricio
aquella radiosa ascenção ás regiões ha
pouco abandonadas. A doce Consuelo,
pousando a mimosa cabeça na almo-
fada, como ura passar o que recolhe as
delicadas azas, cerrou docemente os
olhos, aquelles olhos luminosos e raei-
gos em que se reviam os paternaes
alfeetos, e desprendeu o invisível vôo
em busca do infinito que era a sua
pátria.

E o nosso querido chefe Dr. Bezerra
de Menezes, aquelle em cujo affecto
se gerara a tenra creatura, viu-a par-
tir, com essa dolorosa constricção das
peialas da alma—grito da natureza
humana e fraca—áque nos sub;nette
fatalmente a idéa da separação, mas
ficou de pé,resignado e humilde,n'essa
attitude do crente que sabe, em qual-
quer caso, subraetter-se aos decretos
divinos.

Vimol-o n'essa tarde, cuja recor-
dação não se apagará jamais da nossa
memória. O feretro sahia no meio dos
soluços com que a fragilidade ferainil
dos entes que ficavam pagava o seu
tributo á dôr que os envolvia. A'
porta, as senhoras em lagrimas for-
mavam um grupo enternecedor, e no
meio d'elle se destacava, como um
floco de neve, a cabeça branca do
velhinho, á semelhança dos antigos
patriarchas no meio da sua tribu affe-
ctuosa. E, ao recolher-se, tão augusta
serenidade se lhe estampava no sem-
blante, era tão sincera, tão verdadeira
aquella resignação á dôr que tumul-
tuava-lhe no intimo, que nos sentimos
presa da mais profunda e irreprimível
emoção. v

Lagrimas de enternecimentonosbor-
bulharam dos olhos, diante d'aquelle
exemplo vivo do poder da fé. A nossa
fraqueza, a nossa fragilidade que mal
sal.eria dominar-se, bebia n'aquelle
fecundo exemplo os mais santos esti-
mulos para perseverar no caminho da
luz que a misericórdia de Deus ras-
gou aos nossos olhos.

Abençoada a doutrina que assim pro-
duz tão santos fruetos e é capaz de
lançar tão fundas raízes no coração
dos senB apostoloB! Porque só uma
confiança absoluta no nosso destino
futuro, só a certeza profunda na im-
mortalidade da alma, tal como nol-o
ensina a nova revelação, podem gerar
aquella resignação austera e verda-
deira.

A dôr, por mais violenta que soja,
encontra assini um poderoso lenitivo.

E o nosso querido mestre o teve
mais ainda na communicação que no
mesmo dia lhe deu, por um médium
psychographico, aquella que já r.ão
era objecto visível do seu affecto,mas
que passava a ter um culto subjectivo
e não menos profundo no seu foro
intimo, communicação que, pelo seu
cunho de elevação moral, denunciou
o grau de progresso já realizado por
aquelle ven tu roso espirito e foi o pre-
mio merecido [por aquella submissão
ás leis do Creador.

Coníiamos (pie o nosso venerando
chefe, em (pie pese á sua modéstia
acrylsolada, não nos levará a mal o
registram.os esse facto n'estas colum-
nas, nos termos em que o fazemos,
porque com isto não visamos de modo
algum lisonjear mesquinhos sentimen-
tos, que somos felizes em proclamar
que elle nãopossue, mas dar-lhe um
pu1 lieo testemunho de solidariedade
e de affecto no transe que o acaba de
affiigir.

E pedimosveniapara publicar.como
o fazemos na secçãoabaixo, o extracto
da communicaçfib á que nos referimos
e que destinamos ao estudo e á medi-
tação dos nossos confrades que a sua
leitura edificará, sendo ao mesmo
tempo um atiestado da verdade dos
ensinos que a nova doutrina veiu di-
vulgar.

COMMUNICAÇÃO

Louvado seja N. S. Jesus Christo,
por todos os séculos e séculos. Amen.

Graças a Deus, mais valeram meus
rogos do que os vossos desejos de me
reterem nessa terra abençoada, onde
voltei como prova de obediência, e de
onde me retiiei com a paz na consci-
encia, por haver executado a vontade
santíssima do Divino Mestre.

Porque chorais, quando vozes auto-
rizadas já vos têm repetido á saciedade
que tudo no mundo é alegria, e a ale-
gria ,'só pede o riso ?

Pois não vistes, e não vedes, que,
se a minha vontade não estivesse de
harmonia com a de Jesus, eu não teria
interpretado praticamente a verdade
por excellencia, proferida pelo Santo
dos Santos: «e eu venci o muudo> ?

O mundo para mim eram as vossas
vontades querendo prender-me aqui,
dando ganho de causa ao egoísmo que
se vos afigurava amor, porque ainda
não quereis coinprehender e sentir que
o verdadeiro amor consiste em rego-
zijar-se, em nadar em alegrias, ao ver
cumprir-se a santíssima vontade do
Mestre, do Pastor, que arrecada em
todos os campos, a todo momento, as
ovelhas que lhe apraz, para constituir
um só rebanho.

Vós que me destes com que cobrir a
minha nudez de espirito, pães que me
fostes n'esta que, espero em Deus,
seja a minha ultima incorporação na
terra, eu vos agradeço e orarei ao Deus
desconhecido dos homens, a Jesus—o
amado por excellencia do Divino Pae,
para que vos dêem olhos de ver e
ouvidos de ouvir, para distinguirdes,
das gemmas rutilantes com que Elle
brindou a todos, sem excepção, as
falsas pedras dos homens, collocadas
entre aquellas, e que tanto pretendem
amesquinhar o coibir do amor.

Estas cahirão, por misericórdia de
Deus, dos ~seus engastes, fabricados
por homens e, como trabalho de ho-
mens, ephemeros do mesmo modo que I

as pàysagens buriladas nas nuvens
pelo sol que morre.

Deus seja comvosco e a paz de
N. S. Jesus Christo seja a vossa túnica
de nubentes.

Consuelo (por ora).
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Se é uma verdade axiomatica que
as gerações que, no evolver continuo
do tempo, se snecedem são as deposi-
farias do legado de suas predeces-
soras, legado que, por sua vez, trans-
mittem, modificado de conformidade
com as aspirações ou as necessidadea
do seu tempo, ás gerações vindouraB
—e a historia e a sciencia nol-o de-
mor.stram com a evidencia dos factos
incoucnssos—, uma consolação pode-
mos ter os contemporâneos d'este üm
de século, representantes que Bomos
de uma civilização qüe pouco a pouco
vai eliminando do seu patrimônio o
acervo de uns tantos preconceitos que
lhe têm entravado a marcha e atem
impedido de ostentar todo o brilho e
ioda a inflnencia salutar das gênero-
sas idéas que em seu seio têm brotado
e florescido —e é esta compensadora
certeza, no meio dos assaltos de todas
as b uxas ambições que ainda fazem
a partilha do maior numero, de estar-
mos preparando, sobretudo os que
nos empenhamos n'estes incruentos
combates do espirito, para as gerações
que nos hão de sueceder no novo se-
cuíò, cujo; pórticos não tardam a
abrir-se á eterna caravana dos cami-
nheiros da vida, um estado social
mais perfeito, uma condição moral
superior á do presente graças á s.olu-
çãü que a nossa perseverança e o
nosso trabalho tiverem conseguido dar,
entre todos, a esse problema funda-
mental que interessa os mais indiffe-
reetes espíritos: a solução do proble-
ma religioso, a fixação do destino do
homem, o íeconheciraento da immor-
talidade da alma, sobre novas bases,
d^nde nascerá uma nova sociedade,
livre, emaucipalae feliz.

Não falamos do nosso obscuro tra-
balbo no seio immeuso d'este pedaço
da America,corno todo o occideute ci-
vilizado sujeito ás derradeiras luctas
de preconceitos que se despedaçam.
Esse mesmo, todavia,—digamol-o de
passagem--temos fé que não ficará este-
ril,antespermanecerá,bumil(le e peque-
nino embora, como um testemunho de
boa vontade empenhada pela conquista
d'este eterno ideal do espirito hu-
mano:—a verdade.

Mas não é disso que se trata. No *
balanço que as primeiras gerações do
novo século hão de proceder em rela-
ção aos serviços e ao legado da
geração que as precedeu, o que ha
de avultar, impondo-se não somente
á sua admiração, mas a um acolhi-
mento de solicitude e gratidão, hão
de ser essas obras que, pela harmonia
de suas linhas, p da belleza dos seus
contornos e, mais do que isso, pelo
seu fundo de sabedoria erudita e en-
contadora, parecem trazer o sello do
infinito e serão o attestado vivo do
valor e do merecimento dos que as
executaram.

O momeuto em que nos encontra-
mos nfigura-se-nos sem par na histo-
ria dos povos d'este planeta. Todos
os surdos ruidos característicos que
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precedem as grandes crises parecem
abalar não somente os í^damentos
mas todas as camadas estraüficadas
das velhas sociedades condoídas
sobre falsos alicerces. Tudo nos paie-
ce indicar que o século que chega será
a esplendorosa eclosão de um mundo
novo, em que os homens, úlumunidos
pelos clarões da verdade que descera
ao seu coração e que já ensaia o seu
vôo em torno dos que a procuram na

hora presente, hão de realizar aqui na

terra o ideal sublime do amor e
da fraternidade, graças ao conheci-
mento dos seus destinos, do seu papel
no seio da creação, dos seus deveres

para com o Creador, para com todos
os seus irmãos emhumamdiule. _

Soou a hora das santas reivindica-
ções, e a aurora que se levanta e apre-
cursora das divinas promessas de de-
sus, tornadas a mais doce e consola-
dora realidade.

Os modestos obreiros que trabalham
n'essa construcção, mais do futuro

que do presente, redobram de esfor-

ços e de tenacidade, e, inundada a
fronte dos clarões que lhes partem do
fundo d'alma, estendem a bemfazeja
mão, incançavel e honesta, e offere-
cem o abençoado fructo do seu paci-
ente labor, servindo assim os secre-
tos intuitosda Providencia,de que sao
instrumentos conscientes e activos, e
fazendo jus ao salário de que se tor-
nam credores.

Importa, porventura, que o nume-
ro de vozes que se levantam cha-
mando á seara da abundância os trans-
viados na noite seja ainda tão res-
tricto que não se imponha por sobre
o ruido das sociedades que cevam os
seus appetites grosseiros na vasa da
matéria e se conservam surdas a es-
seB brados de amor e piedade ? i

Importa ainda, acaso, que esse coro
debemditas harmonias, partido de in-
telligencias votadas ao bem, que ea
sua aspiração, uão desperte, para o
maior nnmero ainda infelizmente, mais
do que um sorriso de zombaria, ou um

gesto de indiferença, e não pareça' mais do que um sonho de loucos uto-

pistas ?
Aquelle que tem a certeza de que

está cumprindo o seu dever, aquelle
que dentro de si ir. esmo sente esse
impulso mysterioso que o attrai para
o foco da verdade de que se faz após-
tolo, não indaga dos resultados ímme-
diatos que produzirão os seus esfor-
ços. Trabalha, persevera e caminha
Bereno e confiante, porque sabe que
nadaé perdido no seio do infinito e

que ha uma Providencia que vela so-
bre todos, mediante leis eternas e in-
finitamente sabias, ás quaes nada es-
capa, porque tudo é utilizado, apro-
priado e fecundado opportuna e pro-
videncialmeute.

Ao numero d'esses trabalhadores
obstinados e perseverantes que, intei-
ramente absortos no seu ideal supe-
rior de servir a causa da humanidade,
periclitante em seus seculares des-
vios, não consultam outra inspira-
ção que não seja a do cumprimento
dos seus altos deveres, e, n'essa men-
toria tarefa, não repousam, nao ne-
sitam, não desfallecem e seguem di-
reitoa eseguros ao seu fira, acha-se o
nosBO eminente confrade Léon Denis,
o inspirado orador que tem presti-
giado a propaganda da doutrina spi-
rita com o brilho de sua palavra un-
ctuosa de sinceridade ede convicção,
em continuas excursões pelas prin-
cipaes cidades da França e no seio
da própria capital, sede e pinçaro da
civilização contemporânea, o escri-
ptor elegante e erudito, que á opu-
lencia do estylo de uma doçura pene-
trante sabe alliar a substancialidade
do fundo, em que a propriedade da ar-

gumentação, o vigor dos conceitos,
a lógica inflexivel e convincente, dão
a todas as suas obraBum merecimento
que pode ser attingido por outros, mas

que jamais será excedido.

O seu novo livro, Christianisme et
Spiritisme, que nos esforçaremos por
analysár, ainda que rapidameute, n'es-
tas linhas, é também do numero d'a-
quellas obras qne hão de transpor os
humbraes do século vindouro, para
se perpetuarem como um attestado
flagrante de valor e de sabedoria,
como já o éno presente, e, alem d'is-
to. uni manancial de inesgotáveis con-
BolaçOes, uma fonte de estimulo des-
ti nada a yaròiiilizar a fé em muitos
vacillante, a levantar os espiritos
abatidos pela inercantilização da vida
no actual momento.

Livro de combate, se assim se de-
vem chamar essas paginas admiráveis
em que não ha um só conceito aggres-
sivo ou apaixonado, em que, ao con-
trario, sente-se palpitar; meditada e
sincera, uma alma saturada de uma
philosophia tolerante e meiga, nas
quaes como que se percebe o per-
passar d'esse sopro do alto que se po-
deria chamar a inspiração do céo, o
novo trabalho de Léon Denis, a que
está reservado um plano superior en-
tre as melhores producçÕes a que tem
dado logar a moderna doutrina, é
destinado antes de tudo a expungir a
doutrina de Jesus, pregada ha dois
mil annos no fundo de uma humilde
cidade da Galiléa, de todas as som-
brãs em <lue a mão criraiuosa ?° !10~
mem a envolveu, mostrando-a límpida
e clara, consoladora e vivificante, a
todos os corações estiolados á mingua
do calor da fé, e completando-a com.
o auxilio dos ensinos da nova revê-
lação, de que o autor é um dos mais de-
dicados apóstolos.

Pois que a humanidade orça pela
época do seu reuasimento na fé, Q
pois que este não se pode produzir
senão pela volta ao puro ehristianis-
mo, que é a verdade, urgia eliminar
do seu ensino todos os erros de que
o eivou a obstinação .systematica dos
que se disseram seus depositários,
erros que afastaram do seu seio to-
dos os espiritos que a razão eman-
cipou dos preconceitos do passado e
que tão numeroso contingente forne-
ceram ao atheismo revoltado.

« Sabemos, diz o autor na intro-
ducção da sua obra, tudo o que a
doutrina do Christo encerra de su-
blime; sabemos que ella é por ex-
cellencia a doutrina do amor, a reli-
gião da piedade, da misericórdia, da
fraternidade entre os homens. Mas a
doutrina de Jesus é a que ensina a
igreja romana ? A palavra do naza-
reno nos foi transmittida pura e sem
mescla, e a interpretação que d'ella
nos dá a igreja é isenta de todo ele
mento estranho ou parasita ?>

Eis o que o autor desenvolve na
primeira parte da sua obra, e, para o
fazer, emprebendeu ura árduo traba-
lho de verdadeira exegese, > empe-
nhando-se em uma busca paciente e
conscienciosa atravez do passado, no
intuito de apurar a authenticidade de
todos os ensinos, documentando, me-
diante verificações históricas, as suas
afirmativas, imparciaes a esse res-
peito.

A par dos enxertos com que a igre-
ja romana, desvirtuou a pureza pri-
mitiya dos ensinamentos do martyr do
Calvário, avulta, como um dos mais
graves erros de que pode ser arguido
o seu ensino, a obstinação, a que essa
igreja se aterrou, do domínio abso-
luto sobre as consciências, escraviza-
das ao seu autocratismo discriciona-
rio, tolhendo-lhes todos os vôos da
razão submettida por esse modo ao
seu arbítrio, fazendo-se inimiga da
sciencia e do progresso, retardando o
passo á humanidade que não foi senão
mediante luetas sanguinolentas e cru-
eis que conseguiu porfim desoppn-
mil-se um pouco d'essa asphixia que
ameaçava Bubvertel-a.

D'ahi o estado de decadência a que
foi arrastado o christianismo, desvir-

tuadó na sua missão grandiosa por
aquelies mesmos cujo dever era dif-
fundil-o pela face da terra, fazendo
(1'elle «o estatuto de uma sociedade
melhor e mais feliz».

Longe d'isso, porem, a igreja de
Roma, cedendo á vertigem do abys-
mo da dominação mundana, ati-
rou-se á conquista do poder temporal,
ás luetas estéreis da politica, e da fó e
do culto das coisas santas fez o ins-
truraento da escravização com que se
propoz aterrar o subjugar a eunscien-
cia humana.

e

(Continua.)

J. B. ROLISTAING

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos

Evangelhos segundo Mallíeus, Marcos

Lucas

HE UNI DOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

< li' o espirito que vivificu ; *
carne ile nada serve :

as palavras que Vus digo iio
espirito e vidu. ¦

i João, vi, v. tu .
« A tetra mata, e o espirito

ViVitlc.a. •
iFaulo, 2* enisloia i.us Cuiilitliios, C. 111 T.

MATHEUS

CAPITULO I, VERS. 18—25

AS

CAPITULO II, VERS.l—7

APPARIÇÃO, EM SONHO, DO ANJO A JOSÉ

( Continuação )
€ Durante o somno o espirito se

desprende muitas vezes da matéria o
Bufficiente para poder juntar-se aoB
espiritos amigos que o cercara; —

quando o desprendimento é completo,
o espirito eleva-se e confunde-se com
as phalanges felizes, quando elle
mesmo ó de uma certa ordem, mas
Bem deixar, todavia, a zona do vosso
planeta. Se o desprendimento não ó
completo, os espiritos sympathicoa
descem e aproximam-se d'elle. >

« Em qualquer condição moral que
estejáis, essas relações têm logar, mas
geralmente dom os vossos iguaes;
algumas vezes, coratudo, eBpiritos
mais elevados vêm para vób, para vos
instruírem duraute esses momentos de
liberdade, vos recordarem os vossos
compromissos e mostrarem os obsta-
culos que tereis de superar. -

< Toda communicação obtida du-
rante o somno deve ser classificada
entre os sonhos, mas com estadiffe-
rença: os sonhos ordinários são geral-
mente o resultado de recordações, ou
da lucta da matéria com o espirito, ao

passo que os sonhos da natureza do de
José são revelações. Não vos deixeis
levar, partindo d'es!e principi>, ao

ponto de querer procurar a significa-
ção de todos os vossos Bonhos, do
mesmo modo que não deveis procurar
o sentido racional do balbucio duma
creança. »

c Houve, assim, communicaçáo de
espirito a espirito, na revelação que o
anjo fez a José. Da mesma maneira
qoe conservais muitas vezes a lera-
branca de vossos sonhos, mesmo os
mais insignificantes e os mais ridi-
culos, não sendo completo o desçren-
di mento, em José a lembrança so
manteve ao acordar.»

< Quando o desprendimento foi
completo, a lembrança não oceorre

senão em casos excepcionaes
nesses casos dá-se, ao acordar, acçao
spirita que, pela inspiração, renova a
impressão, a lembrança; mmtas daB
vossas recordações humanas são igual-
mente fructo de uma acção seme-
lhante que vos rememora factos passa-
doB, afim de que pobsam servir ao
vosso futuro. »

« Concepção, gravidez, pela operação
do Espirito-Santo; — parto e bom
suecesso, do mesmo modo, por essa ope-
ração; apparição de Jesus na terra. -

N. 31. « Para todos, Maria, já
vol-o dissemos e vol-o repetimos,
devia ser a mãe de JesuB ; —para
todos, a gravidez era apparente;
no tempo exigido para o termo
de uma gravidez, o facto só da
presença do menino nos braçoB de
Maria bastou para fazer acreditar no
parto ; para todos, assim, houve, por
esse mesmo facto, bom-suecesso, nas-
cimento. »

< Já vol-o dissemos igualmente e
vol-o repetimos uma vez mais : Duran-
te toda a duração de sua missão ter-
restre Jesus foi, aos olhos dos homens,
aos olhos dos seus apóstolos, dos seus
discípulos e da mídtidão qut se compri- ¦

mia seguindo-o, um homem tal como
elles, considerado fructo da concepção
humana pela obra de Maria e de José;—-
depois do cumprimento d'e8sa missão,
isto é, depois da época chamada as-
cenção,—mais tarde, —pela revela-
ção.cujos fruetos tinham amadureci-
do, divulgada então pela multidão e
até ami conservada secreta. — da
anuunciação feita á Maria e do avião
recebido por José, Jesus foi um ho-
mem, concebido materialmente no seio
de uma mulher, e ao mesmo tempo
um Deus incarnado, formado <M-
raculosamente » no seio de uma virgem
pelo Eipirito - Santo, >

< Esta crença vulgar, relativa-
mente á «concepção >, ao « nascimen-
to > de JeBUS, á gravidez, ao «parto
e bom succesBO » de Maria, devida,
segundo as vontades do Senhor, a
uma revelação Bpirita apropriada á
necessidade dos tempos, ao estado
das intelligencias e às necessidades
da época, — como meio e condição de
vosso progresso, para preparar a vossa
humanidade para comprehender a vida
espiritual, foi partilhada peloB eyan-
gelistas, como pelos apóstolos, OBdisci-
pulos e a multidão; era necessário que
fosse assim, porque, se os eyangelis-
tas tivessem conhecido a origem sp-
rita de Jesus, teriam sido impostores,
representando-a como carnal nas con-
dições de vossa humanidade e ao mes-
mo tempo como fructo d'uma incarna-
ção divina. >

c Os evangelistas, como os após-
tolos e os discípulos, eram simples de
coração, creancinhas no estado de
incamados, pela humildade e a in-
telligencia; inclinarâm-se diante da
revelação spirita, feita á Maria e a
José, como emanada de Deus por um
de seus enviados; instrumentos do
Senhor, divulgaram essa revelação e
oa factoB ; — médiuns historiadores,
cumpriram, cada um, a Bua tarefa no

plano que lhes era traçado e snggeri-
do pela influencia e a inspiração me-
diumnicas. »

« Já vol-o explicámos ( n. 14 ): era
necessário que assim fosse, porque os
homens tinham necessidade de ura
exemplo impressionante; a matéria
idealizada vos preparou, em quasi
vinte séculos, com o tempo e as rein-
carnações suecessivas que continuaram
a expiação, a reparação eo progresso,
para comprehenderdes a vida espiri-
tual e vos conduziu á era nova do
spiritismo, cujo advento o progresso,
lenta e laboriosamente adquirido desde
que o Mestre desceu entre vós até
hoje, preparou.»

( Confiíiúa)
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Congresso ospiritualista
"1
DE

LONDRES
Continuando a publicação de alguns

dos trabalhos apresentados a este
Congresso, damos a seguir o discurso
do Dr. Alfredo Russcll Wallnce,mem-
bro da Sociedade Real de Londres,
para o qual solicitamos a attenção dos
noBBos leitores.

JulgamoB desnecessário accrescen-
tar que esBa publicação ó feita a
titulo e como objecto de estudo, reser-
vando-se, todavia, o Reformador o
direito de um pronunciamento ulterior,
no lentido de uma apreciação synthe-
tica d'es8es trabalhos, ou, pelo menos
de algumas idéas n'elles emittidas, a
respeito das quaes julgue do seu dever
tomar a palavra.

Eis o trabalho apresentado pelo Dr.
A. RWallace:

O ESPIRITUALISMOE O DIVERSOCIAL

Amigos e, companheiros espiritua-
listas 1 Á *

Nos últimos dez annos a minha atten-
ção se tem preoccupado com assumptos
estranhos ao espiritualismo. Ha menos
de três annos, em uma nova edição
de mèUB escriptos sobre essa matéria,
eu manifestei minha firme convicção,
não só quanto á realidade e impor-
tancía das nossas investigações, como
em relação á fraqueza dos argu-
mentos dos nossos adversários. Não
pretendo agora falar-vos propriamente
sobre o espiritualismo; aproveito ape-
nas a oceasião para fazer ligeiras
observações sobre o modo por que de-
vemos harmonizar as crenças que
BUBtentamos, como espiritualistas, com
os meios de levantar-se do terrível es-
tado de abandono em quejaz a!massa
do nosso povo, entregue a penoso e
fatigante trabalho para obter sua
parca subsistência, o que lhe encurta
a vida, que, aliás, elle preza muito
pouco, por não poder adornal-a com
alguma d'essas prendas da arte ou
gozos da natureza, que são essenciaes
ao desenvolvimento do que ha de
melhor na humanidade.

Em um trabalho publicado ha poucas
semanas, forneci amplas provas de ser
essa hoje a condição de grande parte
do nosso povo, apezar do incremento
da riqueza e da nossa força produetora,
Bem igual na historia do mundo, capaz,
se fosse utilizada com acerto, de dar
em abundância o necessário e com
este os confortos, os gozos e o des-
canço a todoB. Não insistirei sobre
isso; desejo, porem, chamar a vossa
attenção para o que eu considero a
concordância do espiritualismo com o
dever social.

A doutrina antiga, no que se refere
á vida futura, baseava-se nas penas e
recompensas, que se suppunha de-
pendentes das crenças dogmáticas e da
observância do cerimonial do culto.

! O atheu, o gnostico e, mesmo, o uni-
I tario, segundo se acreditou durante

séculos, podiam contar com a futura
punição; o com a creança não baptiza-
da, o transgressor do preceito sabba-
tico e o que não ia á igreja eram
igualmente condemnados ás chammas
infernaes. Então as crenças e as
observancias gozavam de uma impor-
tancia capital, ao passo que a apti-
dão, a condueta, a pureza de intenção,
não tinham valor algum.

As novas doutrinas, baseadas quasiinteiramente nos ensinos do moderno
espiritualismo, já hoje acceitos mesmo
entre 03 não espiritualistas, são o in-
verso de tudo isso. Baseiam-se na
concepção da continuidade mental e
moral, não admittem penas impostas,
não ligam importância alguma ás
crenças dogmáticas, salvo as queaffectam as nossas relações com os
nossos semelhantes, nem ás formulaB
e cerimonias e nem ás complexas
observancias da maioria das religiões.
Realmente o que ha de mais vital im-
portancia são os motivos, com os
actos que d'elles resultam, e tudo o
que desenvolve e exercita a natureza
intelectual, moral e physica, para dar
á cada ser humano uma-vida sadia e
venturosa. A vida futura é simples-
meitjjg.umá çontjnuaçAo da vida pre-sèh%y e sua
felicidade ou infelicidade dependem do
modo por que desenvolvemos aqui
tudo o que de bom reside na nossa
natureza.

Segundo a theoria antiga, a alma
podia salvar-se por uma simples mu-
dança de crença e pelo cumprimento
de certas observancias do cerimonial.

O corpo, assim, como o bem-estarde
oada um, nada merecia; o prazer era
muitas vezes julgado um peecado,
do que resultava considerarem justifi-
caveis as punições, torturas e, mesmo,
mortes, que* concorriam para que se
effectuasse essa mudança que silvava
a alma.

Na nova theoria é o corpo que
desenvolve e, em certos limites, salva
a alma. As enfermidades, os pezares
e tudo o que difficulta e abrevia a vida,
são tão prejudiciae3 ao eorpo como á
alma. Um corpo são não é somente
necessário á alma sã, mas á alma de-
senvolvida e apta para começar um
novo período de desenvolvimento no
mundo espiritual. Servindo-noá bem
d'ellas e desenvolvendo todas as nossas
faculdades, corporaes, raeutaes e es-
pirituae3, e fazendo o possível para
ajudarmos os outros em idêntico de-
senvolvimento, preparamos o futuro
bem-estar para nós e para elles.

Tudo isto faz parte dos conheci-
mentos e crenças communs dos espi-
ritualistas; mas não julgo necessário
dizer que é ahi que o nosso credo ó
também, muitas vezes, mal compre-
hendido e adulterado pelos estranhos e
serve de preliminar a certas conclu-
8ões,qne eu creio logicamente deduzi-
das, mas que geralmente não são
acceitas entre nós.

Parece-me que, professando essas
crenças relativamente á vida futura
e a tudo o que concorre para preparai-

a, 01 ospiritualista 5 devem sentir-se
impellidoa a trabalhar com vigor no
melhoramento das condições sociaea,
como um meio de poderem Iodos gozaruma vida farta e feliz, desenvolver e
utilizar as varias faculdades que pos-
suem e, assim, estar preparados para
entrar na vida mais altamente progrea-
siva do mundo espiritual; Nós sabe-
mos que uma vida de contínuos c fa-
digosos trabalhos corporaes, para con-
seguir uma parca subsistência, uma
vida quasi fatalmente privada de bel-
ieza, de gozos, de communhão com a
natureza, uma vida sem repouso con-
veniente, sem opportunidade alguma
para cultivarão o espirito, uma vida
cheia de tentações e sem a esperança
do se'ter uma velhice pacifica e feliz,
é tão nociva á saúde da alma como á
do corpo.

Se as noções que possuímos do
mundo espiritual encerram alguma
verdade, n correcção e educação dos
milhões de espíritos ignorantes ou de-
gradados que anntialmente deixam a
terra, são um encargo pesado, uma
fonte de cuidados e desgostos para
os espíritos mais adiantados, incumbi-
dos d'isso. Esse encargo, prolongado"sempre 

por largo tempo, será neces-
sáriamente grande no presente, em
vista do numero das raças e povos
mais'" atrazados quo ainda vivem--na
terra, para que nós, que noa chama-
mos civilizados, que já temos preseru-
tado os secretos poderes e mysterios
do universo, que por meio d'esses po-
deres estamos no caso de facilitar a
todos uma vida decente, racional e
feliz, deixemos partirem para o mundo
espiritual, dia a dia, auno a anno, mi-
Ihões de homens e mulheres, jovens
e creanças, sem terem conhecido os
gozos da vida. Isto é uma desgraça e
um crime!

Eu creio firmemente, e é ura facto
que repousa sobre numerosos teste-
ratinhos,que a classe mais necessitada
das nossas grandes cidades, aquella
que vive constantemente abaixo do
nível da pobreza, aquella á que faltam
o conforto, o necessário e mesmo o
decente,uão é,apezar disso, desprovida
do bem moral e,mesmo,daalta intelle-
ctualidade,qualidades só attribuidasás
clnsses media e superior, que conside-
ram aquella sua interior, em todo3 os
sentidos. A sua condição moral e social,
entretanto, ó uma obra da sociedade.
O que seriamos nós se não tivéssemos
recebido uma educação, se não pos-
suissemos a tranquillidade e um domi-
cilio luxuoso ou decente e os meios de
conservar a pureza, que é, não só a
companheira, mas até mesmo a fonte
da piedade, cercados como somos por
tantas tentações e freqüentemente in-
duzidos ao crime ? Uma conseqüência
de serem esses milhões de entes for-
çados a viver assim é a morte prema-
tura de milhões de creanças, morfan-
dade mil vezes superior á que foi pra-
ticada por ordem de Herodes, como
vemos annualmente dar-se entre nós.
Certamente esse sangue iimocente
brada concra os nossos administrado-
res, contra os que os elegeram e,
principalmente, contra nós espiritua-

listas qne conhecemos a lei superior e
não nos esforçamos por que se faça
uma reforma radical.

Como muitos de meus amigos aqui
conhecidos, eu, contrariamente ao que
pensava d'aütes,sou levado a crer quea adopção de uma certa espécie de so-
cialismo é o único remédio completo
para esse estado de coisas. Eu defino
o socialismo como st ndo uma simples
organização do trabalho, tendo .em
vista o mais alto bem commum.
Assim como as agencias do correio são
um trabalho organizado em um depar-
tamento para o beneficio de todos,e as
vias férreas o são para o de toda uma
communidade, e um sem numero ca
gigantescas industrias, principalmente
ua America, para o proveito exclusivo
dos capitalistas, assim todo trabalho
necessário e proveitoso deve ser or-
ganizado tendo em vista o beneficio
de todos.

Eu vos convido a pensar sobre isto,
a procurar remédios efíicazes e funda-
mentaes para vencer essa necessidade,
e não meros palliativos, como os que
têm sido experimentados com ener-
gia sempre crescente e com tão boa
vontade em todo este século, os quaes
absolutamente falharam. O mal vai.
crescendo, como se nenhum remédio
para o debellar tivessesido empregado.

--Ás manifestações „.da caridade se ejs-
pandiram enormeinente, mas não de-
ram o resultado esperado. E' tempo
de experimentarmos as da Justiça.

Ha poucos annos, um talentoso ea-
criptor empregou o novo termo, hoje
popularizado: igualdade de opportu-
nidacle, que exprime resumida e ener-
gicamente o que podemos chamar o
mínimo da justiça social. A mesma
idéa tem sido aventada por outros ea-
criptores, especialmente por Herbert
Spencer no seu trabalho A Justiça,
quando elle declarou que a justiça
manda que cada homem receba, só a
só, o que proceda da sua mentalidade ,
e do modo pelo qual elle soube tradu-
zil-o em actos. No fundo as duas idéas -
se identificam, mas igualdade de op-
portunidade é uma expressão mais
simples e intelligivel do facto.

Aos espiritualistas, que já sabem
que cada entesinho que nasce n'e8te
mundo é uma alma que vem preparar-'
se para a vida mais elevada do mundo
espiritual, parece ser um crime con-
tra este mundo e contra a humanidade
não ver os meios a empregar para
que esses pequenos recebam a melhor
educação e instrucçãopossiveis até at-
tingirem a idade adulta e se tornarem
unidades independentes do organismo
social.

E se a cada um cabe o melhor, nin-
guem poderá ter mais que o melhor,
e assim chegamos á igualdade de op-
portunidade.

E' certo que muitos de entre vós
dirão: isto é um impossível. Como po-
deremos fornecer a todos os meninos
nma educação e instrucção iguaes ?

Adraitto que é realmente difficil, mas
não impossível. Além d'isso, esses en-
sinos serão dados gradualmente, for-
mando uma espécie do curso. Como
disse Herbert Spencer, tratando de

y-

. .y

'¦m

'."-< y

yy-i

: .jj

/:..:¦¦>¦¦-

;¦. 
:;: 

•

' 
-V:--77



üHM£flS8

ttjyiMj^

aBSumpto diverso—a nacionalização da
terra:—a justiça injlewivehneii te exuje
que isso se faça; e se nós, tão vaidosos
da nossa civilização, declaramos que
não podemos fazel-o, então peor para
nós e para a nossa falsa civilização.
Eu nada mais peço que a vontade;
como espiritual stas, nós temos o dever
de crear essa vontade.

«Mas, dirão ainda onde acharemos
os meios para isso? Nós já estamos
sobrecarregados além do que podia-
mos». E' verdade que ja estamos
vergonhosamente sobrecarregados;
mas, em vez de aiiginentar as contri-
buições, ha um corollario de igualdade
de opportunidade que não someme
nos fornecerá vastos recursos para
levarmos a effeito a nossa idéa, mas
ainda irá gradualmente diminuindo
o valor d'essas contribuições até ex-
tínguíl-aa de todo. Porque, se cada
menino tiver a igualdade de oppor-
Umidade, e cada homem ou mulher
somente receber o que proceder da
Bua aptidão e de seus conseqüentes
actoSjé evidente que desapparecerão
as desigualdades de herança; o Estado,
que é a communidade, deve ser o her-
deiro universal de todoa os bens. No
começo, certamente, será indispen-
savel reduzir a riqueza, supérflua a
um máximo determinado, e isto, longe
de ser prejudicial aos herdeiros de um
millionario, seria um grande beneficio
para elles, pois é sahido que nada con-
corre mais para abater as aspirações
moraes de um joven do que a certeza de
herdar uma grande fortuna; e disso
vemos exemplos sem numero todos
os annos e todos os mezes. Este é o
sentido real da parábola des ricos e
do Lázaro; ella nos dá o véidadèirò
pensamento do Christo, dizendo que
difficilmente o lieo entrará no reino
dos céos.

Agora, muitos dos que votam aver-
são á idéa de socialismo, principal-
mente, creio, os que desconhecem o
que nella realmente se encerra, talvez
o olhem com mais pavor por causa
d'esse grande principio da igualdade
de oportunidade, que não tocará no
indivíduo, mn- de facto o • tornará
mais completo e effectivo. No pre-
sente estado da nossa sociedade, não
ha verdadeiro individualismo, porque
as desigualdades de opportunidade em
cada vida são tão grandes, que ás
vezes os peores são levantados qua-
siá força, quando os melhores ltictam
pela vida sem encontrar uma oppor-
tunidade de usar de suas altas facul-
dades ou desenvolver a melhor parte
de sua natureza.

O próprio Tennyson, cuja alma in-
clinava-se a taes princípios, disse :

«Já rústicos, pastores, tenho visto,
mais de um, e uchal-osaindu espero,
veros filhos de Deus e reis dos homens
nu nobre elevação dos sentimentos ;
sinceros, confiados, sempre surdos
do intrigante aos conselhos mentirosos.
G que vemos no mundo ? O potentado
dando leis aos humildes, quando estes,
muitas vezes, lhe sâp superiores.
Bem como do aldeai) o filho pode
por direito divino ser um nobre,
assim também o boi e o immundo porco
valer muito mais podem que o seu dono.»

A igualdade de opportunidade res-
peitaria todos esses direitos, podendo
todos exercer o poder que possuem
para fazer o bem ; e a sociedade eom
isso lucraria enormemente. Além dis-
so havia para todos o estimulo no sen-
tido de concorrerem com o seu es-
forço individual. Sendo as mesmas as
condições para todos, o homem que
avantajar-seaos outros será verdadei-
ram ente grande. Uns ganharão hon-
ras, outros a riqueza, mas tudo de-
vido ao seu gênio e acções conse-
quentes, e jamais se verá as honras e
as riquezas confiadas a indivíduos que
não sejam dignos d'aquellas nem te-
nham a capacidade para adquirir es-
taB.

Eu creio mesmo que essa compe-
tencia tão razoável, na qual todos en-

tram sociavelmeute nas mesmas cou-
dições, será uma admirável prepara-
ção e, era ultimo termo, nos levará a
uma voluntária cooperação, n'úhià or-
ganiznçâo do trabalho que produzirá
muito mais que os melhor' s resultados
do próprio socialismo. Mas, produza
isso ou não tão grandes resultados,
não se pode deixar de reconhecer que
ahi se incorpora uni grande e verda-
deiro principio — a justiça social, que
é :i única sabida, não socialista, que
nos resta para escaparmos do horrível
tremedal em que cahimos.

Como espiritualistas, somos cfefeú-
sores do jusio, e a igualdade' de op-
poriunidade nada mais é que pura
justiça. Conhecendo que a vida ter-
rena é uma escola para desenvolvi-
mento do espirito, é nosso dever col-
locar nas melhores condições o espi-
rito Encarnado no corpo do recém-
nascido para dar-lhe a mais franca e
completa opportunidade de desenvol-
ver todas asfsuas faculdades e poten-
cias.

Aventuro-me a snhmetter este as-
sumpto á vossa consideração, por ser
elle uma intima esperança do meu co-
ração; e estou certo de que, se a mas-
sa dos espiritualistas, grande no pre-
sente e em tão rápido crescimento, fôr
levada a consideral-o e sentir que a
miséria e a degradação que a rodeia
podem e devem ser debelladas e que
é do seu dever fazel-o, ella metterá
hombros a essa tarefa.

O que desejamos, acima de tudo, é
a educação do povo e a creação de
uma opinião publica sobre isso. Nesse
movimento em prol da justiça e do
direito, cumpre aos espiritualistas to-
mar a dianteira, pois melhor que qual-
quer outro agrupamento humano, ei-
les conhecem a sua vital importância
neste e no outro mundo.

As varias seitas religiosas estão to-
das trabalhando, de conformidade com
as suas idéas, no campo social; mas
suas forças quasi exclusivamente se
dirigem no sentido do allivio á pobre-
za e miséria individual, pelo exercício
da caridade, manifestada sob variadas
formas.

Esse methodo. porem, nem mesmo
tem conseguido diminuir a massa da
miséria humana que nos assedia por
toda parte, porque elle só ataca os
symptomas, deixando intacta a causa
do mal.

Nada direi contra essas diversas
formas de manifestação da caridade;
mas prefiro averdadeira caridade ensi-
nada por S. Paulo — aquella que nâo
pensa no mal, que soffreeé benevo-
lente, que se regozija com o triumpho
da verdade. — Não é caridade, diz
S. Paulo, ceder ao pobre uraa insigui-
ficante parte do seu supérfluo.

Cumpre-nos, a nós espiritualistas,
visar um ponto mais alto, pedindo a
justiça social. Será a obra mais me-
ritoriada nossa causa, que por ella ^e
dignificará e adquirirá importância.
Mostremos ao mundo que nós não
somos simplesmente investigadores
do maravilhoso e de milagres, meros
interpretes dos hospedes do mundo
espiritual, mas que a nossa fé, basea-
da na sciencia, tem uma directa in-
fluencia sobre a nossa vida, que ella
nos manda trabalhar com todo es-
forço pela elevação e permanente
bem-estar dos homens todos. Seja a
nossa divisa : —A Caridade mas tam-
bem a Justiça.

sendo iguais perante Deus, também o
deviam ser perante a humanidade ;
que estava certa de que nnhttmes-
piritualista americano e, ainda mais,
nenhum espiritual! ta de qualquer ou-
tro paiz podia discordar do espi ri t" e
dos conceitos d'esse discurso.

0 Sr. W. Wali.is. como presidente
du Federação Nacional dos Espiritua-
listas íhglèzes, disse (pie aeceitavae
sustentava as vistas propostas no dis-
curso que acabava de ser proferido,
eque, era nome de seus irmãos, elle
i odia alfirmar que seus corações es-
tremeçeriam de alegria lendo esse dis-
curso do Dr. Wallace, onde estão ex-
pressoa sentimentos que elle esperava
fossem geralmente acceitos.

O Sr. J. Lébs disse que, quando
uma autoridade da ordem do Dr. Wal-
lace, apresenta um trabalho como o
que foi lido, perante um congresso
como o de Londres, pode-se dizer sem
temor que o espiritualismo dá um passo
agigantado, não só para diante, mas
para cima;que esse discurso se dirigia
aos espiritualistas mais (pie a qualquer
outra classe.

Depois de muitos applausos, o pre-
sidente do Congresso convidou os as-
sistentea á discussão.

A Sra. Richmond disse que, falan-
do em nome da delegação americana,
podia affirmar que o dircurso do Dr."Wallace era inteiramente acceito ;
(jue sentia ter de confessar a correc-
ção do orador quando disse que os es-
piritualistas deviam tomar a dianteira
do movimento, e sentia-o porque elles
não fizeram aiuda isso ; que as almas

Jesus perante a GhPistandade
A respeito d'estaextraordinária obra

que acaba de vir a lume e cujo sue-
cesso indiscutível echoou de um modo
sympathico nas columnas da própria
imprensa profana d'esta capital, o
nosso prezado chefe Dr. Bezerra de
Menezes julgou do seu dever traçar
as linhas que abaixo vão ser lidas, de-
yidamente prestigiadas pela sua assi-
gtnitura,as quaes, melhor do que qtian-
tas afirmativas aqui lançássemos, di-
zem suficientemente do valor e da
authenticidade (Vesse livro, que repre-
senta inconcusso attestado das verdades
básicas da doutrina por cujo triumpho
nos balemos n'estas columnas.

Isto, todavia, não nos exime de falar
mais detalhadamente da referida obra
na nossa secção bihliographica, o que
faremos brevemente, em satisfação a
um grato dever para com o grande es-

- pirito que a dictoue para com os nossos
leitores que estão no direito de conhecer
mais amplas e detalhadas informações
a tal respeito.

Eis o que escreveu o nosso estimado
chefe :

«Acaba de sahir á luz "um 
livro que

provocará necessariamente o riso alvar
de une, as fúrias mal contidas de ou-
tros e as mais expansivas alegrias de
muitos.

E' um livro dictado pelo espirito do
que foi na vida corporea, ha pouco
deixada, oDr. F.L. Bittencourt Sam-
paio, o autor da Divina E/mpéa, obra
de superior quilate poetico-litterario.

O titulo do livro, escripto em prosa
mas no estylo da Divina Ejmpéa, de-
ntincia a natureza do assumpto que lhe
foi o objecto : Jesus perante a Chris-
tandade,—uma analyse clara eprecisa
de todos os episódios da vida de Nosso
Senhor Jesus Christo, desde a Annuu-
riação á Virgem até ser assumpto ao
céo, na phrase de S. Marcos.

E' um rico e precioso escrinio de
bellezas e grandezas, como só se en-
contram nas obras inspiradas,—-i"i esta
o foi, pois que o autor, alem da sua
elevação entre os eleitos do Senhor,
como nol o attestou o médium vidente.
er;i assistido pelos apóstolos e evan-
gelistas.

Nós, que escrevemos estas singelas
linhas, tivemos a nimia felicidade de
assistir ao dictado, do principio ao
fim ; e, pois que suppomos ter o di-

rei to de her acreditado sob palavra,
afunilamos, com a mão na consciência,
qne o lívrofoi dietado por Bittencourt
Sampaio, nosso companheiro de es-
tudos spiritico* emquanto viveu na
terra, sendo sua identidade reconhecida
por todos os membros do grupo de que
elle fazia parte, de um modo tão es-
crupüioso quanto irrefragavel.

O que foi dictado por intermédio do
médium Frederico Pereira da Silva
Junior, caracter honestíssimo e, alem
disto, incapaz de produzir um trabalho
de tão alto grau, foi,verbum ad verbum,
tomado pelo doutor Pedro Sayão que,
a despeito de seu conhecido talento
também não tem a precisa capacidade
para tão grnndioso commettimento.

Alem de qmí todo o trabalho foi
feito em presença dos membros do
grupo, que nos deram — ultimas pala-
vras — o testemunho de sua exactidão,
accresc.e ainda qne. nenhum dos referidos
membros do grupo poderia concorrer
sequer com elementos para a confecção
de tão portentosa obra.

Authenticada a origem spirita do
livro, que instrue e moraliza sem com-
paraçãocom nenhum outro, á excepção
do Evangelho, imagine o leitor o que
vai nelle defino e grandioso, a provocar

estudo dos que auhelam por aspirar og
efíliivios das flores do jardim de
Jesus — estudo tão proveitoso pelo
ensino (pie delle se colhe, quanto de-

idoso pela serena suavidade que
transpira do molde litterario em que
foi vasado o livro.

Não é nas poucas linhas de um ar-
tigo de jornal que se pode dar um a
idéa, ainda que pallida, das riquezas
guardadas no formoso livro de Bitteu-
court Sampaio ; e, pois, sem nada adi-
antar a tal respeito, limitamos o nosso
bom desejo a dizer a quem nos ler :
mais vale possuir aquelle livro do que
ter a bibliotheca repleta d'esses que
vogam por ahi aureolados pela fama
publica.

Jesus perante a Christandade ó
pedra preciosa cujas irradiações lumi-
nosas obseurecem as das mais esti-
madas gemmas literárias, acientificas
e religiosas.

Reconiinendamol-o especialmente
aos spiritas do Brazil e de todo o
mundo.

Bezerra de Menezes.

NOTICIAS
A escassez de espaço com que pre-

sentemente luetamos par i dar vasão
ao aecumulo de matéria urgente que
temos entre mãos, obriga-nos ainda
hoje, como o fizemos no nosso ultimo
numero, a retirar diversas publicações
de interesse para os leitores, e entre
essas íi (VOs quatro Evangelhos, faltai
de que solicitamos merecida excusa.

GRÊMIO SPIRITA B. LUZ, AMOR
E CARIDADE

Procedeu esta associação, no dia 28
de julho próximo passado, á eleição
da directoria que tem de presidir aos
seus destinos no periodo de 1898-
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1899, tendo dado o seguinte resuí-
tado:

Presidente, Josino límiliano d;i
Silveira; vice-presidente, tenente José
Joaquim de Magalhães Abreu; p se-
cretario, Leopoldo José de Menezes;
2- secretario, Olegario Ferreira; the-
soureiro, Manoel Garcia; urclnvista,
Antônio Avayde.

Felicitamos os nossos confrades
pela prova de confiança que lhes acaba
de ser conferida e fazemos votos por
que a sua missão se torne uma nova.
fonte de benefícios largos e fecundos
á causa da propaganda spirita no nosso
paiz.

BIBLIOGRAPHIA
LfeOrV DENTIS — CHRISTÍA-

NISMEETSPIRITISME-les vicis-
sitüdes de l'üvangile—la doctri-
ne secrètb du christianisme— re"
lations avec les esprits des morts—la nouvelle rêvelation, — 1
vol. de 418 pags. in-12, editor P.
G. Leymarie, 42 rue Saint-Jacques,
Paris—1898.

[Continuação)
«Na hora presente, — dil-o com a

sua palavra incisiva Léon Denis, eu-
jos golpes farão estremecer o velho
edifício da religião decadente, —n'es-
te século de progresso, o homem ainda
nada sabe do futuro, nada da sorte
que o espera no fim da sua perma-
nencia na terra. A íé na immortali-
dade é muito fraca em muitos d'a-
quelles que se dizem os discípulos do
Christo; muitas vezes suas esperanças
vacillam ao sopro gelado do scepti-
cismo. Os fieis conduzem os seus
mortos ao túmulo e, com os golpes do
martello que pregam o esquife, a du-
vida oppiessoru lhes pesa na alma e a
constringe.

« O padre sente a sua fraqueza;
elle Be reconhece frágil, sujeito a erro
como aquelles que tem a pretensão de
dirigir, e, se não estivessem em jogo
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XIV
Como acontece ao caminheiro que se

perde da caravana em vasto deserto,
onde nfto se descobrem os sulcos de ca-
ininhos, assim aconteceu aos dois moços
que acabavam de receber o grau de doutor,
perdendo-se, desde alli, no seio da so-
ciedade, que lhes era vasto deserto, visto
que nfto lhe conheciam os caminhos e os
modos, as condições de seu viver e as
regras de sua constituição.

Eram caminheiros perdidos da caravana,
porque o homem social nfto guarda, nfto
pode guardar, os hábitos livres, a norma
irreflectida da vida do rapaz.

Júlio e Martim, dos poucos que nfto
tiveram, 11'aquelle dia augusto, um cora-
çao, amphora de sublimes affluvios, que
sentisse doces estremecimentos por sua
elevaçfio ao Capitólio, visco que um nfto
tinha mais pães, e que o outro tiuha-os
a centenas de léguas da Corte, no Mara-
nhfto, doude era filho ; Júlio e Martim,
que em toda a sua mocidade escolastica
nfto prenderam a nenhuma das filhas de
Eva seu coraçfto, um por nfto seutir arras-
tamentos, outro por nfto encontrar quem
lh'os retribuísse ; Júlio e Martim, á parte
a satisfaçfto que se sente quando se con-
¦egue colher o frueto, para cuja obtenção
regou-se a terra com o suor de longo mou-
rejar, sentiram-se esmagados pela grau-
deza magestosa da cerimonia do grau.

Ao discurso do director, que revestia
de galas o esposo da sciencia, que lhe
abria, uaquelle dia, as portas do seu
aanetuario — ao discurso, que descreveu
a subhmldade do sacerdócio do que aca-
bavam de ser investidos os felizes cate-
cumeno», cruzados do bem e do dever,
pelo amor e pela sciencia ; aquelle dis-
curso, qua rasgava o véo do templo pondo

SS

conseguem

a sua situação material e a sua digni-
dade, reconheceria a sua ineapacida-
de e deixaria de ser um cego con-
duetorde cegos. »

A época da preponderância catlio-
lic.a entrou francamente no -611 decli-
nio, não de hoje, mas ha mais de um
século. O ensino romano já não sacia
a sede aos que fora da sua orbita som-
bria respiraram as leves auras de as-
pirações mais liberaes. No própriorebanho dos seus adeptos lavra aduvi-
da ou a indifferença que os seus
imiteis expreismos não
dissipar.

•x O christianismo—citemos ainda
o Sr. Léon Denis — era uma fé viva
e radiante; o catholicismo não é mais
do que uma doutrina seccae somhria,
inconciliável com os preceitos do Evan-
gelho, não tendo a oppôr aos argu-
mentos da critica racionalísta senão
as afflrraações de um dogma impo-
tente para provar e para convencer.»

E' isso o que tem provocado esse
êxodo considerável de fieis desillu-
didos para as acheronticas ribas do
materialismo. Os espíritos livres, nada
encontrando n'aquelle ensino dogma-
tico que se impuzesse á sua razão queos raios da sciencia illuminara já,constituiram-se essa espécie de cor-
rente revolucionaria que, no seu peri-
goso curso, vai arrancando as ultimas
illusões aos que ainda hesitam, es-
tancando-lhesno coraçãoessaaspiração
do infinito que dorme no seio de todo
homem, tendendo a modificar as socie-
dades e dando-lhes esse aspecto de deso-
lação que o atheismo offerece aos olhos
do philosopho, entristecido ante essa
aberração do espirito humano arrasta-
do, no seu excesso reaccionario, aos
extremos da negação absoluta.

Tão grande é o mal da fanatização
intransigente como esse outro da eli-
minação completa de todo sentimento
religioso.

Estudando os effeitos d'esse estado
deplorável das consciências libertadas

em evidencia a magestade da cruz queiam tomar aos hombros os novos mi-
ciados; elles, os dois moços, responderam
em seu intimo : tudo está acabado !

Adeus, sonhos ridentes, miragem en-
cantadora, doces gozos de um viver au
jour lejour, da vida do feliz bohemio ;
adeus I

E antes de todos, e sem que houvesse
quem lhes notasse a ausência, Júlio e
Martim se esgueiraram por entre a mui-
tidfto, tomaram o carro e volveram ao seu
sotflo, onde encontraram, toda bem ata-
viada, a boa mfte Martha, que os rece-
beu nos braços, com lagrimas de pura
alegria a lhe bailarem nas palpebras.

Ao ruido da massa humana, mal harrao-
nizado com as musicas festivas, e só em
conformidade cora as loucas "alegrias de
dezenas de coraçOesja esse quadro risonho,
quasi inebriante, que deixaram, havia mo-
mentos, suecedia o silencio de seu cubi-
culo, apenas perturbado pelas explosões
de contentamento da pobre preta velha,
que agora, como que tomava para si o
papel dos vivos e dos mortos, que falta-
ram aos dois rapazes naquelle dia de suas •
insondaveis emoções.

Mfte Martha, tudo esta acabado !
Acabado ! Porque ? Porque ja nfto

sfto os meninos que só encaravam a vida
pelo prisma das alegrias infantis ? Porque
entraram hoje na phase era que o homem
tem de dar provas de seu caracter, pela
seriedade, pelo critério, pela firmeza no
cumprimento do dever e pela inquebran-
iavel dedicaçfto ao bem, ao bem que é,
de ora em diaute, o seu bordão de pere-
grino ? Nfto, meus queridos filhos ; nfto
está tudo acabado. Ao contrario ; se finda
o tempo dos folgares, começa o do ti aba-
lho pela realização do fim para que viemos
aqui. Essa quadra, cujo termo tanto os
amotina, era o preparo para a grande obra
do seu progresso, que Deus lhes confiou
nesta vida;— e quem desejará viver sempre !
a preparar-se para a conquista do sum- I
mo bem ? e a mocidade, quero dizer, a ¦
idade juvenil, tem as doçuras da irres- j
pbhaabilidade, a que se lhe segue, a em '

que entraram hoje, tem-n'a9 mais esplen- ]
didas, porque nfto ha prazer que iguale o i
que se sente quando se cumpre o dever,
quando se faz o bem, jogando ua lueta
todas as armas da intelligencia e da acti-
vidade. Deus creou flores para todas as

dodogmatismo envelhecido, aü quaes
pretendem dirigir sobre as sociedades
áctüâes o sopro esterílizadòr de sua
própria descrença, Léon Denis lança
um brado humanitário dé protesto e
de cõndemnàçãò contra tão perigosasdoutrinas.

« Com as the irias da escola ma-
teriaiista. diz elle, a responsabilida-
demorai désáppãrece; O homem não
é livre, 1103 dizem Büchnér e seus
discípulos ; elle é o escravo do seu
meio. O crime se explica pelo atavis-
1110 e .pela hereditariedade. E' um
phenomeno natural; é o effeito ne-
cessario de uma causa, a consequen-
cia de uma fatalidade secreta. Em de-
finitiya, não ha nem bem nem mal !
E por esse modo desculpam se as mais
graves faltas, anestln-zia-se a consci-
encia, destroe-se toda idéa de saucção
moral e de justiça. Com eífeito. se o
crime é. lata!, elle é involuntário, nâo
ô punivei. não é imfamante. Se a
paixão é irresistível, que vanta-
gem haem combatel-a? Semelhantes
concepçuas, propagadas em todos os
meios, têm tido como conseqüência so-
brexeitar ao mais alio ponto os appe-
tites, desenvolver o sensualismo e os
instinetos egoistieos. Nas classes abns-
tadas, muitos não têm senão um (im :
supprimir os deveres e as luetas aus-
teras da vida, fazer da existência uma
orgia perpetua, uma espécie de em-
briaguez, mas uma embriaguez cujo
despertar poderia ser terrível.

« Nega-se o livre arbitrio e a sob"e-
vivência cio ser, nega-seDeus, o dever,
a justiça, todos os princípios sobre os
quaes repousam as sociedades huma-
nas, sem preoecupação do (pie pode
resultar d'essas negações.Não reparam
na influencia deplorável qne ellas exer-
cem sobre a multidão, por ellas im-
pedidas aos excessos. E' assim que,
pouco a pouco, os caracteres se aba-
tem, a dignidade humana se ames-
quinha, as sociedades perdem asua viri-
lidade e asua grandeza.»

quadras da vida, e, se as que tendes co-
lhido ua que acabou e que passa descui-
dosa, têm lindo coloiido, as .que ides co-
lber na que se abre hoje, tôm perfumes
que embriagam de suavíssimos prazeres.
Sfto us flores coibidas nos celicos jardins,
pelo dever cumprido, em face das que se
colhem nos jardins terrenos, pelos prazeres
epliemeros! Avante, pois, sem receios e
sem vacillaçfto.que lá adiante, lá em cima,
no termo de vossa viagem, esperam-vos
os risos de contentamento dos que vos
amam e o festim do filho pródigo, se bem
souberdesusar da arma que vos entregaram
hoje, menos em rasgar a terra para ar-
rançar de seu seio o ouro, do que em
rasgar os corações para depor nelles o
balsamo da consolação, pelo amor do
próximo e pelo amor de Deus. Nfto dur-
maia nfto descancem, que só assim é que
o medico exerce o seu sacerdócio e con-
qúista doce e suave dormir, fresco e tran-
quillo descanço, no seio do Divino Jesus
—Pensamento do Pae. Avante—Avante—
e nao olhem para traz.

üs moços sentiram, áquellas palavras da
velha, evidentemente inspiradas, um es-
trunho calor a percorrer lhes a medula dos
ossos, coisa assim pelo que sente o árabe
quando fuma o seu ópio, ou como a indis-
criptivel ebriedade que invade o cérebro
do filho do extremo Oriente, quando se
enerva com a essência do hatelcis.

K, n'aquelle estado, que uem era o do
que dorme, nem o do que está acordado,
viram, pelos olhos d'alma, um quadro
arrebatador.

Era um vasto campo matizado de flores,
lindas como nunca tinham visto seme-
lhantes, e ao pé desse campo, grande ex-
teusfto de fraguedo sobre os quaes se es-
torciam era dores homens e mulheres,
velhos e^crianças.

Dentre um grande numero de pessoas,
vestidas de borla e capello, que passavam
por aquelle sitio e pisavam as mimosas
flores e olhavam, sem se doerem, para
os tristes que gemiam sobre os fra-
guedos, e seguiam, como em procissfto,
para uma mina de ouro e de prata,
que ficava alem, poucos, bem poucos
paravam, tiravam as vestes de gala,
tomavam a blusa do simples operário e se
atiravam a colher as lindas flores, a ex-
trahir-lhes o sueco e- a leval-o aos que
gemiam nos fraguedos.

—Urge, pois, dar combate a essaB
doutrinas perigrsas. de auniquilamento
do espiriio, de abaixamento do nivel
moral das sociedades vacillantes. E
ninguém o faz melhor do qne o Sr.
Léon Denis, graças á ,sua incisiva
dialectica enfáixadà sempre nas rou-
pageiis seduetoras de um estylohri-
Ihante, de que não podem dar uma pai-lida idéa as ligeiras citações que atraz
consignamos.

O materialismo, como o catholicis
mo, iosufficientes ambos, um pelo seu
excesso de negutismo, o outro pelo
exagero da sua dogmatização alisolu-
tista, para responder aos appellos da
razão esclarecida e emancipada do
prejuízo dos systemas de qualquer na-
turoza, foram pelo autor stibmettidos
ao crivo de uma lógica implacável
o analytica, que poz ein relevo toda
a peiniciosidade do primeiro, toda a
inanidade do ultimo.

Mas o trabalho do autor não é, nem
podo ser. uma obra^exclusiva de de-
molição. Apontando os graves erros
com que a igreja romana falseou o
ensino do christianismo, de quese fez de-
positaria, demonstrando á luz da cri-
tica íacionalista a insufficiencia das es-
colas materialistas para resolverem o
problema do destino do homem, o
autor não podialinrtar a isso a sua'
tarefa; tinha que ir até o fim. Q-olpea-
do pela poderosa alavanca da sua ar-
gumenta(;ão o edifício insuhsistentede
erros de ume do outro lado, restava sub-
stituir essas minas pelos materiaes
com que se ha de erigir a çonstrucção
do futuro, dar em troca d'esses ideaes
anniquilador- um ideal superior, capaz
de satisfazer todas as solicitações,
todas as exigências do espirito hu-
mano ávido de luz e de verdade.

Foi o que elle fez. Depois de
passar em revista outros systemas phi-
losophicose religiosos,jtilgando-os com
um critério e uma imparcialidade que
honram os seus intuitos, depois de
mostrar a superioridade das seitas dis-

Era uma faina que durava dia e noite,
mezes e annos, de encanecerem no seu
mourejar os que deixavam o caminho das
minas pelo trabalho de suavizarem os sof-
frimentos de seus semelhantes pelo amor
e pela caridade.

Essa visfto, mais do que as palavras da
preta velha, abalou os dois rapazes ; porem
o que os commoveu ao ultimo ponto foi
verem ao começo, cravado na fronte de
cada um dos trabalhadores, uma coroa de
espinhos — e, pelo correr do trabalho, e
por cada pessoa que erguia-se dos fra-
guedos sem mais sentir as dores, cahir da
coroa um espinho e engastar-se, em seu
lo<;ar, uma d'aquellas flores do campo,
que exliafa um perfume de nromatizar o
espaço em torno dos que as colhem por
amor de seus irmãos.

No fira, o quadro transformou-se em
outro :

Espessas trevas cobriam a terra, convul-
sionando até os profundos abysmos de
seu seio. Só havia um ponto luminoso e
firme como o rochedo que resiste ás tem-
pestades do oceano.

Todos correram para aquelle providen-
ciai asylo ; mas para chegar-se-lhe era
preciso subir por alta escada, e ao pri-
meiro degrau estavam postados dois
guardas, cujos olhos desferiam raios de
luz que cegavam.

Oh togados que passaram pelo campo
florido e pelos fratçuedos cobertos de iufe-
lizes chagados e seguiram para as minas,
foram os primeiros que correram para a
escada ; mas — oh desgraça 1 — os guar-das lhes disseram, como em vozes de
trovfto :

Trabalhastes pelas grandezas do
paundo, nfto tendes direito de subir oude
ellas nfto dfto para comprar um ponto em
que possais firmar o dedo minimo do
vosso p5.

E elles caíram por terra e foram en-
gülidos pela terra ! Aquelles, porem, que
preferiram colher as flores do céo,a amou-
toar riquezas da terra, foram recebidos
com cânticos, que diziam :

Sacrificastes aos pobres de Jesus ;recebei as fartas recompensas de vossas
boas obras.

(Continua.)

¦.'¦?,

¦'/a

-..

.!,*¦'¦;¦¦

*

«a

.'-"-'.¦.

-****^-i. ... .-•'¦'ii - :''!£'.*.„!,:



'. I '-'

¦s

sidentes ou * rotestantea, no ponto de
visla do livre exame, sobre a doutrina
do catholicismo, sem que, entre-
tanto, por si sós,' ellas sejam capazes
de resolver todas as questões propôs-
tas na actualidade relativamente ao
universo e ao homem; depois de estu-
dar a improtícuidade dos esforços da
escola positivista no sentido de crear
uma moral humana, sobre as bases
exclusivas de uma organização social
inattingivel com a exclusão da fé que
os seus sectários repellem, o amor pe-
netra desassombradameute uo dominio
do moderno espiritualismo e, mostrando
como a elle está indissoluvrlmente li-
gado o puro christianismo,que é a sua
base fundamental, chega á démonv-
tração positiva, terminante, racional',
de que elle—o moderno espiritualismo
—é o único que pode satisfazer Iodos
os reclamos da razão, robustecendo a
fé nos indecisos, fazendo-a brotar no
espirito de todosaquelles que odogma-
tismo absoluto impedira ao scepticis-
mo, fundando, n'uma palavra, o reino
de Deus na terra, pelo amor e pela
fraternidade entre todos os homens.

Referindo-se á doutrina positiva,
diz o autor:

« E' em vão que se preconiza a
moral, independente de toda a crença
e de toda a religião; a experiência
nos demonstra que quanto mais se os-
palham as concepções materialistas
e atheistas, mais se aubtrahera as con-
Bciencias aos principios de moralidade
e, por conseqüência, aos deveres queelles impõem. A desmoralização coin-
cide com a subversão das crenças.

<E' verdade que noa falam muito
de altruísmo; mas o altruísmo não ó
mais do que uma palavra vasia, uma
theoria desprovida de base e de sane-
ção. E'uma semente lançada na rocha
e condemnada a perecer, porque não
basta semear, é necessário ainda pre-
parar o terreno. As sabias noções do
altruísmo não seriam capazes de emo-
cionar e moralizar homena saturados
da idéa de que a lueta das necesai-
dades e dos interesses é a lei suprema
da existen^á, convencidos de quetodaa aa esperanças, todos o& jmpul-
sos generosos terminam no nada.>

Não sabemos que se possa, de boa
fé, contestar a verdade esmagadora
d'e8tes assertOB. E as doutrinas athe-
istas, contra as quaes é impotente
o ensino romano, estreito e dogmático,
afigura-se-no8 que nada poderão con-
tra as verdades fulgurantes da nova
revelação, que,apoiando-se de um lado
Bobre as descobertas e as conquistas
da sciencia humana e também sobre
as provas não menos «cientificas quelhe fornecem os phenomenos da nova
psychologia, e do outro lado sobre ob
ensinos do christianismo expungido
de todos ob enxertos humanos e to-
mado na sua essência pura e simples,
é a única que pode fornecer á huma-
nidade do nosso tempo, mais esclare-
cida do que as do passado, um ideal
compatível com esse estado de pro-'
gresso que já attingiu.

Porque nenhuma reforma de ordem
moral será viável se não fôr edificada
sobre as Jiases d'essa doutrina de Je-
bus, que encerra toda a verdade e toda
a luz de que carece o homem para so
guiar na vida e caminhar seguro ao
termo do seu destino. Ea doutrina
de Jesus é completada e esclarecida
pela nova revelação, de conformidade
com as necessidades do tempo e com
o grau de evolução do homem na
época em que vivemos.

< O christianismo — damos ainda
a palavra a Léon Denis — deve se
transformar, se libertar de todo ca-
racter sobrenatural e miraculoso,
voltar a ser simples, claro, racional,
sem deixar de ser um laço, uma re-
lação entre o homem, o mundo invi-
sivel e Deus. Sem essa relação não
ha crença forte, nem philosophia ele-
vada, nem religião que subsista. A

mas eiiv!
,1.

gião deve se desprender das foi1-
heeidas, inspirar-se mis des

cobertas modernas, mis leis da natu-
reza, nas prescripçoes da razão. >

D'ahi o consórcio dAestes dois ra-
mos da actividade intellectual do es-
pirito humano : -a sabedoria e a fó ;d'ahi a alliança da sciencia e da re-
ligião, que se completam, que se ex-
plicam e que já não ha razão de se
conservarem divorciadas dando-se mu-
tuamenfce um combato sem tréguas
ma- inútil.

«O espiritualismo moderno, athV
ma o autor com segurança, será o lor-

. r.eno em que essa aproximação se cf-
fectuará. Nenhuma outra doutrina
pode. fornecerá humanidade esta con-
cepção geral que,do mais baixo da vida
inferior, eleva o pensamento aos pin-caros da creação, a Deus, e íiga todos
os seres em uma cadeia sem fim.

< Quando esta concepção tiver pe-netrado nas almas, quando se tiver
constituído o principio da educação, o
alimento intellectual, o pão de vida de
todos os filhos dos homens, não ha-
verá mais possibilidade de separar a
sciencia da religião e ainda menos de
combater uma em nome da outra, por-
que a sciencia, confinada até agora
no circulo da vida terrestre e do mun-
do material, terá reconhecido o invi-
sivel e erguido o véo que oceulta a
vida fluidica ; terá sondado o outro
mundo para determinar-lhe as formas
e precisar-lhe as leis. E a existência
futura, a ascenção da alma em suas
innumeraveis moradas, não será mais
uma hypothese, uma especulação des-
nudada de provas ; será a realidade
viva e animada>.

Tal è a missão da nova doutrina que
se propaga por toda parte. Somente
ella, pelos seus methodos de analyse.
pela sua concepção geral do universo
e das suas leis. tanto na natureza phy-
sica, como na ordem moral, é capaz
de satisfazer aa aspirações do homem
moderno, demasiado esclarecido já
para se submetter á dominação do do-
gma estacionario e absurdo, bastante
fraco evacillante ainda paraae dirigir
por si só,, sem esse auxilio do alto-, quevem illuminar a ena razão, fortale-
ceudo-a, dignificando-a.

X
Procurámos até aqui, no desenvol-

viméhJo d'esta noticia, dar uma idéa
do plano geral do novo livro deLéou
Denis, ou, pelo menos, das principaes
questões n'elle tintadas. Por mais
que nos alongássemos, todavia, em
apreciações, a nossa prosa, desata-
viada e pobre, nunca seria capaz de
dar uma idéa aproximada d'essa obra
extraordinária, fadada ihdübitavel-
mente a um êxito completo, graças ao
renome laureado do seu autor, pon-tifice consagrado nas lides da nova
idéa, de que elle é um dos maisarro-
jados e dos mais intrépidos pioneiros da
vanguarda.

Seria inútil tentar exprimir aos lei-
tores uma idéa, por pallida que fosse,
do vigore da opulencia d'essas pagi-nas em que o autor soube vagar toda a
lúcida espontaneidade da sua alma de
philosopho, de pensador o de artista.
Ha em todas,, ellas, a par de um me-
thodo de analysta que conhece os seus
processos e sabe utilizar todoa os re-
cursos de uma. razão esclarecida, um
solido fundo de sabedoria persuasiva,
graças aos quaes tudo o que a doutrina
spirita encerra de bello, de verdadeiro
e de consolador é po3to em nm relevo
nítido e brilhante, subjugando o es-
pirito, convencendo-o e arrebatando-o.

Artista da palavra, que elle sabe
manejar com rara erudição, latiuo deraça, imaginoso e eloqüente, ao mes-
mo tempo que reflectido e analysta,
Léon Denis soube pôr todas essas po-derosas faculdades do seu espirito ao
serviço da propaganda da nova dou-
trina, que vem regenerar aa socieda-
deB e os povos, eera nenhuma obra as
revelou elle melhor do que n'csselivro

a
em que se sente,
rosei; o sopro de
bom e á verdade,
ser sempre uma
para os humildes.

palpitante e gene-
uma alma votada ao

— livro (pie ha de
fonte de consolação

uni esteio para os
vacillantèt, um elemento de convicção
para os descrentes', como uma ala-
vanca de destruição da hypocrisia
dominadóra em nome de um ideal santo
e amoroso.

Para todos os que não fazem da vida
um mercado de prazeres egoisticos,
para, es que são susceptíveis de um
ideai casto e elevado, páraosqüAsenutrem da aspiração de procurar fora
da materialidade da vida terrena um
alvo ao seu destino, para todos os quesão capazes de abnegação, de devota-
mento á causa da humanidade e do
bem, o livro de Léon Denis será um
evangelho d 3 inspiração e de encora-
jameiito aquelles santos estímulos.
Elle lhe3 trará os mysteriosos perfu-mes d'aquella terra da promissão em
que reinam a justiça o o amor sem
par, ífuraa eclosão de luz acaricia-
dora, envolvendo todas as almas que
se tornaram dignas, pelo soffrimento,
pela resignação e pelo trabalho, de
entrar na communhâo dos eleitos, —
eleitos pelas suas próprias obraB — e
que não cessarão de abençoar a mão
que os elevou, que os ajudou, i_'é8sa
jornada até as regiões sublimes do
infinito.

Aos spiritas, a leitura dYsse livro Be
impõe como um dever.

A todo o que ama o verdadeiro e o
bello, essa leitura ofFerecerá os mais
altos requintes do gozo esthetico,
essa espécie de volúpia do espirito
sentindo-ae fluetuar na harmonia, na
luze na verdade

O SPIRITISMO ANTE A SCIENCIA
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QUARTA PARTE
CAPITULO IV

.0 PERISPIRITO DURANTE A DESIN«ARNA-
ÇÃO. SüA COMPOSIÇÃO.

A. vida do espirito
(Continuação)

Já o dissemos, seria um grave erro
suppor que a vida spirita é ociosa ;ella é, pelo contrario, essencialmente
activa, e todo3 oa espíritos nos falam
das suas oecupações ; essas oecupa-
çõe3 differem necessariamente, se-
gundo o espirito é errante ou incar-
nado.

No estado de incarnação ellas são
rei itivas á natureza dos mundos quehabitam, ás necessidades que depeii-
dem do estado physico e moral d'esseB
mundos assim como da orgamzação
doa seres vivos. Os dados da sciencia,
expostos com luminosa clareza nas
Terras do Céo por Camillo Flamma-
riou, nos dão já uma idéa do que ó a
vida na superfície dos planetas do
nosso systema solar; o nosso fim nao
ó recomeçar o que tão bem fez o ce-
lebre astrônomo ; não falaremos senão
dos espíritos errantes.

Entre aquelles que attingiram ura
certo grau de elevação, uns velam pelocumprimento dos desígnios de Deus nos
grandes destinos do universo ; elles di-
rigem a marcha dos acontecimentos e
concorrem para o progresso de cada
mundo; outros tomam os indivíduos
sob sua protecção e constiiuera-se seus
gênios tutelares, seus guias espirituaes,
acorapanhamlo-os do nascimento á mor-
te, procurando dirigil-os na via do
bem ; é uma felicidade quando seua
esforços são coroados de suecesso.
Alguns incarnam-se em mundos infe-
riores para abi exercerem missões de
progresso ; elles procurara pelos seus
trabalhos, pelos seus exemplos, con-
selhoB, ensinamentos, fazer avançar

estes nas seieno.juH ou nas artes,nquel-
les na moral. Subtriè'fctém-se então
voluntariamente ás yie.issitudes de uma
vida corporea, muitas vezes pcnivel,no intuito de fazer o bem ; isso lhes é
levado em conta. Muitos, emíim, não
têm áttribuições especiaes ; vão portoda a parte, onde sua presença podeser útil, dar conselhos, inspirar boas
idéas, sustentar coragens desfallecidas,
dar força aos fracos e castigar os pre-sumidos.

Se considerar-se. o numero infinito
de mundos que povoam o universo, e a
quantidade incalculável de seres queos habitam, conceber-Be-ha que ha
meios de oecupação para todos os espi-
ritos; esses diversos trabalhos não têm
nada de penivel para elles; fazem-n'o
voluntariamente e sem constrangimen-
to, e sua felicidade é conseguir o queemprehendem ; ninguém pensa na
ociosidade eterna que seria um ver-
dadeiro supplicio. Quando as cir-
cumstancias o exigem, elles se reu-
nem em conselho, deliberam sobre a
marcha a seguir segundo os aconteci-
mentos, dão ordens aos espíritos quelhes são subordinados, e vão depois
onde o dever os chama.

Essas assembléas são geraes ou
particulares, segundo a importância
do assumpto ; nenhum logar especial
é reservado a easas reuniões ; o ea-
paço é o dominio doa espíritos; por-tanto ellas têm logar em geral nos
mundos de que se trata. Os espiritos
incarnadosifesses mundos e que tôrn
uma missão a desenpenhar, assistem
muitas vezes a essas reuniões. Em-
quanto repousa o corpo, elles vão bus-
car conselhos de outros espiritos, mui-
tas vezes receber ordens sobre a coti-
dueta que devem ter como homens.
Ao despertar não têm, é verdade, uma
lembrança precisa do que se passou,mas têm a intuição que os faz agir in-
conscientemente.

Pescendò na hierarchia, encontra-
mos espiritos meno3 elevados, menos
depurados e, por conseqüência, me-
n_s esclarecidos, mas que não dei-
xamdeser bons, e que, em uma ea-
phera de actividade mais restricta,
desempenham funcçOes análogas. Sua
acção, em logar de se estender aos
differentes mundos, se exerce mais es-
pecialraente sobre um globo determi-
nado, em relação com o seu grau de
adiantamento ; sua influencia é mais
individual e tem por objectivo actos
de menor importância.

Yera depois a multidão dos espi-
ritos vulgares, mais ou menoB bons
ou maus que pullulara em torno de
nÓ3. Elevam-se pouco acima da hu-
manidade de que repreaenta-n todos
os coloridos e de que são como que o
reflexo, porque têm todos os seus vi-
cios e virtudes ; entre um grande nu-
mero se encontram todos oa gostos,idéas, tendências, que tinham em
vida ; suas faculdades são limitadas,
seu julgamento fallivel como o doB ho-
mens, muitas vezes errôneo e imbuído
de prejuízos.

N'outros o senso moral está mais
desenvolvido ; sem terem nem graudesuperioridade nem grande profundeza,elles julgam mais judiciosamente e
condemnam o que fizeram, disseram,
ou pensaram durante ávida. Demais,'
ha isto de notável : mesmo entre ob
espiritos mais vulgares, a maior partetem sentimentos mais puros no estado
errático do que na incarnação ; a vida
spirita os esclarece sobre suas faltas,
e, com bem poucas excepções, arre-
pendem-se amargamente e lamentam
o mal que fizeram, porque soffrem
mais ou menos cruelmente. O endu-
reciraento absoluto é muito raro e não
é senão temporário, porque, cedo outarde, acabam soffrendo na sua posi-Ção, e pode-se dizer que todos aspi-
ram a perfeição, porque comprehen-
dem que é o único meio de sahir da
posição inferior em que se encontram.
____ (Continua)



' 
'.• 

;' 
¦'¦¦

:—¦—

\

ASSIGNATURA ANNUAL
Brazil • • •  6$000

pagamento adiantado
PCBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE

CADA MEZ
0R6ÁO DA FEDERAÇÃO SPJRITA BRAZILEiRA

ASSIGNATURA ANNUAL
Extrangeiro  7$000

pagamento adiantado
PUBLICA-SE NOS DIAS 1 M 15 DE

CADA MEZ
Toda correspondência deve ser dirigida a PEDRO RICHARD

Ibisio XVI

Congresso espiritualista
DE

LONDRES O
A's paginas do nosso illustrado col-

lega da Revue Scientifiqua et Morale du
Sp)iritisme fomos buscar o trabalho
com que illustramos hoje esta secçâo,
o qual foi lido pelo director intellectual
d'essa revista, nosso operoso con-
frade Sr. Gabriel Delanne, perante
aquelle congresso, produzindo ver-
dadeira sensação entre os espiritua-
listas inglezes que, como se sabe, são
infensos ao principio da reincarnação
dos espiritos na terra, divergindo as-
sim dos spiritas kardecistas — que o
são todos os latinos — a respeito
d'essa palpitante questão em que urge
que cheguem a um definitivo accordo
todos os espiritualistas.

Fez bem o nosso illustrado confrade
em preferir esse assumpto capital, e
agital-o no seio do Congresso Espiritua-
lista de Londres, porque d 'ahi 

pode
resultar a harmonização e a unifica-
ção de vistas acerca da nossa doutrina
e dos seus ensinamentos, tão necessa-
rias á uniformização da propaganda
por todos os povos da terra.

Notável pela forma e pelo fundo, o
trabalho do no^so collega da Revue im
põe-se á attenção e ao estudo dos nos-
sos confrades eleitores.

"'Cfò*'1 "- gUo d^ J««eiro — 1SQ8 — Setembrnl-¦¦¦ «^..i^,,,^,^^^ ^eieníhro 1
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Estudo
SOBRE AS VIDAS SUCCESSIVAS
(Memória apresentada pelo Sr. Ga-

briel Delanne)

Senhores :
Permitti-me antes de tudo, em nome

do Comitê de Propaganda instituído
pelo Congresso de 1889, em nome da
seccão franceza da Federação Spirita
Universal, em nome da Federação
Spirita Lyoneza e em nome da União
Kardecisti italiana, quo me nomearam
seu delegado, que vos apresente a sau-
dação fraternal. d'essas sociedades,
assim* como a segurança da sua inal-
teravel dedicação á grande causa queaqui reúne representantes do mundo
inteiro.

Depois dos Congressos de Bruxel-
Ias, de Bai celona, de Paris, o de Lon-d res affirma a vitalidade sempre crês-cente do spiritismo.

N'este anno do cincoentenario, ó
grato constatar que a humilde plantadesabrochacfa em Hydesville tornou-se
uma arvore gigantesca cuja opulenta
ram ária se estende por sobre todas as

nações. Não ha exemplo, na historiade uma sciencia religiosa, cujo desen-volvimento tenha sido tão 
' 

rápido ecuja dipsãò tenha sido tão geral comoo desta grande doutrina. Este sue-cesso sem precedente é d.-vido á for-
ça de convicção que o facto traz eni siEste século, que assistiu á realiízaçãó de extraordinários progressosem todos os ramos dasciènciá, mar-cará, todavia, a sua culminância, nocorrer dos tempos, por uma dèsCobér-
ta sobre todas grandiosa : a dà de-monstração experimental dà existem
cia da alma e da sua immortalidade.

O gênio humano produziu maravi-lhas. As condições physicas da exis-teneia têm se modificado para melhoralem das mais optimistas esperanças
de ha um século, e, a despeito d'es;samudança, um surdo mal-estar agita os
povos modernos.

E' que a nossa época soffre uma
perturbação profunda em virtude dodesaparecimento gradual das antigas
crenças que, com a sua velha ba°'a-
gemde milagres, de dogmas, de mys-terios, vacillam aos repetidos golpes,da sciencia. As descobertas scienti-
ficas, desde Galileu, têm mói ificado
singularmente as nossas concepções
acerca do universo, ampliando-nos oshorizontes.

O nosso pequeno globo não é mais
o centro do mundo, mas um modesto
asteroide na innumeravel multidão
das terras do céo, e no infinito senti-
mos palpitar ávida universal de queingenuamente suppunhamos ter o mo-
nopolio.

A estes conhecimentos positivos cor-responde um ideal novo, que as for-mas envelhecidas de urna religião de-crepita, de ha dezoito séculos, não
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Existe uma hygiene da alma tão in-cuspensavel á sua felicidade como osau para o corpo physico as prescrip-Coes da sciencia. Se nos desviamos
d essas regras, tudo 6 para nós dos-
graça e s.ofifrimento. O ràáterialismo
ÇQn|mporaneo ensaiou a promulga-
çao de uma moral baseada puramente&o ie as relações dos homens entresij istoe, .ol-.re a utilidade ; mas quemnao percebe quanto é chimerica essatentativa !

_ A solidariedade é uma palavra va-sia de sentido para o egoísta, Como fa-zer compreenderão (pie é rico, felize bem nutrido, que elle deve amparo e
PVOtecçao-ao pobre, ao doente, ao fra-
ÇO^ue lhe .importam esses soffri-mentos que elle não experimenta? Por-
que fe imporia elle privações em bene-hciode pessoas que lhe são desço-uliecidas V Não faz mal a ninguém • oacaso o favoreceu, — aproveita-sed iss|,_ porque a vida é curta e é ne-cessano apressar-se a gozar o mais
poss vel antes do anmquilamentofinal;

. Este raciocínio, consciente ou não,e o de todo materialista convencido.
Elle se traduz na massa geral dos tra-balhadores por um rancor semprecrescente contra os privilegiados, e,nas almas ternas e fracas, por umdesgosto da vida, ao qual se devea assombrosa recrudeecencia de sui-cidios que hoje em dia se registram.

Ha um largo tempo quea nossa dou-
traia offerece o remédio para esses
males. Ella é o balsamo consolador
que sara todas as feridas, ao mesmo
tempo que é a explicação do enigma
da vida. E' preciso que ella se torne
cada vez mais conhecida, para quefaça ívflorir a esperança nos corações

j as attestações firmadas pelas mais
[ altas autoridades do mundo sábio.

E' com profunda satisfação quesou o interprete dos spiritas francezes
e italianos, para constatara admiração
sincera que elles tributam a esses ho-
mens illustres que tiveram a coragem
de proclamar a verdade.

Os immes de Alfred Russell Wallace
e (ie Crookes estão já inscriptos no
Pantheon da sciencia contemporânea;
elles souberam conquistar os primeiroslogares no areopago dos sábios, mas a
sua gloria será exalçada ainda pelanobreza d'essa attitude que os con-
stituiu os corajoso-; campeões da nova
sciencia. O esplendor d'estes grandesnomes não nos deve fazer esquecer que,desde a origem dos phenomenos, o
Novo Mundo teve seus apóstolos con-
victo-'. Não pos-u) fazer uma enumera-
ção, que seria fatalmente incompleta e,
por conseguinte, injusta para com os
esquecidos, mas não é possível passarem silencio os nome.s celebres de Ro-
btnto Hare, Mapes, do juiz Edmonds,
de Robert Dale-Owen, cujos traba-
lhos conquistaram tantos adeptos paraas nossas idéas. Seria ingratidão não
mencionar também, entre os obreiros
da primeira hora, Barkas, de Morgan,
Yarley, Stainton Moses, cujas invés-
tigações tantas vezes nos serviram nos
nossos estudos e nas polemicas com osnossos adversários.

A Europa não se conservou estranha
a es?e grande movimento. Na Alie-
manha, o astrônomo Zollner e os pro-fessores Weber, Schreibner, Fechner,
Ulrici, affirmaram categoricamente osfactos. NaRnssia, é Aksakof que com-
bate valentemente na defesa do spiri-
tismo. A Itália, desde os primeirosmfím safew lhf.7'rr ,'1° :"aYlm: é ami m^mms t^ss «m sssss

(*) Ver os números
gosto.

de .1 e 15 de

procede d'esse divorcio emre a seieiiciaeaíé. Cumpre-nos reagir con-tra as fallazes chimeras do materialis-
mo ; mostrar que nem tudo é falso nosensinos religiosos ; que o homem, poruma intuição profunda, conheceu emtodos os tempos a sua verdadeira na-tureza immortal e sentiu repercutir
em sua consciência o echo, mais oumenos enfraquecido, dos eternos prin-cipios de justiça, de caridade e deamor que, não raro velados, desfigu-
rados muitas vezes, foram, entre-
tanto, os seus guias tutelares. A Pro-
videncia fez surgirem missionários em
todas as nações para pregarem a mo-
ral eterna. Confucius, Budha, Zoro-
astro, Jesus, são as grandes vozes (pie
ensinaram uma doutrina idêntica sob
diversos aspectos. Renovemos os an-
tigos syinbolos, mostremos que elles
foram adulterados pelo liehen das ida-
des, desfigurados pelos interesses mim-
dano3, mas que elles são o própriofundo da verdade — o único caminho
que conduz á felicidade.

E' em vão que se tem procurado fa-
zer tal mia rasa do passado ; nenhuma
solida construcção se pode levantar
sem apoiai a sobre a immortalidade.
O conhecimento preciso da lei moral,
tendo por saneção a vida futura, é o
único capaz de refrear efflcazmente os
vicios e as paixões.

intestinas. Os nossos brilhantes sue-
cessos não nos devem fazer esquecer
quê não passamos ainda de uma ínfima
minoria e que ha milhões de almas
presa detodosos terrores da duvida.
Façarnos uma activa propaganda no
sentido de trazer ao conhecimento do
ptil.dico as provas convincentes que de-
monstram a inanidade das theoria-
negativas. Possuímos hoje armas suf-
ficientes para dar combate com a se-
guratíça do triumpho final. O passadoresponde pelo futuro.

O spiritismo desenvolveu-se so.b os
fogos cruzados das zombadas,dos saí-
casmos, das injurias e das calumnias.

As manifestações espirituaes foram,
em sua origem, reputadas embustes,
e as revelações dos espiritos consi-
deradas divagações. Essas ádversidá-
des opprimem todas as reformas no
nascedouro; é a incubação dolorosa,
mas necessária, que propina o ba-
ptismo aos grandes movimentos phi-losophieos. listão galgados os primei-ros estádios e a situação se modificou
profundamente de ha vinte cinco annos
para cá. Em todas as partes do mundo
investigadores scientificos têm feito
pesquizas longas, minuciosas e preci-sas. Inidando-as, na sua maior parte,
possuídos de sentimentos hostis, a suaconversão teve, por isso, um suecesso
maior, e hoje contam-se por ceuten. v^^X^ZS^^Z

capitão Volpi, o professor Falcomer
o professor Chiaia e, no numero dos
que ficaram convencidos da realidade
das manifestações, os nomes celebres
deLombroso e de Schiapparelli. NaHespanha os spiritas formam legião
e o professor Otero, materialista exal-tado, na sua própria expressão,foi obri-
gado a abater as armas diante daevidencia. Nos paizes da língua fran-ceza a escola spirita conta em suas fi-leiras escriptores como Eugênio NusLéon Denis, Chaigneau, Metzger, Gar-dy, Bouvéry, Paul Grendel, Dr. Mou-tin, Dr. Chazerain, Dr. Dupouy DrDusart. !

Camillo Flammarion, o Dr. Gibier, oDr. Ch. Richet, o coronel de Rochas' oSr. de Fontenay, em terrenos visinhos
do nosso, batalham contra a ignorância
e o preconceito. Mas na França, muiioantes (Pestes investigadores, é precisocitar um nome illustre cuja obra teveuma importância preponderante nos
paizes de raça latina: refiro-me a Al-lan-Kardec.

Pensador profundo, sábio e eruditoAU.in Kardec foi levado, desde 1855'ao estudo dos phenomenos do spiritis-mo. O seu espirito sagaz não levoumuito tempo a descobrir o lado positivod essas manifestações que permittiamentrar em relação com as almas que nos
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prehendeu o vasto alcance d'esse facto
extraordinário e.depois de alguns annos
de estudo, publicou 0 livro dos espi-.
ritos que obteve um sucesso notável.
Vieram em seguida 0 livro dos médiuns,
0 céo e o inferno, 0 evangelho segundo
o spiritismo e A Gênese, que expõem
a doutrina de um modo tão claro, tão
logico,que foi ellaadpptada pela maioria
dos adeptos. Esse ensino não repre-
senta inteiramente a sua obra pessoal.
Elle declara que o seu papel limitou-
se a reunir e coordenar os dados que
lhe vinham dos mais diver os centros
de estudos. A tarefa, de separar o joio
do bom grão. era difflcil.

Babeis, senhores, quanto são varia-
veis em sua qualidade as informações
que nos chegam pelo vehieulo dos
médiuns, fira preciso apreciar o grau
de confiança que a razão permittia
dispensar-lhes, distinguir as idéassys-
temáticas, individuaes e isoladas, das
que tinham a saueção geral dos espi-
ritos, as utopias das idéas praticas;
excluir as que eram visivelmente <U'*-.
mentidas pelosdados da sciencia posi-
tiva e da lógica sadia ; utilizar as
informações fornecidas pelos espiritos,
mesmo da mais Ínfima esphera, para
o conhecimento do mundo invisível e
d'isso formar um todo homogêneo.

Foi essa a grande tarefa que Allan
Kardec desempenhou magistralmente;
e o seu nome. venerado em n uitis-
simas regiões do globo, sel-o-ha por
toda parte, quando lòr comprehendida
toda a elevação philosophica do seu
ensino. Não posso fazer-vos melhor
comprehender a largueza de suas
vistas do que citando o que elle disse a
respeito da marcha evolutiva do spiri-
tismo ; vereis que elle estava muito
longe de formular um credo infallivel
e que, mais do que ninguém, sentia
que estava-se apenas nas premissas de
uma sciencia infinitamente vasta, pois
que ella tem por objectivo fazer-nos
conhecer as nossas origens e os nossos
fins.

Eis aqui como se exprimiu elle
acerca do futuro do spiritismo:

«O spiritismo não estabelece como
principio absoluto senão o que é de-
monstrado com evidencia, ou o que
resalta logicamente da observação.
Attingindo todos os ramosda economia
social, aos quaes offerece o apoio de
suas próprias d< scoLtrtas, elle assimi-
lará sempre 'todas as doutrinas pro-
gressivas, de qualquer ordem qne
sejam, chegadas ao estado de verdades
praticas e sabidas do domínio da utopia;
sem isso suieidar-se-hiá ; deixando de
ser o que é, elle mentiria á sua origem
e ao seu fim providencial. 0espiritismo
caminhando com o progresso, nunca
será supplantado, porque, se noras des-
cobertas lhe demonstram que elle está
em erro sobre um ponto, elle sr> modi/i-
cará quanto a esse ponto ; se uma nova
descoberta surge, elle acceita-a.»

E' reportara!o-me a esses methodos
e a esses sábios conselhos, que me
proponho estudar aqui utua theoria que
se pode apoiar seguramente sobre
factos bem estabelecidos pela experi
mentação, e que encontra na hypothese
da evolução um solido apoio: é a das
vidas suecessivas.

Não ignoro que esta questão tera
sido muito contiovertida o que divide
os spiritas em dois campos; mas, re-
parando bem nos factos, nota-se que
as divergências de escolas não são
fundamentaes. Os spiritas latinos
admittem que o espirito pode viver no
espaço ou reincarnar-se em outros
mundos, desde que purificou sufficien-
temente sua natureza para obter esse
progresso, ao passo que os spiritas
anglo-saxonios não admittem, geral-
mente, como possível o regresso á terra
e acreditam em uma progressão im-
mediata.

O spiritismo, não possuindo culto,
nem dogma, nem orthodóxia, permitte
sempre esta livre discussão (jue con-
gtitue a sua força soberana ; e porque '

a reincaruação é a crença adoptada
por alguns milho s de adeptos, é que
pareceu urgente aos spiritas que re-
presenfo solicitar a attenção do Con-
gressopara esse ponto importantíssimo.

.% :»liii3k Iminsau i
E' ird, antes dr tudo. fixar as idéas

acerca do modo por que se deve e?>.-
carar a alma. porque, conforme a
considerarmos uma entidade ideal fora
do espaço ou do tempo, ou uni ser de
algum.i sorte dependente d'essas con-
(lições, as conseqüências praticas que
d'al i deveremos tirar serão intei-
ramente differentes. Não acrediteis,
^^\-\ ores, que seja intenção minha
abalauear-me a discussões metaphysi-
eas. o que seria fazer-vos perder um
tempo precioso ; desejo afcer-mè á
observação dos factos e ás deducçõès
immediitas que d'elles naturalmente
decorrem. O spiritismo é, no ponto de
vi-ta daphenomeriologia, a psychòlogià
experimetital em sua iutegralidade,
porque abrange o estudo da alma
durante a vida e depois da morte.
Todos, os phenomenos do inágne-
tismo, do hypnotismo, da psychòlogià
physiológica contêm-se em uma ex-
plicação geral, muito simples e
muito racional, se quizermos ponderar
novos elementos que nos são fornecidos
pela experimentação spirita. K' indis-
pensa vel um severo methodo critico
para deduzir o ensino que se destaca
dos factos, e, tendo muito em couta
novas descobet tas da sciencia, devemos
pòr-nos em guarda contra as opiniões
pess aes dos experimentadores, que
são, na maior parte das vezes, precon-
cebidas.

As investigações experimentaes dos
psychologos contemporâneos não at-
tingiram de modo algum a unidade da
alma. proclamada [tela antiga philo-
sophia.

Todas essas expressões novas : des-
aggregação mental, alteração da per-
sonalidade, entidade somnambnlica in-
consciente ou snb-cousciente,applicam-
se a phenomenos que teriam por fim
demonstrar que a unidade do eu é uma
illusão; que a alma não tem existência
individual ; que ella não é mais do
que um agrupamento de phenomenos
ligados pela memória, sendo, porém,
esses estados distinctòs entre si, de
alguma sorte autônomos, de maneira
que podem formar syntheses que são
consciências secundarias, independeu-
tes da consciência normal, por esta
ignorada.

Diz o Sr. Ribot: « a unidade do eu,
no sentido psyéhòlogicò do termo, é a
cohesão, durante um dado tempo, de
um certo numero de estados lúcidos de
consciência e de uma multidão de es-
tador physiologicos que, sem serem
acompanhados de consciência como os
seus congêneres, agem tanto como elles.
Unidade quer dizer combinação. »(£es
mçãadies de Ia personalitè.)

Estas affirmações que fazem da alma
uma variável aggregação de cohscien-
cias diversas, sem unidade substancial,
são destruídas pelo facto spirita.

O ser pensante não é uma resul-
tante do organismo, visto como per-
siste depois dadesaggregação do rmrpo
e prova que conservou integralmente
todas as suas faculdades; estas eram.
pois, independentes do invólucro car-
nal; como, porém, pode revelar-se-nos
ainda, não possuindo mais instrumento
para agir sobre o mundo physico?
Esta questão é muitíssimo séria, porque
foi, em grande parte, a causa determi-
nante da incredulidade geral que aco-
lheu o spiritismo em seus primeiros
passos.''Os próprios espiritos divergi-
ram era sua resposta.Elles revelaram a
pri tensão de possuir um eorpo ethereo,
que era tão real para elles como o é
para nós o corpo physico. Esta conce-
pção de um invólucro da alma não é
uma idéa nova; foi conhecida desde
a mais remota antigüidade. E' o
Linga Sarira dos hindus, o Bai dos

egypcios, o Nephesh dos hebreus,
o Õchema dos gregos, o corpo espi-
rir, mldeS. Paulo, o corpo aromai de
Fotirriér, astral dos occultistas, final-
mente o perispirito dos spiritas fran-
cezes.

Existe real ¦ ente esse corp > ?
E'o (pie parece perfeitamente estabe-

lecido pelo testemunho dos espiritos,
pela affii inação dos somnambulos, dos
médiuns videntes e pelos phenomenos
da pliotograpliiá spirita e das molda-
gen- de formas materializadas; pare-
cem comtudo, a defensores eminentes
das nossas crenças, taes como os Srs.
Wa lace e Àksakóf, que as phòtogra-
pliias e as materializações não eram
provas absolutas de que os espiritos ti-
vess-un, no espaço, as formas com que
se nos apresentam. Este pensamento
acha-se expresso repetidas vezes no
livro tão bem documentado, Animisme
et Spiritisme, que o sábio russo consa-
grou á refutação das theorias do Dr.
Hartmann.

Eis aqui uma das passagens (pa-
giua 57 ) em (pie *'-sa maneira de ver
é nitidamente exposta:

«O Sr. L wes recommendou ao
comitê da Sociedade Dialectiea, que
havia sido encarregada do exame da
questão spirita, que fizesse cuidado-
samente a distineção entre os factos
e as deducçõès.E' isso particularmente
necessário quanto ás photographias
spiritas; não sendo obra dain ervenção
Iraniana, as form-is humanas que n'a-
quellas apparecem podem ser de ori-
gera spirita, sem serem, por isso, ima-
gens de «espiritos».

«Muitas coisas militam a favor da
supposição de que, em certos casos,
essas imagens resultam da acção de
seres inlellectuaes, invisíveis, masque
são distinctòs d'ellas. Em outros casos
esses seres revestem uma espeie de
materialidade perceptível pelos nossos
sentidos, mas, mesmo n'este caso, não
se segue que a imagem creada seja a
verdadeira imagem do ser espiritual.

«Pode ser que seja isso a reproduc-
ção da antiga forma perecível, sem os
attrihutos ter stres, aos quaes o espi-
rito recorre para estabelecer a sua iden-
tidade».

líst i opinião, tão opposta aos re-
sultados da observação, é puramente
philosophica; repousa na supposição de
qoe existe em c;.da um de nós uma per-
sonalidade soninambulica dotada de
uma actividade que lhe é própria, po-
di mio agir sem participação da nossa
consciência normal e caracterizada,por
unia memória completa, pela percepção
directa do pensamento de ou>rem e
pela clarividencia. Seria esse ser,
essa monada,o único que sobreviveria;
não teria a forma humana, não revés-
tiria esta senão para se manifestar no
mundo dos phenomenos.

Tentarei mostrar adiante que os
phenomenos attribuidos a essa segun-
da individualidade pertencem á alma
e que se produzem quando se afrou-
xam os laços que prendem ao corpo o
principio espiritual.

Se parecem estranhos á conscien-
cia ordinária, é porque estão fora da
memória normal ; não necessitam,
porem, de modo algum, da creação de
urn eu superior, hospede ignorado e
mais poderoso do (pie nós, espécie de
ferpuer á modairaneza.

O spiritismo reivindicou, desde a
sua origem, a demonstração da so'.re-
vivência do principio individual depois
da morte.

Ora, não é possível conceber uma ai-
ma Bem um corpo (pie a individuali-
ze, porque ella não poderia pensar,
no sentido que damos a esta expres-
são : ella não seria capaz de subtra-
hir se totalmente ás condições de es-
paço e de tempo, sem cessar de exis-
tir. Se isso se pudesse admittir, ella I
tornar-se-hia alguma coisa de incom- J
prehensivel para a nossa razão. O es- i
tudo nos mostra de um modo incontes-

tavel que ha leis inevitáveis ás quaesestão submettidos todos os seres pen-santes.
E' em virtude d'essas leis que não

podemos estar presentes em dois lo-
gares ao mesmo tempo, ou vencer
mais do que um certo espaço em um
determinado tempo. As sensações e
os pensamentos são também limitados
em numero durante um tempo dado.
D'a'd se segue que, se podemos muito
facilmente imaginai1 que uma intelli-
gencia superior á nossa e, entretanto,
finita, seja submettida a condições
muitíssimo differentes depois: da morte,
não podemos conceber uraa intelligen-
cia absolutamente isenta de toda su-
jeição, isto é, de um corpo. E' esta,
aliás, a opinião do Sr. Hartmam.

«Sese pudesse demonstrar, oiz elle,
que o espirito individual persiste de-
pois da morte, eu concluiria d'ahi que,
apezar da desaggregação do corpo, a
substancia do organismo persistiria sob
uma forma inalienável, porque só com
esta condição posso figurar-me a per-
sistencia do espirito individual.» E' o
que pensam os spiritas kardecistas,
que vêem no perispirito essa forma in-
separavel.

Não perco de vista que a qne->tão a
tratar é a das vidas suecessivas, porque
a existência de ura invólucro fluidico,
indestructivel, conservador da indivi-
dualidade, é a própria base d'esta
theoria. Corro porem, os factos devem
ser os nossos mais preciosos guias,
abandonemos os argumentos philoso-
phicos para descobrir a verdade me-
diante outro methodo.

Possuímos, no momento actual, do-
cumentos positivos, em numero suffl-
ciente, para responder a esta grave
questão ?

E' convicção minha que os trabalhos
emprehendidos ha trinta annos por in-
vestigadores scientificos bem reputa-
dos permitte'.! transferir á sciencia
este problema da philósophia e suhsti-
tuirconcepções metaphysicas porfactos
precisos. Em apoio do meu modo de
pensar me parece necessário esta-
belecer :

l? Que a alma humana acha-se revés-
tida, durante a sua passagem na. terra,
de um invólucro invisível denominado
perispirito,—de peri, ao redor, e spiri-
'us, o espirito;

2? Que depois da morte esse invólucro
não se. destròe;

3? Que o estudo das propriedades
d1 esse corpo espiritual obriga a concluir
que a alma existia antes do nascimento
terrestre ;

4? Que è somente na terra que essa
evolução se poude effectuar.

{Continua.)

NOTICIAS

MO NUNES DOS SANTOS
Despacho telegraphico recebido por

um dos nossos companheiros trouxe-
nos a noticia de haver desincarnado em
22 de agosto transacto, na cidade de
Penedo, Estado de Alagoas, o nosso
joven confrade cujo nome epigrapha
esta noticia. E assim, em pleno florir
das esperanças, pois que pouco mais
de vinte annos eontava elle, perdeu a

mm"

causa spirita um dos mais novos mas
dos não menos dedicados apóstolos que
a s erviam.

Cedo, e como se o empolgasse o
presentimento da bievidade de sua
passagem ua terra, começou João
Nunes dos Sautos a votar-se á propa-
ganda dos sublimes preceitos que en-
cerra a nova doutrina, e foi n'esta
capital, no seio da Federação Spirita
Brázileira, que elle fez as suas primeira

. ,. MMn.
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armas, tendo sido eleito l.ibliotheeario
no periodo administrativo de 1895,
cargo que exerceu com boa vontade e
com dedicação, deixando-nos de sua
fraterna convivência as mais gratas
recordações.

Accomettido de uma affecção de
fundo tuberculoso, á que tão breve
devia succumbir a sua delicada orga-
nização physica, afastou-o do nosso
seio a necessidade de procurar no
ameno clima do seu Estado natal uma
suavização á enfermidade incipiente
que o minava, mas nem com isso se
julgou no direito de fruir o repouso
que o seu estado reclamava e, na ei-
dade de Penedo, que acaba de aban-
donarernprehendendo a grande viagem
do infinito, aproveitou elle a sua per-
manencia, por assim dizer, forçada,
para erguer uma humilde tenda votada
ao culto das verdades spiritas e alli
fundou A União, jornal de propaganda,
a que elle consagrou o melhor de sua
actividade e de sua dedicação.

No balanço dos serviços prestados
a causa do spiritismo no Brazil, é pos-
Bivel que não avulte o Baldo era favor
d'esse humilde e obscuro trabalhador
daB primeiras horas, mesmo porque
lhe foi exiguo o tempo para a acqui-
sição de um largo patrimônio de ser-
viços; mas o que é verdade, o que
nos julgamos no dever de constatar
iPestas columnas é qne em boa von-
tade activa e diligente poucos o ex-
cederão e que elle soube diguamente
aproveitar oBeu dia, tão curto quão la-
borio80.

Simples e bondoso de coração, alma
aberta ás Bantás inspirações do bem,
João Nunes dos Santos conquistava

FOLHETIM (15)

CASAMENTO E MORTALHA

amigos em quantos tinham a fortuna de
se lhe aproximar, contemplando de
perto as manifestações espontâneas e
sinceras de um espirito apparelhado
para a grande obra da regeneração,
que foi o seu escudo.

N'elle a Federação perdeu um ex-
cellente companheiro que nutríamos a
esperança de ver de novo um dia. ao
nosso lado, n'este trabalho de abrir
brecha, atravéz dos preconceitos da
sociedade indifferente, para apassagem
da sagrada cohorte dos missionários
da verdade cujo caminho preparamos;
mas se, com a Federação, perdeu
n'elle a causa spirita um dos seus ba-
talhadores na terra, ganhou elle o
prêmio merecido pelo seu perseverante
labor, e no espaço sem termo em que
agora irradia livre e satisfeita a sua
bella alma, melhor e mais efficazmente
poderáelle objectivaros seus esforços,
trabalhando, nos recessos do invisível-,

por completar a sua obra começada
entre nós.

Rendendo ii'estas columnas a ho-
menagem á que tinha direito o nosso
bom e saudoso companheiro, o Refor-
mador não preenche uma formalidade
banal : cumpre um grato e imprescri-
ptivel dever.

POR

Primeira Parte
XV

Àquelles quadros diziam perfeitamente
com os conceitos da valha mfte Martha, e
os moços, tocados por uns e por outros, to-
maram„caiusigo mesmos o compromisso de
aproveitarem a luz que elles lhes deram.

Em vez dos banquetes e dos bailes com
que eram miraoseados, naquelle dia, os
novos doutores que tinham familia na
corte, tiveram Júlio e Martim um singelo,
mas variado jantar preparado pela Bua ve-
lha Martha, que esmerou-se em produzir
maravilhas da arte culinária.

Em vea das loucas alegrias que enchi-
am o coração de seus companheiros, ti-
veram os nossos bi ns amigos um dia e
uma noite de serias e profundas medita-
çOes.

Quando rompeu a aurora do primeiro
dia de sua vida verdadeiramente social,
cumprimentaram-se com a seriedade de
•spiritos amadurecidos, e elles, naquellas
horas de reflexfto e de muda concentra-
çao, transfiguraram-se moralmente, de
modo a substituírem aquella dolorosa ex-
clamaçfto : tudo está acabado, por esta ou-
tra, que foi a troca de suas saudações, ao
ergueram-se da cama : a obra, que agora
6 que vamos começar a viver.

Júlio era pobre ; mas o Martim ia rece-
ber a sua legitima de pae e mae, que, se
nfto era uma riqueza, ara de dar-lhe vida
folgada, com economia.

Os dois amigos mudaram-se do seu ama-
do sotao, com aquella terna saudade cora
que Phylactetes disse adeus ft gruta onde
viveu por todo o tempo do abandono de
seus companheiros de empreza contra
Troya.

Estabeleceram residência no Rio Com-
prido e esorlptorio na rua dos Pescadores.

Aqui, no centro do commercio, nem um
chamado durante os seis primeiros mezes,
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Um caso dos mais extraordinários
produziu-se. em dezembro de 1893,
em uma sessão realizada em Helsin-
górs [Finlândia] pela Sra. Espé-
rance, facto que projecta uma viva luz
sobre os mysteriosos phenomenos de
materializaçao, e que confirma, pela
ftstaepelo tteto de muitas testemunhas,

entretanto que la, no bairro pobre, foram
cahindo na rede uns peixinhos, como di-
zia o Júlio, que, apezar de muito mudado,
conservou sempre a jovialidade dos tem-
pos escolares.

Foram cahindo na rede alguns peixi-
nhos, mas, coitadinhos, tfto magros que
nfto davam para a consoada dos rapazes.

Isto, porem, nfto fazia que elles se es-
quivassem ft magra pesca, antes parecia
concorrer para sua maior diligencia.

E o caso foi que, em pouco tempo, jft
lhes escasseavam as horas para acudir aos
que os procuravam, daudo-lhes o mais glo-
rioso dos títulos : o de médicos dos po-
bres.

Dalli voou a fama de seus nomes para a
cidade, onde tinham o escriptorio, jft ago-
ra insufficiente para a grande concurren-
cia de consultantes.

Ganhavam aqui para despender alli,
tfto exactamente que, quando chegava o
fim do anno, seu balanço aceusava i:m
grande lucro, mas seu cofre estava tisico.

Em compensaçfto, o coração estava cheio
de riquezas que a traça nfto roe e que a
ferrugem nfto come : e a consciência? Oh !
esta exultava, banhada num oceano de ef-
fluvios tfto leves, tfto límpidos, como deve
ser o ar que respiram os habitantes dos
mundos celestes.

Sim ; o céo começa na terra para aquel-
Ias que sabem praticar a lei das leis : o
amor de Deus e o amor do próximo, dou-
de decorrem todas as sublimes virtudes
que constituem a aureola gloriosa dos bem-
aventurados, especialmente a caridade,
que e a dilecta íilha de Deus.

Correspondentemente, o inferno come-
ça na terra ; porque inferno é o fogo devo-
rador que se gera das paixões e praticas
condemuaveis,e que,portanto,nasce com a
culpa e ateia-se até\ requeimar a alma, na
razfto da persistência e do maior grau de
culpa.

Os nossos bons amigos encontravam
agora tanta satisfaçflo em nfto poder ir ao
theatro ou a um baile, por lhes faltar o di-
nheiro, despendido com seus clientes po-
bres, quantas era, em seus tempos de rá*
pazes, a contrariedade que lhes causava a
falta de qualquer coisa que lhes tolhia o

o que até a presente data não era se-
não um postulado ti teórico exigido pela
lógica.

Em todos os tempos foi reconhecido
pelo spiritismo qne o phenomeno de ma-
teriálização se produz a expensas do
corpo do médium, que fornece o.s ele-
mentos necessários, isto é, que um
certo grau de desmaterialização do
médium corresponde ao começo ine-
vitavol do phenomeno de materializa-
ção do espirito. Mas ainda ningue ¦¦ se
tinha decidido a levar esta theoria
aos seus últimos limites, a tirar as
conseqüências extremas que deviam
d'ahi se deduzir absoluta e lógica-
mente.

De um lado escasseavam dados e ob-
servaçõesdireetas que justificassem essa
conclusão; de outro, o facto extraor-
dinario de desmaterialização, que é
forçoso agora admittir [ e que, entre-
tanto, não é mais extraordinário do
que o da própria materializaçao a que
já nos vamos habituando ], explica suf-
ficièntemente porque elle ainda não
foi expressamente formulado e admit-
tido em geral.

Temos, entretanto, um facto (pie dá
o direito de nos exprimirmos com mais
certeza; é o que vamos ensaiar.

O estudo dos factos mediumnicos
nos leva a admittir três espécies de
materializaçoes:

l.a À materializa ção invisível, que
devemos admittir indirectamente, ven-
do-se movimentos de objectos que só-
mente um órgão humano invisível po-
dia provocar, como o indiquei na obra
Animisme et Spiritisme, e tendo-se as
sensações de contactó que se exp-^ri-
menta nas sessões meio obscuras e que
se attribue a u'a mão, embora esta
fique invisível.

Esta supposição estáconfirmadapelos
factos em geral da photographia trans-
cendental. e em certos casos particu-
lares d'esse gênero de photographia,em
que a vista e o tacto das formas i:i-
visiveis á vista normal são confirma-
dos pela photographia. Taes são, por
exemplo, as photographias de Beattie,
assim como as de Mumler, em que a
Sra. Conant, o famoso médium ame-

gozo de qualquer daquelles divertimentos.
Nfto iam ouvira Dagrua, a Charton, o

Taraberliek espalharem as harmonias di-
viuas das composições de Verdi ou de
Bellini, mas sentiam soar-lhes aos fcympa-
nos accordes muito mais arrebatadores do
que os do Trovador, muito mais dolentes
que os da Norma.

Prosavam, se algum desgraçado nfto
lhes vinha roubar aquella agtudavel dia-
tracçfto,chamando-as paraacudirem aonde
havia dores e gemidos, ao que nunca se
negavam, fosse no alto da montanha, fosse
d qualquer hora da noite, fosse em noite
borrascosa.

O medico, o verdadeiro medico é isto :
nfto tem o direito de acabar a refeição, de
escolher a hora, de inquerir se está longe
ou perto o gemido que lhe chega aos ou-
vidos, a pedir-lhe, ao menos, o balsanio
da consolação, que jít (5 summa caridade.

O que nfto açode, por estar com vi-
sitas, por ter trabalhado muito e achar-se
fatigado, por ser alta noite, ou ser mau o
tempo, ou ficar muito longe e muito alto o
logar para onde 6 chamado ; o que, so-
bretudo, pede um carro a quem nfto tem
eom que pagar a receita, como meio de se
esquivar ou de sondar se o chamado lhe
rende, e, na falta, diz ao que lhe chora â
porta : « chame outro », esse nfto 6 me-
dico, é um negociante de medicina, (pie
trabalha para recolher capitule juros do
que gastou para se formar. Esse ô um des-
graçadõ, què manda para outro o anjo da
caridade (pie lhe veiu fazer uma visita e
que lhe trazia a única esportula que podia
aliciar a sôde de riquezas de seu espirito,
porque 6 a única que jamais perderá na
carreira de suas vidas, embora os vai-vens
de todas ellas.

Júlio, pois, e Martim tanto como elle,
riam com a mais sentida alegria quando
tinham a bolsa vasia e a alma cheia dos
eílluvios do bem que tinham feito, com o
ouro que ganhavam, ora deixando-o sob a
receita, para seu aviamento, ora, sob a
mesma, párfi a dieta,quando reconheciam,
pela miséria que notavam na casa
dos que recorriam ft sua sciencia, ao subli-
me sacerdócio da medicina, tfto sublime
como o do padre, que dft de graça o que

ricano, vê uma apparição que-lhe toca
a mão, e em qne a photographia prova
ser isso realmente u'a mão pertencente
a um ser invisível á vista ordinária;
ou ainda a photographia do Sr. Tink-
harri, sobre a qual se vê um pequeno
pedaço da roupa ser erguido por u'a
mão invisível.

A photographia transcendental nos
fornece a prova da existência ephe-
mera de formas réaes, objectivas, que
não podemos comprehen dei; a não ser
pela hypothese de uma materializaçao
em principio.ainda invisível aos nossos
ólhoSsA matéria necessária é certa-
mente tomada do médium, mas sua
quantidade é a tal ponto mínima, que
o grau de desmaterialização do me-
diiim não é perceptível aos nossos sen-
tidos.

•2.-V-O phenomeno bem conhecido da
materializaçao visível e tangível, mas
somente parcial e incompleta. Assim,
a apparição das; mãos deu-se desde o
começo do movimento spirita. Produ-
ziu-se em plena luz, emquanto o me-
dium« se achava no meio dos assisten-
tes. Mais tarde, nas sessões obscuras,
as mãos continuavam a ser sentidas ao
mesmo tempo qne o médium era agar-
rado pelas mãos. N'estis condições
também se obtiveram materializaçoes
parciaes: cabeças, bustos, figuras mais
ou meiios fluidicas,masnaobs,'iiridade.

Quando emfim se começou a isolar o
médium atrãz da cortina ou no gabi-
nete escuro, obtiveram-se apparições
de mãos, de cabeças, de bustos que
eram mais nítidas e que se mostravam
mesmo com ura pouco de luz. Segundo
a theoria, este phenomeno da matéria-
lizaçào parcial deve corresponder a uma
desmaterialicaçõo parcial do médium,
isto é, de qualquer um dos seus órgãos
ou a uma desmaterialização geral mais
ou menos inapreciavel aos nosso-, sen-
tidos.

Não se poude fazer sobre o médium,
que, n'estes casos, se achava sempre
só no gabinete, observações directas
quanto ás mudanças que podiam acom-
panhar no seu corpo a producção dos
phenonienos. Mas, em ultimo logar, no
caso das sessões coma Sra. Esperance,

de graça recebeu, a necessidade d'ess<í
soecorro.

E dormiam aquellas almas como dormem
as aves do cúo,sem se preoecuparem com o
dia cPanianha, seguros de que Deus 6 bom
e su*i misericórdia infinita nuuea desam-
para o filho", embora destrilhado, que pro-
cura reparar seus erros, cultivando em sou
seio a fó, a esperança e a caridade, três lu-
zeirôs que alumiam ocaminhoda salvação;

E erguiam-se do leito abençoado, tro-
cando-se constantemente aquella saúda-
çfto que jft lhes ouvimos: ft obra, que a
seara 6 grande, e farta serft a colheita para
o que trabalha de boa vontade.

A boa mfte Martha, sempre a arranjar
lhes o quarto e a pôr em ordem tudo o-
que lhes pertencia, em vez de pedir-lhes
que nfto se estafassein tanto, era a pri-
raeira a estimulal-os ao trabalho, repetiu-
do-lhes, todas as manhas, quando leva-
va-lhes o café :

— Vamos, meus meninos, coragem e
confiança ; que, se é de espinhos o cami-
nho (pie trilham, a vida é curta, e, no fim
delia, colherfto ilòres e frucLos de com-
pensal-os por toda a eternidade.

Era a pobre negra, desprezada do mun-
do, ensinando seus amados filhos a amar
as ur/.es do caminho, a subir corajosamen-
te a montanha do soffri mento, alcatifada
de flores para os que sabem, no seio de
Jesus, transformar as lagrimas da dôr em
risos de amor e de reconhecimento.

— Vfto, monologava a velha, quando fi-
cava sô, vfto trabalhar, que o trabalho vale
por prece, e, se 6 pel^s pobres de Jesus,
desafia o orvalho celeste a refrigerar as po-
bres almas reqiieimadas aos raios ardentes
do sol de seus próprios erros.

Também, emquanto os moços trabalha-
varri pelos pobres de Jesus, mfte Martha
distribuía, parcamente <3 certo, pelos (pie
a rodeavam, as reservas da dispensa e até,
muito fts escondidas, as roupas mais usa-
das dos seus meninos ; e quando elles da-
vam pela* falta, contava-lhes uma nisto-
ria de fazel-os rir, que bem sabiam a ver-
dade da coisa.

Era uma casa bemdita dos homens e
abençoada de Deus.

(Continua)
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de que vamos tratar detalhadamente,
obtivemos a plena confirmação das
nossas conclusões lógicas: emquanto a
Sra. Esperance se achava, á uma fraca
luz, diante da cortina, e que as semi-
materializações se produziam detraz
d'esta, por exemplo, apparições de
mãos e bustos, varias pessoas se cer-
tificarám, por meio do tacto e da vista,
de que se produzira uma semi-desma-
terialização do sen corpo, isto é, dos
seus pés e das suas pernas.

3H. —A materialização completa, isto
é, a de uma forma humana completa-
mente visível e tangível, que para a
vista commum não differe em nada
d'um corpo humano vivo. Este pheno-
meno é o desenvolvimento mais ele-
vado, o non plus ultra da materializa-
ção, durante a qual o médium se acha
isolado na obscuridade e geralmente
em transe (somno magnético).

Um longo estudo d'este plienomeno
força a reconhecer que, emquanto se
obtém a completa materialização
d'uma forma humana, essa materiali-
zação apresenta indubitavelmente os
traços do médium. E' d'ahi (pie re-
sultam as causas de suspeitas de em-
buate, e o desejo de desmascaral-o,
etc. Todas as tentativas para ver o
médium e a forma inteira ao mesmo
tempo (durante as quaes infelizmente
não ae tem attcndido ao estado doa
dois corpos : o do médium e o da for-
ma) têm sido infructiferas, com raraa
excepções. Quando, emfim, se estava
certo, por meio de garantias excepeio-
naes fpor exemplo, segurando-se os
cabellos do médium no exterior do ga-binete ou submettendo-o a uma cor-
rente galvanica), de que o médium
não podia fazer, consciente ou incon-
scientemente, o papel dessa forma de
apparição, e que, entretanto, a seme-
lhança da forma e do médium era
completa (como no caso de John King
que se assemelhava a seu médium
Williams e de Katie King que se as-
semelhavaá miss Cook, seu médium),
foi-se obrigado a admittir que o duplo
ou desdoh-amento do médium era o
ponto de partida áo plienomeno.

Mas esta expressão nos conduz a
uma falsa interpretação, porque po-de-se comprehender ou imaginar queesse duplo é, por assim dizer, uma me-
tade, um simulacro do seu corpo, em-
quanto Beu verdadeiro corpo ae acha
atraz da cortina.

Na realidade, isso não é uma metade,
nem um simulacro de corpo, mas um
verdadeiro corpo completo, em carne
e osso, que é em tudo semelhante
ao médium. Que se tornou então no
mesmo inatante o seu corpo real ? Não
se pode razoavelmente admittir que o
médium tenha, ri'um dado momento,
dois corpos^ completos absolutamente
idênticos. Já dissemos que era com-
pletamente lógico admittir-se que o
grau de materialização d'uma appari-
ção corresponde ao grau de desmate-
rialização do médium ; se, em conse-
quencia, a materialização da forma hu-
mana que apparece é completa, a des-
materialização do médium deve também
ser completa, ou ao menos deve che-
gar a um ponto tal que elle poderátornar-Be invisível aos nossos olhos,
se nos quizermos assegurar do seu es-tado durante esse plienomeno.

Em resumo, tendo sempre em vista
a these de que toda materialização ne-
cessitade uma desm ater ializa ção corres-
pondente do médium, a escala completa
dos diversos phenomenos se apresenta
do seguinte modo :

1? — A materialização invisível pri-mordial corresponde a uma desmaleria-
hzação mínima e invisível do médium
que Be conserva visivel. '

2o. — A materializarão visivel, mas
parcial, incompleta quanto á forma ou áessência, corresponde a uma desmate-
rialização máxima ou completa do me-diumaté o tempo em que, doaeu ladoelle se torna invisível. '

Isto, ádmittido om principio gora!
(o que, entretanto, não exclüe toda.-
aa eapccies de iiuançãs o de poBsi-bilidades, segundo as aptidões espe-
ciaes dos diversos médiuns e a com-
posição do circulo- e também porqueignoramos os limites do desenvolvi-
mento do plienomeno). nos explica.
até um certo ponto, numerosos factos
mysteriosos de materializações que
parecem duvidosos o provocam sus-
peita.

A isso voltarei em um capitulo es-
pecial. A questão importante é esta :Temos factos verídicos que justi-ficam os pontos 2 e 3 do formulário
geral que acabo de estabelecer ?

Pode-se responder aífirmativameute.
Começarei por uni facto de minha

experiência pessoal, sobre o qual re-
fiecti por muito tempo e que agora se
apresenta em apoio oVestá theoria com
uma tão forte presumpçãd que equi-
vale quasi á uma prova positiva.Trata-se da materialização clássica
deKatieKing que, já descrevi na obra
Anímisme d Spiritisme e (pie tor-
mirei a reproduzir aqui abreviada-
mente.

(Continua)
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OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo Mallicus; Âircos

e Lucas
MUNIDOS E POSTOS EA! CONCORDÂNCIA

a li'o esptnto qne vivifica ; acarne de nad.i sltvc :as pala vias que vos digo sãoespirito t: vida. ¦
( Joilo, VI, v. Gí

* A tetra, mata, e o espiritovi vilu-a. "
(1'nnlo, 2» eWstolii aosCr-i-fnlIiiüS, c, III v.

MATHEU8

CAPITULO I, VERS. 18-25

LUCAS

CAPITULO II, VERS. 1—7

« Concepção, gravidez, pela operação
do Espirito-Santo ; —parto e bom
successo, do mesmo modo, por essa opc-
ração ; apparição de Jesus na terra.»

( Continuação )
< Jãvo]-o dissemos, eo repetimos:

a Iettra produziu os seus fructos;já
não basta ao estado e ao progressoadquirido pelas vossas inteligências,
ás necessidades de vossa época; agora
que ella mata, deve ceder o logarao espir to que vivíjica; são chegados
os tempos de voa ser ensinado quaesforam, como obra do Espirito-Santo.
e segundo a sciencia e a verdade
pela iniciação nos segredos d'alem-túmulo, essa gravidez, esse parto, essebom suecesso de Maria.»

« Essa obra,' chamada « sobrma-
tural *,«miraculosa», « divina».foi com
a permissão de Deus, e segundo as
leis naturaes e immutaveis que elledecretou de toda a eternidade, o resul-
tadOíA; uma acção spirita e de. uma ar çãomagnética, com o auxilio e por meio
dos fluidos apropriados. »

« O magnetismo é o agente univer-
sal que move todas as coisas; tudo
está submettido á influencia magnética;
a attracção tem logar em todos oa'reinos da natureza; — não é uma
acção magnética o que attrai o ma-
cho para junto da fêmea nos mais
desertos logares da terra e quandoestão, algumas vezes, á grande dis-

[ tancia um du outra? Não é a acção
! magnética que ai trai o principio íecun-

dante de uma. flor para outra,-- que••Atrai, nas entranhas da terra, as
substancias chamadas a formar os
mineraes que ella encerra, — queattrai as águas afim de as dirigir paraas ter. as áridas que têm necessidade
de ser fecundadas? »

;< Tudo é attracção magnética nouniverso; é a grande lei que rege
todas as coisas. Quando o homem tiver
os olhos bastante abertos para com-
prehender toda a, sua extensão do-minará o mundo, porque poderá diri-
gir-lhe a. acção material; mas para láchegar é necessário o estudo longo,aprofundado, das causas, e sobrktudc
o respeito e o amor aquelle que lhe
confiou esse grande meio de acção. >« Quando o homem tiver, sob. . ,., ,  osauspícios d esse respeito éd'ésse amor
conquistado, com humildade de cora-
ção e desinteresse, pelo estudo e pelotrabalho, o conhecimento de todos oafluidos, de suas diversas naturezas, desuas propriedades c de seus éffeitos,
de suas diversas combinações e trans-
formações, possuirá o segredo da vida
universal e da formação do todos os
seres em todos os reinos, — sob a
dupla acção spirita e magnética, pelavontade de Deus e de accordo com
as leis naturaes e immutaveis. >

« Os fluidos magnéticos ligam entre
si todos os mundos no universo, unem
todos os espiritos, incarnados ou não;
são um laço universal que Deus nos
deu para nos envolver como um único
ser e nos ajudar a subirmos para elle
reunindo as nossas forças;— os fluidos
são reunidos pela . acção magnética;
tudo é magnetismo na natureza; tudo
é attracção dependente d'esto agente
universal. »

« No vosso planeta, independente-
mente do magnetismo mineral, vegetal,
animal, existem o magnetismo humano
e o magnetismo espiritual. »

« O magnetismo humano é a concen-
tração, por effeito da vontade do lio-
mem.' dos fluidos encerrados nelle ena atmosphera que o envolve, fluidos
com a ajuda dos quaea elle age, a
unia certa distancia, de homem a lio-
mem ou sobre as coisas. »

« O magnetismo espiritual é o effeito
da concentração da vontade dos espi-ritos, (pie reúne em volta d'elles osfluidos, sejam quaes forem, contidos no
homem ou disseminados noespaço;dis-
põem os espiritos d'esses fluidos paraactuarem sobre o homem ou sobre as
coisas e obterem os éffeitos que se
propõem. »

« A gravidez de Maria foi obra do
Espirito Santo, porque foi obra dusespíritos do Senhor e, por sua obra, foi
apparente e flu/dica, de maneira a pro-duzir illusão, a fazer acreditar em nina
gravidez real. »

« Houve effeito de magnetismo es-
piritual: Hábeis qual é a accão dos
fluidos espirituaes sobre o homem;
podeis julgal-os segundo o poder dos
fluidos humanos bem dirigi los. »

(Continua.)
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QUARTA PARTE
CAPITULO IV

O perispi rito durante a desincarna-
ção. Sua composição.

A. vida do espirito
(Continuação)

Em resumo, vemos que a alma des-envolve-se por uma serie de exis-tencias suecesaivas ; que, partida doestado mais rudimentar de que ac]la-mos exemplo nas populações Belva-

gons, (dia deve elevar-se gradativa-monte até a, soramá de qualidades e
perleiçues que ae, pode adquirir naterra; Quando attingo. o fim (pie lhe

i esPflva assigiialado n'estc mundo, ella
| sobe a mundos superiores onde desti-
| 

nos melhores a esperam.
Poder-se-hia suppor que esta pro-' gressao eterna, tem um limite o que a

; perfeição deve ser attihgiàá um dia
I U um erro filho da nossa naturezalimitada que faz do universo e do in-fim to uma idéa estreita, mesquinha,

pouco em harmonia cora a realidade
das coisas.

Quando contemplamos a fraca partedo universo que os nossos instrumen-
tos nos fazem conhecer, o espirito re-cua offuscado perante os milhares demundos que povoam esses espaços
sem limites. .

Se, pelo pensamento, medirmos otempo (pie nos é indispensável paiafixar em nós uma qualidade; se lan-
çarmo- um olhar retroapectivo sobre
as incarnações aem numero que nos
foi preciso supportar para chegar ape-
nas ao nosso estado actual, então
comprehenderemos que a nossa as-
cenção indefiuita reclama um tempo
enorme, tão considerável como aa mais
arrojadas concepções da imaginação
não podem nos fazer aftingir.

Entretanto, como Deua cria sem
cessar, pode se suppor que ha espi-
ritos que têm percorrido todas as es-
tações e que chegaram enfim á per-feição absoluta. E' ainda falsa inter-
pretação, porque a perfeição absoluta
é Deus, isto é, o infinito e a eterni-
dade. Ora, tendo tido uni principio,
jamais .a alma do homem será eterna^
ella é simpleamente immortal. E'uma
funeção que sobe do zero até o infi-
ii i to. ^
. Pretendeu-se algumas vezes que a
alma fosse increada. Na nossa opinião
esta maneira de ver é falsa, porque,se admittimos a existência de Deus,'
elle deve ser o autor de tudo qué 

'
existe ; sem isto elle não teria razão
de ser; Demais, pois que progre-(limos é que antes éramos menos per-feitos; remontando de incarnação em
incarnação, vemos que estreamos a
vida por um estado simples no qualnão tínhamos nenhuma das faculdades
(|iie possuimoa hoje; nós as adquiri-
mos iusensivelmeiite por uma serie de
Iuctas com a matéria; ora, se fos-
semos eternos, o que significaria a pro-
gressão ? Na eternidade não pode-riamos nem crescer nem diminuir, se-
riamos immutaveis pela nossa próprianatureza. Demonstrando-nos, pelo con-
trario, a experiência que creícemoa in-
tellectualmente, devemos concluir quefomos creados. A immensidade e a
eternidade são os únicos limites queencontramos para o progresso, o que
quer dizer que não os ha.

Não devemos noa aaaustar com esta
perspectiva, porque sabemos pela ex-
periencia que á cada descoberta nova,
á cada acquisição intellectual, estáligada uma felicidade que se aceres-
centa á que já gozávamos. A'medida
que as nossas faculdades se ampliam,
ellas se exercem sobre um campo cadavez mais vasto, abrangem horizontes
mais extensos, e como o Universo éillimitado podemos imaginar que nosserá precisa a eternidade para com-
prehendel-o e aprofundar as suasleis.

Confiantes na bondade do nosso paecelestial, devemos crer nas promessasdos espiritos superiores que nos as-sistem, confirmando a felicidade
meffavel que gozam, a elevação e abellcza de seu ensino; nosso único ob-
jectivo deve ser igualal-os, certoa de
que o poder divino saberá sempre re-compensar os nossos esforços pmpoi-cionando-iios a felicidade pelo tra-balho que tivermos supportado.

(Continua).
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(Continuação)
Desdobramento

humano
do ser

A sciencia official contemporânea
nega em absoluto a existência indivi-
dual da alma. Todos os raciocínios es-
pirituulistas têm sido impotentes para
lhe demonstrar que o principio pen-
santeé em si mesmo um ser. Mas só
desprezando voluntariamente irrecu-
Baveis factos é que podem os matéria-
listas chegar á semelhante conclusão.
Se a alma é uma funcção do cérebro,
não pode ser separada do organismo,
do mesmo modo que não se pode ou-
vir uma voz sem o apparelho vocal
destinado a produzil-a. Se si'"con-
stasse que a alma pode sahir do corpo,
estabelecer se-hia assim coin seguran-
ça sua existência independente.

Ora, esse phenomeno de desdobra-
mento é não somente possivel, mas
relativamente assaz freqüente.

As apparições de vivos, devidas co-
mo são a uma lei biológica, foram
observadas em todos os tempos.

D'isso nos offerecem exemplos a
antigüidade e a idade media. Tácito
(1) refere que Vespasiano foi teste-
munha de um facto d'essa natureza,
na Alexandria. A igreja catholica re-
lata como milagres os casos de bi-cor-
poreidade de S. Ambrosio, S. Anto-
nio de Padua, S. Francisco Xavier,
de Affonso de Liguori, de Maria d'A-
gréda, etc. Os magnetizadores do co-
meço (Teste século reconheciam tam-
bem essa possibilidade, como o attes-
tam a correspondência de Billot e De-
leuze (2) e o curso de magnetismo do
barão du Potet (a). Allan Kardec (4)
consagra um capitulo do livro dos me-
diuns a essas manifestações, de que
também se encontram numerosos
exemplos em Kemer(5), Perty (6) e
d'A8SÍer (7). Mas foi somente depois
da publicação dos notáveis trabalhos
da Sociedade de Investigações Psg-
chicas de Londres que ellas se tor-
naram absolutamente incontestáveis.

(*) Ver os números de 1 e 15 de agosto
e 1 dê setembro.

(1) Tácito, Historias ; livro IV, capa. 81
e82.

(2) Billot, Correspondance avec Deleu-
te sur le magnélisme animal, 2 vols. m-8.
t. I pag. 137.

(3) Du Potet, Le traitê eomplet du ma-
gnêtisme animal, 10*. liç&o, pag. 479.

(4) Allan Kardec, Livre des mediums,
pag. 142.

(5) Kerner, La voyante de Prêvorst.
(6) Perty, Phénomènes mystiques, to-

mo II.
(7) D'Aflsier, L'humanitê posthume,

pag. II.

Sabemos cm que consistem esses
plienomenos. Uma pessoa, A., appa-
rece á outra, á B., de quem está au-
sente. A. e B. estão geralmente li-
gadas por laços de parentesco ou de
affeição ; diz-se então que B. soffreu
uma allucinação t lepathica vendo o
fantasma de A. Essa apparição não é
fortuita ; coincide, na maior parte das
vezes, com um acontecimento impor-
tante sobrevindo na existência de A.;
diz-se então que a allucinação é veri-
dica.

Ha um vinculo causai entre a allu-
cinação de B. eo acontecimento re-
lativo a A. Conheceis eomo eu, se-
nhores, o cuidado empregado pelos
sábios investigadores na verificação
rigorosa dos factos ; podemos, pois,
depositar toda a confiança nas narra-
Uvas que elles reproduzem, confirma-
das por averiguações minuciosas ;
discutamos agora o valor da explica-
ção que tem sido dada a tal respeito.

O termo «allucinação», escolhido
pelos autores do Phanlasms, indica
muito claramente que, na sua opinião,
achamo-nos em presença de phenome-
nos puramente psychicos. O fantas-
ma realmente não é perceptivel á
vista ordinária; não tem existência
senão no cérebro do sensitivo.

Esta theoria, que repousa sobre fa-
ctos de transmissão do pensamento, de
allucinações provocadas pela sugges-
tão em sensitivos hypnotizados, não é
sufficientemente ampla para conter to-
dos os casos. Na obra publicada pela
sociedade e nos proceedings, distin-
guem-se certas categorias de observa-
ções que estabelecem a objectividade
da apparição, isto é, a presença do Taii-
tasmano espaço. Eis aqui, segundo o
Sr. Alfredo Russell Wallace, os cara-
cteres que permittern fazer essa dis-
tiucção. Uma apparição é objectiva :

Io. — Quando ha simultaneidade dè
percepção do fantasma visível por
duas ou por um grande nnmero de
pessoas;

2o. — Quando o fantasma é visto
por muitas pessoas como oecupando
diíferentes loga>es, correspondendo
isso a um movimento apparente ; ou
ainda quando é visto no mesmo logar,
a despeito da diversidade de posição
do ou dos observadores;

3o. — Quando a apparição produz
impressão em animaes domésticos ;

4o. —Quandosão constatados effei-
tos physicos produzidos pela visão;

5o. — Quando os fantasmas, visi-
veis ou não, puderam ser photogra-
phados;

f5°. —Quando se pode obter a mol-
dagem de um membro da apparição.

Obrigado a restringir-me, não cita-
rei mais do que um exemplo de cada
classe, ainda que seja possivel reunir
um grande numero d'elle3,como o pro-
vou o Sr. Aksakof no seu livro Ani-
mi^me et Spiritisme.

Io. e 2°. Simultaneidade de perce-
pçuo do fantasma por muitas pessoas,

I com apparente mudança de logar, n.
348 do Phanlasms. A Sra. Elgée e a se-
nhorita Denys, transportando-se as In-
dias, param no Cairo e, por causa da
affluencia de passageiros, descem para

um hotel pouco freqüentado. Fecham
com cuidado a porta da alcova e, por
precaução, collocam diante d'ella u'à
mala e o sacco da roupa branca. A
Sra. Elgée acorda de repente com a
impressão de que alguém chama-a e
vê no quarto, á luz clara da aurora,
um velho amigo seu, o coronel L., a
quem diz :

—Deus meu! Como viestes aié
aqui ?

A apparição aproxima-se e com um
gesto indica a senhorita Denys sen-
tada no leito e contemplando essa forma
com intensa expressão de terror. O
fantasma meneou a cabeça, retirou-se
passo a passo, lentamente, e pareceu
èntranhar-se na porta. Pela manhã, a
Sra. Klgée nada disse á amiga, mas
esta, espontaneamente, lhe falou da
apparição e des-reveu exatamente
como ella própria a tinha visto. A ap-
parição era tão nitida que a Sra.Elgée
reparou mesmo em três botões de onix
que o coronel usava sempre. Mais tarde
soube que n'esse dia o seu velho amigo
pensava n'ella e havia desejado viva-
mente consultal-a a respeito ia accei-
tação de um posto, que lhe era offere-
cido.* A hypothese de uma allucinação deve
ser repellida n'este caso, porque ue-
nhum laço sympathico existia entre a
senhorita Denys e o coronel. Foi esta
quem, tendo despertado por causa das
muriçocas, primeiro viu o fantasma.
As declarações das duas testemunhas
são concordes, tanto em relação á des-
cripção como aos movimentos do fan-
tasma; foi perfeitamente, pois, nina
apparição objectiva o que teve logar.
Assignalamos a semelhança completa
entre o duplo e o corpo ; hysico e obser-
vamos qne a distancia em nada influe
sobre o phenomeno. Notemos final-
mente que, uma vez que o duplo é vi-
sivel, é que elle possue uma substan-
ciabdadi', que é formado por uma es-
pecie de matéria qtielhepermitte pas-
sar atravez da matéria e que é, em
parte, isenta das leis da gravitação.

3? — A apparição produz impressão
em animaes domestieos. Posso mencio-
nar como a acção provável de um vivo,
o caso do Sr. Garling (Phantasms, vol.
II, pag. 149). Este enhor achava-se de
visita em casa de uma familia que ha-
bitava uma casa de campo iso-
salada. Durante a noite ouviu-se um
ruido forte e continuo á porta da en-
trada, que parecia estremecer e vibrar
sob furiosas pancandas. O ruido des-
pertou os creados que dormiam á dis-
tancia de 60 pés dã casa, e que cor-
reram em trajos menores a indagar da
causa de taes insólitas pancadas. Em-
quanto se produziam esses medonhos
ruidos, um canzarrão que se achava á
porta da entrada e um cão rateiro.
recolhido no interior da casa, não
soltavam o menor l.tido. O rateiro,
contra o costume, esgueirou-se a
tremer para debaixo do sofá e não
houve coisa alguma que o fizesse
novamente ir para o lado da porta,
nem voltar para a obscuridade.

O Sr. Garling havia tido durante a
viagem a apparição do fantasma de
um dos seus amigos, gravemente en-

ferino, que desejava ardentemente vel-
o e tinha pedido com insistência que o
fossem procurar. Po,-to que o autor do
ruido não fosse visto, pode--e bem crer
que foi o duplo do amigo do Sr. Gar-
ling que os animaes sentiram e de que
tiveram medo, porque ha muitos outros
factos analagos.(Wallace, Defesa do mo-
demo espiritualismo.)

4? — Effeitos pJiysicos produzidos
pela apparição. — O Dr. Britten, em
seu livro Mand and hin relations, cita
o seguinte caso: um tal Wilson, resi-
dente em Toronto (Canada), ador-
mece sobre a su* secretaria e sonha
que se acha em Hamilton, cidade situa-
da a quarenta milhas inglezas a
oeste d 5 Toronto. Faz, em sonho, a-;
suas cobranças habiuae. e vai depois
bater á porta de uma senhora de sua
amizade, a Sra. D. Uma creada
vem abrir-lhe a porta e lhe an-
uuncia qne a ama sahira ; todavia
elle entra e toma um copo d'água, de-
pois sai a noomraenla á creada que
apresente suas saudações à senhora.
O Sr. Wison desperta: tinha dormido
40 minutos.

Alguns dias mais tarde, uma senbora
G., residente em Toronto, recebe uma
carta da Sra.' D , de Hamilton, na*
qual esta referia que o Sr. Wilson fora
á sua casa, tomara apenas um copo
d'água e depois regressara sem tornar
a passar lá, o que a havia contrariado,
porque estimaria immensamente vel-o.
O Sr. Wilson affirmou que havia um
mez que não ia a Hamilton; mas, p«n-
sando no sonho, pediu á Sra. G. que
escrevesse a Sra. D. recommendando-
lhe que não falasse do incidente aos
creados, : fim de saber se por acaso o
reconheceriam. Dirigiu-se, pois, a Ha-
milton com alguns companheiros, e
apresentaram-se todos jintos em casa
da Sra. D. Duas da creadas reco.ihece-
ram o Sr. Wilson como sendo a pessoa
que alli viera, batera á porta, tomara
um copo dfagua e havia deixado re-
commendações para a Sra. D.

Este exemplo apresenta uma viagem
realizada pela alma durante o somno,
com a recordação, ao despertar, dos
factoá occorridos durante esse despren-
dimento. O duplo é tão material que
bate á porta e toma um copo d'água; é
visto e reconhecido por estranhos.
E' claro que n'este caso jà não se trata
de telepathia, é uma bicorporeidade
completa, e a apparição que anda, con-
versa, bebe água, não pode ser uma
re presen tação mental, é uma verda-
deira materialização da alma de um
vivo.

Experimentalmente tem-se cbega-
do a resultados análogos. A Sra. de
Morgan conseguiu fazer bater á
porta de sua casa um sensitivo ador-
mecido cuja alma produziu esse eífeito
physico. O Sr. Desmond Fitzgerald
( Spiritualist, tomo I, pag. 97 ) refere
que o magnetizador Lewis fez ir á
própria casa d'ella uma moça que
elle adormecia pela primeira vez;
fel-a descrever o que via e ordenou-
lhe que tocasse em uma das pessoas
n'esse momento presentes ua casa.
Uma delegação dos assistentes consta-
toa a profunda emoção em que se

...
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achavam os moradores, porque um
fantasma, diziam elles, tinha apparéci-
do e tocado em um d'elles. Para pra-
ticar todos esses actos precisa a alma
ter um corpo. E' ella quem o fabrica

para um determinado fim ? Não o acre-
ditamos, e eis porque.

Se o invólucro ethereo acompanha
sempre o desprendimento da alma e

que lhe é inseparável e já existe no
eoipo material ; esta inducção é con-
firmada pela afirmação dos sensi
tivos. Muito antes 'de se falar em
spiritisrno, a vidente de Prevorst.se-
gundo o Dr. Kerner, declarava ver
nos amputados um membro fluidico
substituindo o que lhes faltava. O
celebre Davis afrirma em seu livro
A grande harmonia ter visto ;< alma
de um moribundo deixar o corpo
pouco a pouco, sob a forma do uma
nevoa luminosa que se escapava du
cabeça e que tomou absolutamente a
apparencia externa e interna do corpo
physico antes de se desprender com-
plètamente d'elle. Temos também o
testemunho dos observadores que se
têm desdobrado conservando a recor-
dação d'esse estado anormal. E'o caso
do moço gravador citado pelo Dr.
Gibier no seu livro Analyse das coisas
( paginas 142 e seguintes ). Elle se
sentia com um corpo real, atravez do
qual; porem, sua mão podia passar.
Esse corpo já não agia sobre a ma-
teria mas ultrãpenetrava-a ; foi a&sim
que elle teve a visão do aposento do
visinho no qual nunca havia penetra-
do e, no dia soguinte, poude, visitan-
do-o, constatar que uão fora um sonho
e que elle tinha visto distinctamento o
que n'elle se continha. A admiração
que lhe causou esse phenomeno mos-
tra bem que elle não tomara a menor
parte na sua producção.

Todos os somnambulos lúcidos são
concordes em reconhecer que, d s-
prendendo-se do sen invólucro cor-
poreo, possuem sempre uma forma va-
porosa qne os individualiza. Observe-
mos que esses sensitivos acham-se no
segundo estado, como o moço grava-
dor, e que é o eu somnambulico que
constata possuir a forma do corpo
Não é simplesmente a personalidade
externa com sua consciência mu mal,
é perfeitamemo a individualidade in-
tegnd qut tem ssa eorporeniade.
Se outras provHS nos fossem necessa-
rias, o Sr. de Rochas nol-as forne-
eeria Sob o nome de exteriorização
da sensibilidade, elle poz em evidencia,
o processos de egresso da alma. Mos-
trou como o invólucro da alma se
exterioriza por camadas Concèntricas
que irradiam em v lta do corpo e que
são sensíveis, segundo zonas determi
nadas. Quando o phenomeno é com-
pleto, o duplo conservando a intelli-
gencia e a sensibilidade é completa-
mente distineto da parte material,
inerte e insensível. Em companhia do
Dr. Barlemont, obteve elle em casa
de Nadará a photographia simultânea
do corpo e do seu duplo, momenta-
neamente separados (8).

5?— Photoqraphia das apparições de
vivos. Chegamos assim á prova irre-
futavel da objectividade da alma, pois
que a photographamos fora dos limites
do seu habitat normal. Citarei alguns
d'esses casos afim de estabelecer que
elles não são accidentaes. O Si.
Aksakof (Animismeet Spiritisme, pag.
78) refere que foi obtido o retrato do
médium Hérod e do seu duplo. Vè-se
na mesma placa o coipo adormecido
e seu desdobramento conservando-se
de pé, quasi de perfil, um penico in-
clinada a cabeça para o sensitivo. Um
segundo caso é relatado pelo juiz
Carter, em sua carta ao Banner of
Light; o terceiro é assignalado pelo
Sr. Glendinning.

Lembrarei igualmente que têm sido
obtidas photographias de fantasmas
de vivos pelo capitão Volpi e por um

experimentador conhecidodoSr. Stead.
Esta ultima é tanto mais inteivssatite
que a apparição deixou cortar uma
mecha dos seus cabellos o quebrou
um abat-jour para affirmar a sua rea-
lidade (Bordèiiand,abril de 1.8.96, pag.
175). O Dr. Baraduc refere também
as experiências feitas pel< s Srs. Mas-
deu e Istrati. A photographia do des-
dobramenro d'este ultimo, operado
voluntariamente, encontra-se na obra
A alma hu ana, seus movimentos, suas
luminosidades, pag. 122.

Achamo-nos muito fora da hypo-
;h se telepathica e d'ella nos afasta-
mos ainda mais quando seientiíicamen-
te constatamos qu< , i stando immobili-
za io o corpo do um médium, o duplo
d'este mostra-se, entretanto,com perfei-
ta independência. Duranteurna experi
encia feita por William Crookes; o
Sr. Cox obs< rvou que o duplo da Sra.
Fay. médium, foi visto pelos assisteu-
tes. emquanto qüe seu corpo physico,
encerrado no gabinete, permanecia
mmovel, do que se tinha a certeza

certa su? stan ciai idade; é a única que
pode fornecer uma explicação simples
e racional de todos estes casos. Pas-
samos a constatar quo, quando é defi-
íiitiva a separação da almae do corpo,
cm vez de ser momentânea, são ob-
se; va veis os mesmos phenomenos.
D\ihi deduziremos que a alma, depois
d.i morte, conserva não somente sua
i dividuaiid. d ¦ e sua personalidade
terrestres, mas lambem a propriedade

natéria.
(Continua)

de organizar a

NOTICIAS

A Federação Spirita Brazileira so-
leraniza, no próximo dia 3 de outubro,
com tu ia sessão commemorativa, em
sua sede á rua da Alfândega n. 342,
o 91? anniversario da incarnação do
nosso mestre Allan Kardec ifeste pia-

graças a uma corrente electrica que o neta a que elle veiu trazer tão grande
luz, reduzindo a um corpo de doutrina
sabiamente organizada os eternos
princípios de verdade e de justiça
sobre que repousam os destinos do
espirito humano, e servindo ao mesmo
tempo a causa do amor e da fraterni-
dade de que elle foi o maior apóstolo
nos nossos dias.

Fiel ás suas tradições, a Federação
Spirita Brazileira procurará dar a e-sa
solemnidade o cunho de affecto e gra-
tidão que devemos áquelle grande e
generoso espirito, a cujos esforços se
deve esta felicidade, que já gozam
alguns milhões de homens, de háurir
ua abençoada doutrina por elle fira.
dada a certeza na immortalidade da
alma e a esperança em um futuro me-
lhor.

A sessão começará ás 6 horas da
tarde e será franqueada a quantos
de-ejem associar-se a essa manifesta.
ção, valendo esta noticia por um con-
vite extensivo a tod"S os grupos e
sociedades, como aos spiritas em gera^
sem outras inúteis formalidades.

(8) Revue Spirite, novembro de 1894.

atravessava e «pie passava ao mesmo
tempo por um galvauometro cuja
agulha indicaria o menor desloca-
mento (9).

6.° — MolcLagem de um desdobra-
monto. — O perispirito tanto é o mo-
delo do corpo que lhe reproduz com
inteira fidelidade todas as partícula-
rida des E' um facto geral e absoluto
constituir o duplo o soda do ser vivo.
Esta semelhança não é um esboço
mais ou menos grosseiro represen-
tando o corpo, é a sua copia, idêntica,
exacta, anatômica. Não se pode sup-
pôr que a alma produza voluntária-
monto esse duplo, porque ser-lhe-hia
necessária urna scieneia perfeita para
simular a natureza. Conhecemos uma
experiência decisiva a este respeito,
feita em 1876 por um comitê de iu-
vestigadqres. Sob a epigraphe Des-
dobrameido do corpo humano, asv-im :se
exprime o Spiritualist, de 187 f>:

«O molde, em parafina, de um pé di-
reito materializado, obtido em uma
sessão. Great Rüssel Street, 88. com
o médium Eglinton, cujo pé direito
permaneceu visível, durante todo o
o tempo da experiência, nos observa-
dores postados fora do gabinete, veri-
ficou-se ser a reproducção exacta do
pé do Sr. Egiinton, como resulta dò
minucioso exame procedido pelo Dr.
Carter Black.»

Chegamos, pois, á prova obsoluta
do desdobramento do ser humano. Ser-
me-hia fácil demonstrar-vos que aacção
extra-corporea dá alma se exerce tam-
bem intellectualmente por meio de
mensagens. Basta-me recordar-vos os
casos citados por Aksakof que são os
do Sr. Solowiéff, de Sophia Swoboda,
de Tliomaz Everitt. da Sra. Florencè
Marryat, e os factos notifica los pelo
juiz Edmouds, para estar seguro de
que nenhuma forma de actividade da
alma permanece estranha ao desdo-
bramento.

Parece-me. pois, demonstrado que
durante a vida a alma tem uma corpo-
reidaãe, invisível mas real, que repro-
duz anatomicamente a forma do cor-
po ; quando está completamente exte-
riorizada, ella pode agir tora dos li-
mites do corpo e attestar a sua reali-
dade :

a) Por effeitos psychicos, teVpa-
thia e transmissão de impressão á
distancia,

b) Por phenomenos telecineticos, ac-
ções diversas sobre a matéria ;

c) Por phenomenos telephanicos, ob-
jectivação parcial da sua su'estância-
lidade, comprovada pela photogra-
phia;

d) Por phenomenos teieplasticos, ob-
jectivação completa e manifestações
iutellectuaes.

A theoria spirita, que ensina que a
alma está sempre associada a uma

(9) Spiritualist, 1875, tomo i, pag. 151.

Ha cerca de três mezes, o Dr. M.,
spirita convicto e médium vidente e
psychographico, achando-se, á noite,
só em seu gabinete, viu apparecer-lhe
á janella, do lado de fora, um espirito
trajando as roupas de uma irmã da
caridade. O médium firmou a vista,
suppqndo ser uma illusão, mas o espi-
rito. em \ ez de fugir, desenhou-se
mais claramente, de modo a ficarem
suas feições gravadas na merçte do me-
dium. No dia iramediato communicou
elle o facto ao nosso commum amigo
Dr. E. Q.. pedindo que evocasse esse
espirito, sem, todavia, lhe dar os si-
gnaes.

N'essa noite, respondendo ao pedido,
o espirito se manifestou em casa do
Dr. Q., e, depois de aconselhado, disse
que não queria fazer mal, que alguém
o mandara. Verificou-se que os signaea
todos combinavam e, portanto, que
era o mesmo espirito que so tinha
manifestado nas duas casas.

Dias depois; na praça do Coronel
Tamarindo, o Dr. M. encontrou duas
irmãs da caridade, das quaes uma era
a imagem fiel do espirito que lhe havia
apparecido.

O Dr. M. parou maravilhado, e a
irmã, passaip'o, fixou-o muito como
buscando reconhecel-o.

Não é um facto novo, mas deve
ficar consignado, porque tem grande
importância ua propaganda das nossas
idéas.

No Lumen, de Barcelona, edição
de junho, conta o seguinte o Sr. Pe-
dro Ehgel, presidente da União Spi-
rita de Liège:

Poucos dias antes da deaincarna-
ção de seus dois filhos, tinham estes
ido á feira de Liège, e abi lhe pedi-
ram para deixar que se retratassem
no barracão de um photographo am-
bulante que alli havia. Aceedeu e ei-
les entraram sós. Impressionado o
primeiro clichê, mostrou-se o artista
muito contrariado, dizendo que os me-
ninos se tinham movido, pois em vez
de duas appareciara três figuras.

Prestou-se elle ainda a fazer se-
gimda e terceira tentativa, mas sempre
com o mesmo resultado.

A' vistad'isso, elle, contrariadissimo,
mandou embora os pequenos. No dia
seguinte foi o Sr. Eugel procurar o
photographo para comprar-lhe os cli-
chés. mas já elle os havia partido.
Poucos dias depois os dois meninos
deixaram a terra.

O Duque Theodoro de Baviera, fi-
lho de Maxiindiano e irmão da impe-
ratriz Izabel da Áustria, é um excel-
lente médium curador e acha-se actual-
mente na Algeria, causando pasmo
aos indígenas, não só pelas curas pro-
digiosas que opera, como pela sua ca-
ricíade sem limites.

Entre as innumcraveia curas obti-
das. conta-se a da extirpação da cata-
rata de ura pobre cego, ali de abril
de 1893.

De sua caridade e magnanimidade
ha muitos exemplos, entre outros o
de salvar, com risco da própria vida,
o actor Terosal e a velha Otto que
iam perecendo afogados no lago Te-
gern.

No PsijchiscJie Siudien, o Sr. Erich
dê Negelein fala sobre a capacidade
estranha de um médium vidente que,
com muita antecipação, annüncia aa
desincarnações.

Elle vê, junto ao indivíduo que tem
de morrer, uma forma negra que col-
loca as mãos descarnadas sobre a
cabeça e os hombros d'aquelle, eafor-
çando-se para retirar-lhe a força vital.
Sempre que o médium annüncia ura
acto d'esses, elle se dá pouco de-
pois. Esse médium é empregado em
casa do avò do Sr. Erich.

Em uma manhã de agosto ia elle
passando com o seu patrão quando,
ao dobrar uma esquina, parou e disse
a eate:

-- Vê aqueile pedreiro que está tra-
balhando n'aquelle prédio? Elle vai
morrer. Eu vejo junto delle uma fi-
gura negra tentando lançal-o abaixo.

Apenas tinham dado uns duzentoB
passos; quando o indigitado cahiu á
rua fracturando o craneo.

Não vamos concluir dMsso que to-
dos os desprendimentos da alma do
seu invólucro corporco sejam assassi-
natos commettidos por deaincarnados.
A forma negra, ao que se pode
suppôr, vem preparar o corpo para
facilitar a separação.

BIBLIOGRAPHIA
Jesus perante n Cliris-

tandade, trabalho spirita dic-
tado por FRANCISCO LEITE BIT-
TENCOURT SAMPAIO, servindo
de raedinm Francisco pereira da
silva júnior, tomado o dictado e
publicado por pisdro loiz de oli-
veíró sayão, — l vol. de 201 pags.—Rio de Janeiro, 1898.
A doutrina spirita, humilde planta

desahrochada ha menos de meio se-
culo na face da terra, particularmente
110 seio dos povos ditos oceidentaes—
porque as suas praticas são conhecidas
de longa data no oriente e muitos dos
seus ensinos têm alli uma extensa di-
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seus ensinos têm alli uma extensa di-
vulgação ha muito tempo—, depois
de ter vencido as correntes op-
postas que lhe retardaram a marcha
por um período que se estende do seu
inicio até quasi aos nossos dias, pa-
rece finalmente entrar em uma phase
de abundante florescência que pro-
mette os mais sazoriàdos frucfos em
futuro bem pou coarem o to.

A perseguição pelo ridículo que
tolhia e entibiava os seus menos cora-
josos relgionarios, a conspiração do
silencio (pie em torno d'éílase fez para
snfFocar a propaganda que feria mun-
danos interesses, cedem o passo á rei-
vindicação' á que a verdade tem di-
reito, e os seus ensinos começam a ter
livre curso e echoam nas columnas dos
próprios periódicos cujo accesso lhe
fora interdicto até ha pouco.

Para isso não tem fornecido o mais
fraco contingente, entre nós, a cora-
josa iniciativa de alguns espíritos que,
pela sua posição social, ou pela sua
hierarchia no mundo' das sciencias ou
das lettras, poderiam vantajosamente
prestigiar a nova causa, conquistando
para ella a adhesão dos timoratos, e
que o têm feito com um desaasombro
digno de applauso e de imitação.

Hoje em dia fala-se nas manifesta-
ções spiritas em toda parte, sem aca-
nhamento e sem rebuço. Citam-se os
grandes nomes que as têm vindo am-
parar com a sua autoridade ou o sen
prestigio, e oa apóstolos da nova re-
velação abrigam-se sob essa prote-
ctora égide contra as aggressões dos
enfatuados, e saltem que estão assim
em muito boa companhia.

A litteratura spirita tem-se enrique,-
cido, sobretudo ultimamente, de obras
cujo valor será melhor apreciado no
futuro que no presente, tal o avanço
transcendental que as assignalam em
relação ás velhas" idéas a que têm
vindo dar combate. Investigadores
pacientes, no fundo dos seus gabi-
netes atiram-se com ávida tenacidade
ao estudo refíectido da doutrina refor-
raadora, e analysando e comparando,
observando e deduzindo, lançam, a
espaços, no seio da multidão á que o
destinam, o amadurecido f rue to da
aua meditação.

É' mediante esse procesao da pu-
blicidade ampla e sempre renovada,
que o ideal novo que se offerece á hu-
manidade tem feito a sua diffusão na
maioria dos espíritos, multiplicando os
adeptos e assegurando-se d'ante-mão
uma victoria indiscutível.

O livro, porem, que aqui nos pro-
pomos analysar, não é como tantos
outros o producto do cérebro de um
homem que, encerrado no seu gabi-
uete, entregue ás suaa locubrações,
lança um dia á grande publicidade o
producto da8 suas vigílias e do seu
consciencioso labor. Estava reservada
ao Brazil, a este extraordinário paiz
em que tantas maravilhas parece lhe
assignarem um logar proeminente em
relação a outros povos e cuja missão
na hegemonia das nações cultas não é
dado ainda prever actualmente, a pri-
mazia de lançar a publico uma prova,
entre todas eloqüentíssima, da com-
nmnicação dos vivos com os mortos,
da immortalidade da alma, da sua so-
brevivencia integral, no ponto de
vista das suas faculdades moraes e in-
tellectuaes, á extineção do corpo.

O Dr. Francisco Leite Bittencourt
Sampaio fora um dos que na terra,
durante um largo trecho da sua vida
entre os homens, tivera a coragem
de affrontar, sem alarde e sem escan-
dalo, é certo, mas com uma energia
resoluta, o preconceito enfatuado, e,
tendo deparado em sua jornada com

rasteiro de luz que o seu espirito bus-
cava, por elle abandonara todas as
gloriolhB ephemeras do mundo, alis-

ando-se voluntário nas fileiras da nova
cruzada e prestigiando com o aeu no-
me aureolado nas lettras pátrias a

: nova doutrina, á que desde, logo hypo-
! tbecou a sua dedicação.

< Cedo libertado das oppressões da
carne que lhe tolhiam a força expan-
siva do seu espirito illiuninado de sabe-
doria e de virtude, começou a usar da
liberdade que llie outorgavam as novas
condições da sua vida á plena luz dos
espaços sem limites, no sentido de des-
envolver cada ve/, mais a sua activi-
dade funccional na obra que iniciara
na terra. Aos seus antigos companhei-
ros de estudo assistia elle de continuo,
trazendo-lhes sempre a palavra de es-
clarecimento ou de conforto, nas quês-
toes debatidas ou nos momentos em que
a tenacidade dos trabalhadores de boa
vontade reclamava um novo estimulo.
Mas isto, com ser grato aos seus amo-
rosos intuitos, não deixava, entretanto,
de se lhe afigurar pouco em relação ao
que convinha fazer em beneficio da pro-
paganda da doutrina spirita.

Em uma das reuniões effectuadas por
aquelle grupo de amigos fieis,em 1896,
resolveu elle, pois, enunciar claramente
o projecto que meditava e, depois de os
advertir dos graves embaraços que se
opporiam á sua obra, emprazou-os para
o magno emprehendimento, descan-
çando ria boa vontade dos seus compa-
nheiros e confiando em que a miseri-
cordia do Altíssimo robusteceria os
seus elevados intuitos e lhe permittiria
conduzir a bom termo a obra plane-
jada.

De como d'esse consórcio dos bons
desejos de almas que não aspiram outro
merecimento que não seja o do serviço
da verdade floriu uma consoladora
realidade, ahi está a prova n'esse livro
denominado Jesus perante a Ohristan-
dade, que não conta mais de 2)0 pa-
ginas, mas que encerra toda a doçura
dos ensinamentos doMartyrdo Calvário
postos em relevo por uma intelligencia
de eleição.

BV a primeira vez— acreditamos
poder repetir sem temor de um desmen-
tido-—, depois da divulgação dos novos
ensinos, que surge á luz da publicidade
um livro exclusivamente dictado por
um espirito d'além-tumulo. Não fala-
mos dos que se compõem de communi-
cações dadas por differentes espíritos
sobre assumptoa esparsos, os quaes
abundam tanto em numero como em
valor incontestável. Dictado, porem,
como este que aqui analysamos, por
um mesmo espirito, homogêneo em todas
as suas partes, trahindo na sua lin-
guagem a authenticidade da origem
que em boa fé não lhe pode ser contes-
tada, acreditamos que é o primeiro.

Não pareça, todavia, essa prioridade
uma questãoprimorúial da nossa parte.
Isso poico importa, considerado o alto
valor do livro publicado e o alcance
que elle pode ter. no sentido da accei-
tação dos ensinos n'elle agasalhados,
na massa geral dos seus leitores.

A imprensa profana d'esta capital
acolheu-o com as mais expressivas de-
monstraçõef, se não de sympathia, ao
menos de benevolência. Fugindo á
melindrosa alternativa de proclamar a
verdade da communicação dos espíritos
ou pôr em duvida alionorabilidade dos
signatários da apresentação do livro
ao publico, nas Ultimas palavras que
lhe constituem o fecho, entre os qiuies
se destacam nomes respeitados e vene-
raveis, a imprensa limitou-se a reco-
nliecer que as bellezas da forma em
que fora vasada essa nova e estranha
obra eram dignas do nome que afirmava
e attestavam a mesma sabedoria eru-
dita e a mesma opulencia de uma idea-
lidade finamente suggestiva do que fora
na terra o portador d'esse nome entre
tantos festejado. E um escriptor ca-
tholico houve que, alarmado nas suas
crenças dogmáticas, julgou dever soli-
citar para o livro a attenção do arce-
bispo da sua igreja n'esta capital,
pedindo-lhe a refutação d'essas dou-
trinas subversivas que põem em risco
a integridade da dominação romana
sobre a christandade.

Na. impossibilidade de aqui refiro-
duzir, por falta de espaço, todas essas
apreciações, transcrevemos a seguir
apenas o que n'0 Paiz de 5 de agoáfo
vem publicado e que é um d'esses
signaes dos tempos, a que alludimoa
em começo, demonstração evidente da
tolerância, pelo menos, com que a mo-
dorna doutrina é acolhida e porven-
tura agasalhada em todos os rraiaes.

Eis o que escreveu erudito e teste-
jado redactor d'uque!!a folha:

UM LIVRO SPIRITA
«Jesus perante a christandade é o

attraheiite titulo de um livro cotnniu-
nicado a ura médium pelo espirito
d'aquelle que enliv nós se chamou Bit-
tèncourfc Sampaio.

O meditem em questão possue uma
intelligencia communi, sem preparo
que o habilite a producções de fôlego
litterario, como é essa que temos sobre
a mesa. Não ha duvida alguma que
uma obrad'este quilate, revelando uma
alta cultura, uma grande educação
philosophica, um sagaz espirito de
exegese, só podia ser concebida e exe-
ditada por uma mentalidade pode-
rosa, nunca, pelo o scuro indivíduo
que a dictou. Os cavalheiros que con-
stituiram o grupo de trabalhos psychi
cos a cujo esforço se deve esta excel-
lente obra de moral e de religião —
considerando-se a palavra religião no
seu sentido mais alto e mais profundo—são, pela sua respeitabilidade pes-
soai, pela sua illustraçao, merecedores
do maior conceito e não Sr-rá fácil a
qualquer,nas circumstancias alludidas,
folhear com um sorriso de tolerância
scepiica este volume verdadeiramente
encantador.

Claro está que não entra nos intui-
tos d'e3ta despretenciosa noticiabiblio-
grapbica agitar a questão, tão deba-
tida e cada vez mais imperiosa, da
realidade das manifestações dènomi-
nadas spiritas. Limitamo-uos simples-
mente a assigualar que esta obra foi
dietada por uma pessoa de insufficien-
ti simos estudos, incapaz de uma mo-
desta elaboração litterariaye que,dota-
da de uma forte faculdade mêdiumhica,
produziu na realidade um admirável
trabaiho, onde a cada pagina se sente
o perfume d'essa carinhosa, fina e ra-
diante alma que se chamou Bitten-
court Sampaio, no seu transito pela
terra.

Leiam esse livro, com ou sem fé na
existência do plienomeno da médium-
nidade—que hoje só se -pode negar
pelo mesmo apego á rotina, que fez
uma academia dè sábios condemnar
como embustea^.as experiências ma-
gneticas—leiaití-no todos e verão que
bellas e doces paginas essas, que e3-
plendidas doutrinas são ali apostoladaa
n'uma prosa de extraordinária deliea-
deza artística e de elevado senti-
mento philosophico.

Depois do incomparavel livro de
Léon Denis — Après la mort, cujas li-
ções valem por balsamo na doçura be-
nefiea, não temos talvez uma obra que
fosse como esta tão clara, tão pene-
trante, tão suavizadora.

E' um livro que vale a pena ter á
mesa da cabeceira, com tanto brilho e
tanta sedueção elle nos educa, nos
aconselha e nos- consola !»

Depois dá apreciação que ahi tfica,
de uma judiciosidade rara, e que so-
bremo ;o contrasta com o retrahimento
de alguns jornaes— a minoria, feliz-
mente—que, ou não se sentiram bas-
tante fortes para atacar o assumpto,
ou não souberam pelo menos ter
aquella coragem admirativa e sincera,
poderiamos dar por terminada a nossa
terefa se não nofe acreditássemos no
dever de nos pronunciar ainda sobre,
alguns detalhes do livro e sobre os
fins com que foi lançado a publico.

(Continua)
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Estava-se em 1873. William Croo-
kes havia já publicado seus artigos
sobre a força psychíca, mas ainda não
acreditava nas materializações, dizendo
que só as acceitaria como tal quando
pudesse ver ao mesmo tempo a forma
materializada e o médium. Como me
achasse a esse tempo em Londres,
desejei, muito naturalmeute,ver o phe-
nomeno— único então— com os meus
próprios olhos.

Depois de ter feito o conhecimento
da familia de miss Cook, fui graciosa-
mente convidado para assistir á sessão
que devia effectuar-se em 22 de outu-
bro. A sessão teve logar n'um pequeno
aposento servindo de sala de refeições.

l\iiss Florence Co k sentou-se etn
uma cadeira collocada n'um vão do
aposent¦> e atraz de uma cortina cor-
rediça.

O Sr. Luxmore,que dirigia a sessão,
exigiu que se examinasse cuidadosa-
mente o logar e o modo por que elle
acabava de amarrar o médium, pois
considerava essa mediib como impres-
cindivel. Ligou primeiramente cada
uma das mãos do médium comum laço
forte, sellou os nós, depois, rcunind >
as mãos do médium do lado das costas,
ligou-as com o mesmo b*ço e tellou
novamente os nós; em seguida ligou-as
mais uma vez com uma comprida corda
cujas extremidades vinham ter fora la
cortina até se fixai em ua mesa ao lado
da qual ficou o Sr. I iiixmore.

D'esse modo o médium não se po.-
deria levantar sem puxar pela corda.
O aposento era alumiado por uma pe-
quena lampad< collocada atraz de um
livro. Em menos de um quarto de hora
appareceu uma forma humaua que
ergueu a cortina e ficou ao lado d'ella:
estava vestida de branco, tinha a
physionoTiva descoberta, mas os cabelíos
estavam occultos por un véo branco.
As mãos e os braços estavam nus.. .
era Katie Durante a sessão Katie
conversou com as pessoas presentes.
Sua voz era tão doce que parecia
um murmúrio. Ella repetiu por varias
vezes :

'- Fazei-mepeiTuntas, maspergun-
tas racionaes.

Disse-lhe eu :
Não podeis mostrar-me o vosso

médium ?
Sim, vinde depr ssa e vede.

Nesse momento ergui a cortina e não
tinha senão uni passo a dar, quando a
forma branca desappareceu.

Diante de mim, a um canto, na es-
curi lão, achava-se a forma anegrada do
médium, sentado n'uma cadeira de
braços. Tinha um vestido de seda es-
cura; eis porque não pude vel-o mais
distirictamente.

Logo que retomei o meu logar, a
forma branca de Katie a apareceu de
novo perto da cortina e me perguntou:

Examinastes bem ?
Respondi :

Não, como desejava,porque havia
muita escuridão atraz da cortina.

Tomai então a 'lâmpada e exa-
minai depressa, replicou Katie em tom
decid-do.

N'um segundo estava eu com a Iam-
pada atraz da cor' ina. Todo o indicio
deKatití havia desa pi'arecido; só tinha
diante de mim o médium mergulhado
em profundo~6omno.magnético,sentado
na cadeira,com as mãos ligadas do lado
das costas. A luz que se lhe projectava
na physionomia produziu seu effeito
habitual : o médium começou a geme:-
e a tentar despertar. Um dialogo inte-
ressante se estabeleceu atraz da cortina
entre c médium que se esforçava por
despertar e Katie que tentava ador-
mecel-o de novo. Mas es ia foi obrigada
a ceder ; disse adeus, e tudo ficou em
silencio. A sessão estava terminada.

O Sr. Luxmore me convidou para
examinar os laços, os nós e os sellos.

V;
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Tudo estava, intacto ; e quando elle
me propoz que cortasse os laços, foi
com grande trabalho que consegui
u'elles metter a tesoura, tal era o modo
por que estavam atados.

Minha confiança na aiithenticidade
d'este facto é absoluta, e o con-
sidero como da mais alta importância
para a confirmação doprincipio theorico
que nos occupà.

Dizem certas pessoas: como devemos
comprehender este phenomeno e o que
se deve concluir d'ahi ? Katie tinha,
como se sabe, uma semelhança perfeita
com seu médium. Ella era o seu duplo
e não uma forma allucinatoria, mas
era-o em carne e osso, com coração e
pulmões, segundo foi verificado por
William Crookes.

Pode-se razoavelmente admitir que
o médium em um momento dado tenha
dois corpos completos ao mesmo tempo:
ura sob a forma de Katie fora do ga-
binete, outro sol» a sua própria forma
dentro do gabinete '?

Evidentemente não.Os laços çonser-
vados intactos provam que Katie não
era o médium em pessoa, fazendo in-
conscientemente o papel do espirito.
O médium não teria podido n'um mo-
ment(; mudar o vestido, libertar-se dos
laços, tornar a vestir-se como antes e
amarrar-se, mesmo que isto fosse pos-
sivel no ponto de vista physico. Pode-
se, pois, crer, que, mesmo que eu pu-desse antecipar-me á Katie, ou lançar
a vista no gabinete emquanto ella
estava fora, eu não teria do mesmo
modo visto o mediam, bem como o seu
vestido, ou coisa alguma d'isso absó-
lutamente. Mas como comprehender
que a forma se colloque com a rapidez
do relâmpago no logar do médium,
vestida e amarrada ? O vestido e os
laços deviam, portanto, ao desappare-
cer o corpo, cahir por terra. Corno
pois retomal-os? Isto nos leva a suppor
que todo o corpo não se desmaterializá,
mas que subsiste alguma coisa — um
substratum, uma forma astral, que con-
serva, as posições dos laços e do ves-
tido, e que, d'esse modo, a forma ma-
terializada podii em um momento se
separar d'essa forma fluidica, depois
reunir-se de novo a ella; e assim o me-
dium se acha no seu logar.

(Gmtiuúa.)
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J. B. ROUSTAING

OS OJJATBô EVANGELHOS
Explicados em espirito o verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo liallicus, Barcos
e Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA
li'o espiri lo que. vivi fica ; a jcarne de naiJu surve :as palavras que vos iligo «Snespirito e vida. .

( João, VI, v. 64A letra mota, e o espiritovmllca. ¦
iHuuiu, 2" fMSl.ola mis Curiuthios, c, 111 v.

MATHEU8
•- CAPITULO I, VERS. 18-25

LUCAS

CAPITULO 11, VERS.1-7

« Concepção, gravidez, pela operação
do Espirito-Santo ; — parto e bom
suecesso, do mesmo modo. por essa ope-
ração ; appariçãò de Jesus na terra.»

( Continuação )
« Os espiritos, prepostos para pre-

pararem a appariçãò do Messias na
vojsa terra, attrabiram em volta de
Maria fluidos apropriados que auxi-
liaram a distensão do abdômen e o
intumeceram; a raenstruação, pelaacção dos fluidos empregados, ficou
suspensa durante o tempo requerido
para uma gravidez e contribuiu, pela

intumecencia e o mçornmodo que oeca-
BÍonou. para a gravidez àpparente.
Maria acreditou assim na gravidez, em
presença d'.estes resultados, so'< a
inspiração de seu guia e de accordo
com a Annunoiaçãó a ella feita peloanjo ou espirito enviado, e da qualestes resultados eram, para ella, a rea-
lização. »

« Esta crença não deve surpretien
der Em vossas casas de loucos têm
sido encerradas muitas victimas da
vossa sciéiii iaj as quaes se julgavam
prestes a dar nascimento a um ser e
não eram senão o joguete de illusões
provocadas por espiritos óbsessores,
quando nã.0 havia nenhuma apparencia
de gravidez aos olhos dos homens .
ao mesmo tempo estes espiritos obses-
sores lhes faziam experimentar todos
os symptoinas da gravidez e do parto.»« Pari Maria só ex;stiu a apparencia
da gèst ção. A gravidez foi simples-
mente appt rente, fluidica, sendo a
intumecencia provocada por uma
acção fluidica devida aos effeitos do
magnetismo espiritual. >

* O parto de Maria e o boin-successo
foram igualmente obra do Espirito-
Santo, porque foram obra lambem dos
espíritos do Senhor; foram simples-
mente apparentes, assim, do m_smo
modo que u gravidez i_ pelo mesmo
facto de (pie ella foi simpesméntè dppa-
rente, de maneira a produzir iliusão á
Maria, tanto quanto a necessidade o
reclamava, e afim de que ella acredi-
tasse, como devia ser, em um nasci-
mento real. »

« No tempo necessário ao termo
de uma gravidez, houve effeito de
magnetismo espiritual : Maria foi,
pelos espiritos prepostos para própa-rarem a chegada do Messias, collocada
sob a influencia rnagnetieo-spirifca e
teve todas as illusões do parto, do
bom-suecesso e da maternidade. »

« Deveis comprehender esta influ-
encia, recordtuido-vos da acção e '.'os
effeitos, pelo magnetismo humano, do
magnetizador sobre o individui magne-
tizado, da acção e dos effeitos, pelomagnetismo espiritual, dos espiritos
sobre o homem. »

« O magnetizador humano pode,—
vós o sabeis, — como senhor, pela
acção de sua vontade, cora o auxilio
dos fluidos humanos bem dirigidos,
fazer experimentar ao seu paciente,
posto no estado de somnambulisrao,
todas as sensações e impressões,fazer-
lhe ver e crer tudo o que quer que elle
veja e creia, de tal modo que se ira-
pressiona com uma ficção como se
fosse uma realidade; fazer-lhe sentir
as apparencias de um soffri mento qual-
quer e mesmo fazel-o experimentar
esse sòffriméhtó e libertal-o d'éiíe;
Se tivesseis estudado o magnetismo
humanoso'; todas as suas faces, lerieis
visto certos indivíduos cujo déspréri-
dimento se opera cora grande facili-
dade, agirem, falarem e procederem
exactamente como quando livres do
somno magnético, não apresentando
d'esse facto nenhum vestígio, nenhum
symptoma reconhecíveis ao olhar do
observador, impressionando a acção
magnética o espirito e deixando ao
corpo a sua liberdade. »

« São individuos na posse de um
desenvolvimento de faculdades fora
da humanidade, isto é, indivíduos
excepcionaes, possuindo, não somente,
como todo o espirito desprendido,
faculdades alheias ás faculdades hu-
manas, mas faculdades superiores
ás que t ndes podido notar em vossos
melhores lúcidos, e capazes, em certos
casos, de resolverem problemas queo espirito encerrado na carne não
ousaria e não poderia abordar: ha
perguntas que o homem não ousa fazer
á sciencia, não por humildade ou cri-
teriosa apreciação de suas forças, mas
porque julga-a incapaz de lhe res-
ponder. São individuos raros ainda,
mas que se multiplicarão com o em-
prego d'essa força que vos é confiada;

servirão immensamenté aos progres ;os
das sciéneiãs o das artes em o vosso
planeta; são instrumento5 maia per-
feitos que os outros, mas também mais
laceis dè quebrar, isto é, cujas liieul-
dados mediumnicas mal dirigidas se
gastariam mais prÒmpfcamente; eis
porque ainda vos não são revelados
em grande numero, sendo necessário
que a vossa experiência em magne-
tismo se desenvolva e cresça. »

« Vós o sabeis também : o esqueci-
mento no despertar é, em principio,
effeito do somnainbulismo; mas o ma-
gnetizador pode, excepcionalmente,
pela acção de sua vontade e por uma
ordem que lhe tenha dado, deixar ao
somnambulo a lembrança d'aquillo que
quer (pie elle retenha ao acord ,r no
estado ordinário, e que teve logar no
estado somnarnbulico. »

« Tudo o que pode, pelo magne-
tisínò humano, o magnetizador sobre o
sujet os espiritos podem igualmente,
pelo magnetismo espiritual; actuam,
não somente com tanto, mas com
muito mais discernimento e sciencia
do (pie o homem sobre o homem e
nas condições necessárias aos effeitos
que querem produzir, ao resultado
que querem o: ter ; podem ( vós o
sabeis pela sciencia spirita) fazer sen-
tir pancadas ou dores, que se pro-
duzem e cessam á vontade <Paqueiles
<pie actuam sobre vós sem que percebais
a sua acção. Sabeis também, pelo3
numerosos exemplos que se deram em
todos os tempos e que oceorrem ainda
em vossos dias, como se sentem essas
pancadas, essas dores. »

« A acção do magnetismo sobre o
espirito do indivíduo magne tizado deve
ser-vos explicada; o que vamos dizer
a este respeito applica-se ao mague-
tismo humano como ao magnetismo
espiritual; sómiínte a acção do magne-
tÍKino espiritual é mais pura em suas
causas e seus effeitos; os resultados
das duas acções são, todavia, os mesmos:
o desprendimento do espirito incarnado
faz-se em condições melhores ou peoressegundo o magnetizador (hnrmino ou
espiritual ) é mais ou menos elevado.»

« O magnetismo não pode, deveis
comprehendel-o, illudir o espirito, pois
que serve para o seu desprendimento;
o espirito, assim solto dos obstáculos
da carne, torna-se, em conseqüência,
cúmplice voluntário d'aquelle queac!ua sobre elle, emane a acção ma-
gnetica do espirito livre ou do espirito
incarnado. i

« A lembrança ao acordar é o resul-
tudo da cooperação do indivíduo ma-
gnetizado que, quer por sympathia,
quer por fraqueza, quer por subordi-
nação, segundo as relações que exis-
tem entre elle e o magnetizador ( hu-
mano ou espiritual), consente em obe-
decer á vontade jpie lhe é imposta ou
insinuai a, e, por isso, conserva alem-
branca das palavras ou dos actos aque
voluntariamentesesubraetteu durante o
somno, sob a influenciadas sensações e
impressões recebidas pela matéria queconserva o cunho do compromisso quetomou de se recordar dos actos como
se tivessem lido logar realmente; o
espirito, illudido pela carne, toma ao
acordar os actos como reaes. Se o
espirito do magnetizador e o do ma-
gnetizado são sympalhicos, a lembrança
é devida ao accordo que existe entre
elles; se o magnetizudo é mais fraco
que o magnetizador e este lhe impõe
uma vontade arbitraria, o espirito des-
prendido cede-lhe algumas vezes; se o
espirito do magnetizado é inferior ao
do magnetizador, por deferencia, poracatamento, obedece. »

« Maria devia acreditar n'um partoreal e recordar-se de factos que dbvia
aitesiar, como se tivessem tido logar
realmente.»

« Pela acção do magnetismo espiri-
tual, os espiritos prepostos para pre-
pararem a appariçãò do Messias na
vossa terra, collocando Maria sob a
influencia magnético - spirita, pu_e-

rnm-n'a, por effeito d'essa influencia,
no estado de somnambulo, vendo e
crendo, sentindo e experimentando,
tudo o que se quer que elle veja, creia,
sinta .e experimente nesse estado.
Maria ficou em condições idênticas ás
d'esses individuos raros ainda entre
vós, e de que ha um instante apenas
vos falámos . »

(Continua )
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0 ULTIMO MISSIONÁRIO
Um ef tudo retrospectivo da evolução

effectuàda pelo gênero humano, desde
as idades longínquas, perpetuadas na
tradição bililica, até a nossa época,
dita de civilização, mas que infeliz-
mente ainda conserva traços de uma
barbaria que até hoje não poude ser
eficientemente eliminada dos costumes
no* induz a reconhecer c proclamar
esta verdade fundamental do amor de
Deus pelas suas creaturas, amor que
se traduz por essas repetidas inter-
venções, verdadeiramente providen-
ciaes, no sentido de auxiliar a marcha
incessantemente progressiva dos espi-
ritos e doB povos, pela apparição de
missionários em épocas apropriadas e
opportunas, encarregados de orientar
e esclarecer os seus irmãos, lançando
no seu seio os germens das eternas
verdades, em uma certa medida com-
pativel com o seu estado, no duplo
ponto de vista moral e intellectual.

Esses homenB extraordinários, esses
grandes espiritos, cujos nomes revivem
perpetuamente na rememoração evo-
cativa da historia e na gratidão dos
homens que d'e!la são capazes, não
foram assim mais do que instrumentos
conscientes das vistas providenciaes ;
e, superiores pela sua elevação moral
e intellectual á humanidade do seu
tempo, ahi vieram exercer a sua missão
de paz e de progresso, plantando a
luz no seio da ignorância e do atrazo
e desempenhando d'esse modo uma
tarefa tanto mais meritoria quanto,
para realizal-a, tiveram de abandonar
as condições verdadeiramente felizes
em que se desdobrava a sua existência

,. em luminosas espheras, para virem
soffrer as rudes aggressões d'áquelles
mesmos que a sua dedicação e a sua
fraternidade vinham ajudar a pro-
gredir.

Portadores de novos ensinos hauridos
na fonte universal da sabedoria eterna,
dos quaes já necessitava, quanto á
cada época respectivamente, a huma-
nidade do seu tempo, esses raissio-
narios, cora a sua apparição na terra,
marcam verdadeiras épocas na historia
do gênero humano. A' cada uma
d'ellas tem correspondido um ideal
novo franqueado ás aspirações e á in-
telligencia do homem.

E' a isso que se dá o nome de revela-
ção, e — para não remontarmos muito
longe—Moysés, collocando-se á frente
do seu povo e transmittiudo-lhe o co-

nheeimento da lei cujas taboas, se-
gundo a tradição, recebeu no monte I
Sinai, foi, como os que vieram depois j
ampliar o seu ensino, o instrumento
consciente e visível dc uma revelação
çompativel cgiu o grau de desenvolvi-
mento (1'aquelles que viera dirigir.
Como fosse ainda profundo o atrazo
do seu povo, atrazo que exigia uma
intervenção absoluta e realmente despo-
tica em todos os actos de. sua vida,
julgou elle necessário accréscéntàr à
lei, de cuja divulgação se encarregara,
um código humano, de sua lavra, des-
tinado a oppòr as mais severas res-
fricções aos abusos e aos excessos a
que se entregava aquelle povo que
elle devia encaminhar e dirigir como
a uma verdadeira creança irreflectida
e ignorante.

O que se contem nos Mandamentos,
pouquíssimo em relação ás poste-
riores revelações vindas a seu tempo,
era, entretanto, o máximo que po-
diam comportar áquelles espiritos
mal puberes, nas primeiras phases da
sua evolução. E ainda ahi se reveh1 a
sabedoria do Creador, que não dá mais
do que o que merece ou de que precisa
a creatura, mas somente aquillo que
é opportuno e conveniente ao seu pro-
gresso e ao seu estado evolutivo.

A' revelação mosaica suecedeu a
messiânica, trazida então pessoal-
mente por aquelle puríssimo espirito,
gerado, como todos, no amor infinito
do Creador e Pae, mas, como bem
poucos, evoluído sempre, sem desfal-
lecimentos e sem queda, pela via illu-
minada e ampla dos espaços sideraes,
constituindo-se assim um dos mais
altos na hierarchia espiritual e c mais
alto e o único em relação ao nosso
planeta. Inalamos de Jesus, o divino
modelo, que, em communicação directa
e constante com o foco universal de
toda a luz e de todo o amor, julgando
chegado o momento de dar um novo
impulso á marcha dos, espiritos na
terra, a ella baixou revestindo as ap-
parencias da materialidade humana,
para ahi pregar e exemplificar em
pessoa, votando-se voluntária e con-
scientemente á ignomínia e ao oppro-
brio que a ignorância lhe reservava,
a mais elevada, a mais pura e conso-
ladora moral de que a terra jamais
tivera exemplo.

Os divinos ensinamentos, de que elle
se fez o portador e o evangelho vivo,
assignalam um avanço tão grande no
ideal humano que, dezenove séculos

depois dá sua vinda, elles ainda sao
considerados o mais perfeito código
de moral,desafiando a acção do tempo,
que contra elle nada poude na sua
implaeabílidáde de^truidora, e a mir-
rada sabedoria dos homens qüe nada
conseguiu edificar de mais solido que
se lhe equiparasse em vitalidade e
muito menos o excedesse.

Systemas philosophicos mais ou
menos racionalistas, por vezes até in-
eongruentes, tomando por ponto de
partida novas descobertas scieutificas
que pareciam contradizer, apparente-
mente— é certo—, áquelles ensinos
era algumas de suas partes, tentaram
baldadamente oppôr-lhe sérios emba-
raços. Um a ura esboroaram-se ou vão,
se esboroando esses systemas, porque
nada prevalecerá contra as verdades'
fundamentaes do christianismo, e se
algum triumpho assignalou as suas
investidas, não se refere elle a essas
verdades, indestrtictiveis por sua na-
tureza, mas aos enxertos com que a
mão criminosa dos depositários d'esses
«nsinos os tem desfigurado com fins
dominadores, desvirtuando-os na sua
essência e na sua pureza primitivas.

^Entretanto essareacção de espiritos
livres conti a o dogma estaciouario que
os detentores do poder espiritual ten-
tavam ainda impôr-lhes, representava
já um symptoma de progresso, attes-
tado sob múltiplas formas, em relação
aos tempos de simplicidade e relativa
ignorância em qne Jesus trouxera ao
mundo o seu ensino. E justo era que,
uma vez que áquelles que, menos por
abnegação do que por intuitos ambi-
ciosos, haviam tomado posse d'esse
legado do Divino Mestre, em logar de
o distribuírem pelos homens, fazendo
d'elle, na phrase de um erudito após-
tolo da nova revelação, « o estatuto
de uma sociedade melhor e mais
feliz», outra coisa não faziam senão
exploral-o em proveito da sua ascen-
dencia sobre asmasaas embotadas pela
ignorância, as quaes elles se ol.stinam
em escravizar por esse modo, era justo,
dizemos, que a esse estado de pro-
gresso correspondesse uma revelação
mais ampla que completasse a anterior,
expuugindo-a dos erros que lhe tinham
sido acerescentados, obscurecendo-a.

Mas isso entrava nas vistas da Pro-
videncia, e Jesus o havia previsto
quando, falando a seus discípulos, lhes
dissera que outras muitas coisas tinha
a revelar-lhes, mas que o não fazia por

não ser isso conveniente e opportuno.
Tinha era vista naturalmente a incora-
patibilidade d'essas revelações, pelo
seu alcance transcendental, com o
estado atrazado dos espiritas em cujo
seio vertia elle sua amorosa doirtrina.
Ora, vencido esse atrazo por dezenove
séculos de evolução do espirito humano
em todos os sentidos de sua actividade,
era chegado o momento de enviar ao
mundo o promettido Espirito de Ver-
dade que esclarecesse todas as coisas
e fizesse aquellas revelações cuja op-
portunidade só então se affirmava e,
por assim dizer, se impunha.

E o Espirito de Verdade veiu e as
novas revelações correm mundo, so-
pradfs por innumeras intelligencias
do espaço, fazem erupção em todos os
ângulos da terra, despertando para a
fé os tristes corações galvanizados
pela duvida, elevando os espiritos a
uma concepção-mais-a-lta e mais'per-
feita do universo e suas leia, substi-
tuindo as abstracções roefcaphysicas
sujeitas a infinitas controvérsias, por
verdades concretas experimental-
mente demons traveis, promovendo,
em uma palavra, o consórcio da sei-
encia com a moral, dignificando, su.
periorizando as aspirações do homem
e re8tituindo-lhe a crença que o ultra-
raontanismo despofcico de um lado, e
co onfcro as pretençõesdeuma sciencia
mais orgulhosa que profunda, haviam
banido do seu seio.

Mas esse triumpho obtido pela nova
revelação, em uma esphera cujos ara-
bitos se dilatam cada dia mais, estaria
pelo menos retardado—e quem sabe
por quanto tempo ainda ! — na sua
acção que já tão compensadora e be-
nefica se revela nos nossos dias, se
para o preparar, dispondo "om 

espiritos
para a acquisição d'essas novas ver-
dades, não tivesse baixado ao mundo,
precisamente ha noventa e quatro an-
nos, aquelle alto espirito que, impon-
do-se essa gloriosa missão, tão corajo-
samente a soube levar a feliz termo.

E, todavia, o momento em que elle
se fez o iuiciado da doutrina que de
suas mãos devia logo depois sahir pres-
tigiada por uma organização tão sabia
e tão perfeita que nada poude até
hoje atacar a unidade do Beu plano,
era dos mais graves e dos mais diffh
ceis para uma reforma d'essa natureza.
Arrastados pelo fluxo de idéas philo-
sophicas oriundas do avanço extraor-
dinario realizado"no campo da sciencia
e ás quaes o catholicismo romano não
tinha a oppôr senão a inércia do dog-

m y

¦¦'..-..' **Vá
¦

^¦^m^m

¦ ííí

X- -:y

¦' ' '",'V

•:. .-'JXMÍ

A

C
¦y

',: ¦-.:¦;

' -^Wm

T*rwt?vr*w»w^' r**"^f*" "*&:*

«*> 'i #t>«Íif!v/»£ i^iiiiíitSF-iwf -¦a. ,2 ,*s»i.„ ~tf-ãüsiu»MJJÈ*».Me<X. ..:¦*_¦'. ;¦.-.':¦',>;.. . ¦¦ ¦:". mm

¦¦'¦...-.¦

mr, ,. ,j 5*



- ¦ 
-

sus Out.iilJi-o 3

>

ma reaccionario e ábsurdo,os espiritos
se haviam por tal forma distanciado
das concepções estreitas d'essa igreja,

que pretendia, como ainda hoje, a re-

preseutação do christianismo na terra,

tanto se haviam elles despojado da

velha bagagem de erros legados por
um passado de dezoito séculos de sys-

tematização da ignorância, acabando

por eliminar de si próprios toda a teu-

dencia espiritualista, incompatível, a

seu ver, com as verdades scientificas
correntes, que dimcilimo era. agir ef-

ficazmente sobre elle?, provocando-
lhes a volta aos idea es abandonados.

O màterialísmo campeava triuni-

phante.e, prestigiado pelo novo ca-

racter em que o modelara uma meu-
talidade poderosamente organizadora,
das mais eruditas e das mais sabias
do nosso século, constituirá-se o único
refugio do racionálismo e o mais forte
symptoma de virilidade intellectual.

Para essa corrente de scepticismo
e de negação refluíam alvoroçados
todos os espirito-, emancipados da tu-
tela dogmática, e aos últimos inde-
cisosnão se offerecia mais do (pie uma
torturante alternativa: ou renegar
todas as conquistas do progresso, ab-
dicar o livre raciocínio e submetter-se
á orthodoxia valetudinaria, ou raer-
gnlhar na onda avassaladora das novas
tendências.

Dir-se-hia que a situação era a me-
nos propicia para a aventura em que
importava a fundação do moderno es-
piritnialismo. Tudo, porem, dependia
do tino e dò critério do seu organi-
zador. Arròtear nos dois campos op-
postos a somma de verdades contidas
de um e do outro lado, comprehender
em um plano único, solidamente dis-

posto, as verdades scientificas incon-
testaveis, accrescentando-lhes outras
até então ignoradas, e os ensinos tun-
damentalraente verdadeiros da moral
christã, de que os mais elevados seres
do mundo espiritual vinham dar con-
firmação e testemunho, fazer de tudo
isso um conjunto harmônico de (pie
resültava uma concepção integral do
universo e de suas leis, na ordem mo-
ral como na ordem material, evitando
os escolhos e os perigos que offerecia
a nova foute de informações acerca da
constituição do mundo invisível e das
suas relações com o nosso mundo, fa-
zendo para isso funecionar constante-
mente a sua razão disciplinada e lu-
cida, tal foi a tarefa que se impoz Al-
lan Kardec.

Grandiosa tarefa, elle à soube as-
signalar com os característicos de uma
verdadeira missão. Instrumento vi-
sivel aos olhos dos homens e consci-
ente das altas responsabilidades que
lhe cabiam no restabelecimento das
eternas verdades cuja propagação fora
o compromisso conti ahido pelo seu es-
pirito perante o Creador, elle votou-se
com fé e com entbusiasmo á sua obra
e teve a satisfação de vel-a em muito

pouco tempo ganhar terreno palmo a

palmo e assegurar-se, nas primeiras
conquistas, a certeza da victoria final.

Só com aquellas condições de unia movem vitalizados, desde o minério
organização pro fundamento sabia e j bruto a é esta combinação delicada do
racional era viável a nova dou- j organismo humano,e o-- espiritos agem
trina, dada a situação dos espíritos na | e reagem incessantemente era um mo-
época do sen advento. Utopia, entre-
tanto, fora acreditar em um acolhi-
mento fácil deidéas que tão fundo gol-
peavam interesses e sentimentos que
se lhe oppunham.

Ainda a esse respeito não se iiludiu
o nosso mestre. E tão fortemente se
havia elle apparelhado para a cam-
punha que viera emprehendèr, tão
solida era a sua eitructüra moral, que
a todas às tempestades que "im torno

e ¦¦<? levantaram, visando feril-od'e
pára victimar a doutrina, elle soube
òfferécer a resisti nciti viril e inque-
brántaVel de um animo sereno. E du-
ranfe quatorze àh"nòs,'os mais gloriosos
e os últimos da sua vida, não teve um
momento que não fosse de consagração
incondicional e de trabalho perseye-
raute n'essa obra de que a sua humil-
dade desejaria fazei-o o mais obscuro
dos obreiroSj mas de que não tem
remédio senão deixar-se reconhecer o
primeiro e ò mais glorioso executor.

Surgida no mora rito, appárente-
mente o menos propicio, mas de facto
o (pie mais opportuno se afigmou ás
vistas insondaveis dà Providencia,
ella—a sua. obra—ahi está homogênea,
integral e superiormente perfeita, tão
perfeita quanto o pode reclamar ahü-
manidade do nosso tempo, a desafiar
as raaís rudes investidas dos seus gra-
tuitos adversários. Até hoje, tudo o
que se tem emprehendido n'éssè novo
campo de investigação è de .certeza,
em nada veiu alterar a unidade e a
belieza de suas linhas- o que é um ir-
reducfivel ai testado da sabedoria e da
firmeza inatacável da sua estmetura.

E' que a doutrina spirita, tal como
a fundamentou o nosso mestre, cor-
responde ás mais altas aspirações
actuaes do espirito humano. Alfir-
mando-se, na sua pratica, uma sciencia
experimental, não só quantõao mundo
invisível cujas leis nos veiu revelar,
inas também quanto á natureza phy-
sica/de qu;e nos fornece, á luz de um
critério racional e novo, conhecimentos
até agora ignorados, ella ao mesmo
tempo nos põe ao corrente dos nossos
deveresespirituacs para com o Creador
e para cora os nossos irmãos. De tal
sorte se revelam inseparáveis estes
característicos que a distinguem que
não se pode estudal-a nas suas appli
cações aos effeitos visíveis e analysá-
veis, sem remontar fatalmente ás
origens causaes de que procedem taes
effeitos. Em uma palavra, com os
phenómenos naturaes que nos induz a
observar e analysar, ella nos mostra
que concorrem leis de ordem moral
que têm a sua origem muito alto.
Descerra ante os nossos olhos, exta-
siados na contemplação de tantas bel-
lezas,essa admirável unidade no plano
da creação universal, em que, numa
harmonia sublime, a matéria se con-
densa, se modifica.se transforma,para
constituir os mundos que rolam nos es-
paços e os corpos que se agitam e se

j vimèntu de evolução continua desde o
estado rudimentar da ignorância até
os mais altos pincaros da perfectibili-
dade espiritual.

E' esta concepção integral do uni-
v< i'HO,sob todos os seus aspeetqs,o eme
constituo a força e a superioridade da
doutrina spirita sobre todos os syste-
mas philosophieos, ou seientifieos,mais
ou menos parciaes, que a precederam.
EHa áppareceü justamente no mo-
mento em que ás especulações scion-
tiücas continha demonstrar a insüffi-
ciência dos seus processos e á intole-
rancia religiosa'a ¦inutilidade doa seus
esforços no sentido de obstruir a
marcha do progresso dos espirito;; com
o entrave da sua dogmatização reac-
cioriaria. fazendo-se o ponto de con-
vergeuçià d 'essas duas tendências do
espirito humano em busca (Inverdade,
conciliando a moral com a sciencia,
veiu provar (pie ellas se completam
mutuamente, porque ambas, verdadei-
rara ente compreheudidás, conduzem a
Deus. o que, por conseguinte, já não
ha razão para que se dêem um com-
bate sem tréguas iras inut.il.

Sem ser uma nem outra exclusiva-
me; te, a doutrina spirita participa,
entretanto, da natureza de ambas,
Pacificai-asi harmonizal-as, era,
portanto, o teu dever. Tal foi o obje-
ctivo do nosso querido mestre Allan
Kardec. Elle teve assim a intuição
lucilado verdadeiro caracter da nova
revelação e do seu papel no seio
da humanidade.

E, todavia,não é infelizmente isso
o que vemos praticar pelos que se di.
zem seus continuadores e seus disci-
pulos.

Lavra, sobretudo entre nós—e o di-
zemos com o coração amargurado—um
espirito de indisciplina e de revolta
qne ameaça destruir os mais bellos
fruetos d'essa conquista que tantos sa-
orifícios reclamou d'aquelle grande
espirito. Como os infiéis suecessores de
Pedro (pie conspurcam a sua cadeira,
fazendo da meiga religião do Christo
um instrumento de guerra e de perse-
guição, os novos cruzados agitam-se
sacudindo a tutela, dos sábios ensina-
mentos do amado mestre, e com mão
sacíilega vão mutilando á sua feição
a doutrina que querem propagar;.

Uns, porque affeiçoarnm-se dema-
siado ás formulas rituaes do romanis-
mo ha pouco abandonado, outros ins-
pirados por mal disfarçado orgulho
que os faz envergonharem-se de se
apresentar em publico como humildes
crentes na religião do Calvário, prefe-
rindo a isso as pompas e os applausos
dos homens que mais os lisonjeiam
com repntal-os íciewíísías,apresentam o
spiritismo ora como uma religião, ora
como uma sciencia, e fundam jornaes e
constituem sociedades e centros e reu-
nem assemblèas para fazer prevalece-
rem respectivamente as suas vistas ex-
ciusiyas. Aggridem-se assim tácita-

menje e, cegos de fanatismo e de into-
lerancia, não se lembram de que estão
por esse modo levantando a mais per-
niciosa còritra-propâgàhda em torno da
doutrina que pretendem evangelizar.

Mestre.! E' nesta hora sombria, de
rudes provações para a nossa coragem,
em que cheio, o coração de angustias
ante esse tristiisimo espectaculo, não
sabe a nessa pérína traçar ò panegy-
rico (Va tua vida gloriosa e apenas
pode traduzir estas amarguras, como
um appello ao teu generoso espirito; é
n'este momento em que vemos na immi-
íieucia de violadoras mutilações e obje-
cto de scismas insensatos o precioso
legado de tua sabedoria incompre-
hendida, que o nosso espirito sente
necessidade de volver-se para ti,
em um impulso de afílicta anciedade,
para uizer-te:

Se é verdade, como o acreditamos
e está proraetlido nas tuas Obras pos-
llmmas, que não tardará o teu regres-
so a este infeliz planeta, para comple-
tares a tua obra tão bellamente eome-
cada, se não te atemoriza, como te
não atemorizou outríora idêntica in-
juneção, o espectaculo das nossas pai-
xões inconfessáveis ; Mestre ! apressa
a tua vinda. Toma d'aquelle latego de
luz com que a tua razão livre e escla-
recida soube espancai", aqui na terra, as
sombras em que se debatiam os eiqii-
ritos trabalhados pelavacillaçãoou pe-
Io scepticismo, e, com aquella autori-
dade moral que te fez justamente pro-
clamar por ura dos teus discípulos «o
bom senso incanvado», vem reduzir á
impotência a nossa fragilidade enfa-
tua Ia. Pois que a nossa ignorância e
o nosso orgulho tentam, criminosa-
mente, despedaçar a unidade de tua
obra, esquecidos de que sem essa con-
clição ella mentirá aos seus fins provi-
denciaes e, mutilada, desmembrada,
rebaixar-se-ha ás mesquinhas limita-
ções de tantas outras seitas ; pois que,
discípulos infiéis, repudiamos aquel-
Ias sabias lições de tolerância que nos
deste;Mestre, vem restabelecer a ver-
dade e nos salvar.

E que, em logar da consagração
dos hymnos festivaes devidos a este
dia, possa este grito partido de nossa
alma e que te busca nas regiões illu-
minadas em que pairas — ultimo mis-
sionario das divinas revelações á ter-
ra. — não traduzir ao teu espirito se-
não o affeeto, humilde e desinteress-.-
do, que votamos a esta doutrina que
foi a nossa redempção e o teu mar-
tyrio.

NOTICIAS

Pliotographia psychica
O Sr. Ernesto Volpi, de Vercelli

(Itália), apresentou ao Congresso de
Londres uma memória que diz era re-
sumo o seguinte :

O barão Daviso, tenente-coronel de
artilhei ia, reformado', escreveu ao Sr.
Volpi dizendo haver obtido, pela me-
diumtiidade da Sra. Anua de Cornelis,
photographias de espiritos, cujas pro-
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vas lhe remettia. 0 Sr. Volpi, quetrabalhando com o mesmo médium
tinha conseguido a mesma coisa em
Nápoles, acçeitòü logo como reaes as
obtidas em Koma.

üma vez o Sr. Daviso, a Sra. Cor-1
nelis, seu marido e o Sr. Volpi Re
dirigiram á casa do phoíograpno
Touker, em Roma, e pediram para ser
photographados. Elle escusou-se, pornão ter chapas preparadas e estar
com os dedos queimados pelo nitrato
de prata ; mas, á vista da insistência
dos freguezes, cedeu e, mesmo em pre-sença d'elles, preparou tri s chapas.
Duas foram inutilizadas, isto é, não
deram resultado. A pedido do Sr. Da-
viso, o Sr. Volpi então tomou posição
só, emquanto os outros vigiavam tudo
o que o photographo fazia. Desenvol-
vida a chapa, appareceu junto do Sr.
Volpi uma outra, figura, com as pro-
porções ea forriade um corpo humano,
mas denotando não ter a consistência
d'este e ser de natureza fluidica.

IÜÍI (16)

CASAMENTOS MORTALHA
POR

Primeira Paute
XVI

Paz inalterável, vida serena, sempre
matizada de puras alegrias, coisa é quo
ufto se compadece com a missfto que tra-
zembs á terra : resgatar pelo soffrimento,
levado de boa vontade, as faltas, os erros,
os crime» de passadas existências, para
podermos, limpos de toda a lepra do mal,
subir e assentarmo-nos ftViesa farta da
caridade divina, entre os espíritos do ->e-
nhor.

Aquelle tfto simples quanto descuidado
modo de viver dos dois jovens médicos,
simples, porque limitava-se ao circulode
suas obrigações prôfissionaes, sem rela-
çOes, ainda que fossem mini mas, com o
grande movimento politico-social, — des-
cuidado, porque Deus lbes dava e mfte
Martba lhes preparava tudo o que lhes era
necessário ; aquelle modo de viver quasi
edênico, nao podia perdurar sempre, salvo
se pudesse baver na terra quem viesse a
colher flores sem se ferir nos espinhos.

Quem já viu isto ? Quem ja encontrou
um homem por cujo cérebro nunca pas-
sasse uma nuvem pesada, por cujo cora-
çfto nunca fosse seutido o puugir de acer-
bas dores ?

A uuiversalidade desse facto, tfto uni-
versai no tempo como no espaço, íirma ir-
revogavelmente uma lei: a lei de estar a
humanidade terrestre sujeita ao soíiri-
mento ; donde decorre este corollario : a
terra é mundo de soíírimento.

Mundo de soíírimento seria coisa incom-
prehensivel, ante a justiça indefectível, se
os que vem a elle nao tivessem culpas a
remir.

Logo, a terra 6 estaçfto destinada exclu-
Bivamente a culpados ; logo todo o que

Livros e Jornaes
Revista spirita, de Porto Alegre,

órgão da Sociedade Spirita Allan-
Kardec, publicação mensal. — Fomos
distinguidos com a visita d'este novo
coilega que acaba de iniciar o seu ti-
rocinio e que—com satisfação o pro-
clamamos — apresenta-se seguramen-
te orientado, com uma rica e va-
riada collaboração que previamente lhe
assegura o mais franco successo e é
uma rarantia da sua longevidade.

São estes pelo menos os nossos votos
eordiaes.

Congresso no Estado dr S. Paulo
—DISCURSO proferido no Senado, na
sessão de 2 de agosto de 1898, pelo
Dr. J. L. de Almeida Nogueira.—
Sob esta epigraphe recebemos um in-
teressantissimo folheto, de 55 paginas
em que o autor, nosso antigo irmão em
crenças, enfeixou, dando-lhe pnblick
dade mais ampla, o discurso que pro-
feriu no Senado estadoal de S. Paulo, a
propósito do fechamento do consultório
do celebre médium Dr. Eduardo Silva,
ordenado pela repartição sanitária do
Estado.

O assumpto foi brilhantemente dis-
eutido no ponto de vistaVdía iílegali-
dade d'essa diligencia, e o nosso ve-
nerando confrade, se não conseguiu a
modificação (Tuqnelle acto violento,
cumpriu em todo caso o sen dever de
protesto em nome da leio da justiça,
aproveitando ao mesmo tempo o ensejo
para externar desassombradamente os
mais üsonjeirbs e ponderados concei-
tos a respeito das modernas investiga-
ções tendentes a proclamar a existen-
cia d" alma e sua - manifestações en-
tre nós. obtendo assim para a nossa
doutrina, fazendo-a echoar no seio de
uma culta assembléa, o que se poderia
chama sem exaggero um assignalado
trmmpho.

Honra lhe seja.

Espiritismo r positivismo, drama
fantástico em três actos e um epílogo,
por JosE Balsamo. — Recebemos e
agradecemos o exemplar que d'essa
publicação nos enviou o seu autor.

O grupo spirita Santa Cecília, con-'stituido á rua do Joekey Club, n. 11,
elegeu ultimamente a sua directoria,
para cuj'»s cargos recahiu a escolha nos
seguintes eonítociosiv

Presidente, Antônio Franco Vieira;
vice-presidente., Cons avtino Golias;
secretario, Rufino Sudré Peçarihã;
thesoureiro, Francisco Medaia de Oli-
veira.

Na communicação que teve a bon-
dade de fazer-nos, a joven associação
declara acceitar a norma de trabalhos
ea orientação com que na Federação,
como nestas columnas, nos ternos
apresentado, para divulgação da sabia
e cníisoladora doutrina fundada pelo
nosso mestre. Allan Kardec.

Gratos a esse testemunho de solida-
riedade, felicitamos os novos eleitos
pela sua invest;dura de graves e serias
responsabilidades, e fazemos votos por
que os seus esforços sejam objecriva-
dos em uma propaganda larga e fé-
cunda dos novos ensinos, a que vêm
hypothecar a sua dedicação e a sua leal-
dade.

nasce na terra é espirito que vem pagar,
pelo soíírimento, o que deve á justiçado
Senhor.

Felizes os que carregam sua cruz, mais
ou menos pesada segundo a maior ou me-
nor gravidade de suas faltas, sem desani-
mar, sem se revoltar, fazendo cotvo o
que tem gangrena do corpo, que se sub-
mette resignadamente a dôr da operação,
pura salvar a vida.

Nem se diga que soífreinos por causa
do peccado original ; porque essa historia
de peccado original foi um conto para em-
balar a humanidade em sua infância,
quando a palavra do Senhor ô : « o paenfto paga pelo filho, nem o filho pelo pae;mas paga cada um por suas obras».

B pois, os soífrimentos desta vida só se
explicara pelas culpas com que se vem á
ella, culpas próprias, accnmuladas em pas-sadas existências.

Vemos, porem, uns começarem a sof-
frer desde que nascem, e outros passaremalegres e contentes com sua sorte, ate uma
phase já adiantada da vida, quando dcx-
anda u roda. no dizer do vulgo, quandoas alegrias e contentamentos se transfor-
nmm em contrariedados e em afílicções.

Dahi a conclusão : uns começam, com a
vida, a expiaçfto, outros levam mais ou
menos tempo a entrar n'ella.

Eis porque os nossos dois amigos têm
vivido, n'um seio de Abrahfto, vida folga-
da e descüidosa, como ja o dissemos.

Nao se aludam, porem, nem nos illuda-
mos, que o dia chegará para elles, como
para todos, de beberem o amarguroso ca-
liee que a todos oííbrece a misericórdia do
Pae de justiça, que pune para corrigir, (pie
nos dá esta vida para merecermos e subir-
mos ás altas posições espirituaes.

Felizes, repetimos, os que se emendam
pelo castigo e se regeneram pela expiaçfto,
colhendo na bemdita arvore do soffrirnen-
to os fruetos de salvaçfto.

Os alicerces do edifício que vieram
construir os nossos jovens amigos nfto po-
dem ser mais sólidos ; basta servir-lhes de
cimento a caridade, que 6 a virtude das
virtudes ; mas quantos vfto levando a
coiioirucçfto com esmerado cuidado e, um
dia relaxam a vigilância e misturam com

tado poi
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[Conclusão)
Occupando-uos recentemente, n'es-

ta niesma recção, da ultima obra de
Léon Denis, Christianisme et Spiriiis-
me, tivemos ensejo de acompanhar
este valente espirito na exposição
analytica dos erros que o romahismo
introduziu no ensino do Crucificado do
Gòlgotha, tendo como resultado a do-
cadência do christianismo.

Ora, não é senão pelo christianismo
que a humanidade poderá erguer-se
do aviltamento a quo a íebaixaram as
suas próprias paixões ; só ahi ella en-
contrará o lenitivo para as suas dores
merecida?, o balsamo para as feridas
que em sua alma abriram os culposos
desvios que a eollocáram nas vias da
incarnação íreste planeta, porque o
christianismo, isto é, a doutrina do
Christo, é o código de moral a mais
perfeila que já foi offerecida ao ho-
meni; porque, simples e meigo como o
seu divino inodelàdor, elle é a única
fonte de consolação em que se pode
desalterar o peregrino da terra em
busca da verdade.

Mas para.que elle produza lodosos
seus abençoados fruetos é necessário
que seja comprchendido e praticado
em toda a pureza dos seus luminosos
ensinamento-. O que cumpre, pois,
aquelles que aspiram á alta inveslidu-
ra de apóstolos da verdade, vendo
(pie esses ensino? se acham deíurpa-
(los por unia igreja que se diz dèposi-
taria d'elles, masque se desviou tanto
da missão (pio se inculcara que, em
vez de promover a íraterniz-ição dos
homens — base d'essa amorosa dou-
trina — constituiu-se, pela persegui-
ção e pela intolerância, um verdadei-
ro flagelo, promovendo não somente

os bons materiaes madeiras e argamassa
da peor qualidade ?

Estes fazem obra que ufto resiste aos
temporãos e, se nfto perdem todo o tralia-
llio, como o que construiu sobre areia, per-
dem a meJhor parte delle e tem de voltar
á faina de uma penosa reconstrucçfto.

Deus permitia que sejam propícios aos
nossos amigos mares e ventos, que, assim
como tôm marchado com passo firmo na
primeira phase de sua existência, prosi-
gani com u mesma segurança, guiados
pelo sentimento do bem, até o fim desta
curta porem arriscada viagem.

,)á os nomes dos dois moços voaram nas
azas da fama, entre os grandes, por seu
snlier, entre os pequenos poi sua abnega-
çfto.

Eram os illustrados médicos dos pobres.
Júlio dedicou-se, especialmente, á ei-

rurgia, sendo procurado como um dos
mais notáveis operadores da corte.

Martim exercia exclusivamente a cli-
nica medica,para a qual sentia tanta voca-
çfto, quanto era seu tédio pela arte do car-
niceiro, como chamava aespecialidade do
amigo, quando disputava com elle, por fa-
zerera a gymnastica do espirito, em pas-
sa-tempos sempre proveitosos ao cultivo
intellectual.

« Nem sempre gallinha », diz um ada-
gio muito vulgar, mas que, como todo o
conceito popular, encerra uma verdade
como nem sempre os sábios podem me-
lhor significai-a.

Nem sempre gallinha 5 uma locução
grosseira que synthetiza o alto principio de
hyglene; tanto do corpo como da alma,
de nfto devermos fazer constantemente ap-
plieaçfto de nossas forças physicas e mo-
raesao mesmo objectivo.

A variedade 6 condição de saúde e de
progresso, tanto que definha o que leva a
vida sempre na mesma occupaçfto e ra-
ras vozes escapa á monomania o que se
isola do movimento geral, para preoceu-
par-se exclusivamente com o estudo de
uma sciencia.

A regra, para a tonificaçfto do corpo e
da alma, é distrahir as forças por variados

os scismas mas até a incredulidade
nos racionalistas emancipados da sua
tutela dogmática ?

Não ha que hesitar. Ao que assume
a missão de conhecer e divulgar a
verdade entre seus irmãos, cumpre le-
yar ao fim corajosamente a sua tarefa;
e se o erro se lhe depara no cami-
nho, é seu dever combatel-o, em nome
da própria causa á que hypothecou a
sua dedicação e os seus esforços.

Citemos, a este propósito, ura tre-
cho do valioso livro que temos sob os
olhos :

« A confraternização humana, disse
o valoroso espirito que o dictou, —
tal é o desideratum da doutrina de N.
S. Jesus Christo. Mas, para alcan-
çar esse resultado, cumpre que o ver-
dadeiro christão conheça e pratique os
ensinamentos do Amado Mestre, e,
para conseguil-o, importa-me buscar
nas refulgentes paginas do Evange-
lho esse espirito glorioso que n'ellas
se concentra, para apresental-o á chris-
tandade, como orientação segura aos
seus destinos.

« E, ainda que suspeitem que este
humilde livro tem por único escopo
combater o catholicismo, proseguirei
até o fim, ferindo mesn-o consciências,
pois que nos meus irmãos, em cujos
hombros pesa a árdua tarefa de guiar
os povos pelo caminho da religião de
N. S.* Jesus 'Christo; vejo algo de des-
virtuamento doa sãos princípios da
moral evangélica ; noto que, dia a dia,
elles vão perdendo o terreno precioso
que os seus antepassados souberam
conquistar na consciência do homem.
E na vertigem, no delírio do espirito
que se não pode accommodar ás for-
mulas rituaes, eu observo o empenho
de um sui to mais grandioso ao pensa-
mento, determinando a creação de es-
colas philosophicas de uma extrava-
gancia inconcebível, que são acceitas
pelo espirito sequioso que busca eti-
contrair n'ellas alguma coisa que satia-
faça a sua razão e a sua intelligencia.

« Não tenho o firme propósito, dei-
xai que o diga, de combater o catholi-
cismo nem as praticas romanas, mas
tão somente, abrindo aos olhos da
christandade o Evangelho de N. S.

objectivos, embora se dirijam especial-
mente a um.

E desfarte consegue-se a robustez do
corpo e a boa disposição da alma, o que
produz muito mais aperfeiçoamento á
obra, quer material quer moral ; donde a
lei dando em resultado o progresso.

Os dois moços, ufto sei se instinetiva-
mente ou por arte, punham em praticaesta importante lei, mais importante parao homem de lettras do que para o oporá-
rio ou trabalhador. Trabalhavam com ar-
dor na seara da sciencia, mas reserva-
vam tempo para o estudo da litieratura,
que-dá lustre as producções do iutellecto
e sempre mantiveram o pequeno gre-mio, onde esgrimiam i'um os antigos com-
paubeiros sobre variadissimos assumptos.

lira n'essas intimas discussões que Mar-
tim fazia espirito á custa da eirurgia ; nun-
ca, poi em, sem o devido troco da parte de
Júlio, que qualificava a parte medica da
sciencia que professavam, de velha arca
de hypotheses, qual dellas mais fallivel, e
todas reclamando a arte do hervanario.

Depois d'aquelles torneios, os rapazes
passavam ao estudo dos bons livros què, &
luz de sua intelligencia vivificada, enri-
queciam-lh.es o espirito com proveitososconhecimentos.

Júlio nunca perdeu o caracter alegre e
jovial, e por isso, embora fossem ambos
igualmente estimados e considerados, to-
dos se ligavam mais particularmente com
elle.

Martim foi sempre mais concentrado,
e pois, nfto gozava da familiaridade quepor toda parte envolvia o seu compa-
nheiro.

Também nfto lhe vinha por ahi o me-nor pezar, porque sua alma era limpa desentimentos egoistices, de modo que asfestas que de todos recebia o caro amigolhe davam maior gáudio do que se lhes
fosse elle o objecto.

Odiava a política, ao emvez de Júlio
que tinha paixão por essa vil messalina.

Talvez esteja ahi o segredo da expiaçfto
de um, que nfto era a do outro.

Continua
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Jesus Christo, mostrar-lhe o que é o
erro, o que é a verdade, onde eiicon-
trar a luz que se irradia dos verdadei-,
ros énsinamentés do Divino Mestre e '

como evitar as trevas a elles lança-'
das pelos enxertos que lhes fizeram
os homens.>

N'esse intuito o autor, começando j
pela anriünciaçã ) á Maria, estuda, á J
luz de uni critério verdadeiro, os fa-1
ctos de que se constituiu a missão de |
Jesus, acompahhando-o n'essa lumi-j
nosa trajectoria (jiie teve o seu epi-
logo na sombria tragédia do Golgo- ]
tha. sem comtudo abai- nçar-se a unia;
analyse minuciosa de toda a sua vida
e dos seus actos, mesmo porque essai
tarefa já foi desempenhada por ou-1
tros e fez objecto da obra de Rous-!
taing, como tem sido o do grupo dei
estudos dirigido pelo Dr. A. Ij. Sayão,!
que os tem publicado em volume, jcomo o fez o nosso confrade que se i
chamou na terra Júlio César Leal. jí om o animo sereno do que sentei
em si mesmo esse impulso mysterio- i
so que suggere o apostolado da ver-
dade, o espirito (pie dicton o novo
livro não hesitou, toda a vi z que lhe
su-giu em face, no desenvolvimento]
da sua obra, o erro hyppcritamente.
agasalhadò na interpretação romana,
e golpeou-o certeiro, fazendo brilhar
por sobre elle a irradiação fulgurante
dos divinos ensinamentos. E," entre
outras, faz-nos nas .~eguin.es linhas
uma preciosa revelação.

«Oh ! Cumpre dizer a verdad» 1
Saiba a christandade, saibam os U-
vres pensadores que seis séculos de
vida leve sobre a terra a doutrina de
N. S. Jesus Christo, completamente
diversa da que se vê hoje.

«A igreja de Jerusa'em, assistida
de Pedro, era o modelo de todas as on-
trás ; alli estudava-se. meditava su
sobre o Antigo e o Novo Testamento,
preparando-se as almas, n'esse cadi-
nho de amor,- para elevar-ee ás plan-
tas sacratissimas do seu Creador e
Pae, pela pratica dos sublimes ensina-
mentes do Amado Mestre;

« Foi no século sétimo que surgi-
ram as innovações, quando, talvez
cançados os espiritos da meditação se-
ria das sagradas lêttras", julgaram nè-
cessario voltar aos tempo: anteriores a
N. S. Jesus Chi isto, r.aiabelecendo
a idolatria.»

Ecomo este, outros desvios, outros
abus s dos prevaricadores da mor-1
christã, obrigaram o autor a formular
eloqüentes libellos de qu não será fa-
cil defender-se essa igreja, decadente
no seu ensino, alvo de tão vigorosas
investidas dos racionalistas de toda a
casta, mas tão poderosa ainda pelo seu
predomínio sobre as consciências em
que a ignorância estiolou a flor do li-
yre exame.

A feirados sacramentos, ocommer-
cio das imagens, o anathema, o jura-
mento sobre o Evangelho, em opposi-
ção ao en.-ino que n'elle terminante-
mente se contem a esse respeito, a
opposição gananciosa á secularização
dos cemitérios, quando Jesus ensinou
que aos mortos (isto é, aos s- pultados
na carne) se devia deixar o encargo
de enterrarem os seus mortos, são ou-
trás tantas praticas 'esvirtuadoras da
pura moral evangélica que su:.geri-
ram ao autor uma veliemente repulsa
em nome d'essa mesma moral, mer-
cantilizada pelos seus pharisaicosevangelizadores.

Analysando os fundamento, sobre
que porventura se apoia a igreja paradisputar a posse administrativa e ex-
clusiva dos cemitérios, o autor conclue
por estas reflexões cuja ineontra-tavel
justiça ha de pungir com toda a for-
ça da verdade a consciência (Paquel-
les a quem se dirigem :

< E, eivados do espirito de intole-
rancia, não lhes importa cavar um pro jfundo abysmo entre a igreja o os ho-!
mens que raciocinam, os livres pensa- ¦
dores, cujo concurso de idéas elles não '

deveriam desprezar; pois quê não con-
vem governar sobre a ignorância, tui-
do ascendência apenas sobre os que
não meditam, não pensam, nem resoí-
vem. Eassim procedendo, em vez d.
formai em crente ¦. faz m fanáticos
que. não comprehcndendo os absurdos
d'essas leis e ritos, a elles se submet-
tem cegamente, sem consciência do
cpie praticam;

« E' assim que, penetrando nas ne-
cropoles, llès adrair m os grandesmausoléos e, embolados n i sua con-
tempnçyo, balbuciam as suas preces,\ ultundo satisfeitos aos se us penátes;os espíritos cubos, porem, os livres
pensadores, esses, quando ahi ouram
e não encontram o nivelamento dos
túmulos, quando vêem o sacerdote di-
ante. de um grande monumento balbu-
ciando Ôraçõe. nosegra 'ode um .uniu-
lo que 

'fó encerra a podridão, vão mais
longe, busca doa valia commuraj-onde
o.s corpos dos assassinos se debruçam
sobre os corpos das donzellas, e então,
elevando ao céo o pen amento, excla-
mam : - Senhor de. desconhecido, es-
tarei em erre não seguindo a religião
do teu ornado Filho, ou haverá uma
outra religião sobreposta á verdadeira,
que se perdeu no silencio dos tempos?»

Ahi fica n'essas eloqüentes palavras,
cuja sinceridade é o traço çar?jcteris-
tico d'esst? inspirado livro, a condem-
nação formal de praticas desvirtua
doias da sublimidáde dos ensinos
evangélicos.

Mas, como o disse o próprio autor--
e o transcrevemos linhas acima — não
sendo seu intuito objectivo, ao dictar
esse livro, offerecer combate ás prati-
cas do catholicism :, elle apenas a ei-
las se referiu, em tom condenmatorio
corno lh'o dictava a sua consciência,
quando, no desenvolver do seu pensa-
mento, as encontrou de travez, obscu-
recendo e maculando a pureza da dou-
trina cuja verdade se propoz revelar á
christandade, em toda a sua iimpidez
e em toda íi sua eloqüência pérsuasiva
e consol dora.

Este fito, elle o attingiü com aquèl-
la firmeza e segurança que fazem da
sua obra a positiva revelação de n n
mestre na ¦• ateria. Eehdo-a, não have-
rá quem não sinta essa impressão éub-
jügadorã riue a verdade traz em si. A
vida de Jesus, esse apostolado subli-
me de virtudes desconhecidas na terra,
esse evangelho vivo de consolação e
de certeza, desdobra-se n'aquellas pre-
ciosas pagina--, em traços geraes. com
uni poder üluminante que tocará as
almas mais iuditferentes que u u mo-
mento se delenham a folheal-as. O ar-
tista foi digno da obra plan jada.

Poderá a critica exigente e rigoro-
sa alli descobrir ligeiras falhas, senões
que escaparão a olhos pouco observa-
dores.

E1 assim qne, algumas vezes, "uma
apparente falta dj methodo, uma cer-
ta niultij licidade de assim ptos trata-
dos e n estreiteza de espaço, d \ que
uma a • plitude maior peimittiria
mais vasto e esclarecido 'esenvolvi-
mento, parecerão sacrificar até certo
ponto a unidade de linhas e a rijeza
dos traços dessa obra talhada a fir-
mes golies. Mas, em tal caso, .qual
serão critério para. esse julgamento?

Evidentemente e se livro não foi
escripto para os ignorantes, mas paraos que, versados, pouco embora, no
estudo e na meditação dos ensiuòa
evangélicos, são susceptíveis de com-'
prehender o espirito d'essa interpre-
tação racionaliita, moldada por aqnòl-
les mesmos ensinos em que não são
hospedes. Ao demais, não se tendo
proposto o autor a commentação bis-
toriea e doutrinaria da vida de Jésús
em todos os seus detalhes, como o in-
dicárnos mais acima, roportando-nos
ás suas próprias aflirmativas, é claio
que não estava no dever de descer a
minúcias quanto á esta ou áqueila re-
ferencia suggerida na exposição do
seu trabalho, cumprindo aos estúdio-

(ie 00; vu.iiiid" íi con- uta aos
textos a que se reporta:! essas reíe-
rençías.

Não , e infira do que fica dito que
obscuridades inranaví i- prejudicam a
clareza com,,rei,ensi va dos ensinos
agasalhudos imersas paginas medita-
das com elevada sa edoria. Não. O
reparo que, a nosso Ver, poderiam
suggerir ; o mais exigente algumas,
raras, passág n- em que não foi afcten-
<'ido o desenv! ivimento que porven-fura reclamavam ássumptos abi tra-
tados, teria nia justificativa, e consi-
gnniido-oaqui não temos ouíro intuito
senão o de oppôr-jhe.desde logo as oli-
jecções a que se presta.

for uliinío. uma ponderação se of-
ferecéa esse propo ifco : dadas as con-
dições em que foi essa obra (laborada.
sendo ainda desconhecido para nós o
modo de ser, por assim dizer, intrin-
st-eo d i espirito ua vida de alem-tumu-
b». deyendò-se, entretanto, ádmittir
a>lle uma by, era! .ividade funcçional
tanto m-ds poderosa quanto se a.dia
elle desoppresso das restricçõe* da
matéria, quéru nos diz que o seu pen--samento, livre do trabalho de trans-
missão relativamente lenta dos or-
gãos corporaes. encontrou um suffiei-
ente instrumento na capacidade do
médium, não obstante o desenvolvi-
mento de sua faculdade e o própriocontingente de boa vontade com qneelle entrou nV-sa tarefa ? E então po-de ter acontecido que nem sempre o
seu pensamento ''osse completamente
traduzido.

Afora este reparo, que — repeti-
mol-o—em nada prejudica a unida-
de comprehenaiva' da obra, o livro
Jesus perante a christandade é a to-
dos os respeitos digno da mais seria e
profunda meditação. As verdades
que elle encerra, apoiadas ^obre os
ensinos evangélicos e estudadas á luz
do puro racionalismo e da nova revê-
lação. a vernacuiidade do estyio em
que foram ellas enfeixa ias e que fez
do Dr. Bittencourt Sampaio um dos
mais laureados p óceres da litte-ratura
brazileira são a garantia do succe.-so
(1'éssã obra, tão stiggestiva e tocante
como o thema que ella desenvolve.

Gomo uma amostra d'esse estyio,
finamen e litterario, (pie não raro ai-
ça-se aos dominios da musica do ver-
so, livre das peios da metrificação
com que as convenções poéticas tyran-
nizani por vezes os arrojados vôos
da imaginação, julgamos apropositado
oíTerecorá attençãò dos leitores, alem
dós trechos que ficaram trauscriptos,
os seguintes paragraphos com queabre o ultimo capitulo :

«Em meio de ap,olausos e de orgias
terminara a tragédia do Calvário.

«A noite silenciosa vinha da am-
plidão siderea, amortalhando da Pa-
lestina o solo tantas vezes perlustrado
pelo maeso Cordeiro que ahi deixara,
na sua passagem, sulcos profundo de
amor sem termo.

«E nas frondes dos arvoredos bus-
cavam as mansas aves os resguar-
dados ninho- e, como que partilhandoda tristeza das almas boas, pipilavamas nenias da saudade.

«Longe, tomados ainda de assom-
bro pelo negro attentado da cruz, os
amigos do Senhor se reuniram pararememorar os seus santes ensinos,
buscando no mutuo alento de irmãos
as forças necesrarias para levarem alongínquas terras a Boa Nova do
Amado Mestre.

«E logo que a noite da face da
terra suspendia o mesto manto, sur-
giudo nas faixas do orienie os pri.imiros fogos da aurora, lá vinham,affrontan 'o os insultos e remoques da
pretoriana guarda, as boas mulheres,
as filras de Jerusalém, trazendo asfrescas toras, os balsamos inebiantes,
para encherem de perfumes o sepul-
chro santo; o cheias de uneção ora-
yam, 

e co|dos»s lagrimas banhavam-
lhes as faces -dorido pranto que re- I

sumia tal vi x toda e.-sa dõr iihineiisa
que re aninhava no seio da mais | um,
da mais santa das mulheres — a Vir-
gem Mãe ímmaculada.»

Eis ahi, saturada de um meigo e to-
cante lyrismo, a alma do poeta, tal
como a conheceram na terra os seus
admiradores e os felizes que privavam
na sua intimidade, tal como a tornamos
a euco itrar em todas< ssas paginas em
(pie ella parece palpitar como um
sopro mysterieso, de uma. harmonia
indi finivel, que é por assim dizer o
sedo do sua própria individualidade.

Aos spiritas ju gamos desneces-
sariu recÓThmendnr essa leitura, tanto
mais que já o fez. com a sua palavra
autorizada, o nosso prezado chefe Dr.
Bezerra de Menezes. Para os que fa-

. zem do estudo e da meditação das
coisas santas a con?aer»çáo de sua
vida e nutrem o desejo sincero de ser-
vir a causa superiormente bella da
verdade, qualquer que seja o seu
credo ou a ?ua modalidade ^particular
de religionario. essa leitura é não só-
mente uma necessidade, mas um de-
ver. A luz não foi feita para que seja
posta debaixo do alqueire. E aos que
se propõem a missão de esclarecer as
massas e encamihhal-as para o bem,
cumpre não voltar costas erimino.ia-
mente á luz, sobretudo quando ella
lhes é offerecida espontânea e gene-rosamente.

A obra dictada pelo espirito do Dr.
Bittencourt Sampaio — diremos con-
cluindo--representa um feixe de luz
que vem, ao mesmo tempo que escla-
recer o ensino de Jesus, documentar
experimentalmente duas grandes ver-
dades contidas na nova revelação, no
sn'ritismo : a sobrevivência da alma
depois da morto e a sua communicição
com o nosso mundo.

Cumpre aproveitar a luz que se of-
ferece, sem exclusõas nem preferen-cias, porque o senhor da vinha não
tarda a apresentar-se.

Os tempos são chegados.
LB0P0LU0 CIRNE.
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CAPITULO IV
HYPOTHESE

Até aqui nos limitámos a estudar o
perispirito no homem e durante a des-
incarnação. Tendo os espiritos nos en-
sinado que é elle formado do fluido
universal, acceitamos sua asserção
sem r.03 inquietarmos em saber por
que processo esse perispirito podiater adquirido todas as qualidades de
que é dotado. Vamos neste capitulo
procurar levantar uma ponta tio véo
que nos occulta o passado. Para
explicar a funeção do invólucro do
espirito, formularemos a hypothese
seguinte:

O perispirito fixa em si, durante aevolução da alma, todas as qualidades
quédhe permittem dirigir a vida or-
ganica ; de sorte que o homem pos-suiria: Io a vida vegetativa devida ao
principio vital; 2o a vida orgânica
devida ao perispirito; 3o a vida intel-lectual que é a danlma.

Tentaremos, portanto, demonstrar
que o duplo fluidico do homem ê o
principio director da sua vida orga-nica; para chegar a esta conclusãoad imitiremos como absolutamente de-monstradas «13 leis do transformismo
que se adaptam maravilhosamente aonosso assumpto. Faremos, no entre-tanto, observar que é assentar umahypothese sobre uma suppoBição;
mas, tendo já declarado que esta-vamos promptos a acceitar qualqueroutra theoria que se nos apresentasse
como melhor, podemos sem temoroilerecer a nossa.

(Continua)
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EVOLUÇÃO DOS SERES

Uma questão entre todas imperiosa
e palpitante se impõe a quantos, es-
tudando a doutrina spirita e medi-
tando sobre as grandes verdades que
ella veiu revelar ao mundo, não se
contentam com apreciar as coisas
pela rama e,para firmar uma convic-
çio, ie detêm ao contrario a ana-
lysar e aprofundar a natureza e a
causa doB phenomenos que attrahem
o seu espirito e seduzem as suas fa-
culdades qut ob desejam naturalmente
benT comprehender, exercitando-se
iTessaB noras acquisições,—prelúdios
de acquisições mais altas e perfeitas.
Esia queBtão é, já não diremos a
creacão—mysteriosa incógnita' que
à nossa incapacidade parece estar de-
fesa, ao menos no presente — mas
a evolução do espirito humano to-

'^•^fntdo na sua funcçao integral, isto é,
responsável ~e livre, podendo agir
tanto no sentido do bem como no do
mal, t o destino que deve eBtar reser-
vado aos seres inferiores da creacão,
a começar dos animaes até, por uma
progressão decrescente, os mais bai-
xos reinos da natureza physica.

E ó porque o problema se offerece
sob esta dupla face da progressivi-
dade visível efincontestavel do espi-
rito do homem ao lado da progreBsi-
vidade ainda problemática do princi-
pio ifftelligente que anima os seres
inferiores, a que por ora não daremos
o nome de espirito, bem quo affecte e
revele algumas das Buas faculdades,
q»e formulamos uma só questão e as-
sim nos propomoB analysal-a aqui.

Á mais de um espirito tem ella sido
suggerida, a começar por Allan Kar-
dec que a propôs aos espíritos de
quem obteve ello as respostas com
que constituiu o primeiro livro da
doutrina; mas ali mesmo a soln-
ção não foi definitiva, parecendo,
por conseguinte, que para a sua
elucidação completa e necessária se
fazia mister que o desenvolvimento
que traria mais tarde o estudo am-
plificado f(|a doutrina em todes as
suas partes viesse facilitar essa com-
prehen8ão que não era então possivel.
Nada ha de facto que melhor possa
prqmover a fructificação de uma idéa
transcendental do que a acção lenta
do tempo e a demorada meditação
dos espíritos sobre tal idéa.

Dir-se-ha que entreaepoça em que
foram dadas ao nosso mestre as revê.
lações da moderna doutrina e a em
que hoje nos achamos medeia um es-
paço demasiado curto para que seja
possivel obter com êxito soluções que
então não foram jnlgadas opportu^
nasi

Mas não temos a pretensão—seja.
dito desde logo--de trazer á questão
que nos preocupa uma"solução defini-.
tiva. O nosso intuito ê apenas abòr-
dal-a e, pois que sobre ella temos ma-
duramente reflectido, offerecer aõs
nossos irmãos o resultado da nossa
meditação e do nosso estudo. O fu-
turo se encarregará de sanccionar ou
desmentir as nossas apreciações, sem
que, em qualquer dos casos, tenhamos
de nos arrepender de haver cum-
prido o dever que se nos impunha a
tal respeito.

Isto posto, examinemos a questão
•m justos termos. ..Entendemí unBr-e
reportamo-nos ao próprio enunciado
do nosso mestre Allan Kardec (1)—
que o espirito humano não attinge o
estado consciente, racional e livre se-
não depois de um longo processo de
elaboração e individualização nos rei-
nos inferiores da natureza ; pensam
outros que elle ó creado por Deus tal
como realmente ó, simples e igno-
rante primitivamente, mas tem nnnca
ter descido d'essa condição superior,
sendo esse o seu ponto de partida na
escala evolutiva que ha de percorrer
para attingir os mais altos graus da
perfectibilidade espiritual á que está
destinado.

Justificam os partidários d'este ul-
timo systema o seu modo de ver a tal
respeito, na dignidade humana que
muito pouco lisonjeada deveria sen-
tir-se pela passagem do espirito atra-
vez das mais grosseiras e por vezeB
repulsivas formas que a matéria re-
veste constituindo pa corpos dos mais
baixos seres da creacão,

Não vemos—digamos desde já—em
que possa ser mais affectada essa dig-
nidade com o contacto da matéria re-
vestindo uma forma de maior cóuden-
sação ou grosseria do que com um
revestimento relativamente mais de-
licado, em um mesmo planeta. Pois
que tudo o que Deus fez é bôllo e é
bom, e que o elemento constitutivo
do corpo humano ó identicamente o

1] O livro dos espíritos, livro II, oap. XI—«Me-
tempsyooie.»

,rpe§mo que o dos.animaes,. .convindó.,
notar qne o embryão d'aquelle nas
primeiras phases da gestação é rigo-
rosámente idêntico ao de muitos ou-
tros,:d.'estes, porque ha de d homem,
mais? orgulhoso do que justo, Fazer se-
lecçpes arbitrarias que não .repousam
senão 3obre a sua presumpção vaidosa
e antinatural'? s

Reconheçamos que o homem dito
civilizado possue "faculdades 

que o' collòcam acima do bruto e lhe permit-
r tem; a manifestação expansiva dos

donsf que já adquiriu pelo sen traba-
lho e pelo seu progresso. Mas, se o
espirito ,que o anima pode-e, em ge.
ral, deve ter apimado o corpo de um
selvagem, de um cafre, de, um indi-
viduO pertencente -a tribus antropo-
phagas, que em. muito pouco differem
do dâs feras e ; podem ser reputados
inferiores, pefa grosseria e violência
dos seus instinctos, a muitos animaes
aff?:c&UQag&ê.Ji^
amam o homem, porque ha de Blle
reputar isso menos humilhante do que
ter, quando ainda inconsciente do seu
estado e desprovido' das altas facul-
dades que hoje o caracterizam, per-
corrido todos os estádios da natu-
reza ?

Degradação seria para o espirito,
que no seu horror por essas formas
inferiores obedece apenas a essa es-
pecie de instincto que o impelle para
cima, á conquista do seu destino su-
perior, se, depois de haver attingido
esse estado de humanidade em que
novas suggestões o estimulam a pro-
gredir cada vez mais, fosse constian-
gido a regressar a esses estados in-
feriores em que, perdida a consciência
de sua própria individualidade, o seu
progresso estacionaria e seria, por as-
sim dizer, annullado. Mas não. O es-
pirito não retrograda. Na sua con-
dição de homem ou, propriamente, de
espirito, elle pode accumular^v pelos
seus desregramenlose pelos seus des-
vios, as mais graves responsabilidades,
retardar voluntariamente e por tempo
indefinido o s^u progresso. Mas, con-
sciente e livre, elle tornou-se incompa-
tivel com a constituição orgânica do
bruto, e pois, por muito baixo que' te-
nha descido, a misericórdia de Deus
sempre terá á sua disposição o meio e
as condições, relativos ao seu gros.
seiro atrazo, nos quaes elle possa pro-
mover o resgate das suas graves
faltas.

«;, .Não.veraos, pois, em..que possa», a
«dignidade humana», só por si, 'justi-
car a perpetua exclnsão, a que os seus •
partidários votam toda a creaçãò' de
Deus, á3 graças e ás felicidades, a seu
ver, unicamente reservadas áo homem.
Pode elle—o homem—ter sido o objecto
deumacreaçãoáparte,quandp oproprio
estudo da natureza nos revela que no
seu desdobramento não ha saltos, mas,'^
que tudo se encadeia n'uma pro-'.'s
gressão assombrosamente harmônica e
indivisível ? Õ que querem dizer essas
espécies intermediárias de todosyós
reinos, entre-o mineral e a plauta,éiprao
entre a planta o ò animal, como-entre
o animal eo homem, senão que !á,suc~
cessão de' formas progressivamente •!
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mais perfeitas corresponde' umà eyo
lução fatal do principio que as mantém';
e vitaliza ?

Dir-se-ha que o reconhecimento
d'essa necessidade de' elaboração do

feriores é uin argumento em íàvorW '
materialismo, que sustenta a supre-
macia e a indispensabilidade da ma-
teria, na sua opinião, único principio
constitutivo de todas as coisas. Quem
nos affirma, porem, que essa necessi-
dade é do espirito que não da matéria?
Não será licito suppôr que Deus
tendo tíÉo previsto de toda a eterni-
dade, inclusive os desvios do espirito,
que. d'esse modo precisaria,para o fim
de reparação, revestir a fonra huma-
na, creando a matéria por acto único
de sua vontade, creacão cujo mysterio
a nossa incapacidade não pode pene-
trar, creou ao mesmo tempo, ou antes
d'ella,o principio intelligente rudimen- ,
tar que a animasse, vitalizando-a, e a
trabalhasse incessante e progressiva-
mente até tornai-a apta para as mais
altps manifestações da espécie hu-
mana, sem o que esta espécie não te-
ria existência e o espirito não viria,
por conseguinte, a d'ella dispor para
as necessidades do seu progresso nas
vias da reparação ?

Tocamos aqui n'esta delicada e
transcendente questão das origens e

MEdas causas, para compreheTper
perfeitamente a qual a nossa intel-
ligencia se resente naturalmente da
incapacidade própria da nossa con-
dição actual. Não iremos, conseguin-
temente, mais longe, e loucura seria
tental-o. O que deixamos dito, to-
davia, nos parece o suficiente para
esclarecer um pouco, se não este pro-
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blema tão controvertido da creação do

espirito,que não pretendemos resolver,

ao menos a serie de raciocínios que
vamos desdobrando no sentido de de-

monstrar que seria irrogar a Deus,

infinitamente justo e bom, uraa injus-

tiça, attribuir-lhe a creação de seres

eternamente votados á inferioridade,

á mutilação,ao sofrimento eáo oppro-

brio da inconsciencia e do embruteci-

mento.
Quando observamos os signaes de

intelligencia que revelam certos ani-

mães domésticos que são os compa-
nheiros e os amigos do homem, não
se nos confrange o coração ao pensa-
mento de que esses pobres seres podem
estar fadados a uma noite eterna, e

que, assim, esse principio de intelli-

gencia que attestam sob tantas formas
nunca será aproveitado por Aquelle

que nada fez de inútil no universo ?
A' nossa razão, ao nosso espirito, a

que a nova revelação veiu trazer uma
concepção muita alta dos attributos do
Creador, repugna a admissão d'essa

perpetua inferioridade que nenhuma
lei de justiça parece sanccionarv

E se, dentro da orientação spirita,
tudo o que não puder ser expeiomen
talmente verificado, deve ou pode ser
admittido sob a dupla condição de re-

pousar sobre a demonstração raciona-
lista e engrandecer sempre e mais os
attributos, que nos figuramos, do

Creador, não será mais razoável
suppôr,como enun damos linhas acima,

que esse ensaio do principio intelli-

gente, desde as formas rudimentares
até as mais perfeitas da creação, não
tem por fim senão preparar a matéria,
mediante suecessivas transformações,

para os complexos fins a que se presta
quando asyla esse hospede superior—
o espirito humano ^«E n'essa lenta
elaboração o próprio principio intelli-

gente exercita os germens que ura dia
serão as faculdades do espirito,?se in-
dividualiza, se prepara para as f une ções
que mais tarde terá de desempenhar.

Assim o espirito humano, antes de
attingir esse estado, terá percorrido
toda a escala material que vai da rocha
ao animal, e, desenvolvido, apto para
novas e superiores acquisições, rece-
berá então, vencido o ultimo estádio
da animalidade, a investidura das
novas faculdades, do livre arbítrio, do
raciocínio,que então despontam n'elle,
começando d'ahi a sua evolução espi-
ritual que pode ser effectuada, exclu-
sivamente, no seu novo meio, nos es-

paços sideraes, pelo conhecimento que
elle adquire das leis de ordem moral a

que deve obedecer, praticando o amor,
a fraternidade e o bem, ou mediante
a incarnaçâo e reincarnações sueces-
siva& se, por sua própria vontade e

por suas obras más,se collocou em se-
, melhante contingência.

E então encontrará aptos para ser-
virem de instrumento ao progresso que
começa verdadeiramente individual e
meritorio para elle, os corpos consti-
tuidos de matéria convenientemente

trabaUiada para tal miBter.

O argumento da «dignidade hti-
mana» opposto a esta concepção do

processo evolutivo do principio intel-
ligent", que nem somente no homem
se revela, é. pois, muito pouco solido
pára que impedisse o Creador de pro-
duzir a sua obra complexa, delicada,
extraordinariamente harmônica, em
que o seu espirito de sabedoria infinita
se attesta nas menores coisas. Tudo o
que elle fez é bom, e rendamos-lhe
graças por nos permittir que já hoje
possamos tentar a decifração dos pri-
meiros raysterios da sua creação.

Se de alguma coisa deve envergo-
nhar-se o homem, não ó certamente
da humildade da sua origem, da lueta
paciente que teve de sustentar,durante
milleuiosde séculos,contra os espessos
elementos era que a sua intelligencia
se exercitava collaborando na grande
obra do Creador e servindo as suas
vistas providenciaes,—lueta de que
sahiu virilizado e forte, em condições
de aspirar mais altos fins. Nãoé d'isso
que elle deve ter do que se envergo-
nhar, mas das suas próprias paixões,
de que se faz escravo voluntário e que
por vezes o conduzem abaixo da con-
dição do próprio irracional. Que. ha-
veria de opprobrio para o espirito,
antes de haver attingido a condição
presente, no estado de inconsciencia
do seu próprio ser, em haver animado
o corpo de uma ave ou revestido a
forma de uma flor?

Esta concepção traz alem de tudo a
vantagem de nos tornar mais justos e
bondosos para com os nossos irmãos
inferiores que é nosso dever ajudar a
caminhar e progredir. Elles serão um
dia iguaes a nós, quando se tiverem
tornado aptos para a acquisição das
faculdades que nos distinguem' e en-
grandecem.

Tal se nos afigura a mais razoável
solução que no presente se pode offe-
recer ao problema daevoluçãoanimica
dos seres, para os quaes, em todas as
ordens e gradações que estejam, se
encontra assim um destino snperior ao
seu estado presente, em uraatendencia
fatal e interminável sempre no sentido
de um progresso e de uma elevação
indefinitos. Esta hypothese será a
verdadeira e constituirá a solução de-
finitiva dov pro blema ?

Ignoramos. E não a formulamos e
lhe damos curso senão no intuito de
attrahir sobre ella o estudo e a medi-
tação dos espiritos reflectidos. En-
tendemos, todavia, que ella engran-
dece, na*sua obra, o Creador, e exalta
melhor aos nossos olhos os seus at-
tributos de infinita perfeição.

Não constituirá isso um caracteris-
tico presumptivo de verdade ou de
certeza ?

BmMMMmmmMMMMMMMMMMMJMmmmMiMaMtÊ

NOTICIAS

E' com o maior desgosto que traze-
mos ao conhecimento dos nossos leito-
rea a suspensão temporária, á que
somos obrigados, da publicação dos
trabalhos apresentados ao Congresso
Espiritualista de Londres. Começando,

porem, a transcripção da excedente
Memória dó nosso confrade Sr. (labriel
Delanne, para o que nos soecorre-
mos do numero de julho da sua im-
portante revista, e não nos tendo vindo
o numero de a rosto, tivemos necessi-
dade de a mandar vir de Paris, o que
fizemos sem perda de tempo.

Até que, piorem, nos venha ella ás
mãos estamos impossibilitados de con-
linuar essa publicação. E para não
entrecortar aquella, memória com
outro trabalho, julgamos mais pru-
dente aguardar essa revista, reser-
vando gsárói á publicação do referido
estudo uma prioridade que não lbe
pode ser agora retirada.

Que os nossos leitores nos perdoem
essa iuvoluntária falta que, todavia,
nos compromettemos a remediar no
mais breve prazo.

ANN1YERSARI0 DO MESTR
Na segunda-feira 3 de outubro vi-

gente, realizou a Federação Spirita
Brázileira, conforme aimunciaranios
n'estas columnas, a festa do 94! anniver-
sario da incarnaçâo do nosso querido
mestre Allan Kerdec na nossa pobre
terra, em cujo seio devia elle deixar
tão profundos sulcos da sua sabedoria
e da sua elevação moral, fundindo em
uma admirável synthese essa complexa
doutrina que foi em grande parte a sua
obra e conslitue a felicidade dos seus
apóstolos, e legando-nos os mais fecun-
dos exemplos de perseverança, de va-
lor e de fé, para que, n'esta áspera
jornada emprehendida pelos que aspi-
ramos a felicidade de ser seus conti-
imadores e discípulos, pudéssemos por
elles pautar cora s gurança a norma da
nossa vida e do trabalho que nos pro-
pomos pela di (fusão da sua obra.

A sala da Federação, litteralmente
cheia de confrades que iam alli affir-
mar o seu testemunho de solidariedade
á sympathica festa e de affectuosa gra-
tidão ao espirito do nosso inesquecível
mestre, não se revestiu de adornos
nem de exteriores pompas, superflui-
dades que devem ir banindo pouco a
pouco espiritos que se ensaiam no culto
intimo e na adoração a Deus em espi-
rito e verdade, sem atavios que falem
aos sentidos, distrahindo os espiritos da
concentração e do recolhimento : não
se revestiu de inúteis galas, mas era
compensação abrigou nos seus modes-
tos âmbitos uma assemblèa de crentes
respeitosos e sinceros, em cujos cora-
ções não estuavam senão os mais puros
e elevados sentimentos, únicos dignos
ornamentos d'aquella festa de frater-
nidade e de affecto.

Feita nma rápida apreciação da in-
dividualidade do mestre e da missão a
que elle soube dar tão alto desempe-
nho, recebe i-se, graças ao concurso
de um médium de boa vontade, a ma-
nifestação espontânea de um esp rito
soffredor sobre cujo estado o director
do trabalho fez convergir uma demo-
rada pratica, inspirada nos ensina-
mentos da nova revelação, procurando
d'essa modo ajudar o pobre decaindo a
erguer-se do aviltamento a que o ha-
viam rebaixado os seus culposos des-
vios no passado.

Esse acto de fraternidade, a pratica
d'esse dever de amor para com um

nosso irmão, como homenagem consa

grada ao nosso mestre que alli esteve
naturalmeute guiando e inspirando os
pequenos trabalhadores de boa vonta-
de, que d'esse modo esforçavam-se por
attestar o seu aproveitamento no estudo
da sua abençoada doutrina, melhor
deve ter falado ao seu espirito, mais
grato e consolador lhe deve ter sido
do que as estéreis exhibições de ca-
racter mundano a que tivesse porven-
tura essa festa servido de pretexto.

Assim, e d'esse modo affectuoso,
intimo e sincero, acreditamos ter bem
cumprido ainda uma vez o nosso dever
dé discípulos fieis e agradecidos.

Cumprindo o disposto no seu esta-
tu to orgânico,—grato dever que se
impõe annualmente — a Federação
Spirita Brázileira realizará na quarta-
feira 2 de novembro próximo uma
sessão extraordinária consagrada
ao culto dos que se foram d'este mun-
do, aos espiritos que nos precederam
n-èssa grande jornada do infinito, em
busca das regiões do amor e da ver-
flade que não se encontram cá em
baixo.

Para essa piedosa festa de fraterni-
dade e de affecto são couvidados todos
os spiritas (jue a ella desejem asso-
ciar-se.

O Borderland, de Londres, tirou das
memórias do poeta Tennysom a se-
guinte narrativa sobre o celebre bispo
Wilberforce : x

« A ch ando-se esse sacerdote em.
casa do juiz Aldersoa, em Farringford,
um aparador sahiu do seu logar e
veiu, sem que alguém o impellisse,
dar de encontro á cadeira em que se
sentava aquelle. O bispo exorcismou,
mandando que o espirito se retirasse.
O aparador afastou-se, mas começou
abater no solo. O Sr. Alderson,ser-
vindo-se do alphabeto typtologico,
traduziu o que dizia o espirito, e era :
« Eu não posso tolerar a presença de
um bispo >

PAGINAS DE AKSAKOF
III

Sabemos qne nas sessões com luz as
mãos materializadas apparecem com
uma rapidez incomparavel e desappa-
recém de novo no médium.

O pheuomeno é,pois,o mesmo.Temos
em apoio d'esta theoria um facto per-
feitamente convincente, na aventura
seguinte do coronel Henry S. Olcott,
chegado á America em 1874 com o
médium Sra. Elisabeth J. Compton.

O coronel conta o seguinte no seu
livro People fromthe Other World (l):

«Minha primeira sessão com o me-
dium realizou-se na noite de 20 de
janeiro de 1874. Os espectadores, em
numero de seis, estavam sentados em
cadeiras, em volta do quarto, á distan-
cia de oito pés do gabinete. A Sra.
Compton tomou logar no interior d'este,
em uma cadeira; abaixou-se muito a
luz da lâmpada, e durante muito tempo
nada se passou de interessante. Em-
fim a porta abriu-se e a figura de um
indio appareceu; dirigiu-nos uma in-
terpellação e saudou me cordialmente,
mas não sahiu mais para fora, decla-

j randoque o médium estava muito fraco
j e abatido para lhe fornecer a força ne-
j cessaria.

«Na tárdé seguinte mostrou-se a me-
nina Katie Brink que andou em volta
do quarto, tocou em diversas pessoas e
acariciou-lhes as mãos e as faces.
Trazia um vestido fluetuante de mus-

[1] Publicado em 1875, em Hartford,
Conni | America do Nortu], pela American
Publishing C, pag. 492.
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selina branca com pontas de crépe, á
cabeça um véo de noiva que lhe cabia
até os joelhos, desusava como se esti-
vessecom sapatos de velludo, e, visível
metade somente na obscuridade, ella
se assemelhava á noiva deCorimhio, de
Goethe...

«Depois de haver passado pelos outros
espectadores, ella veiu a mim, qne
estava com uma das mãos apoiada no
tabique do gabinete, e, acariciando-
me docemente a fronte, sentou-se-me
nos joelhos, collocou um braço sobre os
meus hombros e beijou-me na face es-
querda. Seu peso não era maior do queo. de uma creança de oito annos, mas
senti os seus braços firmes nos meus
hombros e os lábios que me beijaram
eram tão naturaes como lábios de uma
pessoa viva.

«Depoisde o ter combinado, penetrei
no gabinete, emquanto a menina ficava
do lado de fora; não achei ahi o médium
apezar de ter examinado não só todos
os recanto-*, mas também, para melhor
me certificar de que não estava allu-
cinado, a cadeira, as paredes e
todo o espaço era volta. Só podiahaver uma alternativa: ou o espirito
não era um espirito e sim o médium, ou
o médium tinha se transfigurado á moda
dos thaumaturgos orientaes (e vocadores
dos mortos). Quiz resolver definitiva-
mente esta questão antes de deixar a
cidade.

«No dia seguinte á tarde, depois de
ter obtido o assentimeuto da Sra. Cora-
pton de submetter-se ella ás minhas in-
vestigações, retirei os seus brincos e
colloqnei-a em uma cadeira, no ga-binete, á qual prendia-a passando um
fio de linha n. 50 atravéz dos ori-
ficiós das suas orelhas, lacrando e sei-
lando as pontas no espaldar da cadeira,
Bobaqual imprimi o meu sinete parti-cular. Depois fixei a cadeira no chão
por meio de barbante, cujas pontaslacrei e sellei de um modo completa-
mente seguro.

«Assim que a luz diminuiu, como é
habitual n'essas sessões, e fechou-se a
porta do gabinete, contámos durante
alguns minutos ; logo depois, atravéz

FOLHEM (17)

CASAMENTO E MORTALHA
POR

•frTUv-TN :5^
Primeira Parte

XVII
_¦ ;*8»'.

A expiação nos vem" como a serpente
occultando-se por entre a relva, e nós va-
mos-lhe ao encontro inconscientemente e,
fis vezes, de um modo providencial.

Se temos de fazel-a physicamente, se
temos, por exemplo, de fazer a prova da
morte por submersfto, por termos feito sof-
frer essas dores a um nosso semelhante,
por. mais que nos embrenhemos nos de-
sertos áridos e desprovidos de correntes,
vem-nos um dia um desejo irresistível de
ir aonde temos de atravessar um rio ou o
mar, e... mais um desastre se conta ; con-
tam-n'o os que mal sabem que o desastre
foi obra da justiça e da misericórdia do
Pae.

Se temos de fazel-a moralmente, se te-
mos, por exemplo, de soíírer a diffama-
çfto do nosso caracter, como fizemos a ou-
tro, deixamos, nfto se poderá dizer por-
que, a vida plácida e remunerativa, como
a de Júlio, e vamo-nos envolver, nao se
poderft dizer porque, no dedalo inextrica-
vel e tempestuoso da vida publica, onde
despimos nossas vestes, para tomarmos as
que a sociedade nos empresta.

O município neutro agitava-se como o
oceano, quando longínquos ventos lhe
têm convulsionado os profundos seios :
aproximava-se a época das eleições muni-
cipaes.

Naquelle tempo ainda vigorava a tradi-
çfto, comquanto um pouco desmaiada, de
se escolherem, para os cargos de vereado-
res, homens que fossem bem conhecidos e
reputados por toda a sociedade, muito*»
dos quaes eram eleitos a contra gosto.

Os partidos jft começavam, porem, a
deixar de parte os caracteres, para toma-

da abertura praticada no lado superior
da porta, duas mãos /luotuarum da di-
reitá para a esquerda desapparecendo
em seguida. Tomaram a apparecèr
ainda duas mãos maiores, e então uma
voz me falou (se não era a do defunto
Daniel Webster, pode-se dizer que. -ra
a sua reproducção exacta, em profun-deza, sonoridade e tonalidade), deu-me
instrueções completas e suggeriu-me
medidas de prudência sobre o modo
pelo qual eu devia continuar as minhas
investigações.

«Quando eu penetrasse no gabinete,
aconselhou-me elle, emquanto o espi-
rito ficava da parte de fora. poderiatactear e tocar livremente por toda a
parte para convencer-me de que o
médium não estava ahi, mas eu devia
ter todo o cuidado em não tocar de um
modo mais effectivo na cadeira. Entre- !
tanto, era-me permittido aproximar as
mãos tão perto quanto o desejasse,
por. m de modo que evitasse o contactó
directo com a substancia (da cadeira).

«Em seguida eu devia collocar sobre
o estrado da balança tt na coberta, não
importa de que espécie, para que o es-
pirito não ficasse em contactó com a
madeira ou com o metal.

«Prometti conformar-me com estas
indicações, e em breve tive a satisfação
de ver pela porta aberta a menina de
vestido branco á que já me referi. Ella
avançou, percorreu o circulo, tocou em
varias pessoas e aproximou-se em se-
guida da balança. Eu estava sentado,
prompto a agir, com uma das mãos no
peso e com a outra no marcador, e,
desde que ella subiu, tomei o seu peso,sem perder um segundo.* Ella se retirou
logo do gabinete ; ejentão li a marca-
ção à luz de um phosphoro. Ella pesava
apenas 77 libras inglézas. ..

«O espirito tornou a sahir e im-
mediatamente penetrei no gabinete ;examinei tudo com o maior cuidado,
mas, como antes, não achei nenhum
signal do médium. A cadeira ahi per-
manecia, mas nenhum corpo rfelh se
apresentava. Pedi então á creança-
espirito que se tornasse, se fosse
possível, mais leve, e ella subiu á ba-
lança.

rem influencias parochiaes, nem sempre
na altura do alto encargo ; e é por isso que
eu disse : aquella tradição do maior escru-
pulo na escolha dos homens para a admi-
nistraçao municipal começava a empalli-
decer ; e continuou a empaflidecer, direi
agora, até chegar ao ponto de se apresen-
tarem e serem bem acolhidos homens de
dúbio caracter, verdadeiros arlequins po-liticos.
v Os partidas agitavam-se, pois, no empe-
nho de organizar, cada urn, sua chapa com
elementos poderosos de triumpho, silicet,
com as taes influencias, embora incapazes,
tanto intellectual como moralmente.

Júlio nao era filiado a nenhum pagode
partidário ; mas, em opposiçao a Martim,
sentia um tal ou qual arrastanaento para a
tal quitanda.

Suas idéas eram conservadoras, e nao é
preciso dizer que seu espirito nfto descia
ao lodo, mas pi amava pela superfície
clara da política, ó considerava as idéas,
sem demorar-se no estudo das praticas e
nos meios de que se serviam os partidos
para fazel-as triumphar.

Era um político platônico.
Por verem-n'o, ainda que accidental-

mente, interessado pelas questões politi-
cas que, se debatiam, os corrilhos de sua
parochia, conhecedores do grande poder
que elle tinha sobre as massas, procura-
vam enredal-o nas malhas chumbadas
que prendem e arrastam para o fundo ;
mas nfto se atreviam a convidal-o para um
grêmio, pela consciência que tinham da
grande superioridade do moço.

Um dia, foi-lhe ft casa Euzebio de Quei-
roz, o maior vulto do partido conservador,
caracter espartano em todos os sentidos, e
homem talhado para chefe, porterasci-
encia de amoldar-se a todas as classes da
sociedade com que tivesse de tratar.

Euzebio nfto usou de circumloquios,
bem informado de quem era o moço ; foi
direito ao alvo, que era chamar fts suas fi-
leiras todo o moço que fosse distineto pelo
talento.

Em poucas palavras expoz o fim de sua
visita, concluindo por oflerecer ao dou-
tor um logar na chapa conservadora para
a Câmara Municipal.
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«Tão depressa como da primeira vez,
puz a balança em equilíbrio, e, assim
que ella se retirou, li no marcadoi o
peso de 5W libras.

«Ella reapparecea ainda uma vez, e
então percorreu todos os espectadores,
acariciou a cabeça de um, a mão de
outro, sentou-se sobre os joelhos da
Sra. Hardy.poz docemente a mão sobre
a minha testa, acaricio >-me as faces
e subiu para o estrado da baJança paramepermiltir uma ultima próyà. D'esta
vez não pesava mais de 52 libras,
apezar de não ter sido notada, do co-
meço ao fim, nenhuma mudança, quero * seu vestuário, quer na sua appa-
rencia corporal. ..

«Terminado isto, Katie não appare-
ceir mais. Depois de se terem escoado
alguns minutos, fomos interpellados
pela voz baixa, profunda e guttural do
chefe indio que se mosrou á porta.Uma conversação entabolou-se entre elle
e o Sr. Hardy, que tinha habitado ai-
guns annos entre os indígenas do Oeste
eqtte deu testemunho da authentici-
dade da linguagem falada pelo espirito-
chefe.

«Entrei com uma lâmpada no intei ior
do gabinete e encontrei o médium exa-
ctamente tal como o havia deixado
antes de começar a sessão ; todos os
fios de linha e sellos do sinete estavam
intactos. Elle conservava-se sentado,
com a cabeça apoiada contra a parede,a carne pallida e fria como o mármore,
visiveis as pupillas sob as palpebrasentreabertas, sem respiração e sem
pulsação. Assim que todos verificaram
os fios de linha e os sellos do sinete,
cortei-os com a tesoura e levei, segu-
rando a cadeira pelo assento e espaldar,
a mulher cataleptica para o ar livre
do gabinete. Ella permaneceu assim
18 minutos sem movimento ; a vida
voltou-lhe pouco a pouco ao corpo, até
que a respiração, o pulso e a tempera-
tura da pelle voltassem ao seu estado
normal. Colloquei-a sobre a balança :
ella pesava 121 libras.»

Como, de conformidade com isso, a
forma de Katie Brink" pesava 77

A palavra do grande chefe era, jft de si,
arrebatadora, quanto mais, no nosáo caso,
em que se encontrava, como diz o vulgo,
a vontade com o desejo.

Júlio, tomado de surpreza e tfto ex-abru-
pto, vacillou na resposta, porque nfto cos-
tumava dar um passo, ainda mais de tan-
to alcance, sem que primeiro sondasse o
terreno onde punha o pé.

De um lado da sala, Martim, cuja alma
sentira-se triste com a proposta de Euze-
bio, lançava sobre o amigo olhares que
diziam : nfto deixes o seguro pelo duvi-
doso, nao te deixes fascinar pela perspe-
ctiva de glorias, colhidas no campo da po-
litica, porque, no da sciencia e, sobretudo,
uo da medicina, jft tens e terâs muito mais
rica messe ; em política podes conquistar
triumphos, mas em lueta constante com
todas as paixOes condemnaveis, ao passo
que, triumphos, que levarão teu nome ft
posteridade, colherás na sciencia, onde
teu nome jft fez o pedestal de tua grandio-
sa estatua.

Que tao desencontradas falas ! Que ar-
rastamentos tfto oppostos !

Alli se debatiam, sem duvida, um es-
pirito amigo e um inimigo, ou, na phrase
da igreja, o anjo da guarda do moço e o
anjo das trevas, inimigo dos homens.

Alli se chocavam, certamente, as seduc-
çOes da serpente e as promessas evange-
licas. *>

O momento era solemne papa o moço,
que abraçava, com sua razfto, todo o ai-
cance da verdade que lhe insinuava em
seus olhares o querido amigo, mas que
sentia o coraç&o palpitar com violência fts
seduetoras miragens que lhe puzera ft vis-
ta Euzebio de Queiroz.

O pobre Júlio achou-se ua posição de
quem marcha pela borda de um abysmo e
é tomado por vertigem que o arrebata.

Martim era o esteio a que sua razfto di-
zia-lhe que se arrimasse ; — Euzebio era
a ave negra que procurava arrastal-o para
u abysmo a que seu coração abria-se co-
mo a delicioso jardim.

Os dois que o suggestionavam estavam
anhelautes, ft espera dé sua palavra.

Venceu o coração, e Martim, como o an-
jo da guarda, sentiu verterem de seu in-

libras, segue-se que para o corpo do
meiium no gabinete restavam só-
m-nte 4.4 libras, um pouco mais de
um. terço do seu peso normal; e, no
emtanto, elle já era invisível aos
nossos olhos, assim como as suas rou-
pas e os fio; de linha. Deve-se, pois,suppôr que existia lá um corpo que
conservava a posição do corpo do
médium, de suas roupas e de todos os
fios e jiie lhes servia de base invisível.
Mas a forma de Katie Brink não se
assemelhava á do seu médium; tinha
a estatura de uma creança de oito
annos. Que devia, po s, restar do
corpo de Miss Cook, sendo, no dizer
de William Crookes, o corpo de
Katie King muito maior que o do seu
médium ?

Temos, portanto, o direito de pre-tender que esse resto era invisível e
que a transfusão do corpo materializa-
do no seu corpo astral (que estava
sentado na cadeira) se fez com uma
rapidez incomprehensivel. Àquelles
que têm examinado as apparições de
mãos podem fazer uma idéa da rapi-
dez com que essas mãos apparecem e
voltam ao corpo do médium; isto pode
fazer comprehender a rapidez da
desapparição de uma forma inteira.

William Crookes fez, por diversas
vezes, a observação de qne, ao en-
trar ao mesmo tempo que Katie no
gabinete escuro, ella havia desappare-
cido nesse mesmo momento. Como elle
mantinha sempre a sua pretensão de
ver ao mesmo tempo a forma e o me-
dium, acabou por ser bem suecedido,
mas uma vez somente na obscuridade,
e então Katie não podia mais falar;
ella se achava, pois, n'um estado de,
semi-desm:iterialização.

E' pena que a forma de Katie não
fosse pesada ; poder-se-hia quasi affir-
mar que ella possuía nove décimos do
peso do médium.

Aqui ainda ajunto um facto da
minha experiência que confirma os
dois precedentes.

( Continua )

timo duas lagrimas, que contrastavam
com as alegrias de Euzebio, a serpente d'a-
quelle momento.

Agora, sim, disse o moço, logo que o
chefe do Júlio retirou-se ; agora, sim, po-des repetir com toda razfto aquellas pala-vras que soltaste aos ventos no dia do nos-
so grau : « tudo está acabado ».

Tens razfto, Martim ; eu conheço quedeixo uma vida rica de reaes grandezas,
por miragens que fogem e fugirão sempre
ã vista que encantam. Mas o que queres ?
Havia em mim uma fibra que tem estado
hibernante e que este homem mágico sou-
be fazer vibrar!

Nfto ha fibras hibernantes, nem ho-
mens mágicos, meu Júlio ; o que ha é vai-
dade tua de fazeres teu nome voar nas
azas da fama, como ha de ser em vista de
teu talento e de tua illustraçao.

Nfto, Martim, juro-te que nfto é este,
que nfto foi este o movei que me arrastou,
porque bem sei que, pela sciencia, eu po-deria fazer mais solido^, renome.

—• Nfto foi mesmo este o teu movei, meu
filho, porpue tua alma é limpa de vaida-
des ; mas assim se deu, porque assim era
preciso, para que cumpras a missão quetrouxeste ft vida.

Os dois moços, ainda uma vez, foram
surprehendidos pela clarividencia da |tffteMartha, de quem foi aquelle conceito "que
clareou-lhes completamente os horizontes.

Vôs, Martim ? E' a tal fibra*hibernan-
te que guardava o segredo de minha mis-
sfto....

E', é, sem duvida, Júlio; e Deus per-mitta que tenüas força para vencer na lu-
cta ; porque agora sei que a politicà, com
seus espinhos, 6 o teu.* meio expiatório.
Vai, segue teu destino como te foi traça-
do ; mas peço-te um favor, que será a tua
válvula de segurança.

Dize, dize, meu bom amigo. ^Nfto abandonarâs a tua profiVlfo de
medico, qualquer que seja tua eleva\ t na
política. % ^Dou-te palavra de honra, meu Ülro
Martim.
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OS QUATRO EVANGELHOS

Explicados em espirito e verdade
pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos

Evangelhos segundo Mallicus, Marcos

e Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

a li' o espirito que vivi fica ; a
""'*"¦" carne ile naílü surve :

as palavras que vos cligu sãu
espirito e vida. •

Joáo, VI, v. 04
a A tetra mata, e o espirito

vivillca. •

(Paulo, 2" enislola aos Culinthios, c, HI "

MA/TH EUS

CAPITULO I, VERS. 18—25

CAPITULO II, VERS. 1-7

« Concepção, gravidez, pela operação
do Espirito-Santo ; —parto e bom
suceesso, do mesmo modo. por essa ope-
ração ; apparição de Jesus na terra.»

( Continuação )

«Na occasião em que fora assim
collocada sob essa influencia magne-
tico-spirita, os espiritos prepoBtos que,
para produzirem a gravidez simples-
mente apparente e fluidica, tinham
attrahido os fluidos apropriados, dia-
persaram esses fluidos ; e assim, cea-
sando as causas, os éffeitos deixaram
de existir ; pela dispersão d'esses flui-
doa, a menstruação restabeleceu-se
como de ordinário, e Maria achou-se
naa condiçõea exigidas em semelhante
caso e poude, no tempo prescripto,
preencher as formalidades estabele-
cidas pela lei de Moysés para a purifi-
cação.>

«Para prodm.ir a illusão do parto,
do bom-successo e da maternidade, fi-
zeram, sempre sob essa influencia
magnetico-spirita, Maria experimentar,
pela acção fluidica, éffeitos semelhantes
ás contracçõea da natureza para um
parto, um bom-successo ; Maria, em
face d essas impressões recebidas pela
matéria, comprometteu-se, por sym-
pathia, com os eBpiritos elevados que
actuavam sobre ella, isto é,poraccordo
com elles, a recordar-se materialmente
de factos que era necessário attestar,
Bervindo assim a vontade que lhe era
indicada em nome do Senhor. »

«No momento ém que Jesus appa-
receu, como o devia fazer quanto ao
«nascimento», sob o aspecto de um
menino, a influeucia magnetico-spirita
cessou ; e illudida pela carne, Maria,
sob$i influencia das impressões rece-
bid«_ pela matéria que tinha conser-
vado o sello do compromisso que seu
espirito tomara, recebeu o menino nos
braços, como se o acto do parto tivesse
tido logar realmente, e, por conse
guinte, com a crença de que elle era
o fructo de suas entranhas pela opera-
Ção do Espirito-Santo. >

Maria era qnasi uma creança e pou-
co experiente das coisas humanaB,
tendo sempre vivido na adoração e
na contemplação ; tomou o menino e
bemdisse a Deus.>

«A gravidez, oparto,o bom-successo
não tiveram outra marcha natural se-
não a apparencia; se tivessse sido ne-
oessario produzir illusão aos olhos

dos homens, os espiritos prepostos po-
diam ter feito experimentar á Maria,
em cada uma das phases da materni-
dade, todos os incidentes e todos os
sypmtomas pelas dores da carne em
gestação, de maneira a dar-lhes, aos
olhos dos homens, todos oa caracteris-
ticos apparentesda realidade,segundo
as leis da incarnação humana no vosso
planeta.»

«Conheceis o emprego que os es-
piritos que vos cercam podem fazer
dos fluidos em que estais envolvidos;
a gravidez teve a apparencia aos
olhos dos homens; as phases do parto,
do bom-successo, podiam ter-se dado
da mesma maneira, apresentando aos
olhos d'aquelles que tivessem podido
assistir Maria a apparencia do parto;
do bom succesao, com o auxilie dos
fluidos de que ella teria sido rodeada,
necessários para causar a illusão, e
que, pelas combinações que tivessem
soffrido sob a acção spirita, teriam
tomado, aos olhos dos assistentes, todo»
os característicos da realidade.

«Os espiritos que vos cercam, che-
gados a um certo grau de adianta-
mento, actuam, pelo poder de sua
vontade, sobre os fluidos ambientes,
attrahem os que são necessários, e
pelas suas combinações traçam aos
olhos' de carne do homem os quadros
que elle deve ver.»

«Estes meios não são empregados
senão em caaos sérios; e o homem
não deve pensar que está sempre su-
jeito a essas allucinações spiritas ;
mas todas as vezes que com um fim
útil á humanidade, é necessário recor-
rer a esses meios, elles aão empre-
gados; não vob equivoqueis com o
sentido destas palavras «aílucina-
ções spirüas->. Entendemos por isto
éffeitos spiritas representando, aos
olhos humanos,uma coisa qualquer que
não existe realmente, tanto no ponto
de vista material oomo ebpiritual, e
que não è senão uma illusão produzi-
da, sob a acção spirita, por uma sim-
ples combinação db fluidos. O phe-
nomeno, que mais tarde explicare-
mos, chamado a multiplicação dos
pães e dos peixes, e que não foi senão
o producto de uma acção spirita por
simplea combinação dos fluidos apro-
priados e necessários a esses éffeitos,
é de natureza a fazer-vos comprehsn-
der como teria sido igualmente fácil',
com o auxilio da acção apirita, e
pela combinação de fluidos apropria-
dos e neceasarioe, produzir, aos olhos
d^aquélles que tivessem podido ansistir
Maria, a illusão do parto, do bom
suceesso, como se tiveaaem sido uma
realidade.»

«E' pelo mesmo principio e empre-
gando as mesmas causas, que os es-
piritos culpados, errantes, são postos
em face das victimas que fizeram, das
faltas que commetteram, e vêem dea-
enrolar-ae diante d'elles ou o pano-
rama sanguinolento do seu pasmado,
ou as dores pungentes do seu futuro,
apreaentando aos olhos do culpado
os fluidos empregadoa pelos espiritos
prepostos,ora representaçõesanimadas
que lhe pro luzem illusão completa,
ora a apparencia dos objectos que
também lhe produzem illusão igual-
mente completa.»

«A illusão teria aido assim fácil de
produzir aos olhos dos homens, aos
d'aquelles que tivessem podido assistir
Maria, mas o prestigio mysterioso quedevia ligar-se a esse «nascimento» op-
punhase-lhe. Maria e8tava só nease
momento: a illuaão era,poÍ8, fácil paraesae espirito,cuja vida material eatava
ainda em começo; porque, ainda
que o desenvolvimento da mulher sob
este céo seja mais precoce do que sob
vosso clima, a vida contemplativa de
Maria tinha-a conservado ao abrigo
de todas as aspirações e de todas as
sensações materiaes ; sendo ignorante
das leis da matéria, era inútil levar
mais longe a illusão. >

«Notai que os acontecimentos en-
cadeiam-se de tal sorte, que Maria é
privada de todos os aoecorros numa-
nos, não tendo outro companheiro
alem do gado recolhido*'nó eatabulo,
no momeuto em que, estando só, ella
deve acreditar em um verdadeiro
parto, em qué oa factos se consum-
mam, sob a influencia magnetico-spi •
rita, e em que tem logar a apparição
de Jesus, sob o aspecto de um me-
nino, recebido por ella.»

«Notai (e insistimos sobre este facto
que, bem que pueril em si, pode es-
clarecer-vos), que nenhum historiador
diiecto de Jesus fala do trabalho do
parto e das conseqüências que pode
acarretar.»

«Oa espiritos fortes observarão que
sendo a Jndéa ura paiz quente, as
mulheres galiléaa eram trigueiras e
vigorosas e que as condições morbi-
das no ponto de vista das consequen-
cias do parto deviam ser quasi nul-
Ias».

«Sob certas latitudes, effectiva-
mente, a mulher acha-se, senão isen-
ta, pelo menos alliviada de parte dos
seus soffrimentos. Mas Jerusalém,
Nazareth,Bethlem de Judá, não eatão
nas mesmas condiçõea que as mar-
gens do Qanges, tantas vezes citadas
em semelhante caso.»

«Maria devia,pois, ter estado, como
toda a mulher, incommodada du-
rante um certo tempo; nenhuma refe-
rencia se faz a isto; ao contrario ella
recebeu, no dia seguinte pela, manhã
os pastores, aos quaes o anjo, ou es-
pirito enviado, se manifestara, e apre-
sentou-lhes o menino.»

«Maria, já vol-o^.dissemos, era um
espirito muito puro', em missão, para
se prestar á obra que drvia àealizar-se
e não procurava, como vós o fazeis,
comprehender o mecanismo dos actos
oceultos; avisada pelo anjo de que
teria, aos olhos dos homens, um fi-
lho que seria de uma estenda divirsa
da sua, da essência humana de vosso
planeta, obedece e desempenha, com
fé, submissão e amor, a tarefa que ac-
ceitara; avisada pelo anjo de que não
devia ser senão um instrumento, re-
cebeu, como obra do Es-pirito Santo e
sem pedir à natureza a solução do
problema, o menino que acreditou ser
o fructo de Buas entranhas e de que
devia encarregar-se aos olhos dos ho-
mens.»

«Não digam aquelles que contro-
vertera constantemente que isso era
ou foi uma fantasmagoria, um em-
buste.» *•

«Não, a vossa natureza está submet-
tida a muitos mysterios que não com-
prehendeia e que não têm outra on-
gem senão a combinação desses flui-
dos de que dispomos para vossa utili-
dade e vosso progresso; não operamos
nunca sem um fito, cumprindo sempre
as vontades do Senhor.»

«O que se deu era necessário parainiciar a nova era transitória em quea vosaa humanidade então devia en-
trar e preparar o advento da era ac-
tual do spiritismo, o advento da nova
revelação».

(Continua).

O SPIRITISMO ANTE A SCKA
POR

Gabriel Ilelaune
QUARTA PARTE

CAPITULO IV
hypotiiese

(Continuação)

Diremo.s alem d'isso, a titulo de
justificativa, que temos um habito,
ou uma tendência instinetiva do
espirito, que nos leva a querer

explicar tudo e a inventar explicação
quando ella nos falta. Ora, se é
evidente que se pode logicamente
descer de uma causa conhecida ao
effeito que ella determina, não é
menos claro que a operação in-
versa é absolutamente desprovida
de regras e entregue a todos os acasos
da interpretação.

Se é sabido, dizM. Jamin, que a
água é comprimida pela atmosphera,
pode-se prever que ella subirá no tnbo
de uma bomba onde se fizer o vácuo.
Mas admittamos que não se conheça
a existência d'essa pressão e que se
veja subir a água; ter-se-ha a escolha
entre uma multidão de causas que a
imaginação pode suggerir;e quando se
quizer decidir entre ellas, ter-se-ha
todas as probabilidades possíveis de
engano contra uma só em favor da
certeza. Sabe-se como obtiveram
êxito os antigos que admittiam o hor-
ror da natureza pelo vácuo.

E'a meBma neceBsidad» que se qu«r
satisfazer e a mesma operação que se
faz quando se diz que a matéria ie
attrai; tudo se assemelha n'estaa duas
hypotheses, até na maneira de expri-
mil-as e talvez que tudo se assemelhe
também na realidade dai duas ex-
plieações.

Que ha uma força agente entr»
dois astros viBinhos, é o que a meca-
nica demonstra rigorosamente; mas
quando ae diz que easa força ó uma
attracção da matéria, faz-se uma sup-
posição tão gratuita como a dos anti-
goe quando diziam que a força que faz
subir a água é um horror do vácuo.
Vê-se produzirem-se os phenomenos
do calor, da electricidade, do magne-
tismo e da luz, e apresaam-8» a in-
ventar quatro fluidos para explical-os;
e o que são esses fluidos ?

São seres da /imaginação, perfeita-
mente escolhidos para ae prestarem a
todas as explicações, porque crean-
do-os para a necessidade que se teve,
pode-se lhea dar todas as propriedades
que se quizer.

E' isso, em toda a Bua bellesa, a
exhibição de um systema. Na maior
parte das vezes esaas theorias não
servem senão para velar a ignorância
em que se está daa verdadeiras cau-
sai; habituam o espirito ao recurso
das palavras. E' raro que o progresso
das sciencias não destrua estes bri-
lhantes produetoa da imaginação;
tem-se feito muito ; restam ainda pou-
cob, e quem pode prever a sorte dos
que acceitamos ?

Embora os phyaicos modernos to-
mem, como garantia, tanto cuidado
quanto tinham 08 antigos para mui-
tiplical-oa, admittem, entretanto, ain-
da alguns systemas, mas com a
condição de uma verdadeira utili-
dade, com a condição de estarem
contidos em uma hypothese geral
que possa abraçar, raathematicamente,
todas as leis experimentaes de uma
sciencia inteira, e mesmo fazer des-
cobrir outras.

v.
D'esse nnmero ó a nova theoria

que se acceita em óptica. Logo que
Be admitte que a luz ó um movi-
mento vibratório do ether, todas as
leis experimentaes tornam-se conse-
quencias que se faz deduzir da hy-
potheae, e a óptica chega pouco a
pouco a esse eatado de perfeição ter-
minai em que a experiência não ó
mais do que um auxiliar que verifica
as previsões da theoria, em logar
de ser o único meio de investiga-
ção daa leia; é por esses caracteres
que se julgam hoje os systemas; ó
com essas condições que ellas são
admittidaa.

(Continua)
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FINADOS
Uma entre as muitaBjpraticas a, que

em geral se entrega a humanidade e

que o conhecimento da doutrina spi-
rita, em toda a extensão dos seus en-
sinamentos moraes, virá fatal e pro-
fundamente modificar, é sem contes-
taçãoa que se refere á commemo-
ração dos denominados mortos.

Até agora, mesmo—e espécialmen-
te—na massa geral doa espiritualistas
subordinados ao domínio thôologico de
Roma, esse factó da extincção orga-
nica do homem tern-se constituído
apenas um motivo de luctoe depezar,
em antagonismo flagrante com aquella
creaça na immortalidade da alma,
tal a incerteza em que as conce-

pções religiosas do passado deixaram
envolto o destino do espirito depois
da morte.

Que, todavia, os materialistas e
atheus, deeoladoa na mudez das suas
divagações, impotentes para satisfazer
a^ exigências da razão relativamente
ao problema da vida e da morte, pro-
curem refugiar-se na sua própria dôr
em face dá perda, irreparável a seu
ver, dos entes que se foram, compre-
hende-se, pois que o seu olhar, ob-
scurecido pelo espirit.) dè •systema, a

que voluntariamente se escravizaram,
nada vislumbra alem dos estreitos am-

bitos da vida material, e os largou ho-

rizontes que a crença descortina para
alem das sombras do túmulo lhe estão

interdictos por esse espesso véo de

sectarismo que os envolve.
Comprehende-se que esaeB, gol-

peadosho seu affecto, vão passear a

sua dôr nas alamedas dos cemitérios,
interrogando a sombra dos cyprestes

que, no surdo farfalhar das Verdes fo-

lhas sacudidas pela viração da larde,

parece rirem indifferentes ás agonias
em que elles—os materialistas — ob-
stinadamente se enclausuram.

Mas oa espiritualistas, os que fazem
da exiBtericiá^ dé Deus e'tiaimmoi''tali-
dade da alma a sua crença e o seu es-
copo na lueta pela vida, mesmo atravez
da morte, que a seus olhos outra coisa
n&o deve representar senão uma sim-

pleB modificação de modo de existir, a

perda de um revestimento grosseiro e
temporário, esses é que são contra-
dictorios comsigo mesmoB, afirmando
de um lado a sua crença na vida es-

piritual, forçosamente melhor e mais
feliz do que a vida n'este mundo, e
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do outro revoltando-se contra a mo-
mentanea separação doa entes que lhes j
foram caros, como Be tal separação de- j
finitivã fosse e a vida espiritual não
representasse para elles uma , eerteza
tão absoluta como a da vida material
á que se prendem.

O erro, porem, para dizermos toda
a verdade, não está no próprio senso
intimo dos espiritualistas em geral :
reside na falta de garantia que a sua
razão naturalmente procura para a sua
crença e parabém firmar-se n*aquella
òerteza que as especulações pura-
mente, philosophicaa eão impotentes
para fornecer-lhe.

A crença na immortalidade da alma,
apoiada sol re meras hypotbeses tantas
vezes controvertidas, exposta a todos
os azares das fluetuações metaphysicas,
t«m sido, por conseguinte, mais um
esforço da alma procurando conven-
cer-se a si mesma, em nome d'esaa
voz interior que lhe fala intuitivamente
da superioridade da sua origem e dos
seus destinos, do que o resultado da
observação que da a certeza, tanto
mais indeBtructivel quanto tiver sido
conquistada a golpes de analyse e de
raciocínio.

Poi a ausência d'essa comprovação
raciohalista e experimental o que de-
terminou o enfraquecimento que se
nota hoB espíritos relativamente â fó
na Éiia immortalidade, enfraqueci-
me'nto levado uos extremos da indif-
ferènctt,quando não da negação,graças
ao desprestigio do dogma que já não
satisfaz as solicitações da razão escla-

ree!ida.
Agora que, porem, a doutrina

spirita còm os seus processos dé veri-
ficação experimental nos cdllocaem fa-
ee d'esse mundo inexplorado, revelan-
do-nos a sua constituição e colloeando
sob os nossos olhos a < videncia incon-
trastavel dos seus phenornenos de
vida, a segurança da sobrevivência
do espirito à extiücção do corpo, e
uos revela sobretudo, por ssaa atlmi-
ravel lei das vidas suece-sivas, a in-
dissoluvel solidariedade entre o mundo
visível e o invisível, a crença na
existência e na immortalidade da ai-
ma deixa de ser uma abstracção me-
taphysica para objectivar-se em uma
certeza que o facto torna indeetru-
ctivel.

E então, estabelecidas as communi-
cações entre os dois planos, conheci-
das as relações que estreitamente os

ligam, uma profunda modificação se
ha de operar no modo por que até ago-
ra era encarado esse problema som-
brio da morte que a pbilosophia tentou
debalde resolver.

O phenomeno da separação da alma
do invólucro que a prendia á térrá per-
de' o caracter lugubre que as super-
Btições e o fanatismo lbe nm, restaram
e adquire esse prestigio de libertação,
tanto mais appeteciv ei quanto tivermos
feito da nossa existência na terra um
instrumento de sabedoria e de bondade,
únicos títulos ;;ue nos permittirão ac-
cesso a regiões mais altas.

E quando estas idéas, divulgadas por
toda a face da terra, tiverem floresci-
do e fruetificado nos espíritos, quando
a immortalidade da alma se tiver tor-
nado um facto documental e aB com-
raunicações spiritaB um meio normal
de identificação visivel dos dois mun-
drs, quando os que choram a perda
de amadas creaturas as souberem ao
alcance do seu affecto e do primei-
i-o impulso de ternura, então como
se terão engrandecido as aspirações
do homem e como parecerão mesqui-
nbas e grosseiras as aspirações actuaes
que não vão alem dos acanhados li-
mitesd'esta vida!

Sabendo-se immortaes e destinados
a progredir no espaço e no tempo sem
limites, os espíritos darão menos im-
portancia ás exigências da matéria
e mais cedo tratarão de preparar-se
para a existência n'esse outro meio,
em que imperam exclusivamente as
leis divinas livres de humanos emba-
raços e em que só á sabedoria e á vir-
tnde é facultado livre curso.

O desprendimento das coisas mafce-
riaea irápor sua vez eliminando dos
costumes as exterioridades e as pom-
pas superficiaes, tornando os espíritos
meditativos, graças á preponderância
da razão sobie os sentidos.esupprimirá
todas as formulas adorativas, reati-
tuindo-ao culto a;sua austeridade sim-
pies e tocante, que não consiste senão
no pensamento que ae eleva dos seios
d'almaem demanda do infinito ero-que
irradia, omnipontente e soberano, o
Creador de todas as coisas.

Uma inversão dar-se-ha no modo
de encarar e comprehender este pro-
blema da existência, ainda obscuro
para muitos,- e com a generalização
d'estaa idéas desapparecerá o absur-
do daa praticas actuaes. O que cha-
mamos morte passará a ser,^como é

de facto, o renascimento do espirito
no seu meio natural e primitivo, e o
nascimento, isto é, a volta do espirito
i vida corporal, paaaará a ser verda-
deiramente •onsiderado a morte —
abençoada transição se elle a souber
transformar era crysol das suas pro-
priae impurezas, fazendo na existen-
cia planetária a applicãção d is efc-r-
nas le s de amor, de fraternidade e de
justiça.

Como vem longe esaa hora solemne
em que não havei á nem povos, nem
raças, mas um único povo unido e
grande—a humanidade!

Não seja isso,porem; motivo de des-
animo. E pois que ainda aqui nos
prendem os grilhões das nossas pro-
prias faltas e a necessidade do nosso
aperfeiçamento, esforcémo-nos por
aproveitar estes rápidos instantes que
a misericórdia do Pae nos concedeu
para tal fim e ponhamos em pratica
os nossos deveres espirituaes.

Neste dia, por toda a humanidade
•conaagrado ao culto do amor e da
veneração pelos queridos entes qnè se
foram, reunanjo-uos e, como espiri-
tnalistaa, elevemos ao céo as nossas
orações — único meio por que lhes
podemos attestar o nosao carinho e o
nosso affecto cultuai.

Que os que vacillarn e não crêem i
ou oa que não encontram para a sua
crença uma base de solida convicção
enverguem os trajoa do lueto que os
desalenta e acabrunha. Nós. que 'já

;presentimo9 as amplas illüiriinuraa
d'essa outra vida que é para nós anua
certeza demonstrada, voltemo-noa para
as amadas creaturas que noè.prece-
deram na grande pátria universal, e,
n'uma doce visão do futuro que no3
ha de reunir, euviemos-:lhes :na nossa
prece o doce osculo do affecto e da
saudade.

B que n'esse santo impulso riãc uos
esqueçamos doa humildes, doB des-
graçados, cuja memória parece dor-
mir no Bilencio dos cemitérios, sem
que ao menos uma lapide lhes reme-
more os nomes Bepultados na obscuri-
dade e no olvido.

Fraternidade e par—seja a'iíofsa
divisa n'este dia.

O SPIRITISMO E A JUSTIÇA
E' com justo desvanecimento que

passamos para estas columnas, reser-
vandó-lhe assim um merecido logar de
honra, a sentença que abaixo vai ser
lida/ publicada no Jornal do Com-
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mercio de 6 de outubro recente e pro-
ferida por um dos mais il.Iustres ma-
gistrados da nossa capital, qne, d'esse
modo honrando a sua toga, soube man-
ter-se n'essa região serena da justiça,
inaccessivel ás paixões de qualquer
natureza, poupando uma victima á
odiosa perseguição e reconhecendo com
hombridade e publicamente o direito
que não pode ser contestado aos spi-
ritas de fnnccionarem em assembléas
para o estudo da doutrina e a pratica
dos Beus amorosos ensinamentos.

Como vão longe os tempos em que
eram boas todas as armas de externai-
nio, desde a compressão até o ridicuIo(
levantadas contra o spiritismo! Hoje
elle encontra a tolerância nas altas
espheras intellectuaes. Não tardará
que ahi mesmo, e geralmente, encon-
tre guarida e presuroso acolhimento.
E quando dizemos «spiritismo», é claro
que excluímos todas as especulações
mais ou menos torpes que com elle se
tem feito e que têm ultimamente en-
centrado o mais justo correctivo por
parte da policia d'esta capital.

Eis a sentença a que nos referimos:
« Denunciou o Dr. 3? promotor pu-

blico a Joaquim José Ferraz como in-
curso no art. 157 do Código Penal,
por praticar o spiritismo, no logar
denominado Annel, na rua da Serra,
no Andarahy Grande, ineulcando a cura
de moléstias curaveis e incuráveis,
fascinando e subjugando a credulidade
publica. Instruiu a denuncia o inque-
rito policial.

Procedendo-se ao summario de cul-
pa em presença do réo, previamente
qualificado e afinal interrogado, depu-
zeram cinco testemunhas.

Na promoção de fl. 85 opnmu o
Ministério Publico pela pronuncia nos
termos da denuncia. Na defeza escri-
pta de fl. 68, acompanhada dos docu-
mentos de fl. 74 a 84, allega o denun-

Saciado que não exerce illegalmente a
medicina, que nunca receitou reme-
dios, que apenas celebra em sua casa
sessões spiritas muito freqüentadas, li-
mitando-se ao papel de médium-cura-
dor, cuja funeção é invocar espir itos su-
periores para cura dos enfermos, por
graça de Deus.

O que tudo visto e devidamente exa-
minado ;

Considerando que a Constituição Po-
litica da Republica, o pacto fundamen-
tal, a lei por excellencia, garante no
art. 72 a plena liberdade de consci-
encia, nâo podendo ninguém ser pro-
cessado e punido por causa de suas
crenças religiosas, liberdade esta inhe-
rente a todo povo culto e democrático;

Considerando que o spiriti-mo é,
perante a lei, uma religião tão respei-
tayel como outra qualquer ;

©#-* Considerando, portanto, que não
commette crime o spirita que invoca
espiritos superiores para cura dos en-
fermos, como o sacerdote catholico
invoca também, nos mesmos casos, a
protecçâo da Virgem Mãe ou dos San-
tos :

Considerando que essa tendência
para o auxilio sobrenatural é própria
da natureza humana que, desenganada
da sciencia e torturada pelo soffrimen-
to, apega-se a esta suprema esperança
dé uma intervenção mysteriosa e su-
perior :

Considerando que o spiritismo,
como qualquer outra religião, pode
servir de meio fraudulento para ai-
guem locupletar-se á custa de terceiro,
illudindo sua credulidade ou abusando
de sua confiança, casos já suecedidos
e mencionados em Viada y Vilaseca
e em Dallez ; sendo então necessário

que o Ministério Publico demonstre
existir no acto incriminado a reunião
dos três elementos que constituem o
crime de estellionato : 1? a intenção
fraudulenta do agente, de adquirir
para si um lucro, um proveito, em pre-
juizo da. victima, locupletando se da
jactura alheia, na technica do nosso
Código Penal ; 2? que o agente tenha
usado de falso nome, falsa qualidade,
falsos títulos, de qualquer manobra
fraudulenta, de qualquer ardil paracaptar e illudirà confiança da victima;
3? o resultado da operação, o lucro il-
licito obtido com prejuízo da victima;

Considerando que o Ministério Pu-
blico limitou-se a dizer na denuncia
<pie o aceusado illudia a credulidade
publica, mas não mencionou os nomes
das victimas, nem declarou quaes os
prejuízos;

Considerando que a instrucção cri-
minai não revelou ter o denunciado
praticado algum estellionato, ninguém
se queixou de haver sido por elle illu-
dido ; por estes fundamentos :

Julgo improcedente a denuncia de
fl. 2 e a1 solvo Joaquim José Ferraz da
aceusação que lhe foi intentada.

Custas na fôrma da lei. O escri-
vão intime esta sentença ao Dr. Pro-
motor Publico em exercicio na Câmara
Criminal.

Rio, 1 de outubro de 1898. —
Francisco José Viveiros de Castro.»

Tínhamos escripto as linhas apre-
ei ativas com que precedemos a publi-
cação d'esta luminosa sentença de um
integro magistrado, quando, das pri-
meiras diligencias justamente proee-
didas contra uns bandos de explorado-
res acobertados hypocritamente sob a
larga bandeira da doutrina spirita,
passou a policia d'esta capital a exor-
bitar de suas funeções, perseguindo e
prendendo conhecido médium recei-
tista e constituindo-se uma ameaça ao
funcionamento r. guiar dos verdadeiros
grupos spiritas, contra os quaes assoa-
lhou-se que fora expedida ordem de ex-
tineção.

A se realizarem taes noticias,
protestamos desde já contrasemelhan-
te arbítrio e d'isso trataremos na nos-
sa próxima edição.

NOTICIAS
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E' com a mais viva satiBfação queregistramos n'estas coluranas a ga-lhardia com que o nosso sympathico
collega Revista Spirita, de Porto-
Alegre, vai mantendo a posição con-
quistada na imprensa spirita do nosso
paiz, dejde a publicação do seu pri-
meiro numero. Modelando a sua orien-
tação,vis-à-visda propaganda da nossa
doutrina pela que o nosso mestre Allan
Kardec, soube tão sabiamente imprimir
a todas as suas obras, o joven collega
mostra-se assim solidamente appare-
lhado para tornar auspiciosa e fecunda
a tarefa doutrinaria que se impoz e á
que auguramos o mais bello êxito.

O seu numero de outubro, que aca-
bamos de receber, dá uma idéa da
abundância e variedade das matérias
alli tratadaB com um critério esclare-
cido e que constam do seguinte

Summario.— Allan-Kardec (an-niversario)—A prece— Porto Alegre
desperta— O spiritismo (conclusão)—Grupo Feliciano— O spiritismo evita
o suicidio— Lições de spiritismo—
Opiniões valiosas sobre o spiritismo—
Catholicismo e spiritismo— Colla-
boração do espaço— Máximas e pensamentos— Os avisos dos mortos—
Correspondência— Estudo— Sessões-— Aviso — Obras spiritas funda-
mentaes (annuncio).

Knviaiido-lheu'estas linhas os nossos
humildes appláusos, não lhes attribui-
mos outro valor senão o testemunho,
(pie representam, de fraterna solidarie-
dade á tão sympathica attilude.

A Federação Spirita Universal, que
funeciona em Paris, adopfcou, em
sessão de assemblea geral verificada
a 3 de julho pretérito, a modificação
do seu titulo para «Sociedade Fran-
ceza de Estudo dos Phenomenos Psy-
chicoa», por motivos (pie foram longa
e satisfatoriamente justificados por
um dos seus membros.

Na mesma assemblea foi reeleito o
seguinte conselho de administração:

Presidente honorário. Léon Denis;
presidente, Dr. Moutin ; vice-presiãentes,
Srs. Gabriel Delanne e Lussan; secre-
tario geral, Sr. Henri; thésbürèiro, Sr.
Duval; thesoureiro adjunto e archi-
vista, Sra. Laffineur.

O comitê de propaganda ficou assim
constituido:

Presidente, Sr. A. Laurent de Faget;
vice-presidente, Sr. Aliar; secretario
geral, Sr. Gabriel Delanne; secretario
adjunto, Sr. Brun ; thesoureiro, Sr. Gi-
rod; thesoureiro adjunto, Sr. Duval.

Encerra profundo mysterio o facto
seguinte, narrado pelo Progressive
Thinlcer, de Chicago, edição de 16 de
julho :

«Em 1856 nasceram duas meninas
gêmeas, no Indiana,— Maria e Anna
Caster. Crearam-se juntas e era tal a
sympathia que as ligava, que todos
oa sentimentos e pensamentos de uma
eram partilhados pela outra. Em 1880
Maria casou-se e foi com seu marido
viver em Broome, New-York, e dois
annos depois sua irmã fez o mesmo e
foi residir no Illinois.

Em fevereiro ultimo, Maria, adoe-
cendo, medicou-se, mas por engano,
em vez do medicamento receitado,•tomou tintura de aconito. Os signaes
do envenenamento se manifestaram
logo, mas, como se descobrisse o en-
gano, poude a enferma ser salva.

No mesmo dia Anna, vivendo em
ponto tão distante, cahiu gravemente
enferma, apresentando symptomas de
envenenamento ; mas ninguém poude
crer nem n'um suicídio nemifum crime
do marido, porqu-e elles . viviam muito
felizes. Anna morreu, e a autópsia, á
que procedeu-se, revelou que o coração
tinha sofrido como no caso do enve-
nenamento pelo aconito, sem se encon-
trar vestígios da substancia ingerida.

Uma ingeriu veneno e a outra
morreu.

Que deduzir d'ahi ?...

Sob a epigraphe Porto Alegre des-
perta, publicou no seu numero de outu-
bro o nosso collega Revista Spirita,
d'aqudla capital, o que abaixo vai ser
Hdo e que julgamos do nosso dever re-
produzir, não somente porque até certo
ponto nos interessa e diz respeito, mas
também porque representa para nós
um generoso e.-timulo que não despre.
zaremos e um espontâneo applausoá
nossa attitude no terreno da propagan-
da, em que nos sentimos felizes com
poder contar com o esclarecido concur-
so e a solidariedade de tão bem orien-
tado confrade.

Eis a publicação á que nos referi-
mos :

« Que não era pequeno o numero de
adeptos da doutrina spiiita n'esta ca-
pitai bem o sabíamos. O que faltava,
porem, era proporcionar-lhes os nrdos
de se reunirem, de se congregarem,
para que, unidos, formando uma colle-
ctividade, pudessem com regularidade

e melhodo.trabalhar na grande obra da
propaganda que é a nossa maior aspi-
ração.

O apparecimento da Revista Spirita
veiu mostrar-nos que não nos engana-
vamos sup pondo realizável esse nosso
ideal ; assim o prova a acceitação quetem tido o nosso órgão, cuja procuradenota as aympathias com que foi rece-
bido, com a qual muito nos desvanece-
mos.

Cumpre, agora que já conhecemos
melhor os elementos de que dispomos,
aproveital-os do modo o mais efficaz,
e n'esse intuito lembramos a idéa da
convocação de uma assemblea geral de
todos os spiritas, em que sejam discu-
tidas as bases da formação de outros
grupos, que, uma vez organizados, ele-
jam dentre si o que deve ser conside-
rado centro, o qual, a seu turno, se fará
filiar á Federação Spirita Brazileira
no Rio de Janeiro.

(Da Sociedade Allan Kardec)»

O Oonning Events, tratando do ce-
lebre escriptor francez Emílio Zola,
diz que no Figuro, em 1896, este es-
creveu um longo artigo narrando uma
consulta que fizera então a um me-
dium, na qual este lhe annunciara quedentro de dois annos se daria um
terrível escândalo em eme o cônsul-
tante seria envolvido, e cuja conse-
quencia seria a sua impossibilidade
de permanecer na França ; que um
judeu também estaria envolvido n'esse
negocio e que para este a conseqüência
seria duradoura.

Se o Figuro de 1896 não pudesseser hoje consultado, poder-se-hia dizer
que a noticia do Conning Events ó a
reprodncção fiei do que se passa hoje.

Rememorando os acontecimentos do
anno de 1897, diz o Sr. Gabriel De-
lanne, director da Revue Scientifique
et Morale du Spiritisme ;«O movimento spirita em França
attinge altas proporções. Não ha dia
em que não funecionem um ou muitos
círculos em que o publico se possa ir
instruir.

A livre philosophia ahi ensinada
não é sujeita a dogmas nem submet-
tida a autoridades despoticas. Nenhu-
ma autoridade infallivel é ahi reco-
nhecií.a.

Ella reconhece que é progredindosempre, estudando experimentalmente
a natureza,que se chegará á descober-
ta da verdade. Dentro das grandes li-
nhas traçadas,desde o começo, por seus
iniciadores, o spiritismo é essencial-
mente tolerante. Seus methodos rigoro-
sos lhe permittem proclamar bem alto
a immortalidade da alma. Elle possueum critério seguro para distinguir a
verdade da duvida.»

Conforme noticiámos ua nossa ulti-
ma edição, a Federação Spirita Bra-zileira realiza hoje, ás 6 horas da
tarde, uma sessão comraemorativa dosespiritos desincarnados, imprópria-
mente denominados mortos, para a
qual são convidados todos os spiritas
que n'ess i piedosa manifestação dese-
jem tomar parte.

PAGINAS DE AKSAKOF
[V

Em 1890, fui expressamente a Go-
thenburg, para effectuar com a Sra.
d'Espérance uma serie de sessões de
materialização.

Ella auton'zou-me a submettel-a a
toda espécie de provas que eu consi-
derasse necessária3 para convencer-
me uos phenomenos, privilegio este
que ella ainda não havia concedido aninguém.
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Na sessão de 5 de junho, eu eslava
sentado, como de costume, muito perto
do canto do gabinete em que se
achava Mine. d'Espérance, sentada ao
meu lado ; só nos separava a cortina,
cuja abertura lateral se achava muito
perto do men hnmbro direito ; eu não
tinha maia que puxar a cortina ura
pouco de lado para poder ver o me-
dium. A forma materializada que ap-
pareceu então sob o nome de Yolanda
já se havia mostrado varias vezes, e
mesmo, apoiando-se sobre o meu
braço, tinha feito a volta do circulo.
Uma lâmpada ao fundo, coberta com
varias folhaB de papel encarnado,
espalhava uma frouxa claridade ;
mas, assim que eu me achava com
Yolanda, mesmo sob a lâmpada,
eBta a alumiava suficientemente para
que eu pudesse reconhecer indubita-
velmente n'ella os traços do médium.
Assim que voltámos ao gabinete, re-
tomei o meu logar e Yolanda conser-
vou-se metade do lado de fora, na
abertura central da cortina.

Então, não cessando de observal-a.
passei cautelosamente o braço direito
pela abertura lateral da cortina perto
de mim. Não tinha mais que estender
um pouco o braço afim de certificar-
me se o médium se achava no logar ;
foi o que fiz. O médium estava sentado
na cadeira de braços muito baixa.
Levantei a mão até á altura do encosto
da cadeira, e deixei-a em seguida
desliBar do encoato até o assento ; o
médium lá não estava.

Mas uo próprio momento em que
minha mão se achava já sobre o braço
da cadeira, Yolanda entrou no gabi-
nete, u'a mão cahiu sobre a minha e
a repelliu.

Immediatamente depois o médium
pediu-me de beber; estendi-lhe um
copo d'agua pela mesma abertura da
cortina por onde já tinha passado o
braço ; o médium estava no seu logar
com o vestido encarnado de mangas
apertadas. Yolanda, um instante antes
era visível com um vestido branco,
tendo os braços nús até ás espaduas,
os pés também nús, com um véo bi anco
que lhe cahia sobre o corpo, desde a
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Correram as eleiçOes, lueta de selvagens,
em que o cacete e a navalha representa-
vam o principal elemento de victoria, — e
o foram, até que um homem de bem,
verdadeiro patriota, dotou o paiz com uma
lei eleitoral digna de um povo civilizado.

O grande brazileiro José Antônio 8a-
raiva nfto era então conhecido, e, pois, a
eleiçfto de que ora trato foi mais uma sce-
na de immoralidades politicas, a escanda-
lizar a pacifica população da corte que,
nem por isto, deixava de correr ás urnas,
a exercer o sagrado direito do voto — sa-
grado porque exprime o mais imperioso
dever do cidadão.

Júlio foi eleito presidente da Câmara,
facto que produziu contentamento geral,
porque muito se esperava de seu caracter
e de sua já bem conhecida intelligencia..

O próprio Martim, muito embora con-
trariado por ver o caro amigo, qual o Lao-
coonte da iEneida envolvido e subjugado
pelas serpentes da política, encheu-se de
júbilo, por vel-o triuinphanto e o primeiro
entre seus pares.

O partido conservador cantou a victoria,
e o liberal, o menos que perdeu foi a elei-
çao, porque seu maior prejuízo consistiu
em tomar posição, no campo adverso, um
athletada estatura moral do joven dou-
tor.

Porque nfto o foi colher em flor, como
ez Euzebio de Qu eiroz ? - Porque ne-

cabeça ; entretanto havia desappare-
cido, exactamenie como se fosse o
caso com Katie.

Este caso me deu muito que pensar. ,
Como Yolanda, que estava com

metade do corpo fora do gabinete,
poude notar os movimentos do meu
braço no interior do gabinete ?

Era-llfo positivamente impossível,
poití a obacuridade quasi completa não
lh' permittia ver o movimento do meu
braço sobre a cadeira, ou se eu o in-
troduzia atraz da cortina. Ainda menos
possivel era ver o que o meu braço
fazia lá, ou então o que fazia a minba
mão; entretanto, o movimento da mão
que repelliu a minha era tão delibe-
rado como preciso.

Se era realmente o médium em pes-
soa que, de um modo consciente ou in-
consciente, representava Yolanda, e
se a cadeira estava realmente vazia, o
medinm não podia ver e sentir o mo-
vimento da minha mão; elle deveria
continuar a fazer o seu papel de espi-
rito, permaneceria no seu logar ou en-
traria no gabinete ou, ainda, sahiria de
novo, como se nada tivesse aconte-
cido.

Mas houve um desarranjo ; Yolanda
não se mostron mais e foi preciso ter-
minar a sessão. Quando ouvi dizer, no
dia seguinte, que alguma coisa atemo-
rizara o médium, fui interrogar a pro-
pria Sra. d'Espérance, sem com tudo
lhe dizer coisa alguma das minhas ob-
servações. Ella me respondeu que, pelo
fim da sessão, algnma coisa remexia
em volta de si, da sua cabeça, dos
seus hombros ; que isso a amedrontara
tanto que ella involuntariamente havia
deixado cahir a mão, sobre a qual
apoiava a cabeça, e qne n'esse. movi-
mento encontrara uma outra mão, o
que ainda mais a havia assustado.

, Era bem estranho. As impressões da
Sra. d'EBpérance eram exactamente
as que ella devia experimentar, se se
achasse no seu logar. E entretanto o
minha mão não havia encontrado a
seu corpo na cadeira. Quem, pois, ti-
nha tido essas impressões ? Não se
deve concluir d'ahi que na cadeira se
conservava um simulacro do seu

nhum de seus chefes possuía olhos de
águia, para descobrir o sol antes de surgir
no horizonte, como possuia-os aqueile emi-
nente chefe.

Fez-ee a calma após a tormenta, e Júlio
começou a conhecer praticamente que as
glorias que dá a politica sfto, na maior
parte das vezes, dolorosas como coroas de
espinhos.

Quiz organizar os serviços de conformi-
dade com as necessidades, acabando com
as demasias,e levantou-se um brado infer-
nal contra o que chamaram «desorganiza-
çfto dos serviços », por attrahirem o odioso
sobre o que só tinha em mira moralizar a
administração e attender ao bem publico/

Quiz cortar pela raiz os escândalos e
abusos incarnados no commercio dos ge-
neros de primeira necessidade, com ini-
qua oppressao principalmente das, classes
desfavorecidas da fortuna, e uma nuvem
de harpias, de encobrir a luz da verdade
e do interesse publico, levantou-se contra
elle, assoalhando as mais vis calumnias e
deturpando seus hercúleos esforços pelo
bem publico.

A imprensa, já em declínio para o ver-
gonhoso estado de hoje—vasa immu-jda
onde se deposita o lixo de todas as paixOes
ignóbeis, sentina, onde a ralé social tem
certeza de encontrar os mercenário* ins-
trumentos de satisfazer seus mais depra-
vados instinetos ; a impiensa, o sexto sen-
tido dos povos, como disse Sycies — o fio
dourado da transmissão do pensamento—
a sublime instituição que ausculta o co-
raçfto das gentes, para lhes conhecer os
desejos, e transforma-se em espada para
conseguir a satisfaçfto dos que sfto bons, e
transforma-se ein censor a combater os
que sfto maus ; a imprensa, que já fora
uma luz em nossa terra, quando era diri-
gida pelos homens mais respeitáveis da
sociedade, dirigida agora pela vasa social,
acolhia e fazia sua a causa torpe dos espe-
culadores sem consciência, que o nobre
presidente da câmara tinha por dever en-
xotar do templo.

— Pobre Júlio ! Teus inimigoB sfto os de
todo o que posaue merecimentos reaes ;
os invejosos, sfto os de todo o que nfto tran-

corpo, imagem dotada de sensação e
de, consciência ?

A 8ra.d'Eapérance possue também,
eorno se sabe, o dom da escripta me-
diumnica; assim, ella recebe, no correr
ou fora das sesiõescommiinii'açõesd'um
tal Walter que se diz o director dos
phenomenos de materialização.Eu tam-
bem me servi d'esse meio para saber
que explicações receberia a tal res-
peito. No dia immediato, pedia Sra.
d'Espérance que tomasse do lápis, e
a conversação seguinte teve logar en-
tre mim e o espirito Waltei.

Vistes o que atemorizou o me-
dium ?

—Sim, u'a mão collucou-se diante
;!'elle, depois pousou-lhe nos joelhos
e em seguida na mão. Foi tudo.

A mão de quem ? (pois eu guar-
dava sempre o meu segredo).

—Não a vi, porque minha attenção
somente foi attrahida para esse facto
quando o médium se assustou.

O meu desejo principal era ver
Yolanda e o médium ao mesmo tempo.
E' isso possível ?

—Tudo depende do estado em que
elle (o médium) ficar.

—Se eu olhar immediatamente para
o gabinete, verei o médium no seu
logar ?

Provavelmente. Tudo depende
da pessoa de quem é retirada a ma-
teria para a composição da forma de
Yolanda. Se ha uma certa, quantidade
de matéria no circulo, de modo que
não a tiremos somente do médium, ve-
reis o médium tão claramente como
n'este momento.

Alguns dias depois, como Yolanda
tinha estado variaá vezes fora do
gabinete (emquanto que o. médium
havia sido por mim amarrado com um
laço em volta do seu corpo, e laço
cujas pontas passavam por um pre-
silha firmada no chão e estavam fi-
xadas á minha cadeira), perguntei a
Walter:

— Quanto resta de matéria no me-
dium, desde qne Yolanda sahiu?

—Não creio que tenha ficado gran-
de coisa do médium, exceptuando-se os
órgãos dos sentidos.

sige com o dever, essas harpias que vi-
viam da podridfto que varreste do paço
municipal. Aquelles a quem fazes sombra
e aquelles a quem aparas as unhas ligam-
se, fazem causa commum contra a ti e, des-
embaraçados de escrúpulos, jogam contra
ti a diffamaçfto pela mentira e pela calum-
nia. E a imprensa toma a mentira e a ca-
lumnia, sopradas por aquelles infelizes, e,
n'um tom de austera indignaçflo, espalha
a difTaiuaçfto, eomo um cano de esgoto,
com a diííerença apenas de que o cano
nfto tem consciência de seu mister. Pobre
Júlio ! A justiça de Deus se cumpre, na
terra, pelas injustiças dos homens. Fazem-
te o que fizeste a outrem. Soffre a pena de
tuas faltas. E como poderias satisfazer a
justiça indefectível, se nfto foram as injus-
tiças que soffres ? Sentes magua, meu
amigo, por veres tfto mal traduzido o puro
e santo empenho que domina tua alma ?
Oh ! nfto tenhas magua por isso. Recebe
alegre tua provação, essa barrela em que
lavas tuas vestes das negras manchas que
te impediam de tomares assento na mesa
do festim. Se alguma coisa te deve maguar,
meu caro Júlio, é a desgraça de teus detra-
ctores que, embora concorrendo para que
a justiça de Deus se cumpra, accumulam
responsabilidades, que hfto de - resgatar
com cruéis soffrimentos,. pois que disse-o
Jesus : « o escândalo dar-se-ha ; mas ai
do que o der». Ergue a fronte, amigo, e
com o olhar sereno do que está em paz
com a consciência, encara essas ondas,
que uma falsa opinifto levanta, seguro de
que a verdade e o bem nunca, jamais, sue-
cumbirfto aos golpes do espirito do mal.
Tempo virá em que teus calumniadores
se correrão de si mesmos, em que a verda-
deira opinifto far-te-ha justiça, em que,
conseguintemente, a verdade e o bem,
obscurecidos por momentos, para que se
cumprisse a lei, resurgirfto em todo o seu
esplendor, para que a lei se cumpra.

Eram estas as falas de Martim, quando
via o bom amigo taciturno e meditativo,
o que era nelle, com seu gênio expansivo
e sempre alegre, signal evidente de furi-
osa tempestade pelo intimo.

— Tens razão, meu caro Martim, e eu,
que conheço a lei, nem devia sentir o mais

Se, emquanto o corpo do me-
dium tivesse completamente desappa-
reeidò, eu passasse docemente a mão
no seu logar, far-lhe-hia mal ?

Poderá sueceder isso se apoiar-
des fortemente a mão. Se se passasse
qualquer coisa que pudesse tocar a
forma, materializada, o médium teria
d'isso conhecimento immediato.

E se eu passasse a mão atravez
do corpo do médium? ''"-'""]"— Isso o affectaria seriamente, se
não estivéssemos a resguardal-o paraevitar uma tal desgraça. Esse ensaio
constituiria uma experiência perigosa.NeBse caso, se eu puxasse pelo
laço que prende em volta o médium,
cortar-lhe-hia ao meio o corpo ?

Decerto, mas só se daria isso se
a sua matéria fosse totalmente empre-
gada ; não se o faz senão muito rara-
mente, embora muitas vezes pouco
reste do corpo.

Segundo o que dizeis, a^invisi-
bilidade do corpo do médium, quando
se olha para elle, não é ainda uma
prova de que não haja ahi um cor-
po? Certamente não ; é somente uma
prova de que não tendes a vista assaz
penetrante nara o verdes.

A Sra. d'Espérance estava estupe-
farta, emquanto estas respostas eram
transmittidas por sua própria mão.
Ella não cessava de exclamar:

B* uma novidade ; é uma revela-
çao ! E entretanto eu sou sempre a
mesma !

Mas o oue é impossível, lhe disse
eu, é que não tenhais sentido nenhu-
ma mudança, emquanto se produzia
um phenomeno tão extraordinário,
como éoda materialização.

Effectivamente eu sentia uma
mudança, respondeu ella, mas estava
profundamente convencida de que era
eu a única a experimental-a.

Podeis descrever-me essa mu-
dança ?

Eu tinha no intimo a sensação ãe
que estava no vácuo, replicou ella.

Resposta bem significativa e em
perfeita concordância com os factos já
mencionados e com as"1 theorias que

ligeiro pu ti gird'estes espinhos ; mas que-
res que eu veja indifferente um povo de
nobre coraçfto ser levado por pobre Messa-
lina, esta imprensa que me ataca, porque
lhe pagam bem, e que me exaltaria se eu
lhe pagasse melhor ; queres que eu veja
isto e ria-me ?

Nfto, Júlio. Isto seria uma incarida-
de ; alem de que todos temos o dever de
concorrer para o bem da sociedade, vasta
cadeia de que cada um de nós ê um elo.

Ah ! mas, estfto,pensas que me aba-
tem essas calumnias nojentas que me
atiram todos os dias ? Nfto, Martim. O
homem tem em si um refleetor infallivel :
a consciência. Quando a alma está limpa,
o refleetor é tranquillo como as águas
crystallinas de um lago, cujo leito é de
branca areia, e por cuja superfície nfto per-
passa nem a ponta da aza de brando
zephiro. Queres que te diga ? ás vezes,
no furor da tempestade, eu sinto, Martim,
oh 6 verdade !— eu sinto como que minha
alma receber uns beijos de alguém que lhe
é caro e meu coraçfto se enche de alegria
em meio das settas hervadas que lhe
jogam.

Graças a Deus, Júlio. Eu pensei que
fraqueavas.

Fraqueio, sim, Martim ; nfto por mim
mas por esta sociedade, que é nossa gran-
de familia. Aonde vai ella ter, guiada por
quem a desvaira? Tu vês : eu tenho lueta*
do por bem encaminhal-a; mas oa velhacos
para me tirarem a força de fazer o bem,
tornam-me suspeito aos homens sérios e
aos altos poderes do Estado. E' a renova-
çfto da época de Augusto, em que a gente
vil dominou ao ponto de ser tido por in-
fame o homem de bem, tfto reduzido era o
numero d'estes 1 Eu luetarei, Martim ; maa
o desanimo invade meu espirito e quasi
tenho perdido a esperança de collocar a¦ pyramide sobre sua base. Sabes? E' segre-
do que te vou revelar : distraio-me destas
magoas escrevendo uns romances críticos.

(Continua)
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d'ahi decorrem. A Sra. d'Espérance
ainda então não suspeitava que essa
sensação do vácuo pudesse ser mais
que ura phenomeno puramente sub-
jectivo.

Mais adiante en contrar-se-hão ob
interessantes detalhes do longo mter-
rogatório a que a submetti, as notas
que tomei durante a minha estada em
Gothenburg e as suas impressões du-
rante as sessões. Esses detalhei são
de natureza única, porque é um me-
dium único em seu gênero,ella que não
fica em transe e que dá conta de tudo
o que se passa em si e em torno de si
durante uma sessão de materialização.

Chegaram os tempos de fazermos
esta publicação, pois temos as provas
objectivas, visiveis e tangíveis, d'es-
tas asserções que não podem ser tra-
tadas unicamente como impressões
subjectivas.

(Continua)

J. B. ROUSTAING

os ftiíiüa EVANGELHOS

SA

Explicados em espirito e verdade
pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos

Evangelhos segundo Mallieus, Mancos

e Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCOlWAMOlÂ

« li! o euptrUo que vivificu ; a
carne de nada surve :

as palavras que tos digo nio
etpvtio a vida. »

JoSo, VI, T..C4
. i A letra mula, e o espirito
viviUca. •

(Paulo, 2"up4alola aosCuriutliiog, c., ll1 v

MATIIEU8

CAPITULO I, VERS. 18—25

LUCAS

CAPITULO II, VERS. 1—7

« 0oncepçãot gravidez, pela operação
do Espirito-Santo ; —parto e bom
suce«»so, bo mesmo modo. por essa ope-
ração ; apparição de Jesus na terra.»

/ Oóntinmçâo )

« A cada era a sua revelação,—
progressiva e apropriada á necessi-
dade dost tempos, ao estado das in-
telligéncias e ás necessidades da época,
velada pela lettra quando asaim deve
ser,—ensinando-vob sempre, cada vez
mais, a Verdade na medida do que
podeis receber e comportar,—levau-
tandò, pouco a pouco, successivamen-
te, uma ponta do véo que a occulta aos
vossos olhos »

« Jesus tinha üm corpo semelhante
ao vosso, os Apóstolos disseram bem.
Não tinha o seu corpo a apparencia do
vosso ?.,— Não foram ai suas necessi-
dades apparentes as mesmas ?> « Sim
Jesus teve um corpo semelhante ao
vosso, mas mão da mesma natureza. »

c O nascimento de Jesus foi obra
do Espirito Santo; porque a apparição
de Jesus foi preparada pela gravidez
apparente e do mesmo modo o bom.
suecesso; o parto apparente foi obra
dos Espiritos do Senhor ; e foi realizada
como já vol-o explicámos ( n. 14 ), »

« Essa apparição não podia se dar
senão pelo próprio Jesus.

« Essa mis.-ão competia-lhe, ria*
ÜÍBifiO eomo encarregado do progreBSO
do homem; depois por ser elle o
unjc0—entre os espiritos superiores,
votados, sob sua direcção, á obra do
progresso de vosso planeta e de sua
humanidade—que podia, pelo seu po-
der sobre as regiões superiores, assi-
milar os fluidos superiores, que servem
para a formação dos corpos nos mun-
dos fluidicos, aos fluidos do vosso
planeta, e assim produzir esse corpo
mixto, quasi material, tendo a forma,
aos olhos humanos, do corpo do homem
na voásá terra ; por ser o único que
podia manter essa existência appa-
rente.

« Jesus, com effeito, espirito derfeito,
puro entre os maia puros (1'aquelíes
que trabalham, sob a sua direcção, no
vosso progresso, tia yossn regenera-
ção, na vossa transformação physica,
moral e intellectual, para vos coiidu-
zirem á perfeição ; Jesu*, não sujeito
ás incarnações em plaiietas.quaesquer
que sejam elles, tinha o conhecimento
de todos os fluidos próprios para a
apparição, à priori, por incorporação,
e para a incarnação, àpriori, em todos
os mundos, quer materiaes, quer flui-
dicos, das leis universaes, das leis na-
turaes e imniutaveis, de suas applica-
ções,de suas assimilações, eó elle tinha
a sciencia e o poder de construir esse
invólucro de natureza perispiritiea,
sob apparencia corporal nuinaha, apto
para uma longa tangibilidade, desti-
nado a servir-lhe para o cumprimento
de sua missão terrestre ; só elle ti-
nha o poder de o deixar, o poder de o
retomar, a todo o instante, mantendo
os Bens princípios sempre prestes a di-
vidirem-se ou se reunirem sob a acção
de sua vontade potente.»

«Já vol-o dissemos (n. 14) e o repe-
ti mos : Jesus não revestiu corpo mate-
rial humano tal como os vossos; a sua
essência era demasiado pura para imp-
portar, para tolerar, o contacto da
matéria; coraprehendei bem o sentido
(1'estas palavras. Queremos dizerque
Jesus era de uma elevação dehíâ-
siado grande, incompatível cora a vossa
essência, e não podia ligar-se i ihear-
nação material humana; não podia
siípportar o contacto da matéria, como
vós não podeis supportar nm odor
fétido.»

«Qnanfco maiB pesada é a matéria,
tanto mais comprime o espirito; e o
espirito mesmo superior, que reveste
o invólucro material humano para
cumprir uma missão entre vós, é maia
ou menos fallivol ; e a sua vida não
se passa sem que haja alguma nodoa
que venha deslusil-a ; tendes ainda
hoje, entre vós, espiritos em missão
que supportam o peão da carne.»

«Jesus não 'podia, de accordó eom
sua natureza espiritual, e não devia,
segundo a «ua posição spirita, soffrer
essa escravidão,—elle que, ao mesmo
tempo que apparecia entre os homens,
segundo o* períodos e as necessidades
de sua missão, tinha a consciência exa-
cta de sua origem e a certeza do futuro,
era e continuava a ser o protector e o
governador do vosso mundo, presidia
ávida e á harmonia universaes em
todos os reinos da natureza,constante-
mente em relação com Deus, transmit-
tindo por seus mensageiros as suas or-
dens, hierarchicamente, a todos os
espiritos propostos á obra e ao func-
conamento da vida, da harmonia uni-
versaes e do progresso, para o vosso
planeta e n sua humanidade.»

«Já o dissemos (n. 14), e o repeti-
mos : Esse facto de apparição por in-
corporação, entre vós, único até hoje
nos annaes da vossa terra,deve reapra-
sentar-se quando fôr oceasião; quan-
do se produzir, sabereis que soou a
hora da regeneração annuncíada pelo
Christo, e então, desde muito tempo,
preparada e continuada, por nós.»

«Que áquelles que tôm ouvidos
para ouvir, ouçam ; que, em seu or-

guino e sua? ignorância das leis uni-
versaes, das leis naturaes e immuta-
veis que Deus estabeleceu;dos fluidos,

í de suas jfrOpriédi des, d>- seus effeitos,
de suas combinações e transformações
e de silas applicaç-ões segundo essas
leis, para a producção, á priori, de
seres, por incarnação ou por incorpo-
ração nos plan-tas, quer materiaes,
(píer fluidicos,(pie povoam os universos
na immensidade, não neguem o que
não podem ainda comprehender e ex-
plicar.»

«Sim, a gravidez dê Maria foi sim-
plesraente apparente e flüidica como
oura do Espirito Santo, isto é, (los
Espiritas do Senhor, prepostospara essa
obra e agindo pelo magnetismo espi-
ritual ; sim, «a apparição», apresen-
tada conforme a vontade de Deus,
(assim erá preciso segundo o estado
das intelligencias para se ser compre-
hendido e, sobretudo, escutado), sob
as expressões humanas de parto, de
bom-suecesso da parte de Maria virgem
e pela operação do Espirito Santo, foi
como obra do Espirito-Santo, isto é,
dos Espiritas do Senhor, sob o véo de
um «nascimento», simplesmente appa-
rente, uma manifestação spirita tan-
givel.tal como temoecorrido em todas
as épocas, e qué vós podeis constatar
em v >ssos dias, com à única differença
de que o perispirito, muita humanizado
pela vontade potente do meslre que
actuou sobre os fluidos qüe vos cercam,
era, eom todas as apparencias da vida
humana, apto para conservar uma
longa tangibilidade, tangibilidade que
se mantinha c cessava ao arbítrio
da vontade potente de Jesus, segundo
os tempos, os períodos, as necessida
flefi e os actos de suamiusão terrestre.»

«A' revelação nova estava reser-
vado dizer-vos o que a vossa humani-
dade não podia comportar ainda, no
tempo em qüe o Christo desceu entre
vós, mas que estava depositado, s^b
véo, nas palavras do anjo pela annun-
ciação feita á Maria, e no aviso dado,
em sonho, a José ; levantar o véo
quando fossem chegados os tempos ;
pôr no logar da «lettra», que, agora
que deu seus fruetos, «mata», o espi-
rito que vivi/iia ; explicar o erro que«a lettra-» e a ignorância dos tempos
deviam produzir e produziram e man-
tiveram até aos vossos dias, e enshmr-
vos a verdade que o progresso dasin-
telligéncias vos permitte receber e
comportar.»

«Não, Jesus não revestiu um corpo
material humano noseio deuma virgem
e aasim porviolaçío das leis naturaes
e imniutaveis do reproducção no vosso
planeta e nos outros mundos, como
elle, materiaes : a vontade iramutavel
de Deus não revoga nunca as leis da
natureza que elle estabeleceu de toda
a eternidade.»

«Não, Jesus não revestiu um corpo
material humano, como o vosso, se-
gnndo as leis de reproducção mate-
rial relativas ao vosso planeta, pelaobra de Maria e de José: seria aceusar,
â priori, de falsidade e de impostura
as palavras do anjo á Maria e a José,
blasphemar contra o próprio IJeus, re-
jeitando, como obra absolutamente
mentirosa, a palavra de seu enviado.»

«A revelação nova vem explicar,
segundo o espirito, em espíritoe em ver-
dade, estaá palavras do anjo que foram
mal interpretadas, porque foram to-
madas á lettra, e \ na ignorância do
sentido que deve ligar-se a estas pa-
lavras ; «O que É nascido ridla poi
formado pelo E.-pirito-Simto. — O Es-
pirito-Santo descerá sobre vós, e a vir-
tude do Altimmo cobrir-vos-ha com a
sua sombra» ;—vem pôr a verdade no
logar do erro; vem ensinar aos homens
que, como obba do Espirito-Santo, isto
é, dos Espiritos do Senhor, tudo foi
espiritual, spimita, estranho a todo
ado material humano segundo as leis
dei incarnação, como asoffreis, na con-

CEPCJÃO, como obra e effeitos spiritas, rio
seio de uma virgem, por gravidez
simplesmente apparente, duvida a uína
acção flüidica emanada dos espiritos
do Senhor, do mesmo modo qub no
parto, no bom-suecesso, como Obra e
effeitos spiritas, simplesmente apparen-
tes também, b destinados como já
vol-o explicámos, a produzir a illusáo
á Maria, e a crença de sua parte cm
factos que ella devia ter como reaes e
attestar, na apparição de Jesus sob o
aspecto de um «menitno», aos olhos
dos homens, — apparição como obra e
effeitos spiritas, operada por emprego
e combinação dos fluidos superiores e
inferiores de conformidade com as leis
naturaes e immutaveis, que vos revê-
Íamos,e suaapplicaçãoe apropriação.»

Mathbüs, Marcos, Lucas, Joio,

assistidos pelos apóstolos.

N. 32. Tinham José e Maria parente»,
conhecimentos em Bethlem ; e, se os
tinham, corno ficou Maria reduzida a ir
para um estabulo e depositar ahi «o me-
nino» n'uma mangedoura, porque nao
havia logar para elles na hospedaria ?

«A affluencia dos viajantes era
grande e fixava limitesáhospitalidade,
mesmo na hospedaria; os bebreus,
sobretudo' n'essa classe ínfima, não
édificavam palácios comoosprineipes.»

«Um irmão de José morava em
Sethlem,mas não pudera receber José,
por não estar prevenido de sua che-
gada e estar oecupada a sua casa por
outros hospedes.»

«José uão era esperado ; seu írmãò
devia fazer declaração por elle, mas
hão devia elle afastar-se dé Maria, at-
tendendo ao seu estado de gravidez
tão adiantada [aos olhos dos itomens).»

«Não pensando assim poder apre-
sentar-se, José encarregara 3eu irmão
Mathias de fazer declaração por elle,
assim como por sua mulher e pelo me-
nino. que então teria provavelmente
«nascido» e que elle sabia,- pelo aviso
que recebera do anjo, dever ser um
rapaz.»

«Não era crivei que Maria, n'ura
estado de gravidez tão adiantado (aos
olhos dos homens), se aventurasse a em-
prehender essa viagem; não era, pois,
esperada por ninguém ; mas, «.impei-
lida pelo esjririto», para empregar as
expressões usuáes das Escripturas,
isto ó, sob a inspiração de seu anjo da
gua-ida, decidiu-se no ultimo momento
a emprehondel-a ; kra necessário que
Jesus nascesse assim ; sim, kra nb-
cbssario que nascesse assim, n'um
logar miserável, longe dos homens,
dos soecorros, afim de dar um maior
exemplo de humildade, afim também
de que as circumstancias que se ligam
ao bou «nascimento» e que vos expli-
cátnos (n. 31) fossem simplificadas.»

«Maria foi recebida na sua familia,
em casa do irmão de José, logo que o
permittiu a cessação da afíhiencià.»

«A noticia de que o «menino» tinha
« nascido » espalhou- Be, mas como
todas as noticias dadas pelos homens,—
de boca em boca; Zacharias e ízabel
tiveram aviso, não pela fama, mas, por
José que lhes foi levar essa boa nova;
vieram adorar «o menino» ; mas, não
terido os seus actos e as suas palavras
nenhuma utilidade para a obra evan-
gelica, foram postos de lado, votados
ao silencio ; a sua missão estava pre-enchida; voltavhm á sombra.»

«Não devia assim mais falar-se e
não mais se falou d'elles ; o mesmo
aconteceu com todos os espiritos quetinham pedido para participar do
cumprimento da obra que devia rea-
lizar a missão terrestre de Jesus.»

(Continua).
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( Continuação)
Existência da alma e do

perispirito depois da
morte

A8nppariçõe8 dos vivos e dos mortos
apresentam perfeita analogia em suas
manifestações. O fantasma de um
homem é quasi sempre indistinguivel
do de um espirito desincarnado única-
mente pelos seus caracteres physicos;essa identidade mostra com evidencia
a continuidade da acçâo animíca, querna terra, quer no espaço. Os phan-tasms e os procecdings contêm um nu-
n cro assaz considerável de narrativas
nus quaes se cotmtata que o agente ces-
sou de viver desde que uma apparição
se produziu. Ora, se uma acção telepa-
thica é muitas vezes admissivel da par-te de um vivo, torna-se ella impossível
da parte de um morto, a menos quese admitta a sua sobrevivência. Mas,
aiuda aqui, n&o nos achamos sempre
em íacê de uma allu inação verídica
do perfcfpi^nte; muitíssimas vezes a
apparição. é sübjectiva, e a respeito do
sensitivo pode-se fazeras mesmas con-
etata<,ões que a respeito dos famas-
mas dos vivos ; se, pois, as manifes-
tações de um morto são idênticas ás
de um vivo, é preciso admittir que a
alma não é destruída como o corpo e
que, ao contrario, conserva a mesma
substancialidade qne possuia na terni.

E' esta a conclusão á que chegaram
ob investigadores argutos, indepi nden-
temente dos processos spiritas e muito
antes que fosse conhecida esta sciencia.
A vidente de Prévorst declarava queas almas eram revestidas de envol-
torios que não produziam sombra (1).« Sua forma é cinzenta; seus trajos
os que usaram n'es e mui,do, mas
tão cinzentos como ellas próprias. Não
só podem falar, mas também produzirboiis, taes como suspiros, roçar de
seda ou de papel, pancadas nas pare-des ou nos moveis, ou ruido de 'Mpatos
arrastados pelo chão. São também
capazes de mover os mais pesadosobjectos e abrir ou fechar portas, eto
Verificou-se com segurança que essas
descripções não eram imaginárias,
porque a vidente annunciava, antes
de elle dar-se, o deslocamento de
objectos que os espiritos iam produzir.Ao demais tssas àppàriçòes davam
nomes próprios, citavam datas, faziam ¦
a narrativa de acontecimentos reco- j

(*) Ver ob números de agosto e setem-
bro.

(1) Dr. Kerner, La voyante de PrÉvorat,
traducçfto do barfto du Potet. Traité com-
plet de magnCtiame, pag. StO.

nhecidos como verdadeiros, depois deaveriguação feita pelo Dr. Kerner.
Deleuze, Billot (2; e sobretudo

Cahagnet (3; publicaram observações
numerosíssimas era que pessoas fade-cidas são descriptas minuciosamente,
muitas vezes sem possibilidade de umaleitura de pensamento pelo somnam-
bulo nos assistentes (é o caso do abbade
Almignana). Contam-se por milhares
os médiuns videntes cuja faculdade
tem sido authenticamente constatada.
Robert Dale-Owen cita a esse respeito
um exemplo notável que lhe é pessoal.Dois médiuns videntes estranhos umao outro e que elle não conhecia, resi-
dentes em uma cidade muito distante,
fizeram-lhe o retrato fiel de uma suaamiga fallecida 40 annos antes, a qualelle designa pelo nome de Violeta.

Conheço uraa senhora que possue afaculdade do ver os espiritos quasiconstantemente. Distingue-os indo e
vindo como seres vivos, e algumas
vezes lhe é difficil a distineção entre
os desincarnados e os homens. Tenho
repetidas vezes constatado que ella
conseguiu fazer a descri pção de espi-
ritos qne foram perfeitamente - reco-
nhecidos, entre outros, por uma se-
nhora cujo marido fallecera havia
quinze annos.

A Jitteratura spirita é opulenta emafirmações d'este genero,ccrroboradasera certos capos pela photographiatranscendental d'essa forma invisível
(4). O que parece resultar do conjun-
cto de taes factos é que a apparencia
sob que são vistos os espiritos não édevida, na maior parte das vezes, a
um acto de sua vontade, pelo menos
da parte de certos èspirMs. Desde
que elles ignoram que os observam,
não têm iuteresse em affectar um re-
vestimento exterior. E' naturalmente
sem intervenção própria que elles vi-
vera s&b uma forma semelhante áque
tinham na terra. Eiia faz parte d'elles
e os individualiza.

Ha casos, porem, em que, á seme-
lhahça de um hábil actor, a appa
rição muda de forma e de aspecto.
Essa modificação exter or é devida á
plasticidade do inv jlucro supra-mate-
rial que se pode transformar sob o po-der da vontade. É' a própria substan-
cia do perispirito uue é sub.mettida a
essa modelação. Semelhante a essas
figurinhas de caoutchouc iirb quaes se
pode produzir as nrais singulares
deformações, e que são reatituidas
á sua primitiva forma quando cessa-
mos de as comprimir, o períspirüo re-
toma o seu typo normal quando a
vontade já não actua sobre elle.

Não ha n'isso uraa crença «grossèi-
rammte sensorial>, como diz o Dr.
Ilartmann, mas ura facto perfeita-mente cunstatado,como o estabelecem

(2) Bjllòfc, Correspondance sur le màghê-
tiame vilal, ph« nomeno de trunsportea e de
desdobramentos constatados em 1820,

(3„> Cahagnet, Arcanes de Ia vie futuredevoilés, 3 volfl., mais de 200 descripçoes
feitas por indivíduos fallecidos, reconheci-
das como veridicas.

(4)Aksakof, Animiaone et Spiritisme,
pag. 607.

as photographias de espiritos e as mol-
dagens de materializações.

A hypothese de que a imagem re-
velada na placa sensível não é mais
do que uma idéa exteriorizada pelaconsciência soranambulica do médium
e cujo desenho teria origem na con-
sciencia somnambulica dos assistentes
ó destruída pela photographia de uraa
pessoa fallecida, obtida na ausência
de qualquer pessoa que a tivesse co-
nhecidon'este mundo. O Sr. Aksakof
citou numerosos exemplos d'esse phe-nomeno (5). Tal é o retrato da Sra.
Bonner apparecendo na photographiado Sr. Bronson Murrayque, como
Mumler, o operador, ignorava abso-
lutamente a sua existência. Esse es-
pirito" fez-se photographar mais tarde
com uma mud-nça de attitude,quando
seu marido tomava posição para tal
fim. Essas modificações, que aceusam
vontade na reproducção da mesma
pessoa, mostram que não são simples
imagens fluetuando no espaço o queimpressiona a placa sensível.

O Sr. Dow obteve a photographiade Mabel Warren, joven senhora queelle conhecera em vida ; mas ao rafes-
mo tempo appareceu o retrato de uma
sua amiga Lizzie Benson, que o Sr.
Dow nunca tnha visto A. raãede Liz-
zie Benson e screve: «crer em seme-
lhaute coisa me parece demasiado,was
eu sou obrigada a crer, porque sei queella nunca poBsuiu retrato algum.»

Ainda uma hypothese desmentida
pelos factos é suppôr que o espirito
não conserva sua substancialidade se-
não pouco teu po depois da separação
do corpo physico; pode-se muitas ve-
zes ser testemunha do contrario,como
no seguinte caso oceorrido com o Dr.
Thomson.

Eis aqui a carta que elle dirigiu,
era 1873, ao director do Spiritual
Magazine (pag. 475):

Meu caro Sr.
«De accordo cora a minha promessavenho informar-vos por meio d'e?tas

linhas que a figura reproduzida em
minha photographia foi reconhecida
como o retrato de minha mãe, morta
desde o meu nascimento, ha quarentaannos; como eu nunca lhe tivesse
visto o retrato, não me era possível
constatar essa semelhança. Remetti,
entretanto, a photographia a seu ir-
mão, indagando simplesmente se elle
notava alguma semelhança entre a fi-
gura e alguns dos meus parentes fal-
lecidos, e era sua resposta elle affir-
mou que reconhecia os traços de mi-
nha mãe.»

Seu muito dedicado'*'
G. Thomson

Mais racional parecerá decerto ad-
mittir o que os íactos nos fazem con-
statar, i?to é, a substancialidade da
alma e a conservação da forma physica,do que imaginar uma entidade trans-
cendental cuja natureza não se podecomprehender e cuja realidade nada

(5) AkBakof, obra citada, pags. 607 e se-
guintes. . >

revela experimentalmente. De resto,
as materializações apresentam taes ca-
racteres physiologicos e anatômicos qnenão se pode attribuir apenas a corpo-
ruidade d'essas ereações temporárias
á vontade do espirito.

Afim de não prolongar inutilmente
a discussão, tomemos o caao typico
que exclue a possibilidade de explicar
a apparição por uma transfiguração do
médium ou do seu duplo. Examinemos
sem mais delonga uma das narrativa»
em que se constata a presença simul-
tanea de muitos espiritos tangíveis *
do médium desdobrado. Parece evi-
dente que, visto como e-ses seres tem-
porariamente objectivados falam, an-
dam e têm um corpo physico, nlo sfto
creações do pensamento do médium,
são positivamente individualidade!
independentes. Von pedir esse teste-
munho a investigadores cujo valor e
honorabil idade estão bem firmados —
os Srs. Reimers e Oxley, que estuda-
ram demoradamente esses phenome-nos (6).

Depois de um grande numero de
sessões, elles persuadiram-se de qaeduas formas' materializadas sob osüo-
mes de « Bertie > e de « Lily > eram
differentes entre si e independentes do
médium, porque cada nm d'etses •¦•
piritos conseguia fornecer, depoii de
renetidas tentativas, moldes de mãos
e de pés materializados qne reprodn-
ziam sempre a mesma forma qnanto a
cada espirito ; em segundo logar, por-
que essas materializações produzirammoliagens idênticas, tendo sido o pri-meiro médium substituído (a Sra. Pir-
man por out o, qn* era o Dr. Monrh)
O). Eis aqui como o Sr. Beimers
relata esses factoa :

« Dentro em pouco a força oceulta
começou a agir ; ouviu-se o marulho
da água. Alguns minutos depois fui
convidado a levantar-me e estender
as mão3 em uma attitude curvada
para retirar os rnoldeB. Senti o con-
tacto de um molde em parafina, e o
pé materializado d'elle se desprendeu
com a rapidez do relâmpago, produ-zindo um Bom bizarro e deixando-me
o molde entre as mãos. N'essa mes-
ma noite obtivemos também ai duas
mãos. Os tret modelos apresentam ema*
ctamente as linhas e traços earaeteris-
ticos das mãos e dos pés de Bertie,
como os havia eu observado quandoos muldes eram obtidos nas sessões
com a Sra. Pir man.»

Essa observação mostra a indepei-
dencia da materialização em relaçSo
ao médium. Aquiá está ainda uma
outra prova absoluta, extrahida deum relatório do Sr. Oxley, relativo a
umasesnão ulterior (Spirünàlist, 24de maio de 1878):

«Em pouco tempo duas figuras fe-mininas, que nós conhecíamos sob os

(6) Aksakof, obra citada, pags. 139 e se
guintes. Ver também Revue Spirite, 1878— pags. 66 e seguintes.

(7) « Obtiveram-se, die o 8r. Relmera.os mesmos phenomenos com o concursode dois outros médiuns: o Dr. Monck « ofilho do nosso médium habitual *. (Revut-Spirite, 1878- pag. 71.) V
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nomes de «Bertie» e de «Lily» mos-
traram-se no h gar em que os dois lá-
doa dá cortina ee encontravam e,
quando o Dr. Aíoúek passou a cabeça
atravez da abertura, essas duas figu-
ras surgiram por cima da cortina, ao
mesmo tempo que duas figuras de ho-
men («Milke* e «Eicliard)» a afstavam
para os lados e tornavam-se igual-
mente visíveis.

«Divisámos, pois, simultaneamente
o médium e quatro figuras materiãu-
zadas. cada uma das quaes apresen-
tava traços particulares que a distin-
guiam das outras, exactamente como
se dava com as outras pessoas vivas.
Vem a pello dizer que todas as me-
didas de precaução haviam sido to-
madas com o fira de evitar qualquer
fraude e que nós teríamos percebido
a menor tentativa de embuste».

Convém notar que as moldagens
provenientes de Bertie on Lily são ver-
(ladeiras peças anatômicas. Não nos
achamos em face de imitações mais ou
menos perfeitas de membros humanos,
como as que produziria uma acção vo-
luntaria. E' a própria natureza que se
patenteia com toda a sua complexi-
dade inimitável. A esse respeito diz o
Sr. Aksakof (pag. 148): «a prova, em
gesso, do pé de Bertie, a qual eu re-
cebi do Sr. Oxley, apresenta igual-
mente particularidades notavelmente
convencedoras; as cavidades forma-
das pelos dedos ao nível de sua reu-
nião com a planta dos pé3, devem ter
sido necessariamente enchidas de pa-
rafina e devem ter produzido relevos
verticaes que teriam sido fatalmente
despedaçados se o pé tivesse sido re-
tirado pelo modo ordinário; ora, a for-
ma dos dedos permaueceu intacta.
Outra circumstancia significativa: não
são somente as cavidades e sulcos que
foram reproduzidos com perfeição,
mas as linhas sinuosas que sulcara a
pelle não estão menos nitidamente de-
senhadas na planta do pé—em numero
de cerca de 50 por pollegada—, como
o constatou o Sr. Oxley.»

Parece, pois, bem estabelecido, por
essas experiências, que o invólucro
fluidico que se objectiva contem o
plano orgânico de um ser vivo, até nos
seus menores detalhes, e parece vero-
BÍmilque, se se pudessem obter molda-
gens ou impressões de todas as appari-
ções, encontrar-se-hia constantemente
esse caracter morphologico do organis-
mo invisível.

Eis aqui alguns factos que demon3-
trara que esta opinião é bem fun-
dada.

(Continua.)
3EH3H33raS3_5

A LUZ E 8S
( Da Revista Espiritistà dela Ilabana)
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Na revista Tilhteren, o Sr. Bang
pujblica ura curiosissimo artigo acerca
daitífluencia da luz sobre os organis-
mos vivos, e n'elle dá conta das nu-
merosas experiências feitas ultima-
mente para curar enfermidades por
meio de raios distinetos do prisma.

Ha n'este cores chimicas ecaloricas.
Se se colloca ura papel photographico
sensibilizado sob a acção do espectro
solar, observar-se-ha que os raios
azuleviolete o impressionara muito
mais do que os outros e que a influencia
da luz sobre elle vai diminuindo á me-
dida que se aproxima do extremo ver-
melho do prisma.

Com as propriedades caloricas dos
raios do espectro solar suecede intei-
raraente o contrario ; os vermelhos são
os mais quentes.

Temo-1, portanto, duas escalas, a de
influencia cbimica e a de influencia
calorica, qae progridem era sentido iti-
verso dentro do prisma.

Além das cores visíveis do espectro,
muitas outras ha quo não vemos eqtie
não obstante, possuem notável força.
Muito além do extremo vermelho do
prisma o thermometro vai subindo sob
a influencia do calor, e este3 chama-
dos raios caloricos ullravermelhosiêm
uma esphera de acção muito mais
ampla do que a dos visíveis. Da mesma
maneira, além do extremo visível do
violete ha raios invisíveis para nó3,
porém que possuem grande força chi-
mica.

Pode-se portanto dizer que a luz
se compõe de raios caloricos (o ver-
melho e os ultravermelhos), edê raios
chimicos (o azul, o violete e os ultra-
violete-). Mas entre uns e outros estão
o amarello e o verde, que constituem
a seccão mais forte do aspectro em
seus effeitos sobre a vista. E oceorre
ainda que essas cores, vermelho, ama-
rello e vsrde, têm também influencia
cbimica, posto que operem somente
sobre organismos sensiveia, como o
são precisamente os organismos vi-
vos.

A's plantas em geral convém a luz
vermelha, porque estaeaaraarellaíêm
o poder de assimilar o ácido carbônico
e de transformal-o em alimento ; por
sua vez o verde—a côr das plantas—
tem o privilegio de absorver os raios
vermelhos e amarellos e de repeílir
até certo ponto os demais. Por isso
são verdes as plantas. Os raios azues
e violetes prejudicam o crescimento
dos vegetaes. A esponja, desprovida de
folha3 verdes, foge da luz em vez de
procural-a. O mesmo acontece com os
bacterios. Estes, como quasi todos os
organismos, são inimigos da luz.

Çonheçendq-se esta aversão dos ba-
ctérios pela luz, é naturalissíma a
theoria de que deve-se empregar a iuz
para a sua destruição. Assim se tem
experimentado e praticado ha annos,
justificando-sed'esse modo a razão do
íifão italiano que diz que o medico
entra nas habitações quando a luz
dellas sai. Somente o sol não poderealizar por si só a tarefa purifieadora
de exterminar micróbio.: tem de ser

»ajudado, distiuguindo-se quaes são os
seus raios favoráveis e quaes os ad-
versos aos organismos inimigos do
homem.

Segundo as experiências realizadas,
as cores mais adversas aos bacterios
são o azul e o violete, o mesmo quese dá com as plantas.

Não ba duvida também que a luz
exerce poderosa influência sobre os
animaes, ainda que os nossos conheci-
mentos a respeito delles sejam limi-
tados.

Os effeitos da luz sobre a pelle têm
sido também muito estudados. Jul-
gava-se que o tostado e as queimadu-ras que o sol produz sobre a cufcis
eram effeitos dos raios caloricos ; mas
comprovou-se que os raios chimicos,
e não os caloricos, são os qne escure-
cem a pelle e a queimam; um bom
exemplo disso é que os viajantes árticos
e os alpinistas são os que mais sof-
frera as taes chamadas queimaduras,
porquanto, bem que o sol não es-
quente grande coisa nas regiões poronde viajam, as extensões de branca
neve refletem com extraordinária
força a luz solar.

Actualmente recommenda-se aos
exploradores que vão ao polo e aos
que costumara escalar montanhas
onde reinara ventos, que cubram a
cara e as mãos com ura véo amarello,
como a melhor dereza contra 03 raios
violetes, que são os que queimam,
graças á sua acção cbimica.

Desde o momento era que se veri-
ficou que o excesso de certos raios de
luz prejudica a pelle, pensou-se em quea exclusão d'essesraios podia ser bene-

fica era determinados casos. Este ra-
cibeinio, rigorosamente lógico, foi o
que induziu Finsen, ha três"ou quatroáüriòs, a tentar curar a varíola com a
simples exclusão da luz.

Muitos, annos antes, os medicou in-
gle'ze3 Black, Barlow e Waters expe-
rira rataram a mesma coisa com re-
soltados muito favoráveis; mas como
uão explicavam sua theoria de ura
modo scientifico, não se acreditou
n'ella. Finsen, não obstante, fez suas
experiências depois de profundos es-
tudos acerca da influencia da luz sobre
os organismos vivos.

Descobriu que 03 raios azues e vio-
letes são os prejudiciaes, e como a
obaeuridade completa é incommoda
para os doentes e para as pessoas que
têm de assistir-lhes, Finsen resolveu
su' metter seus clientes á luz verme-
lha, cobrindo para isso jánellas e por-
tas com telas pintadas cTessa côr. Jul-
gou-se então que os doentes saravam
devido á luz vermelha; mas Finsen
declarou que nâo era assim, apenas
curavam-se pela exclusão dos raios
de côr azul e de côr violete.

Este methodo foi ensaiado na Di-
namarca e na Allemanha, e de setenta
atacados de varíola só um morreu e
os outros sararam f em que lhes ficas-
sem os signaes. Com ura doente que
estava já quasi curado e a quem só
restavam algumas pústulas na mão,
fez se a experiência de retiral-o para
a luz do dia; o resultado foi que as
pústulas se encheram de pus e deixa-
ram o signal, ao passo que as tratadas
no quarto vermelho não deixaram
vestígio algum.

E' ura facto muito curio30 que na
idade media havia o costume de en-
cerrar os variolosos em quartos pin-tados de vermelho e com vidraças ver-
melhas, e que na Chir.a e no Japão
segue-se o mesmo systeina, levando-
se ao extremo de que aos meninos
atacados de varíola dão bonecos en-
carnados para brincai'.

Com o lúpus, uma das enfermida-
des da pelle mais persistentes e peo-res, têm-se feito também experiências
que abrem a porta á fundada espe-
rança de cural-apor meio da exclusão
dos raios azues e violetes.

(Constância, de 2_ de abril de
1898.) ¦
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NOTICIAS

Em virtude de haver cessado todo
procedimento policial relativamente
ao funecionamento de grupos spiritas
e mesmo em relação aos médiuns re-
ceitistas, limitando-se a acção da jus-
tiça, que segue os seus tramites, aos
infelizes que foram surprehendidos
na pratica de immoralidades attenta-
toriaa do. fins altamente moralizado-
res da nossa doutrina, deixamos de
oecupar-nos hoje, como havíamos
proraettido, d'esse procedimento po-
licial que cessou, para não parecer
que levantamos tempestades em copo
d'agua e lançamos a provocação con-
tra os que, excepto uma arbitrarie-
dade (contra o médium Romualdo)
souberam respeitar-nos deixando-nos
em paz.

O que fazemos, todavia, é depor
a penna, por itiopportunidade da nos-
sa intervenção n'esse assumpto tem-
porariamente vencido. A' primeira
investida, porem, que porventura
seja dada contra a nossa liberdade
de crenças (se essa desgraça acon-
tecer), liberdade garantida pela lei

básica da Republica, aqui estaremos
no nos?o posto para defender, sem
azedume e sem cólera, cora as uni-
cas armas do direito e da razão, a
doutrina que é o nosso apostolado,
onde quer que haja um correligio-
nario e um crente, por mais humilde
que elle seja.

Podemos ter boje a satisfação de
offerecer á attenção dos nossos lei-
tores a continuação do trabalho apre-
sentado ao Congresso Espiritualista
de Londres pelo Sr. Gabriel Delanne,
graças á attenciosa presteza cora queeste nosso eminente confrade acudiu
á solicitação que lhe dirigimos relati-
vãmente ao numero de sua revista de
que carecíamos para proseguir essa
publicação, pelo que nos desvariece-
mos de d'aqui lhe dirigir um publicotestemunho de reconhecimento.

Damos esse trabalho no logar pro-
prio e dispensamo-nos de insistir so-
bre o seu valor que está fora de qual-
quer contestação.

Noticia a Revista Spirita, de Porto
Alegre, que acaba recentemente de
fundar-se alli uma nova sociedade, sob
a denominação Grupo Feliciano, con-
sagrada ao estudo e propaganda da
doutrina fundada pelo nosso mestre
Allan Kardec.

Fazemos nossas as saudações que o
collega dirigiu á nova e proraettedoraassociação e desejamos-lhe fecunda e
prospera existência.

_ Conforme fora previamente annun-
ciado, realizou a Federação Spirita
Brazileira, no dia 3 d'este mez, a
sessão relativa á commemoração dos
desin amados.

A festa de affectuos* fraternidade
começou ás 6 horas da tarde, dirigida
pelo vice-presidente da Federação, no
justo impedimento do nosso querido
chefe Dr. Bezerra de Menezes, seu
presidente »ffectivo, e tev* o mais se-
vero caracter de recolhimento, cons-
tando de uma dissertação sobre o
motivo do dia e da espontânea manifes-
tação de um espirito, alem de uma
prece geral por todos os sofíredores.

A concurrencia foi numerosa e to-
dos os trabalhos correram em perfeitaordem, como era de esperar, attentos
os santos intuitos que animavam, n'a-
quella reunião, os humildes crentes da
abençoada doutrina.

FACTOS
Aos nossos prezados collegas da

Revista Spirita, da Bahia, solicitamos
venia paraatranscripção, que a seguir
fazemos, de dois interessantes factos
relatados em uma de nuas ultimas
edições.

São os seguintes :
«Era que pese ros que amesquinham

os grandes destinos da alma, vimos
divulgar hoje duas prediçôes que se
realizaram completamente alguns
annos depois de annunciadas, em 1883,
por espíritos amigos que acompanha-
vara os nossos trabalhos n'aquella
época.

Reportara-se ellas a duas famílias
differentes e pouco conhecidas nas
altas regiões, onde vivem os poderosose felizes; mas nem por isso devera
ficar oceultas aos que estudara a sei-
encia spirita, manancial de verdade o
de bem.

A senhora M. J., hoje mãe de fa-
milia respeitável, consagrava affeiçío
sincera a um parente, que parecia
querer-lhe muito. O enlace, resolvido
e desejado por ambos, só dependia da
realização de certo interesse, esperado

--¦ ¦¦ -¦¦->- ¦¦¦¦ -

¦¦¦.:-^.^íe!^*.;..; .;¦"-.¦¦/.?

•"..¦ i,--s

f8_*«3!4?
**__í.



TVyV
A'"-' ¦ ' '"' *, ';¦'-¦¦
¦••"'•'?' ¦''- "¦*"'' "' ¦' A 

'¦>';,':-,. 
.¦'¦'¦:/¦ ¦'¦':'¦'¦ '/."¦' '¦ 

\ ¦¦'¦'. '",¦ '1'-- ¦;'¦'¦' ' A"- 
'„!;"[''¦¦': ¦;¦"*/,'¦ :"'": '-'¦" ''"'"' " '"" '' '-.AA * ' , r^^Ar; Aa.-/-J;>.;a

. .,. . , -. ¦¦.:_. .-,-.. t a -; ¦ .....,- .;...¦.•.'•..•¦,. y ¦ ¦'¦,-"..'.'¦ .¦"'¦'¦ ¦'."".. • •' ."';-"...-¦ •'.';¦ ," A .'•¦.-••'¦:.>;¦.

. -.. v.^ V*. ,
*

llfl.S í,' ... ¦ A A

¦V ' '
- . - i-.-f ; ¦.

V ¦' A! ;:
' ' íP^fj

BBgQlMiADon _. i8»g __ Novembro âtt &

PASINAS DE AKSAKOF

A Sra. d'Espérance teve a bondade,
depois da sua estada em Helsengfors,
em novembro de 1893, de vir passarem minha casa, em S. Petersburgo,
cinco diaa, durante os quaes deu duas
sessões que satisfizeram plenamente os
assistentes. Quando voltou para a
Suécia ella passou dois dias em Hei-
Bitigibrs,donde então recebi a seguinte
carta, escripta a pedido seu :

Dhscripção da sessão dada pbla
Sra. d'Espiírancb, a 11 db dbzsmbro
de 1893, imIíelsingporb, na Finlândia,
BM QUI O PHBNOM1NO DA DE3MATHKIA-
LIZACÃO PARCIAL DO COBro DO MÉDIUM
FOI constatado prla vista b pelo
TACTO.

HelsingforB, 14 de dezembro de
1893. Senhor.— Attendendo ao de-
sejo da Sra. d'Espérance, apres^o-me
a commuuicar-lhe os detalhes da ul-
tima sessão que ella deu aqui, em 11
d'eete mez.

A sessão teve logar em casa do en-
genheiro Sr. Seiling, estando tudo dia-
posto quasi do mesmo modo que nas
sessões precedentea, apenas com a

por umd'elles. Corriam os dias serenos
para a senhora, que tinha posto no es-colhido do seu coração toda a felici-
dade com (pie sonhava, quando foiEurprehendida com a noticia do con-sorcio, com outra senhora, do cava-lheiro que por tanto tempo a reques-tara.

Dado o rompimento, ficou ella su-
jeita a tristezas e soffrimentos constantes. C<>mo assistisse um dia a umasessão spirita, um espirito amigo, de-
poiB de dar-lhe eouselhoa de summovalor moral, terminou declarando-lhe
que ella sei ia amada por um moço fa-zendeiro, de nome Arthur, o qual adesposaria e lhe proporcionaria todaa felicidade possível n'este planeta.Era menoa de dois annos essa se-nhora casou-se, effectivamente, com ummedico, fazendeiro, chamado Arthur,
que ama-a extremosamente.

Ainda em 1883, um confrade, nossoamigo, recebeu do espirito bondoso deBua mãe uma communicação, que elletinha sempre na memória. Pedia ellaao filho que rodeasse de todos os cuida-dos posaiveis a sua neta C., logo queella entrasso na idade de dézeséisannos : a menina contava então noveannos.
— Porque ? perguntou o directordoa trabalhos. Orientai-nos,aíim de quepossamos prevenir o mal que annun-cinta.
—Não me é dadoresponder: insisto,

porem, sobre a recomraendação quefaço a meu filho.
Aqueila creança, que os pães ama-

yam eatremecidamente, foi accommet-
tida de doença que a medicina con-sidera fatal, e, antes de perfazerdezesete annos, desincarnou, ficando
enlutado, até hoje, o lar que ella en-cantava.

Não se perde, na terra, o ensina-
mento luminoBo que vem do céo.

Esses avisos do alto, como desper-tam a curiosidade, abrem horizontes
novos ás almas que não estão de todoentregues aos interesses do mundo.Por mais afanoBO que Beja o trabalho,
convém não temel-o, que a verdadesahirád'elle pura ebrilhante como umarevelação de cima. Firmada pelo es-tudo a crença nas promessaB do Sal-vador, fortalecida a fé na justiça emisericórdia divinas, que restará aohomem para aproximar-se do Pae ce-lestial ?

A todas as creaturas Jesus indicou
o caminho certo e seguro da salvação.

Basta que batam e peçam, para queattendidos sejam e recebam.»

differença de haver um pouco mais declaridade. Observei o seguinte :
Antes da se são.— O médium entrouno gabinete amplamente illuminado esentou se em uma cadeira bastantelarga e estofada, com o encosto igual-mente, em parte, estofado. Tirou ope-

queno chalé que muitas vezes conser-vava pobre os hombros nas sessões
precedentes, pois que o logar em queestas se haviam realizado era maior emais fresco. Propoz mais tarde utilizal-o
para atenuar a luz no gabinete, o quefoi feito. Tirou as luvas e metteu-as
no bolso. Antes de principiarem aamanifestações, nada retirou das algi-beiras, nem mesmo o lenço. Notei com
particular attencão estesfactoa,porque
depois das ultimas sessões, algumas
pessoas perguntaram se o chalé nãotinha concorrido para as materializa-
ções, assim como as luvas que podiam
passar poi mãos se ficassem encobertas
pelo chalé branco, emquanto o médium,
sob o aspecto de um espirito, passeasseno gabinete contíguo. Ao ligeiro mo-
vimento que o médium fez, mettendo
as luvas no bolso4 ouvi uma espécie
de ruído de chaves ou moeda no dito
bolso. Resolvi acauttdar-me com o
espirito e observar se, no correr da
sessão, esse ruido se repetia, poisalguém do circulo acabava de insinuar
que o médium podia muito bem nos
enganar. Pareceu-me impossível queelle pudesse mecher-se sem occasionar
o mesmo ruido. No decurso da sessão,
porém, não ouvi o menor ruido d'esse
gênero.

Antes de começada a sessão, obser-
vei ainda que o médium cruzava as
mãos do lado posterior da cabeça, e
que, com um movimento de lassidão,
estendia-se um pouco na cadeira,
apoiando a nuca sobre as mãos. Esse
movimento, observado emquanto havia
baatante claridade no gabinete, era,
muitíssimo naturalefez-meconjecturar
que elle havia passado mal a noite no
tr*»m que o havia transportado de S.
Petersburgo.

Durante a sessão .— A sessão co-
meça. No circulo, composto de quinze
pessoas, era eu a terceira ao lado di-
reito do médium. O meu logar era
muitíssimo vantajoso; tinha o médium
diante de mira, n'um angulo de 45?, e
a parte superior do seu corpo se dese-
nhava distinctamente em meio-perfll
sobre a cortina branca que pendia de
uma daa janellas do gabinete.

Eu eatava tão próximo do médium
que até podia vel-o diatinctamente na
sua toilette clara, com as mãos e os pésestendidos um pouco para fora e cru-
zados. Podia, poÍ8, um pouco inclinado
para a frente, ouvir e ver o menor dos
seus movimentos.

Não esperámos muito tempo. U'a
mão e um ante-braço estenderam-se
para íóra do gabinete, iBto é; ganiram
de dentro do biombo d traz do qualhavia um vão onde ficava o médium.
Sobre o fundo branco do cortinado da
janella eu podia perfeitamente e4u-
dar todos os seus movimentos e os
dos seus dedos. O punho era fino e a
mão parecia ser a de uma mulher.

Da mão pendia um largo panno es-
to fado de tecido transparente como a
gaze, a.ravez do qual o cortinado da
janella era imperfeitamente reconhe-
eivei. O estofo parecia mais encorpado
que o da janella.

Por varias vezes amão eBtendeu-se,
apertou aB das pessoas vizinhas, e,
apóa isso, retirou-se. Pouco depois
surgiu do meBmo lado uma apparição
luminosa que estendeu a mão ás pes-
soas que estavam mais próximas. Um
membro do nosso circulo, o Sr. Seiling
entregou á apparição uma tesoura e
pediu-lhe que cortasse um pedaço do
seu véo. A apparição tomou-a elevou-a
para o gabinete onde estava o médium.
Alguu3 minutos mais tarde voltou e
entregou a tesoura ao Sr. Seiling. Eíte
exprimiu o seu pezar de não ter rece-
bido o pedaço que pedira do véo, e

1) Em carta pasterlor a Ale_. Aksakof,a informaute diz que viu, ua aberturacentral do gabinete, um busto atraz do me-dium e u'a mao descer e tocar no hombrod'cste
(2) N'esse momento a Informante viudistinctamente o médium e a appurieôo

cuja cabeça se mostrou fora do gabinete.

solicitou permissão para cortal-o Pors\ mesmo. Fòi-lli'6 concedido. Ouvidistinctamente o ranger da tesoura
cortando o panno, e um niomc-nfco de-
pois o Sr. Seiling nos disse : «Kil-o
aqui».

Emquanto os phenomenos se produ-ziam, eu distinguia claramente o me-dium e suas mãos. Uma vez elle in-clinou-se para diante o voltou a cabeçana direcção do fantasma corno quepara vel-o também.
Um phenomeno luminoso se produziuna tapeçaria, dentro do biombo ; dir-se-hia ser uma figura collocada atrazda cadeira do médium. Este exhalouum longo suspirocomo se lhe escapassealguma coisa durante as sessõ s. Osuspiro denotava uma sensação penivel.Depois elle pronunciou estas pala-vras:— «alguém me tocou por detraz-eu o senti perfeitamente» (1).O phenomeno acabou. Uma pessoado noaao circulo pediu ao médium quotomasse papel e lápis para o caso de

que os espiritos quizessem communi-car-nos alguma coisa relativamente
aos preparativos a fazer, ou outracoi8ad'esae gênero. O médium nãoestava muito dUpoato a iaao.— Talvez não valha a pena pertur-bal-oa para escrever, disse. Entretanto
esperemos.

Tornou-se a fazer o pedido e paa-sou-se-lhe um lapia e papel. Elle ostomou dizendo :—-Pois bem, vejamos o que vem.Distingui, n'esse momento, muitonitidamente, o médium segurando o
papel com uma daa mãos e cruzandoa outra por cima. Do meu lado, nafenda lateral do gabinete, u'a mão,
um ante-braço e uma parte do braço
mostraram-se aquelles que, estando
sentados muito perto, puderam apertar
essa mão. Quanto a mim, contentei me
com agarrar e apalpar um pedaço do
longo véo pendente. Parecia um poucohumido e de um tecido fino. A mão
me pareceu maior do que aquellas queea havia visto até então.

Pouco depois, pela mesma abertura
da cortina appareceu-me uma grandeforma luminosa. Parecia querer sahir
do gabinete em que estava o medii im ;deu um passo para diante, mas retirou-
se logo (_;.

Immediatamente vimos um braço
sahindo do gabinete ; mmto alto, na
mesma fenda lateral, abaixou-se lenta-
mente na direcção daa mãos do me-dium. No momento de o tocar
arrancou-lhe das mãos, com um movi-
mento rápido como o rtlampago, o
papel e o lapia, levando-oa para dentro
do gabinete. Ouvin-se distinctamente
ura ruido como ae se estiveaae partindoo papel em dois pedaços, após o quea mão sahiu aiiida e estendeu os dois
pedaços de papel ao capitão Toppeliua
que os deu ao médium. Este segurava
o papei entre aa mãos ; o lápis não lhe
foi restituido quando o braço luminoso
se abaixou novamente, porém com uma
lentidão extraordinária, e arrancou de
novo bruscamente o papel das mãos
do médium para leval-o para o gabi-nete.

Ouviu-se logo o ruido produzido pornm lápis escrevendo rapidamente, enm instante depois a mão estendeu o
papel fora do gabinete. A pessoa mais
próxima, o Sr. Toppelius, tomou-o e ia
de novo dal o ao médium, qnando a mão
(o braço e uma parte do corpo torna-ram-se então visíveis), com ura mo-vimento decidido, impediu de odar ao médium empurrando-o para oSr. Toppelius com um gesto signifi-
cativo, apoiando-lh'0 contra e peito.

Comprehendemos então qne aa pa-lavras escriptaa eram destinadas aoSr. Toppelius. Após a sessão fomostodos lel-o e achamos escripto o se-
guinte:«eu te ajudarei!» (Jog sMhjalpa dig,)

Isto estava escripto em sueco, com
lettras bem legíveis.

Não havia no gabinete cadeira ou
mesa sobre ag quaes se pudess» es-crever. Tudo se passou muito depreg-
sae de um modo bem nítido.

Emquanto estes phenomenoi ie pre-duíjiam, eu via sempre distinetamtute
o médium no seu logar. Elle nos fi-
lava algumaa vezes. Ao Sr. Toppe-
lius aconselhou que mettesse o papalna algibeiraafim de o ler mais tarde, e
isso emquanto a apparição era ainda
visível.

De tudo o que se fazia eu dote
concluir que, no gabinete, duai mioi
ao menos operavam Bob uma força
physica e obedecendo a uma vontade
bem determinada. As roâos nãa
podiam pertencer ao médium ; deviaflfc
pertencer á apparição que estava a»
lado e por traz do médium, que estava
sentado, cujas mãos eu vi, bem come
o corpo, ouvindo-lhe também um gri-to de espanto, um <oh>, quando o jm*
pel lhe foi arrancado.
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OS QUATRO EUlfilLHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo lalkeu, firpts

• Licas

REUNIDOS S POSTOS MM GOMCOUDASHA

« _' o espinlo que twifitn ; m
cerne de nada «erre :

ai palavras que Tua dirá «_•
espirito e vida. a

Joio, VI, r. 64 .
« A litra ma ti, • • mpirH»

titilea. a

(1'aulo, 2* «Htlola aos Ginintliioa, «., III f

LUCli

CAPITULO II, VBRS8. -_•
*>

Os Pastores
V. 8 Oro, havia, na mesma reglaò, p*&.tores que passavaip a noite nos campo*velando alternadamente pela guarda daseus rebanhos.— 9. E a um eô tempo uraanjo do Senhor se apresentou a alies, »*lu_ de Deus oa envolveu e ellas foramtomados de grande temor;— 10, então •anjo lhes disse: «Nao temais, porquaeu venho trazer-voe uma nova que seW*

para todo o povo motivo de alegria •— 11.6 que hoje,na tidade de David, n*.e»e-vos um .-alvador que ê o Chrlsto, oSenhor ;- 12, e eis o «ignal pelo qual oreconhecareis : encontrareia um menlntíenfaixado e deitado n'nma mangsdou-ra.»— 13. No mesmoinstante, juntou-aaum grande corpo do «xarcito ctiactalouvando a Deus aduenda:— 14. «Olorhaa Deus no mais alto doa côos a paa oftterra aos homens da boa rontada.» 15-Depois que os anjos so retiraram par*o céo, os pastores disseram entra at:«Vamos até Bethlôm e rejamoa o q_©aconteceu e o que o Senhor nos fea conha*cer.»— 10. E rieram fl toda presa*}. «
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acharam Maria e José e o menino deitado
na íwuugedoura,—17. E, tendo-o visto,
recciílieeeram a verdade dò que lhes
tinha sido dito no tocante a esse

¦menino.— 18. E todos aquelles què o ou-
viram, admiraram o que Uies tinha sido
relatado pelos pastores.— 19, Ora Maria
conservava estu.s coisas em si mesma,
repassando-as em seu coração.— 20. E os
pastores ?e foram embora glorificando
e louvando a Dous por todas as coisas
que tinham ouvido e visto, segundo o
que lhes tinha sido dito.

N. 33. Quanto á manifestação spi-
rita, á apparicão, aos pastores, doan-
jo do Senhor, ou espirito enviado, e
ás palavras que lhes dirigiu, a me-
diumnidade explica como foi perrait-
tido ai os pastores ver e ouvir;foram
médiuns videntes e auditivos. >

«Quanto á luz, á claridade, que os
cercou e os encheu de grande temor:
sob a influencia e a acção doma-
gnetismo espiritual, no estado de
êxtase, em conseqüência de despren-
dimento completo, estando abertos 03
olhos de seu espirito, viram os flui-
dos ambientes que, para vós, si o
incolores e para nós espargem uma
grande claridade; virara-n'os taes
como nós mesmos vemos; essa cia-
ridade, relativa ao grau de elevação,
de adiantamento do espirito, nao
Cessa, para elle, seja qual fôr a
sua inferioridade (seja soffredor ou
mau), senão quando é condemnado ás
trevas.»

«Não comprehendendo a causa sim-
pies d'essa claridade que os olhos hu-
manos não podem distinguir senão
em casos excepcionaes, semelhantes
aquelle em que elles se acharam col-
locados, os pastores tomaram por uma
manifestação do próprio Deus, uma
luz divina, os fluidos ambientes que
foram, por conseguinte, chamados
«claridade de Deus, claritas Dei.»

«A vossa sciencia, com o auxilio do
magnetismo humano, ja', por som-
nambulos suficientemente impressio-

. naveis e lúcidos, constatou a luz, a cia-
ridade que derramam o fluido ma-
gnetico e o fluido electrico no estado
latente, o estado luminoso dos corpos,
como, eob forma de vapor luminoso,
o dos objectos, dos metaes e da ma-
deira. (1)»

«A sciencia, pelo magnetismo hu-
mano e o somnambulismo, com o con-
cutío de indivíduos em condições de
aptidão semelhantes aquellas em que
estavam os pastores é chamada a
constatar, mais tarda, esse estado
luminoso dos fluidos ambientes que
projectam nraa granue claridade per-
manente para os espiritos errantes,
e que faz que não haja nunca, pa^a
elles, noite, obscuridade, opacidade
dos corpos, não conhecendo nem
encontrando sua vista espiritual, no
espaço, ném obstáculos nem barrei-
ras.

«A grande legião do exercito celeste
não era mais do que um numero con-
sideravel de bons espiritos que tinham
sido prepostos para a manifestação
spirita; por effeito da mediumnidãde
vidente e auditiva, os pastores viram-
rios e ouviram estas palavras que vós
chamais o cântico dos Anjos, e que,depois de terem atravessado os se-
culos, devem resoar ainda nos séculos
vindouros:

,« Gloria a Deus no mais alto dos
Cèos e paz, na terra, aos homens de boa
vontade.-»'

VA¦:y •

SiíS0-^ : E' ° ^ue 8e acba com effeitoconstatado, em conseqüência de experien-cíás e observações adquiridas com o con-curso de sbumambulos lúcidos, notada-mente -pelo Dr. Charpignon {Physiolo-gia, Medicina, MetapKyaica dò Ma-
gúetumo, por J. Charpignou, doutor emmedicina pela Faculdade de Paris mera-bro de varias sociedades subias,' narra•*&?5ul • 30~í-!48» Pttri8' G™r
Baiílière,li#eiro— editor.)
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0 SPIRITISflO Aíffi A SCIESCIA
POR

Gnhriol l-deSun-ne
QUARTA PARTE

CAPITULO IV
HYPOTHESE

(Continuação)
O spiritismo, no ponto de vista

scientifico, deu os primeiros passos da
experiência guiado por sábios illustres,
mas a explicação de todos os seus phe-nomenos ainda não pode ser tentada
vantajosamente, porque muito poucos
documentos existem presentemente
para permittir a boa execução d'csse
trabalho. E'portantoum simples ensaio
o que damos, e que não tem de modo
algum a pretenção de firmar-se como
uma verdade absoluta.

Em philosophia ha para explicar a
rida no homem, pondo de parte o ma-
terialismo, tre3 systemas differentes .*

1? Os vitalistas ;
2? Os organicistas ;
3? Os animistas.
Passemos rapidamente em revista

essas differentes escolas.
6abe-se, de um modo geral, que o

corpo cresce como os vegetaes, que
sente e move-se como o animal, em-
ftm que tem uma existência superior
que reside na vida intellectual. E'
preciso, portanto, que o systema queexplica o homem physico e moral com-
prehenda estas tres ordens de factos.
Vamos verificar que são todos insuffl-
cientes, porque limitara-se a não on-
carar, cada um, senão um lado da
questão em logar de aprecial-a no sen
conjuncto.

Os vitalistas não querem reconhecer
no homem senão uma força— o prin-cipio vital, e pretendem que elle basta
para explicar tudo. Eis sobre o queapoia-se a sua convicção:

Notam elles que existe entre os phe-nomenos da natureza inorgânica e os
da matéria orgânica uma differença
radical; é que os corpos brutos obede-
cem a leis que nos foi dado conhecer
e formular, de modo que podemos á
vontade fazer a analyse e asynthese de
todas as substancias. Mas, quando dos
corposbrutos passamos á planta, meBrao
a mais ínfima, a mais rudimentar, nos
é impossivel fabricar uma semelhante,
quaesquer que sejam as condições em
que operarmos. Uma simples folha de
arvore que o vento desprende é um
mysterio impenetrável quanto á sua
producção. A chimica pode decompor
es>a folha, saber o peso e a natureza dos
corpos que entram na sua composição,
mas é-lhe impossivel reproduzil-a,
porque não dispõe da vida que é o
único poder capaz de organizar essa
matéria.

No corpo humano esse principio age
do mesmo medo que na planta; elle
nutre as cellulas dos tecidos, os sub-
Btitue, sem que a alma tenha d'isso co-
nhecimento e, demais, age ainda de-
depois da morte, porque tem-se encon-
trado cadáveres em que os cabellos e
as unhas tinham crescido.

Se, porem, se quer explicar tod is os
phenómenos que ee dão no homem
pelo simples jogo do principio vital,
defrontam-se insuperáveis difficúlda-
des.

E' preciso distinguir cuidadosa-
mente os effeitos vitaesdos produzidos
pela alma,porque entre os dois gênerosde acção existem differenças enormes.
Assim, por exemplo, os phenómenosda digestão, de assimilação, de cir-
culação do sangue, são independentes
da vontade, operam-se sem a coparti-
cipação da alma. Jeoffroy, ophilosopho
eclectico, exclama :

— «O eu sente-se absolutamente es-
tranho á producção dos phenómenosda vida ; elles chegam não só sem queelle tenha consciência de os determinar,
como também sem que d'elles tenha ó

flSOíí -~- rWoveiiíJbro IS&

menor conhecimento e mesmo peja pre-
venidode que elles se produzem...Para sondar oa phenómenos da vid.v
é preciso quo saiamos dè nós e que,
por experiências prolongadas e difficeis
sobre o corpo humano, ou sobre o dos
animaes, tornemos perceptível aos
nossos sentidos essa vida que nao ó a
nossa e da qual a nossa consciência
nada nos diz.»

M. Barthélemy Saint-Hilaire ajunta
a esta proposição que não intervimos
mais na nossa nutrição, no ponto
de vista voluntário, do que na da
planta.

Bertl ès, o celebre medico, acceita
e desenvolve esses argumentos. Elle
oppõe á perpetua mobilidade da alra*
a inalterável immobilidade dos pheno-
menos vitaes que parecem produzidos
por leis fataes, e çpnçlue dizendo que
effeitos tão differentes não podem
provir da mesma causa.

Existe, por conseguinte, um prin-clpio vital, mas elle não pode explicar
todas as modalidades humanas ; logo
os vitalistas tèm uma theoria mcooi-
pleta.

Os organicisfas pretendem explicar
a vida vegetal e animal pelo simples
jogo dos órgãos, ou, por outra, pela
actividade natural da matéria. Ba-
seiam-8e sobre o facto de poder-se, em
certas f determinadas condições, sub-
metter insectos, taes como os rotiferos
eos tardigrados, á morte e á resur-
reição, qualificando pelo menos assim
o eBtado d'esse8 animaes durante e
após a operação. Basta, cora effeito,
depois de ter seccado esses animalcalos
sob a acção do frio, parecendo elles
mortos, collocal-os em uma estufa que
se eleva gradualmente a cem graus,
para vel-os voltarem â vida, tendo o
cuidado de humedecel-os depois do
resfriamento; donde os organicistas
concluem que o meio physico faz tudo,
g o organismo nada.

Mas o que prova que esses philo-sonhos estão em erro ó que ha uma
temperatura que se pode ultrapassar
Bem que o animal perca a vida.

Logo, ha n'elle um principio queresiste á morte até um certo grau ;excedido esse limite, essa força é des-
truid», o que nos prova uma vez mais
a existência do principio vital.

Os organicistas baseiam-se também
sobre a transformação do calor em
força. M. Gávarret estabelece expe-
rimentalmente, por factos rigorosos,
verificados e examinados por physio-logÍ3tas eminentes, qu.3 a producçãodo calor, a contracção muscular e a
acção nervosa derívam directaraento
da acção do oxigeueo contido no ar
sobre os materiaes do sangue. Essa
reacção chimica é a única fonte da
força indispensável ao organismo pára
produzir os movimentos que consti-
tuem a vida.

Assim,'nem alma nem principiovital; tal é a conclusão d'este physico.Para responder a M. Gávarret basta
fazer notar que esses phenómenos pro-duzem-se nos corpos animados, isto é,
que foram já organizados pela força
vital. A explicação do sábio physiolo-
gista é, portanto, simplesmente um
ensino sobre o modo como funeciona a
vida nos seres organizados, mas não
affecta absolutamente o principio vital
em si mesmo.

Os partidários da opinião citada
apoiaram-se também sobre os pheno-menos que se dão no estômago e
pulmão ; estudaram com cuidado as
acçôes produzidas por essas duas vis-
cerns, e chegaram a descobrir as leis
que as presidem ; concluíram que não
ha necessidade de outras forças, calem
das que entrara em jogo n'esse caso,
para explicar a vida.

Como antes de tudo lhes observare-
mos que a chimificação não pode pro-duzir-se senão estaqdo vivo o esto-
mago, da mesma maneira o pulmãonão respiiará se oauimal não estiver
vivo, como muito bem o fizeram ver

j M. M. Cuvier e Flourens. Esta pro-
; p.isivão é tão exacta que Muller, o

pbysiologista, confirma que «ogermen
é uma matéria t-em forma, isto é, uma

; massa não organizada que não apre-
I senta espécie alguma de órgão ou rudi-men-o de organismo, e entietanto vive;logo a força orgânica existe no germenantes de todos os órgãos. >

Os animi-tae, finalmente, pretendemexplicar tudo pela exclusiva acção,consciente ou inconsciente, da alma.Se pudermos admittir que os pheno-menos intellectnaes são directamente
proJucto da alma, as acçffes da vidaorgânica deverão ser attribuidas a umaoutra causa, porque não se pode com-
prehender a acção que exerceria umatorça immárerial sobre a matéria do1 corpo.

(Continua.)
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Vendem-se na livraria da Federação Spirita Brati-
leira, rua da Alfândega n. 842,2. andar:

O livro dos espíritos, por Allan Kar-dec, encad. (peso 600 grama.)  5*000O livro dos Médiuns, por Allan Kar-dec, encad. (000 grams)  j|000
O Evangelho segundo o Spiritismo

?" AUan Kardec, encadernado',
(600 grams).....  6$000

O Céo b 0 Inferno, por Allan Kardecencadernado (COO grams)  6j000
A Gênese, por Allan Kardec, «noader-nado (600 grams)  6$000
Obbas Josthumas. por Allan Kardec.broonura  8$500
O que É o SpiritismobNoçõbs elemen-Tare* do 8PIRITISM0, por Allan Kar-dec, brochura (15u grama)  j>$000
}-jiecks do Evangelho, por Allan Kar-dec. brochura (60 grams)  j$0OO
Spiritismo, estudos philosophieos, porMax, brochura (SOO grams)  S$000
Spiritism* E PoSiTiViBMO, drama, porJosé' Balsamo, brochura (800 grama).. ffOOO
O HOMEM ATBAVEZ DOS MUNDOS-loln-

ç4o do problema religioso, por JosiBalsamo, broch. (200 grams)  jjoOO
LEPROEESSEURLOMDROSO et LESpnu-tisme, analyse feita no Reformadorsobre as experiências do professor Lom-broso, brochura (150 grams) .'... i|ooo
Historia dos povos da antiguidadhsob o ponto de vista 8Pirita, pelo Ma-rechal Ewerton Quadros, brochura ( 750 \grflmB-  4|0O0
Os Astros, esUdos da Creacao, peloMarechal Ewerton Quadros, broonura

(200 grams)  ,t0O()
Diaiagos spiritas, brochura (160F<™*)  iboo
La Casa Embrüjada, por Lux deiAlma, brochura (150 grama.)  iJqqq
Bi. nino EXPOSito, por Lua dei Almabrochura (160 grau.) ,' n^
Pactos spiritas observados por ,Cbookes e outros babiob, bro«hu-ra (200 grams.)  t%WM
D«us na natureza, por C. Flammarion.

enoadernado (700 gramB) ' ^qqq 
¦¦

Pluralidade dos mundos habitados
por C. Flammarion, encadernado (6008ram9")  6»0O0 #OS MUND08 IMAGINÁRIOS ¦ OS MUNDOBREAES, por ü. Flammarion, eucàdernado
(700 grams.).....  ^r.-.Urania, por C. Flammarion, encadernado
(400 grams)  |ft0M

Lumen, por C. Flammarion; encadernado
(60u grams.) J»  6|000

A Casa de Deus, por Júlio César Lealbrochura (200 grams.) ' j^q^
Collecções annuaks do Reformador.desde 1887 a 1896, cada anno (460l?rams.)  |4ooo
Tkaité K"lémentaire de ia mÂgÍépratique, por Papus, volumosa bro-ehura com gravuras (1.200 grams.)... Í8S0OOEetratob de Allan Kardec em ponto
_,Q1UNÜK  7$ooo
Betratos de Kardec em ponto pequeno llooo •

Remessas de livros pelo correio pagam o portede üO rs. por 5.0 grams, alem de 2íio rs. para'registro de pacotes ató 2 kilos. Os pedido» devemser dirigidos a João L. de Souea. ¦ .

] A

¦*"*.
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Acabam de_ chegar e acham-e á venda na Livrariada Federação Sj>i,-ita Brazileira, á rua da Alfan-

SM Jlu2' -an(la^• as "«-a*1»""* importantesobras de publicação recente cm língua portuguesa :Depois da morte, por Lêm Denis, um
grosso volumo, carton. 4*C00— brochado 8$500

O porque da vida, por Lüon Denis, se-
gurdo das Cartas de Lavater, de nmCitecismo Spirita e do um Methodo
para investigações spiritas, brochura,. 1$500UIOVanna, romance spirita, por Léonuenis, folheto ^im

Miretta, romance spirita por' 
'ÈÜaSaú-

vage, eartonado  IJCCO

Os pedidos dovem ser dirigidos a João L. deSous
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EXPKDIENTE
A exemplo do que temos anteriormente

*ito, e no intuito de ampliar a circulação da
«oeBíi folha, resolvemos instituir os

PBBMIOS
seguintes para as pessoas que se dignarem
auxiliar-nos, obtendo assignàturas e enviando"
nos o respectivo produeto.

Asaim, a quem toruiu- 10 assignàturas do
Reformador oflereceremos, como prêmio,
nm exemplar do excellente livro de Ldon
Denis, Depois da Morte, que acaba de ser
exposto a venda pela Federação Spirita Bra-
zileira e tem encontrado íi mais JiKonjeira ac-
«eitaçào pelo seu alto valor moral e doutri-
nario.

A quem nos enviar um pedido de 5 assigna-
turas, acompaubado igualmente da respecü-
va importância, oflereceremos um exemplar
ú10 porque da vida, também recentemente
publicado e devido íi penna d'aquelle emi-
isente eicriptor, o que constitue a melhor re-
•ommendaçao desse trabalho, apparentemente
ligeiro, mas de uma profunda e salutar phi_
losophia.
—m*mmmmmmmm—mmim—mmmmmmm*mmmmm, .

Congresso espiritualista
DE

LONDRES 0

Estudo
-SOBRE AS VIDAS SUCCESSIVAS

(MjáMORlA APRESENTADA TELO Sr. Ga-
briel Delanne ). _ >i

.... -tflixiNtoncia da alma o do
l>erit»pi ri to <lo|>oi« dai.

mor.te
* Â

( Continuação )
. %

Quando mesmo o grau de matéria-
lizaçAo dos seres que poduzem os
phenomenos não é accentuado o suf-
ficieh e para per pèr-eptivel á vista, o
eomeço de tahgibilidade necessária
para a obtenção de traços materiaes
acensa-se exactamente pelos mesmos
detalhes anatômicos que a caracteri-
zam quando completa. Desde que co-
meça a objectivação, revelam-se meea-
niearneiite, automaticamente, as pro-
inie^ade&funccionaes do espirito.' O Hstronomo Zollner (!) affirma
qne durante uma das Mias eoperiencias
e m Slade, a impressão de uma in vi-
sivel mão fix ra-sé em um vaso cli*4i
de polvilho, oro ti a? as sinão -idades
da hpiihrmo niti amentd desenhada,.-,
não tendo o éb-e vadur perdido de
vista as mãos do medi im, que perma-
neceram constantemente pousnlas na
mesa. És-a mão era mai r do (pie a
de Slade. í)'outra vez obteve se umi
impressão, que se não apagou, em um

(*) Ver os números de agosto, setembro
• 16 de novembro.

(1) Zollner, Wm.tmclmftlichc AbJuxnd-
iunacn, vol. ÍT,

papel ennegrecido ao fumo de uma
lâmpada de petróleo. Slade descalçou-
se immediatamente e mostrou que não
tinha vestígio algum de tisna rios pés :
a marca impressa n > papel tinha quatro
centímetros mai-- que o pé do médium.
A impressão era a «le um membro com-
primido por uma botina, porque um
dos dedos estava tão compl tamente
encoberto por oi.t-o que não se via.

Não se pode attribuir e^se desenho
ao d pio de Slade. desenho produzido
por um ser que possue essa deforma-
ção característica, conservada na for-
ma fluidica.

O Dr. Wòlf (2), trabalhando coma
Sra. Hollis, viu u'a mão desci ever
evoluções rápidas, pousar em um prato
com farinha e retirar-se, tendo sa-
cudido as partículas adherentes. «A
impressão repres ntava a mão de um
homem adultj com todos os detallies
anat.micos.»

O professor Denton, inventor do
processo de moldagem em parafina,
na primeira cessão com a Sra. llardy,
obteve de quinze a vinte moldagens de
dedos de todos os feitios e de todos os
tamanhos. «Nos grandes oa nos de
dimensões normaes vêem-se todas as
liuhus, as cavidades e~ os relevos que se
observa nos dedos I umanos. »

O esculptorO' Biien examinou sete
modelos, em yesso, de mãos o ateriali-
zadas e achou-as de uma «maravilhosa
execução», reproduzindo todo$ os de-
talhes anatômicos assim como as des-
igualdades d* epiderme com uma dv
hcadeza tão grande como a que se
obtém mediante uma moldagem èm um
membro humano, «pendo que para
este é preciso um molde desdobrado
em partes, ao passo que os modelos
submettido- ao seu exa> e não acçüsa-
vam traço algum de solda e pareciam
ter sahidõ de um molde sem ella.»
Esse relatório constata que uma d'es-
sas moldagens «parece singularmente,
em forma e tamanho» com a molda-
gem dn mão de um tal Henri "Wilson

que o Sr. O' Brien havia examinad)
pouco tempo depois do falleçimentò
d'aquelle, tendo vindo tirar, em gesso,
o molde do rosto (3). Verifica-se n'es-
te exemplo a conservarão de uma certa
form* humana nitidamente attestada.

O Dr. Nichols fornece idêntica con-
íi maçâo relativamente á mão de sua
filha, obtida pelo mesmo processo.
«Essa mãt», diz elle, nada tem da for-
ma convencional que os estatuarios
criam E' u'a mio perfeitamente na-
tu ral» anatomicamente correcta. aceusan-
do todos os ossos c veia,- e as menor >s
sinuosidades da epiderme. E' realmente
a mão que eu fio bem conheci durari-
te a s:ia existência mortal, que ta i-
tas vezes apalpei quando se apresen-
tava materializada.»

Poderíamos multiplicar esses teste-
mu ihòs que estabelecem ser o espirito
um organismo invisível, cuja estruetu-
ra e forma exterior são idênticas ás
de um corpo terrestre, e certas obser-
váções permittem mesmo a afirmação
de que essa sénielhmça se estende a

(2) Dr. Woif, Startling faóts, pag. 481.
(3) SpiritutílUt, 1S70, tomo I, pag, 146t

todos os órgãos internos. Na celebre
deseripção de Kitie King feita por
W. Crookes, o eminente observador
declara que a appirição tem um pulso
que bate regnlarihe ite 75 pulsações, ao
pa<so que o da se ihoritaCo ik attingin,
pouco lepjisj 90 — seu numero ha d-
t ai. Apdaulo a cibeça contra o
peito de Katie, ouvii-se um coração
pulsar no interior-, seus pulmões eram
mais sa tios do que o* do uiedium.

Que se veja em Katie um desdobra-
mento de mis^Cook ou um espirito, a
appirição completamente miterializa-
da encerra um mc.anism) interno aO-
solutamente sem lhante ao de um
vivo.

O Sr. A. E,. W tllace, em umi carta
dirigida ao Sr. Èrny, escreve (4): «ai-
gumas vezes a firma materializida
nã > parece mais do que um i m iscara,
incapaz de falar ou de tornar se t tn-
givel por uma pessoa h mini. Em ou-
trás circu instâncias, a forma tem toda-
a< f'Ces características de nin corpo
vivo e real e que pode mover-se, falar,
escrever até, sendo quente ao tacto.
Tem «sobretudo uma individualidade
e qualidades physicas e mentae* intei-
ramente differentes das do mediam.»
wEm urna sassãoufim Liverpo il, em
casa de ura mediuu que não é pro-
fidbiona], o sr. Burn», editor do Me-
dium, viu aproximar-se-lhe um- e^-
pirto com o qu il estava e»n r. 1 çã>
Irmã mniw tempo. «Elle apertou-me
efusivamente a mão, diz o narrador,
e c »m tanta força q te mivi estalar uma
dis articulações dos seus ãed is, omo
acontece quando se ap -rta a mão
com torça. Es ie facto anatômico era
corroborado pela t-en-iação que eu ex-
perimentava de ter entre as minhas
ti'a mão perfeitamente natural.»

OD:. Hitchman fizia .çartí desse
circulo. Diz elle era uma ejrta dirigi-
div ao Sr. Ak^ak >f (5): « creio real-
mlrate ter obtido a mds scientinca
certeza que seja p >saivel obter, d-í qui
cada uma dessas f rmas que ap parece-
rakiera uma indivi lualidade diitin-
cta'do invólucro material d) médium,
porque examinei-as com o auxdio de
vários instrumentos; nellas constatei
a*4tô-tencia da respiraçio, da cir&ida-
ção*, medi lhes o b st), a circumferencia
ao* corpo, tomei lhes o peso, etc.»

E ses teste nuuhos múltiplo*, reite-
rados, emíron"ando-se mutuamente,
não permittem duvidir de que a;..al-
map>ssue dipois da morte uràtsub-*
stiáicialidade que contem ; s leis orga-

gnogenica-3 do corpo hum mo. Sibem)s
%ieamateiae aemrgia, de que a
appirição tem n-icess d ide pira se
tornar tm;ív d, são f)rnecidas pelo
médium e alg unas vezes pelos asds-
tentes; pe9agniá leitu de certos sen-
sitivos durante as matéria1 izições es-

^tabeleceran q te as variações de peso"d • medi im estavam syachronictmuite
^Jfgadag ao grau de mbje ativação do
íantisma (H). Ao demiis.o e.átulo de-
mor.ido das moldagens revela nitida-
mente qne, so a form pertence ao es-

à*

(4) Erny, Le psychisme experimental.
(5> Ob'-a citada, pag. 228.
((>) Aksakof, Un cas de d^matêriali-

Balión partiellc du corp$d'un médium.

.-'íti

pirito, a matéria provém do médium,
porrae essas m)ldageiii apresentam
ptrticular di les epidérmicas q te tra-
hem a idide desse mediu o. Asara
pois.sem formular nenhuma hypothese,
aproximinlo simplesmente os fajt')j
de desd «bramencos dos phe.iiouienoá de
mite-ializtçõtís, evidencia-se clara-
m nte que a nlrnà, tiut» em vida
como depois da m irte, é revestida
senpr- n.e um invólucro s ibstancai
invisivel n irmalmeate, impon leravel,
m is que contem as leis biológicas que
predilém á orgaaizíção do corpo hu-
mano.

Não nos cabe indagar aqui qual é
essa substan ialidade; e é por esse
motivo que adó;ít;uiios a palavra «pe-
risidrito» (de peri em torno, « spirdus

es drito), ijue a nenhum respeito au-
torizi n-n prévio j lgamento qiant) á
sua natrrza. O que é certo ó que o
perispirit) não é um produeto do
corp > physico, p )rqn mto delle se
pyde de-?t u;ar durante a vida, sobre-
vive á destruição do organismo mate-
ria! e encerra, depois d i mo te, ae
leis o g m (genieas q ie pe*raitte n re-
constituir ra)nentaaeara-nte um ser
humano. N is sessões de miterializi-
çõ s a-síst mos a umi espécie de in-
cirnação temporária, ano-mil, cuja
duraçio é extrem im mte eurta; én is
talvez licito ad.nittir que é o mesmo
plienomeao que se produz ^natural-
mente quan Io cada um de nós vera ao
mundo.

O ser humano
Inportaneii physiulogiea do peri-

apirifo.—Pois que a alma é absoluta-
me ite distineta do co'-po e que a elle
sobrevive, segue-se q ie ella preexiateao seu nascimento, porque os pães —
como o médium du a ite a matéria-

zação—não fornecera senão r energia
vital e a matéria que servirá para
constituir o edficio corporeo. Esta
opiiião éconfrmida pela observação
dos phe ramenos que oceorretn du-
raite toda a existência dos seres
vivos. O.içamos a grande voz de
Claude Bem ird proclamar es^a neces-
silade de uraa idéa preconcebida paraexplicar a formação do embryão (7);«Vemos na evolução do embryão
apparec u* ura simples esb »ç > do ser
antes de qualquer organzição. Oj
contornos do corpo e os orgã s estão-
em começo simple-mente suspensos,
com íç indo pelos aprestoí org micos
provisórios que servirão de apparelhos
fntecionaes temporários do feto. En-
tão nenhum tecido se distingue. Toda
amassi é en"ão apenas co ist tuida.
por c dlul is pi isra iticas e embcyona-
rias. N >.ss; esbo ;b vital acha-se p i'é u
t" »çi io o do.-<enho ideal de um organis-
mi aialii,ni)i-iiocL p%ra. nós. que a &%lx
p'irlc"acada e cmen'o d$#ign tu o seu
l gar a ua estruclitra e as sua' pro-
priedades. N> log ir e n que deveu
exi-itir va<os ianguineos, nervos, rau3-
culos, osíos. etc, as celuhs era-
»>ryon irias se transformam era glo-b dos de sangue, em tecidos arteriaes,

(7) Cl. Bernard, Zes úhenomZne?. de ta
vie •
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venosos, musculares, nervosos e
ósseos.»

Em outro logar o illustre phy-
siologista precisa assim o seu pensa-
roemo (8) . .

«O que é essencialmente do domínio
da vida e qu í não pertence á physica,
nem á chimica, nem a nenhuma outra
coisa, é a idéa ãirectora d'essa acção
vital. Em todo germen vivo ha uma
idéa directora que se desdobra e se
manifesta por meio da organização.
Por todo o tempo de .sua duração, o
ser permanece >ob a influencia dessa
mesma força vital creadora, e a morte
se dá quando ella não se [iode exercer.
E' aempre a mesma idéa que conser-
va o ser, reconstituindo aa partes vivas
desorganizadas pelo exercício ou des-
truidas pelos accidentes ou pelas en-
fermidades.»

Estas apreciações são,tanto melhor
justificadas quanto < s progressos da
chimica physiologica têm permittido
estudar-se de um modo exactissimo a
composição do corpo. Sabe-se hoje
positivamente que todos ob tecidos
que o compõem são incessantemente
renovados. Os ossos, que parecem tão
resistentes,são perpetuamente submet-
tidos a uma substituição interna, que
visivelmente se revela, tendo-se o cui-
dado de colorir a matéria de que são
compostos os alimentos. O trabalho
de evolução physiologica escapa intei-
ramente aos olhos do homem impre-
vidente; não é senão por modificações
qne affectam o exterior que elle se re-
vtla. Ora é necessário um longo in-
tervallopara que essas modificações se
patenteiem. Entre duas épocas assaz
viainhas, os homens não podem nem
sabem discernir os effeitos d'esse tra-
balho intimo e eominuo; elles acre-
d tam ter permanecido os mesmos em
sua integridade; nasce d'ahi n'elles
osmtimento da identidade pe?soal.

Quando, porém, se faz a compara-
ção entre duas datas afastadas, em
uma distancia de t inta annos, por
exemplo, as modificações soffridas pelo
corpo revelam-se 'om uma nitidez in-
cont.rastavel; forçoso é rendermo-iios
& evidencia ; é absolutamente certo que
mudámos radicalmente. Essas transfor-
mações se operam lenta e invisível-
mente. Não ha uma única manifesta-
ção vital que não corresponda a uma
destruição organ ca. Quando no ho-
mem e no animal produz-se um mo-
vimento qualquer, uma parte da sub-
stancia activa do músculo se inflamma
e é destruída : quando a sensibili iade
e a vontade, se manifest un, os nervos
se gastam ; quando se exerce o pen-
samento o cérebro gasta-se igial-
mente. Pode-se dizer que jamais a
matéria serve á vida duas vezes. Quando
se praiicou um acto, a rarcella de
matéria viva que serviu para sua pro-
ducção cessou de existir. Se o phe-
nomeno reapparece, é que uma nova
matéria forneceu-lhe o seu concurso.

A destruição orgânica é sempre pro-
porcional á intensidade das m raifea-
tações vitaes. A alteração material é
tanto mais profunda ou considerável
quanto mais activa se attesta a vida.

A desassimilação rejeita, das profun-
dezisdo organismo, subst meias tanto
mais oxydadas pela combustão vital,
quanto mais enérgico foi o funcciuna-
mento dia órgãos. As oxydações, ou
combustões, geram o calor animal, dQo
nascimento ao ácido carbônico, que se
exhala pelo pulmão, e a differentes
prod ctosquesãoeli.iinadosptlos ou-
tros emum-.torios da economia. O corpo
gasta-se, soffre uma perda de peso queé necss<rio reparar por meio da ali-
mentação (9|.

A urina, o suor e a respiração, são !
os vehiculos que conduzem e lançam '
fóia «s peidas que o homem todos
<s dias soffre por effeito da desas-

(8) Cl. Berxiard, Inlroduclion à ta mede-
oine.

(9) Cl. Bernard, La ioienee expérimen-
tale, pag. 188.

similação. Tomando a cifra de 1.500
grao.mas para a urina, cifra arbi-
trada por Vogel (lO), que se decom-
põe em 1440 grammas d'agua e 60
grammas quanto ás partes dissolvidas:
uréa, uratos, phosphatos, etc, (11),
ter-se-ha o calculo seguinte:

1- urina. . 1500
2- suor. . 1000
.'!• respiraçfto 500

Total 3,000

grammas'• (12)

Pois que o homem perde todo dia
cerca de três kilogrammas de ma-
terhdo corpo, é obrigado a substi-
tuil-a todo dia por três kilogram-
mas de alimentos sólidos e líquidos.

Em um anuo elle terá perdido
3X365=1.095 kilogrammas, que terá
substituído por um numero igual de
kilogrammas de alimentos líquidos
e sólidos. Vejamos o peso total de ma-
teria que pa-sou pelo seu corpo du-
rante sua existência.

Para simplificar o problema e dei-
xar de parte aa variações para mais
ou para menos da mocidade e da ve-
lhice,pode-se tomar como media o lapso
de tempo correspondente a 40 annos
para a vida do homem, durante ob
quaes o equilíbrio da permuta é de
1.095 kilogrammas de matéria por
anno. D'ahi se segue que, durante
toda a sua existência, o homem terá
recebido 1095X40=43.800 kilogram-
mas de substancias diversa». A esses
43.800 kilogrammas convém juntar
os 75 kilogrammas que pesa o corpo
do homem na idade viril, porquanto,
por hypothese o para simplificar, to-
má mos o boxem na idade adulta.
Ter-se-ha, pois, um total de 43.875
kilogrammas, ou, cifras redondas,
44.000 kilogrammas.

Assim: do nascimento á morte, isto
é, durante toda a sua existência, cada
homem reatitue á terra, sucessiva-
mente e por fracções,cerca de 44.000
kilogrammas de substancias mineraes
que lhe havia tomado por fracções
e sucessivamente. Em definitiva, e
como ultima analyse, o que é o corpo
humano? E' uma forma em que pas-
saram os 44.000 kilogrammas de ma-
teria. Não nos illudamos: esse facto
não é explicável senão pelo conheci-
mento do perispirito. Se não houves-
se em nós um molde fix i, estável,
que não muda, não se poderia com-
prehender como o invólucro carnal
pode conservar seu typo orgânico,
no meio dessa torrente de matéria
fluente. Convém que não hajaequi-
voco quanto ao sentido da palavra
«estável» applicada ao perispirito.

Vejamos como deve ella ser inter-
pretada. (Continua)

(10) Férrière, La matière et Vénergie,
pags. 160 e seguintes. Resumimos sua ar-
gumentav&o.

(lli LiLtrô, Dictionnaire de níédeòinè,
artigo Urina.

(12) Robiu, 7Yai(é de» humeum, pags.
621. 625.

DIREITOS AÜTORAKS E DE TRADÜCÇÃO
Em virtude da falta de espaço com

que ha algum tempo luctamos, de
modo que ainda na nossa ultima edição
fomos obrigados a retirar, á ultima
hora, matérias cuja publicação só essa
forçosa contingência nos obrigou a
adiar, somente hoje podemos abrir es-
paço, dando-lhes a necessária divulga-
ção, aos seguintes documentos, cujos
originaes conservamos, como garantia
dos direitos concedidos á Federação
Spirita Brazileira, direitos que apems
utilizaremos — é claro — no interesse
exclusivo da prop.ganda spirita, por
meio das obras sobre que versa a con-
cesáão de taes dheitos.

E já agora aproveitemos o ensejo
para s gnificar aos nossos collegas da

A Luz, de Carityba, o nosso reconhe-
cimento pela solicitude e gentileza com
que se anteciparam a fazer idêntica
publicação, attendendo assim á solici-
tação de um nosso companheiro que,
por esse modo, visou dar a taes do-
cumentos a maior divulgação.

São os -seguintes :
«Eu abúxo-assignado, Joaquim Je-

ronymo Fernandes da Cunha Filho,
traduetor publico das línguas allemã,
franceza, ingleza e hespanhola, mora-
dor á rua Primeiro de Maiço n. 41,
sobrado;

Certifico, pela presente, em como
me foi apresentado um documento es-
criptò na lingua franceza, afim de o
traduzir para o portuguez, o qual é do
theor seguinte :

TRADÜCÇÃO

Documento concedendo á Federação
Spirita Brazileira privilegio de tra-
ducção das obras de Allan Kardec e
dos 40 volumes da Revu». Spirite para
o portuguez. Em papel que trazia o
sello do valor de um franco e m:iis a
taxa de décimas d d)radas, além de
outro sello do registro de selloa e he-
ranças, ambos da Republica Fran-
ceza.

Estava gravado num carimbo o
numero três mil duzentos e sessenta
(326 •).

Pelo presente documento concede-
mos á Federação Spir ta Brazileira.
cuja sede é no Rio de Janeiro (Brazil),
e representada pelo seu presidente o
Sr. Dr. Adulpho Bezerra de Menezes,
ou seus s iccessores, os direitos exclu-
sivo8 ás traducções portuguezas, tanto
no Brazilcomoem Portugal, das obras
seguintes de Allan-Kardec, cuja pro-
priedade litteraria pertence a esti So-
ciedade de Livraria Spirita de Paris,
a saber : Primeiro (1 ) QiCestce que le
Spiritisme; Segund) (2') Le livre des
Espi-its; Terceiro (3*) Le livre des Me-
diums; Quarto (4') I/Éoangilc selon
le SpriU-me ; Q linto (5 ) Le ciei et
Venfcr; Sext) (6') La Genèse; Sétimo
(7*) Les Oeuvres Posthume-', e tudo
quanto está conti Io nos quarenta vo-
lumeB da Rwuc Spirite.

A «Federação Spirita Brazileira»
deverá velar pela fiel traducçã) das
ditas obras segundo os ori/inaes fran-
cez s e índole da lingua portugueza e,
ne?sa conformidade, deverá mandar
editar ou contratará as suas publica-
ções com uma livraria para, pôl-as á
venda no Brazil e em Portugal. Por
este documento e em virtude das alte-
rações que se têm dado até h /je.
acham-se revogados os direitos iden-
ticos que porventura tenhamos conce-
dido anteriormente a quem quer que
seja e obrigamo-nos a não dar autori-
zação para trad acção portugueza das
mesmas obras, a não ser por inter-.
médio e scieneia da referida Federação,
pois que, por esta forma, desej imos dar
força de lei aos contratos que ella fiz r
para essas publicações. Encargo e
obrigações : Vinte e cinco volume* de
cadi pimeira edição das obras de
Allan Kardec supra-referidas, serão
remettidas, livre de porte, e ao domi-
clio social da Société de Librairie Spi-
rite, pela Federação Spirita Brazileira.

Feito era Paris aos quinze de novem-
bro de mil oitocentos e noventa e sete
(15 de novembro de 1897).

O administrador e liquidante da
Soeiété de LiWaiiic Spirite.

(Assignado) P. &.[ Leymarie.

Visto para a ratificaçãi material
da assignatura do Sr. Leym »rie, ap-
posta acima—Paris, 11 de fevereiro
18J8—O commissatio de policia (as-
signado) J. Grenheb (fae-aimile ).

Estava o sello do commi-sario de
policia do bairro de Sorbonna, Franç*.

Reconheço verdadeira a assignatura

sopra do Sr. commissario de policia do
5- districto d'esta capital—Consulado
tios Estados Unidos do Brazil em Parii
—Sobre, duas estampilhas, valendo
juntas três mil réis, datado em lide
fevereiro de 1898. (assignado) Jo&o
Belmiro Leoni — Cônsul. Estava o
sello do Cunsulado.

Recebi (8.50 frs.) oito fraucos e cin-
coenta centésimos (assignado) Leoni—
Reconheço verdadeira a assignatura
supra do Sr. J. Belmiro Leoni, er-
cônsul do Brazil em Paris.

Sobre quatro estampilhas valendo
juntas quatrocentos e cincoenta réis
estava datado: Rio de Janeiro,quinze de
set-mbro de mil oitocentos e noventa
e oito : (assignado) Pelo director geral
L. P.da Silva Rosa—Estavao sello da
Secretaria das Ralações Exteriores.
Sobre uma estampilha de trezentos réis,
estava o carimbo da Recebedoria da
Capital Federal, com a ransma data
acima referida.— Nada mais continha o
documento supra, que litteral o fiel-
mente ve: ti do próprio original francez.

Em fé do que passei o presente que
assigno, appondo-lhe o sello do meu
ofíb-.io nesta cidade, aos quinze de
setembro de mil oitocentos e noventa e
oito.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de
18^8, (assignado) Joaquim Jeronymo
Fernandes da Cunha Filho—traduetor
publico.

Reconheço verdadeira a firma supra.
Rio, 16 de setembro de 1898.
Em testemunho da verdade, (assi-

gnado) Dario Teixeira da Cunha—
Tabellião.»

«Tours, 18 de outubro de 1897.
Concedo, pelo presente documen-

to, á Federação Spirita Brazileira,
com sede no Rio de Janeiro, o direito
exclusivo de fazer traduzir em lingua
portugueza as minhas obras—Après Ia
Alort e Pourquoi Ia Vie, e bem assim o
direito de imprimil-as e vendel-as em
qualquer parte que lhe convenha. (aa-
signado) Léon JDehis.y

Este documento está devidamente
legalizado, e também nas condições
exigidas por lei afim de ter acção no
Brazil.

NOTICIAS
Um afcpüta,,, "manuné"

Os jurnaes nesta capital exhibiram
em suas edições de 19 de novembro
recera-findo e na secção dos theatros
um annuncio em que, além de outras
exdruxulas coisas, lia-se o seguinte :

«B.isra de farças! O século XlX com
as suas ex'g meias sérias á vida pre-
cisa de c.ibeças esclarecidas.

O Dr. Berendt é o unico que repro-
duz aa experiências spiritjas e outras,
que eram até hoje mostradas a titulo
de scieneia, e explica em seguida os
estratagemas dos quaes se servem os
enganadores paramystifi aro publico.

Conforme explica o Dr. Berendt,
qualqu t creança é capaz de mover a
mesae adivinhar os pensamentos, by-
pnotizar e produzir qualquer estupi-
o>z (!), pela qual 03 impostores rou-
bám di diei o ao publico.

Preç s do costume — A's 8 lp2 co-
meçara' .»

Co no é natural, á hora designada,
drigino-nos p ira o iheatroSant'Annar
logar escol Mo para a exlíibicão, afim
de apreciarmos a rara habilidade d'a-
quelle Dr. (?) A f e io Berendt, qne se
inculcava auii-spiritae\a, naturalmen-
t^, am iquillar 'o Ia a complexa obra
dos Cro.'k's. W.illace, Ak<akof, De-
lanne. Léo i De ise toda essi brilhante
pi iale d<* O8|)iitos que bp oecupa da
invesrgacão e da divulgação da mo-
dt-rna es ola espiritualista. E uns e§-
tran íoa cmnin m arios nos vinham ao
espirito, me itan o na bizarnce da-
quella in repação aos «i mpostores queroubam dinheiro ao publicu> ao lado

.*¦
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d 'aquella advertência impressa no car-
taz, linhas abaixo : «preços do cos-
TUUK...**

Entrámos no theatro. Diante de um
publico pouco numeroso, notando-se,
todavia, a presença de alguns conhe-
cidos spiritas, o Dr. (?) Alfredo Be-
rendt exhibia as suas habilidades imi-
tadoras. Ma^s que decepção ! o que elle
imitava não eram phenomenos spiritas:
eram muito simplesmente sortes de
prestidigitação e de magia branca,
muito vulgares, muito conhecidas, com
a única diferença de que, ao fim decada exh bicão, elle explicava ao pu-Mico o trúqne de que costumam ser-vir-se os prestidigitadores para a ob-tenção de taes éffeitos. E nem uma
única sorte de suggestâo ou de tele-
pathia, ao menos, como tivemos ocea-
Bião de ver, por exemplo, no theatro
Lyrico, ha algum tempo, sendo opera-
dor o Sr. Caseneuve com o concurso
de sua pupilla, que era um esplendido
sensitivo, mediante o qual tivemos en-
sejo de observar os mais inieressantes
phenomenos de hypnotismo e de tele-
pathia.

E o tal Sr. Berendt apresentava-se
como anü-.pirda ! Porque ? Que tem
a doutrina spirita com a prestidigi-tação ?

Será que em alguma parte — quenão no nosso paiz — se façam publicasexhibições de pretensos phenomenosspiritas, de envolta com as mais gros-seiras farças, mediante entrada paga,em theatros ou logares- públicos? Mas
o que tem isso com o estudo .sério edesinteressado da phenomenolosia sói-
rita? l

O spiritismo, como as mais sérias
coisas, não está ao abrigo, nem da ex-
ploração, nem de grosseiras imitações
de alguns, mas somente de alguns, de
seus phenomenos. A verdade, entre-
tanto, não é menos verdade porque o
embuste e a mentira tentem disputar-
lhe a preferencia.— Decididamente, pensávamos sa-
hindo do theatro, o Dr. (?) Berendt
errou o alvo ; deve ir bater á outra
porta.

No HarUvger of Light, de Melbur-
ne, conta o seguinte a Sra. Batren :«A Sra. A. Poley, de CristmasCreek.

BBVéBMADtR — 1A»S — Dezembro

estava no mez de abril passando umasemana em nossa casa, quando umanoite, entre 7 e 8 horas, achando-nos na sala de jantar,ella, que chegaraa janella para apreciar o céo, bradou :— Picai quietas por um momento,minha casa está ardendo e eu querover o que ha. A menina deixou cahire quebrar-se a lâmpada, e o liquidoinflararaado derramou-se pelo soalho.Meu marido quer abafar o fogo. Oh !Minha filhinha queimou-*-e na mão. Seeu pudesse ir soceorrel-a... E' hor-riveJ! Meu marido envolve-lhe a mão.A queimadura é pequena mas ella
grita muito. Está extineto o fogo ; o
prejuízo é pequeno ; apenas o soalhoficou queimado no ponto em que alâmpada cahiu.

Tudo foi verificado ; e entre as duascasas mediava uma distancia de umascem milhas.»

Extrahimos do Light, de Londres :O Newcastle Daily Leader, de 13 de
julho, refere ter-se reunido em Nor-thumberland Hall, Newcastle-on-Tyne,
uma grande assemblea, na qual tomou
a palavra a Sra. Cora Richmond parafalar, sob a influencia da inspiração,
sobre a partida de Sr. Gladstone d'estemundo e sua recepção no mundo espi-ritual. O espirito que a insp;rava de-clarou ser George Thompson, refor-
mador politico e social e exprimiu-se
assim :

— Caros anrgos do meu pai-z natal,não posso me apresentara vós com omeu revestimento carnal, pois hajaalguus annos deixei-o; mas esta dama
gentilmente consentiu que eu, paravos falar, me utilizasse de seu cere-bro e de sua voz ; comtudo a intelli-
gencia directora é minha.

Elle contou que, como homem e,mesmo, ainda rapaz, tinha entretidorelações com homens públicos e poli ti-cos inglezes, tinha tomado alguma
parte na historia da Inglaterra e naobra anti-escravagista da America •
que fora convidado pelos sábios guiasdo médium para vir falar sobre atransição e recepção, na vida espiri-tual, do seu honrado concidadão WGlads-tone. '

Entre os muitos que vieram rece-bel-o, disse elle, estavam JohnBright,

Richard Cobden e o orador; que de
pois de alguns momentos de concen-tração elle poude. com calma.ar inde-
pendente, maravilhado e agradecido,encarar os amigos que o vinham re-ceber.

O orador não pode dizer se o recém-vindo encontrou plenamente confir-madas suas convicções theologicas e
I as esperanças que tinha da reuniãono estado espiritual, mas sim que esteespera trabalhar por todos os modos,não só na sua como nas outras nações,'

pela liberdade e pela fraternidade.
,

Segundo The Progressive Thinkero Sr. Alleson, da Sociedade Geológicade Berlim, viajando no Pacifico, des-cobriuultimamente,isolada no meio doOceano, uma ilhota á que deu o nomede Dawson, de origem vulcânica cujasuperfície, quasi privada de vegeta-
ção, é tão plana e lisa como se tivessesido trabalhada pela mão do homem.Na parte central ergue-se uma mon-tanba cujo vértice tem a altura de3oo metros e cujos Bancos são dis-
postos em escada, medindo a alturade cada degrau de 9 a i :\ metros.Sobre cada irn desses deg-aus encon-tram-se centenas de cabeças de pe-dra. com a forma humana, medindode 3 a 10 metros de comprimento etalhadas no mesmo duríssimo mate-rial constitutivo do solo da ilhota.

Todas essas figuras assemelham-se
e apresentam nm typo sinistro.

Por toda a ilha se vêem dispersosrestos de gigantescas construcções emdifferentes graus de decomposição.
São restos idênticos aos encontra-

dos na ilha de Paschoa, no extremo su-este do archipelago da Polynesia.
Que civilização foi essa qae hojenos apresenta tão admiráveis relíquias?

Quando figurou no mundo ? Que ho-mens gozaram de seus benefícios? Se-rão ellas um attestado da grandezados taitianos, antes de serem subju-
gados pelos malayos ? Serão dos an-
tiquisSimoa habitantes do Peru, queattingiram um alto grau de civil zação
antes de serem vencidos pelo.*; yunços,a seu turno subjugados pelos aymorés
e quichnos ? Serão os restos das con-
sfcrucções do homem terciario desap-
parecidas com o antigo continente sub-

mergido, por occasião da elevação d*cordilheira dos Andes ?
Nada ao certo ainda se pode avan-

çar. Só o que podemos dizer é qu»antes da vinda dos europeus, a Ame-
rica e a Oceania tinham gozado, em
varias épocas, das vantagens de um*
civilização adiantada.

PAGINAS DE AKSAKOF

( Continuação )
Observei em seguida que, espe-

rando um novo phenomeno que tar-dava a produ.iii-se, o médium, gozandode um momento de repouso entre asmanifestações', juntava as mãos atra^da cabeça como tinha feito antes dasessão. Enquanto permanecia n'essa
posição, que reconheci ser motivada
pelo seu cansaço da viagem, procureiinduzir as pessoas mais afastadas anão interpretarem mal esse gesto dasmãos sobre a nuca e seu movimento
para estender-se.

Vistos de longe, esses movimentog
poderiam ser ilüI interpretados, po-rem nunca qwtndo o iram de perto.Alguns instantes mais tarde as mãosdo m-diura tornaram a cahir sobre os
joelhos. Vi-o então tacteal-os comas
mãos e observei que elle se agitavacada vez mais. Isso me pareceucurioso : inclinei-me então para diantee porcurei com o maior empenho com-
prehender o que se passiva. O médiumsoltou de novo esse profundo suspiro
que fazia suppór alguma sensação bemdesagradável.

Ainda alguns segnndos, e elle disseao meu primeiro visinho da esqnerda
o Sr. Seiling :Dê-me a sua mão.

O Sr. Seiling levantou-se, estendeu-lhe a mão. Elle disse então :Toque aqui.
O Sr. Seiling aecrescentou :E' extraordinário ; eu vyo a Sra.d'Esperance, ouço a falar, mas, apal-

pando a caieira, acho-a vazia ; ella nãoestá aqui; apenas cá encontro o seuvestido.
0 tacteamento parecia produzir uma

FOLHETIM (19)

CASAMENTO E MORTALHA
POR

Pr.meira Parte
XIX

O tempo chega pura tudo o que qui-zerraos seriamente fazer, assim saibamos
dividil-o convenientemente.

Ao que disser : «nfto tenho tempo parafazer um trabalho de necessidade», res-
pondei, sem receio de serdes injusto : k o
que nao tendes e o que vos falta, 6 o cri-íerio preciso para bein dividirdes o vosso
tempo».

A prova dá nos Júlio, que acudia, sem
relaxar, aos deveres de medico, em sa-tisfaçao ft palavra que dera a Martim, quetrazia sempre em dia o expediente da Ca-mara, mais pesado que o de qualquer se-cretaria de Estado.e a quem ainda sobravao tempo para ir a bailes e theatros e paraescrever romances, como acabava de revê-lar a seu amigo.

Os romances do joven medico eram va-
sados em um molde que os faziam muidifferentes dos que produziam as escolas
vigorantes : tinham um pouco de cada
uma e nfio podiam ser perfilhados por ne-
nhuma.

Eram realistas, mais do gênero P. de
Kock que do de Zola e de Eça de Queiroz,
porem nfio feriam, nem de leve, a susce-
ptibilidade moral, de modo que podiamser lidos pela mais casta donzella, sem
perigo d*-* fazel-a c »rar, nem de levantar
em sua alma uma duvida, uma curiosi-
dade perigosa.

C-mbaliam os maus usos e costumes
domésticos, au doutrinas sociaes e as leis
civis, os desmandos dos poderes publicos*» até os falsos ensinos religiosos, mas ft
luz da loKica e da tazao, com o respeito ,•devido as opiuiõ.s alheias, de boa fé sus- \tentada». -

Eram matizados de referencias historicas, sobretudo da historia pátria, mas nftoabusavam da licença concedida a poetascomo em larga escala fez A. Dumas, dêmodo que oa factos relatados nem perdiamde seus caracteres, nem de suas relaçõesno tempo e no espaço.
Eram, sobretudo, evangelizadores, por-que aproveitavam o enredo próprio do ire-uero, mas enredo sério e elevado, parainsinuar no animo do leitor as verdadesfundamentaes da sublime revelação spi-rita, que nfto 6 senão a interpretação emespirito e verdade, do Evangelho.
Eram, finalmete, a manifestação deuma nova face do talento do autor quetalvez merecesse o titulo de creador deuma escola romântica, embora nada cre-asse, mas simplesmente porque tirava detodas os elementos para fizer do romancenfto um passa-teiupo deleitavel áimagi-nação, mas um meio agradável de elevaro senso intellectual e moral, pelos conhe-cimeutos «científicos que punha ao alcancede todos e pelos princípios da mais altamoral que insensivelmente inoculava noscoraçOes.

E os romances de Júlio, mais valiososno fuudo que na forma, ganharam terrenomais depressa no seio da massa popularque na alta sociedade, no nosso mundolitterario qne, seja dito sem vislumbre de
preteuçfto, ainda está bem longe do quedeve ser, preoecupando-se a generalidadedos nossos homens instruídos, quasi queexclusivamente, com farandulagens lit-terarias e soientificas, em pura perda daboa e san litteratura e da sciencia em suaausteia comprehensao.

A melhor prova d'esta verdade temol-a
no nosso theatro, para o qual nfto se escre-vem peças sérias, dramas de emocinar osbons sentimentos, mas sim e unicamente
trabalhos ligeiros e livres, de nao provo-earem senão a hilaridade dos espectadores.

E tflo robusta prova como esta nos dâ a
nossa imprensa, dirigida pelos taes lit-
te-ratos, onde se dao ao publico, orno di-
versão fts áridas questões políticas e so- '
ciaes, uns romances, em folhetim, escolhi-

dos, em ma hora, para perverter o sens-intellectual e moral da sociedade, trabalhos que só atiçam o interesse pelo bemcombiuado das scenas, nem sempre inof-
ftíusivas da moral, sempre e sempre vazias
de instrucção e de bons princípios edifi-
cadores.

Júlio, pois, emquanto perdia, política-monte, no animo dos que tem sempre os
ouvidos abertos ft calumnia, que aceitam
cora tarta facilidade o que se diu de mal
quanto sfto exigentes em aceitar o que se
diz de bem; Júlio ganhava equivalente-
mente, no animo publico, por suas pro-ducçOfis românticas.

Era assim pelo molde dos pombaes, que
perdem pela deserção de seus habitantes
e ganham pela immigraçao de outros ; e
quasi sempre ganham mais do que perdem.Mantinha, no meio daquellas vacilla-
ções, o alto nivel da sua reputação como
homem eminente, tanto que sua província,a Athenas do Brazil, pela grande copia
de homens superiores que produzia, toda
enciumada por ver o Município Neutro
querer roubar-lhe aquelle íiorfto de coroa
de glorias, apressou-se em reivindicar seus
direitos,elegendo-o, espontaneamente, seu
representante na Câmara dos deputados.

A estrada se abria diante do possantecaminheiro, que deixou o primeiro marco
crivado de settas hervadas no sueco de
todos os ódios, accesos pela inveja dos
que esmagava por sua superioridade, pelodesejo de vingança do* que contrariara
em seus interesses inconfessáveis.

Todos esses, porém, Barnaves contra
Mirabeau, coinmunistas contra os prin-cipios de ordem, que garante a proprie-dade ao trabalhador, vendo-o deixar o
posto, donde, como de nuvem carregada
de electricidade, despedia raios que os
fulminavam, foram pouco a pouco ae hu-
mauizando, até que todo o lodo que le-
vautaram depositou-se-lhes no fuu Io do
coração.

Júlio deixou a Câmara Municipal, com
uma illusao de menos e com uma ex-
pertencia de mais.

—Aquillo, dizia com a mais firme con- «

vicçfto, é arvore que está podre. Aindaostenta verde folhagem; mas a morte jftlhe entrou na seiva. Nfto resuscitará, nemao terceiro dia, nem ao terceiro mez, nemao terceiro anno; porque o veneno que aconsome lentamente está na atmosphera
que a envolve. Desvirtuou-se, e creou suaatmosphera viciada ao ponto de só pode-rem respirar em seu seio almas peaueni-nas e eivadas da oonaumpçao moral. Le-vado pelo principio de que o elementomunicipal é a cellula geradora da veida-deira liberdade e da sabia direcção dos po-vos, eu alimentei a illusao de erguer otemplo abatido daquelles princípios paramim sagrados. Em vfto luetei. A onda le-vantuda pelo sopro furioso do Eurô detodas as corrupções, envolveu o baixei em

que me arrisquei. Do naufrágio somentelastimo ter ficado sepultada uo pélago aarca santa da liberdade dos povos, que 6ao mesmo tempo a estrella polar que o*orienta na procura do porto que lhes 6 odestino na terra. Quem os trouxe do regi-men feudal, em que o povo era servo da
gleba, e o senhor era arbitro supremo, comdireito de vida e morte, dispondo; sem re-curso, de sua honra, de sua propiieladede sua liberdade ? Quem os trouxe do re-
gimen m<>narcuico absoluto, que substi-tuiu o feudalisiuo, em que o povo aindaera carneiro, mas já tinha o direito de
guardar a honra e a propriedade ? Quemos trouxe desse regimen ao que já se de-fine pelos direitos do homem e do cida-dao? - A commona — a municipalidade—E que u manterá essas gloriosas con-
quisias, e promoverá a asceuçao mé o re-
gimen republicano, que jaé uma realidaden'ulguns pontos do globo e alimenta a as-
piraçfto de toda a humanidade terrestre r— Sempre e só a municipalidade. Tumeu querido Brazil, tens andado sem lemeesem uussola, precisamente por.jue nuncativeste, e tao cedo ufto terá-, constituídaem larga base, em sua verdadeira base. amunnipiliüade.

Eu cumpri o meu dever; mais era cedomda!
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viva dôr no mediam : entretanto elle
convidou ainda varias pessoas a ir
apalpar a cadeira.

Tomou as mãos do br. lop-

pelius nas suas e passou as sobre
a parte superior do peu corpo ate que
tocassem subitamente o assento da
cadeira ; este exprimiu por diversas
vezes o seu espanto e assombro por
meio de vivas exclamações.

O médium permittiu que cinco pes-
soas verificassem o phenomeno e, de
cada uma dessas vezes, elle parecia
sentir uma grande dôr. Pediu de be-
her duas vezes pelo menos e, de cada
umad'ellas, bebia com uma impacien-
cia febril; estava visivelmente angus-
tiado e, emquanto esperava a água,
contorcia-se nervosamente.

Sobre o fundo bronco da cortina da
janella; eu via, distineta e nítida-
mente, a parte superior do corpo do
médium, cada vez que elle se incli-
nava para diante. For varias vez^e
tacteava no ar, procurando u'a mão
que elle queria guiar para fazer tocar
a cadeira e a si próprio.

N'essas occaíiões, eu via-lbe distin-
ctamente, não só a frente do corpo,
mas também as costas, que se desta-
cavam sobre a cortina branca. A
forma da sua cabeça desenhava-se tão
nitidamente qne até pude distinguir-
lhe o cabello. Não posso lembrar-me
como a parte superior prolongava-se-
lhe abaixo do talhe, mas do que
estou certo é de que ella se via ainda
abaixo do talhe ; o (pie me pareceu
um facto importante é que eu via,
durante todo o tempo, o m.edium da
mesma altura que eu.

Uma vez, elle inclinou-se para di-
ante, como se faz quando se experi-
raenta uma dôr violenta. A parte su-
perior do seu corp.) tomou então a
altitude de quem, estando sentado,
cruza as mãos sobre 08 joelhos e incli-
na-se profundamente para diante.

N'esse momento elle 8e achava diante
do encosto da cadeira. Não poderia
achar-se atraz ; o encosto ter-lhe-hia
impedido de tomar a posição que eu
indiquei. As saias conservavam-se es-
tendidas como o tinham sido durante
a sessão, e se adelgaçaví m até os
pés.. Pareci a-me que se tornavam
mais fofas â medida que eram apalpa-
das pelos assistentes.

Alguém do circulo propoz que se
terminasse a sessão, vis*o que já es-
gotava as forças do médium. Mas
este se oppoz e pediu para eontinivr
a sessão até que suas peruas lhe josseni
restituidas.

Continuámos, pois, e eu tinha sem-
pre o olhar attento sobre a parte infe-
rior do corpo do médium, afim de
observar bem a reposição das suas
pernas (1).

Sem que ae produzisse o menor;
movimpnto nos seus vestidos eu ouvi
o médium dizer : « assim vae bem » ;
alguns instantes mais tarde, disse elle
vivamente : «eil-as aqui ». Quanto ás
dobras do seu vestido, eu vi-as, porassim dizer, encherem-se. e, sem quesoubesse como, as pontas dos pésreappor cerara eruzndas como o ha-
viam sido antes do phenomeno.

Durante a producçâo d'este a atten-
ção de todos estava presa ao médium.
A conversação tinha sido interrompida,
tar,to com a Sra. d'Esperancè como
cem oa membros do circulo, mas estes
agitavam-se, mudavam de logar, ca-
rainhavam ] elo quarto, etc.

Depois de assado o phenomeno,o biombo, atr:.z-uo qual sef Òliava o
médium, foi mudado de logur. E.itão
o-médium puxou a sua cadeira paradiante, temendo que o biombo cahisse
sobre elle. Emqusin o o médium es-
fava as im sentado longe do b orabo e

(1) Durante todo es-:e tempo o oilvir
Sra, Hjelt, estava a seis polegadas de dtaocia da-j pernas do insclimu.

da
í.-i-

eu via distinçtaménfcé suas mãos e seus
pés, o biombo mudou de novo varias
vezes de logar.

N"um momento dado, e afim de me
assegurar de que eu tinha o espirito
lúcido ao fazer todas as observações
que acabo de relatar, procurei des-
tacar meu pensamento d'aqu 1 o que
se passava em volta de mim e fixai-
o sobre alguma coisa mdifferente ao
assumpto da sessão. Quiz reconhecer
se o meu pensamento obedecia á mi-
nha vontade. Fui bem suecedido. Em
virtude d'tsse facto ouso, pois, affir-
mar que os phenornenos ri lata ios. por
pouco naturaes que pareçam á minha
razão, foram effeetivãmente produzi-
dos, e que o médium não lez nenhum
movimento que contribuísse para a
apparição ou desapparição dos ditos
phenomtiios.

Depois da sessão.— Tive occasião de
ver um pedaço do tecido que foi cor-
tado , era um teedo fino corro a gaze.
e assemelhava-se á teia de aranha,
sendo, porem, mais espe.-so e mais
forte. Não parecia luminoso na obscu-
rida de.

Entrei em conversação com o me-
dium, o qual me disse-ser-lhe desço-
nhecido o phenomeno que acabava de
dar-se. Parece-me que, até então,
elle não tinha podido ob-ervare consta-
tar por si próprio as desmateria iza-
ções. Ficara, portanto, extrema meu-
te surprèhendidÒ quando, ao ¦ oi ocar
as mios sobre os j elhos, notara que
a cadeira estava vasia. Querendo que
o facto fosse verificado por outros,
pedira ao Sr. Seiling que tocasse a
caieira. Accrescentou que tiniu tido
a sensação de que a parte inferior do
seu corpo estava seraj re no mesmo
logar, mas não podia ser percebida
pelas suas mãos.

Resta acerescentar q-ie não foi o
médium quem communicou o pheno-
meno ás pessoas presentes, mas sim o
Sr. Seiliug, quando voltou para seu
logar.

Subscrevo-me, etc.
Vera Hjelt

A Sra. Vera Hjelt é fundadora e
directora de uma grande casa de edu-
caç"io para esculptura ira madeira,
em Hehnngfor.*, e é autora de di-
versas cbras sobre profissões e artes.

N'essa sessão memorável estavam
presentes as s guintes pessoas, as
quaes oecupam elevada posição na
sociedade e são muito conceituadas:
capitão Topoelius ; engenh iro Max
Seiling; I. Boldt. jurisu e homem de
lettras ; Lonnbon ; Hjelt; general Ga-
lindo ; geueral Toppelius; Sra. Toppe-
lius; Maria Toppelius ; Sra. S 'ijing ;
Sra. Tavastjerna ; Dr. Schoutz; Dr.
llaphael H rtzberg, doutor era phi-
losophia e presidente da socedade dos
Homens de Lettras em H Isingfors;
Chailes Toppelius ;• general Seder-
bolm.

De quasi todas essas pessoas, o pro-
fessor Alexander Akz ikof teve t.jste-
munhos por escrip*o, cada umrelat; ndo
pouco mais ou menos, á excepção de
dois ou três que não estavam em
condições de bem perceber o phe-
nomeno, o que já foi dito pel-i Sra.
Vera Hjelt, e que por isso deixamos
de transcrever ne-tas paginas por jul-
garmos desnecessário.

O que queremos é apenas registrar
o facto da desmateria'iziçãi de que a
obra JJn cas de dèmaterinl^otton dá
todos os detalhes, e para se certificar
do qual, o Sr. Alexandre Akz ikof
deu-se ao trabalho de ir especialmente
a Helsingfors, onde fez um inquérito
pess ai e onde, a seu pedido, realizou-
se no mesmo logar e com os mesmos
preparativos um s:mulacro da dita
sessão, fazendo a Sra. VeraH.elto
papel de médium com vestuário iden-
tico ao da tíra. iFE pérance inque-
rito de que daremos noticia no pro-
xirao numero.

{Continua')

J. B. ROUSTAING

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados era espirito e verdade

pólos ovaugelistas assistidos pelosapóstolos

Eyàngclliis segundo Ualltous, Marcos o
Lucas

HEUNIUOS E POSTOS EM GOSOÜ1WANG1A
« Y.'.o'e*p\p»to que vivifica ; a

eitrni! du nada suryu :
a* palavras quo vos «ligo s5o

espirito u vid't.
Joãu, VI, v. (ií i

• Â tulrii. iiiiit.i, « o espirito
vivilira. •

(frtiilu, 2» usMSlüla uos CiirinUiioá, c. III v. o
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Os Pastores
(Continuação)

< Um ensinamento resulta do que se
deu com os pastores em presença do
que se produziu a respeito dos ma os :
é que o homem nunca deve orgulhar-
se do logar que oceupa no vosso mun-
do: é que aos olhos do Senhor o mais
pequeno pode ser o maior.»

« Quaes são os primeiros a recel er
a noiicia d'esse « nascimento»? —
humildes pastores, que vivem na soli-
dão, sem instrucção co -o sem orgu-
lho, em face da natureza, aprendendo,
n'es3e livro immeiifO, o segredo da
divindade ; são ignorantes', mas c ô^m,
amam e esperam; basta isto para que
sej m julgados digios de ser os pri-
meiros avisados. »

« Os dois pontos são extremos :
deptis d^elles, são os magos os sab os,
os poderosos, que recebera a revela-
ção; ella deve atravessar t<das as
classes; comrçando pelo grau mais
baixo da escala, deve g Igar até ao
cimo; e os ímgos timbrai criam;
mas a sua fé não era tio pura, tinham
mais curioddade anda de verificar
ura facto duvidoso do que confiança
na palavra do anjo; vêm. totiavi i,
prostrar-se tambera diante do me-
nino, trazendo-lhe os triburos que se
offereeem ao Sáuhor ; porque S3ra o
comprehra lerem, sentem quí esse
menino, se existe, deve ser eff ;ctiva-
mente de uma e-mencia superior a sua,
para ter motivalo tamanhas coisas.»

N. 34. Falando da revel içao feita, prirneiro aos pastores e depois aos mágòj,
vOs nos- D1SSESTE8: «Ella deve atra-
v€88ar Iodas as clasncs; começando pelo
grau mais baixo da ctseala, deve galgaraté ao cimo. »—Sao estas pai ivras appli-
caveis aos tampos a<-tuaea do advento da
era nova d > spiritismo, e o que teve assim,
lop; tr, PRIMEIRO quanto aos pastores, e DE-
pois quanto aos magos, em utn aviso do
quo deveria passar-se, por occasião do
advento d'essa era nova, quanto á revelação
spirita ?

« E' ura conselho e ura exemplo
que vos são dados : vós deveia, acima
de todas as co:sas, levar a boi nova
aos desherdados de vossa sociedade ;
esseB são os que têm mais pressa,
sem. por isso, desprezardes as classes
elevadas entre vós.»

« Bem o vedes : o anjo avia os
pastores; depois retira-se, porque sabe
que os pastores têm o co>-ação simples
e recto; vela sobre elles,mas invisível,
ao passo que conduz os magos, mas-
trando-lhes sempre, pelo caminho, a
estrella que lhes deve illumnir a
marcha; condul-os, porque sabe
que as grandezis mundanis podem
desvial-os k que é necessário, sem
cessar, conserval-os alerta ; a rva-vos
de exemplo o anj<i que os atnt,a ; imi-
tai-o »

« Consagrai os vosso-; primeiros
cuidados e o vosso ma:or amor a
vossos irmãos Ínfimos segundo o mun-
do, mas não negligencieis, por isso,
os fel.zès da teira, porq 'e d-estes
pode-se diz ir; segundo o aenfdo ver
dadeiro (Testas palavras que as inter-
prètãçõ>8 humanas falsearam : * mui-
ios chtmwlos e j oucos e--c l ilo-;.»

«. Po ie-se diz*, r : muihs chamados e

potteoft escolhidos / porque muito pou-
cos sabem aproveitar-se dos nifios
que a bondade divina poz em suas
mãos para progredirem e fazerem
progredir seus irmãos »

« A felicidade na terra é uma pro-
vação mais doce sem duvida que a
pobreza e as decepções, mas também
muito mais diffLil de levar a bom
termo ; não é em vosso proveito, felizes
do mundo, que as vossas riquezas vos
são diátiibuidas; não é em proveito
vosso que os acontecimentos de voa-
sa vida estão sempre em relação com
os vossos desejos, com as vossas ne-
cessidades ; oh ! não ! não é era voaso
proveito, miteiiahne.nte, cora um iii-
tuito de orgulho, d<; egoísmo; o un co
beneficio que deveis procurar n'ellas
é um beneficio moral futuro. Oábsns
da terra vos são concedidos como
instrumento e meio de amor e de ca-
ridade para vossos irmão*, de pro-
gressp moral e intellectual para elles
e para vós, afim de que aprendais a
fazer d'elles ura sábio e generoso em-
prego; não devera servir para vos
proporcionardes a voluptuosidade da
existência, mas para suavizardes oa
soffrimentos dos infelizes; não de-
vem concorrer para que vivais na
ignor mei \ e na preguiça, mas para
que adquirais a sciencia que o esiudo
(estudo sempre dispendioso) pode
prop rcknar, e depois para que a dif-
fundais gratuitamente, era jorros
abundantes, sobre aquelles que estão
privado-; de. vossos recursos ; ou, se'
vossa intelligencia é por demais aca-
nhada para esse mister, para qu-* fa-
cais d ffundir essa instrucção, tão
necessária, pelo povo, para que a
façais derramar abundantemente. >
« Não é em vosso proveito que \osé
dada a satisfação iutima: não deveis
limitar-vos a dizer : « tenho sorte ;
nas i sob feliz estre la ; tudo me sorri;»
deveis pwimeiro agradecer e beradi-
zer Aquelle qu i permittiu que o voaso
destino fosse tal • depois faz d-o re-
fl ctir sobre todos aquelles que, rae-
nos felizes que vós, têm qus soffrer
aa provações moraes por vezes tão-
pesadaa1»

« A esses levai o exces=o da vossa
felicidade ; consolai, fortificai; mora-
liz ii ; ponde-vos no logar (faquelles-
que soffrem; aju lai-os a aupportar
o peso de seus infortúnios, não super-
ficiilmente e com oa lábios, mas com
amor, do fundo de voaso coração í
p-aticai a justiça, o amor e a caridade
com todos e por todos, nos pontos
de viata material, moral e indelle-
ctual; oh ! então, enlâo, não mais vos
diremos : muitos crnraados e poucos
escolhidos; porque do alto de seu
thnno o Senhor deixará cahir sobre
vós um olhar de complacência, é,
como o iraan attrae o ferro, elle vos
levará a todos, presos noa 1 ços da
s lidariedade e da frater..id ide uni-
versaea, a seus pés, para receb3rde3
a co-ôa dos escolhidos. »"

N. 35 Vo's kos dissestes, falando doe
magos :

« Tinham mais curiosidade ainda do
verificar uu» facto duvidoso do que confl~
anca na palavra do anjo » Devg--<e, sõ
por lano, entender que elles tiubana re-
cobid j uma revelacfio spirita ?

«Sim; é o que vos explic iremos
quando tivermos de vos falar de sua
visita a Bethlétn.»

N. 36. Quaes sAo o sentido e o ai>
cance d'o-stis palavras do v. li :

« Gloria a Deus no mais alio dos cêoa
e pa/, na lerra aos hoinjfls di boa voa-
tade ? n

* No mais a'to dos céo^. exprime a
elevação, sem igual, do Àicisaiin ). »

« Os lio mem d>, ba voi'ale bão
aquelles que se consagnm ao airviço
doSiiihor, não vivendo db m >do ne-
niium no retiro e nas raãciraçjes,
mas consagrando a sua intelli reuiia,
a sua força e o seu tempo ao b-íuí de
seua irmãos, glorificando o Siuhor
pelo trabalho, * p ;ece do cor ição, a
caridade e o amor. » (Contmúa)
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EXPEDIENTE
- i . ¦¦ ¦ .

A exemplo do 'que temos anteriormenta
jeito, e no intuito de ampliar a circulação da
nossa folhài.resolvemos instituir os

seguintes para as pessoas que se dignarem
auxiliar-nos, obtendo assiguaturas e enviando"
nos o respectivo produeto.

Aseim, a quem tomar 10 assignaturas do
Reformador ofFereceremos, como prêmio
um exemplar do excellente livro de Léon
Denis, Depois da Morte, quo acaba de ^er
exposto á venda pela Federação Spirita Bra-
zileira e tem encontrado armais lisoujeira ac~
ceitaçao pelo seu alto valo? moral e doutri-
nario. t«

A quem nos enviar um pedido de 5 aseigna"
turas, acompanhado igualmente da respecti.
va importância, ofler< ceremos um exemplar
d'O porque da vida, também recentemente
publicado e devido ú penna d'aquelle emi-
nente eheriptor, o que constitue a melhor re-
commendaçfto desse trabalho,apparentemente
ligeiro, màajde uma-pspfuudarejgalutar-phi'
loeophia.

Congresso espiritualista
DE

LOHDRESO

Estudo
SOBRE AS VIDAS SUCCESSIVAS

(MEMÓRIA ArRE8ENTADA TELO SR. Ga-
BRIEL DeLANNE)

O ser humano
( Continuação)

Quando se compara o estado do
eorpo: semblante, corpuleneia, ca-
bellos, estatura, que se tem aos cin-
coenta annos, com o que se tinha aos¦vinte, tal como o representa um re-
trato fiel ou uma photographm, fica-se
in.pressionado co-n as modificações
profundas que em nó*? se produziram.
Se se remonta á idade feliz era que se
tinha 10 annos, as mudanças se ac-
eu*am cormem .ute. E, entretanto,
reparando demoadammite nos retra-
tos, percebe-se, sem grande difficul-
düde, nos traços da creança
e nos do adolescente a origem da
physionomia do homem de cin-
coeuta annos. A evolução, que se ope-
rou entinuad:) mente,mameve-sr-,pois,
em limires definidos ; essas limitações
são as qne impõe a forma, abstracção
feita das moléculas componentes, o
que, em uma palavra, se denomina o
iypo.

Pois bem, quem duvidará um pó
momento da existência da alma,

(1) Ver os ns. de agosto, setembro, 15 do
novembro e 1 do dezembro.

desde qno lhe soja apresentado preci-
samente esse typo fora dos limites do
corpo? Oa ca,pos precedentemente ei-
tados sâo outras tantas provas irre-
cusaveis d'essa forma da alma, inde-
pendente dns ^moléculas carnaes, que
I ara ella não sâo mais do que um
manto ephemero, formado, porem,
sempre de materiaes semelhantes, um
fluxo que o incorj ora e no qual ella
se materializa momentaneamente.

E' precisamente essa forma indes-
tructivel que novamente se encontra
depois da morte, porque não depende
do corpo phys:co; preexistia á mate-
ria viva e subsistia quamlo a vida se
tiver extinguido n'esse envoltório. O
perispirito pude ser, grosseiramente,
i ompaiado a um recipiente em que a
agua passasse sem est. gnar;uma parte
do liquido corre con t mtemente, e
uma qiíantidade igual vem do exte-
rior substiruT a qitè desappareceu.
No corpo humano, em logar da agua,
é a mataria que cireul i; ora. se nó*
conservamos a nos^a individualidade
intellectual, é que'ella não esiâ ligada
a esse. substancia instável que cente-*

jnas_. do..'jr.ezeaf d íiejQQVji^^é^quj? ejla
re-ide no qüè é constant *: na alma ê
no seu invoh cro. Mas, dir-se-ha, se o
perispirito éimmutavel, porque essas
mudanças no aspecto exterior? Donde
provém a evolução que se constata
do nascimento ámorie? Creo qne se
deve attribu'1-aá energia vital, quan-
t:d de imita, que vai sem crssar dimi-
nuindo até á extineção final.

O princip:o de actividade que nos
faz viver é uma somma restricta de
energia que pelo seu próprio emprego
s*1 esgota. Da concepção á morte, a
força potencial que consfroe e repara o
organismo vai sempre diminuindo. Ao
passo que, durante os nove mezes da
gestação, o óvulo fucundado augmen-
ta em peso mais de um milhão de ve-
zes, o receranascido adquire apenas o
triplo no primeiro anno. ura sexto no
segundo, depois cada vez menos nos
seguintes. Dos trinta aos quarenta an-
nos o corpo se conserva estacionado.
Em seguida diminue de peso até ao
fim (1). Corai» projectis movid s porum brusco impulso, os seres lanç idos
á vida possuem a principio o seu ma-
ximuTi de força viva. Perdem-n'a. ern
seguida, pouco a pouco, a vencer as
resisfencias, e quando a despenderam
inteiram mte, cessa a sua carreira. No
momento da incarnação o perispiritofixa em si mesmo a força que emana
dos progenitores. E' ella que vai pôr
em mov mento o seu mecanismo func-
cionale que será a foi te da sua uctivi-
dade;.é, pois, áin enVdade variável
d'essa força qne é devida a evolução.
Durante a velíiice, opprispirito possue
sempre as mesma- propriedades, mus
ellas se exercem mais fracan ente. á
proporção que o principio de anima-
ção diminue.

Aos que porventura não comprehen-
dam como uma substancia tão rart feita
como o perispirito é capaz de encerrar

(1) Bourdeau, Leproblème de lamort,
png. 302.

leis que se traduzem pelo desenho do
ser vivo, hão de me permittir que eu
assijrnale uma analogia. Examinem
um fantasma magnético; ó obDido pormeio de um electro-iman cujos polo3são aa extremidades Em torno d'es-
ses dois focos a li milha de ferro se
foi accommodando conforme as linhas
que se percebem, emquanto acorrente
efóctricá passou nas ospiraes do el°c-
tro-iman. A electricidade, pois, força
imponderável, determmou no ferro
maleavel do electro-iman o nascime ífcó
da força magnética e esta colocou,
sem contaco direco do apparelho,
as moléculas da limalha de ferro na
ordem em que as vemos. Durante todo
o tempo da passagem da corrente, a
dispo>it,'ão d'esse desenho se man*em;
mas logo que a força electricise esgo-
ta, o menor attrito exterior destroe a
fiiura assim formada. Esta é variável
em suas disposições, conforme se pro-
duzem pontos conseqüentes ou os po-los são mais ou menos volteados.

Se assemelharmos o perispirito a
um e'eetro-iman, possuindo por di&V
renciacão mais numerosoB pólos, pode-

^gmq^ im^inar que^cada; um dps
grandes sysrèmãai do^orgam"8ra"ÕcOf fés-
ponde a um d'esses pólos. O coração,
com o teedo das veias e das artérias,
será desenhado d'este modo ; os pul-rnõfs, os syst 'masnervoso, ósseo, etc,
serão as linhas de força d'esse orga-
nismo fluidico, e pode-se comprehender
como a matéria tem oceasão de se re-
novar; ella é sempre obrigada a col-
locar-se na ordem que lheé designada
por esse plano vital, corac no fantas-
ma mag íerico os grãos da limalha de
ferro poderão ser tubstituidos sem in-
terrupção, sem que o espectro magne-
tico se raodifii)ue, pelo menos em-
quanto a corrente eleefrica conserva
a meBraa intens:dade. E' certo que
esta comparação é de alguma sorte
schematiea, porque o perispirito é
constituído por u n certo estado da
matéria, bem differento do do ferro do
electro-iman e as acções que n'elle se
exercera são muito complexas; mas
pelo menos é um prisma muito nitido,
a meu ver, do gênero de acção pro-
duzida.

Qualquer que seja o valor da pre-
cedmte comparação, o que fica hera
estabelecido é que o spiritismo forne-
ce uma concepção inteiramente nova:
a de que as leis orgar.ogpnicas do ser
humano residem no invólucro fluidico.
Ahi estão ellas em estado latente
quando a alma habita o espaço; não
se tornam activas senão quando são
accionadas pela força vital. Esta trans-
mitte as modfic- ções congênitas da
hereditariedade, que vêm modificar
os cpracteres secundaros do typo flui-
dico trazido pelo espirito. Pode-se
dizer que a intensidade de suas mini-
festa- õ s é proporcional â da energia
vital. D'ahi provém a formidável ac-
tividade do inicio do ser vivo. depois,
ao fim da existência, a decrepitude, o
enfraquecimento da machina orgânica.
A sim, princ pio animn o, perispiriro e
força vital, são factores indispensáveis
a todo ser aiiiniado: homem, animal
ou planta.

PAPEL PSYCHOLOGICO DO PERISPIRI-
to. — Sab mos que, dej o,-s da morte,
a alma conserva a lembrança dos
acontecimentos terrestres e que essa
memória suppõe a existência de uma
espécie de substancialidade; vimos
que o perispirito é normalmente invi-
sivel, imponderável, e que não se des-
troe como o corpo physico; é elle,
pois, o depositário da memória.

Sem absolutamente prejulgar' da
verdadeira natureza d'esse corpo espi-
ritual, somos, todavia, ind izido a sup-
pôr, em virtude dos seus caracteres
de indivisibilidade e de imporderabi-
lidade, que é elle formado d'uma
espécie de matéria extremamente ra-
refeita, cujo movimento vibratório
molecular deve ser muitíssimo rápido,
porq inuto adraiite-se geralmente que
os differentes estados sólidos, líquidos,
gazosos. radiantes, não são rnaiá do
que os termos af istados de uma s< rie
de transformições physicas, attribui-
veis á quantidade de torça viva conti-
da em cada molécula.

A sensação. — Durante a vida,
achindo-se. o perispirito interposto* érhtr'e a afra-v^o corpo, todas as sen-
sações o atravessam para cheg ir á
coisc:encia, do mesmo modo que to-
das as operações in^eüectuaes e vo-
lu'itarias ahi deixam também o seu
traço, porque nada se perde na natu-
reza. Tod i força que ase sobre um
corpo transforma-se talvez, mas torna
a encontrar-se ab-olvdomente inteira
no corpo qMe soffreu-lhe a acção.
E te é modificado em um deterrai-
nado sentido; o perisp:rito deve regis-
trar, pois, as modificações suecessi-
vas qi e soffreu e. como é permanente,
é n'elle que Be gravam todas as sen-
sações, todos os pensamentos e voli-
ções do 8er durante a vida terrestre.

Qual é a espécie de modificação
produzida no invólucro ethereo?
Esforçar-me-hei por mostrar que ó de
natureza dynamica.

Toda sensação vi-mal, auditiva,
táctil ou gustaciva, é determinada,
era sua origem, por ura movimento
vibratório do apparelho recepor. O
raio luminoso que impressiona a
retina, o som qne fiz vi rar o tympa-
no. a irri ação dos nervos periphericos
da Beiisihilidide, todas essas excita-
ções traduzem-se por ura movimenta
differente, confoi*rae a natureza e a
intensidade do excitante. Esse estre-
mecimento se pro.-aga ao longo dos
nervos sensitivos e, apósume-rto tra-
jecto pelo cérebro, desdobra-se, se-
gundo a natureza da irritação, em um
território especia' da cam da çortiçàl;ahi esse movimento faz nascer a per-c^pção. Tocamos aqui em ura ponto
obs uro, porque nenhum philoso ho,
nenhum natura ista poude ainda expli-
car o que se passa então..

Uns, como Luys. dizem que a força
se exalta, se espiritualiza, o que n< da
absolitaraent-3 significa sem o peri-
spirito, que elle não conhece; outros
limitam-se a diz>r que a percepção
pertence ao systema ne1 vos) psychi-
co, desde que elle é modificado de um

:"::.;

I
y

Y
- -*i .. K*5"** „AtV>iS.t<í*b, « «V-, , „„

*--:'.-<i*-y ¦¦

, 
¦



'-¦ - :'

' 

', ' 

¦''¦•"¦• '•'.aíPsv'-»

. 
¦:¦¦ 

>

•• ¦ - • t
ff.f >

» mmmnu***m-~ fl»»» — ^^embro ik

-certo modo; importa íebo dotar a ma-
teria com as faculdades da alma, o
que nenhuma inducção pode justificar.
A cellula nervosa é o elemento que
recebe, armazena e reage. Será por
vibração, como uma corda que oscilla
quando é deslocada da sua posição de
equilíbrio, ou antes reside o pheno-
meno em uma decomposição chimica
do seu protoplasma?

A questão não está resolvida; mas o
que é certo é que uma mudança dyna-
mica interveiu; desde então a força
vital modificou-se em um certo senti-
do, adquiriu rythmo vibratório espe-
ciai, este communicou-se ao perispi-
rito, e é n'esse momento que, se é des-
pertada a attenção, produz-se o phe-
nomeno da percepção (2).

(Continua)

(2) Disse O:professorHuxley, em seu dis-
curso proferido em Belfasfcj em 1874:

« E' fora de duvida que esses movimentos
que dao logar íi sensaçfto deixam no cérebro
modificações da sua substancia correspon-
dentes ao que Haller denominava vestiyia
rerwn, o que o grande pensador Harlley
chamava vibrátiúncules. A sensação passa-da .deixa atraz de .si moléculas cerebraes pro-
priaspara reproduzil-a, moléculas aensige-
neos, por assim dizer, que constituem o
fundamento physico da memória. » O ceie-
bro naturalista èmitte ahi uma simples hy-
pothese. Ninguém jamais viu as moléculas
sensigeneãs, ao passo que nós vemos o pe-rispirito e sabemos que elle existe depois da
morte; elle c o cérebro lluidico do espirito; é
lógico, pois, attribuir-lhe a conservação da
memória, de preferencia ás moléculas phy-sicas pérpétuamente em renovação.

DIREITOS AUTORAES E DE TRADUCÇÃO
Em addilamento ao que em nossa ul-

tima edição "publicámos acerca do as-
sumpto que nos serve de epigraphe, te-
mos a satisfação de abaixo inserir um
novo documento, da mesma natureza
dos que demos á publicidade, e que
versa sobre uma obra de raro valor,
cuja divulgação nos apressaremos a
promover no mais breve prazo, certos
como estamos do suecesso que conquis-
tara e do serviço que assim prestare-
mos á causa do restabelecimento da
verdade evangélica, que não é, infe-
lizmente para a igreja romana, a que
ella impõe dogmaticb mente a toda a
christandade.

Eis o documento em questão :
«Como proprietária, porescriptura

publica, das obras de que é autor meu
defunto marido D. José Amigo y Pel-
licer, concedo, pelo presente documen-
to, á Federação Spirita Brazileira, doRio de Janeiro, representada pelo seu
presidente, Dr. Adolpho Bezerra deMenezes, o direito á traducção portu-
gueza da obra Roma y ei Evangelio, de
propriedade litteraria do referido D.
José Amigo y Pellicer, podendo a ditl

; Federação Spirita Brazileira, publicar'a traducção d'aquella obra para ser
exposta á venda, tanto em Portugal
como no Brazil. ,

Tarrega(Lerida), lã de outubro de
1898.

Constância Seleta y Marti (assigna-da).»
Este documento está com a assigna-

tura reconhecida e legalizada.

NOTICIAS
Com o titulo « A evasão dos sacer-

dotes » publicou o periódicoISExpress,
de Bruxellas, a seguinte carta que o
Messager, da mesma cidade, reproduz.

Diz o citado collega:
« Depois do Sr. Victor Charbonnel

e do abbade Bonnier, que fundou em
Sèvres uma casa de hospedagem, onde
mais de vinte sacerdotes insubmissos
acharam refugio, eis que um novo sa-
cerdote, o abbade E. Bourdery, cura
de Marolles (França), deixa por sua
vez a igreja romana.

O tom digno e moderado de sua
carta certamente fará contraste com as
grosserias e baixas injurias de que
esse honrado homem vai ser objecto
por parte da imprensa catholica.

Julgue-se pois :
« Marolles, 7 de abril de 1898.
« Monsenhor,
«Uma sincera vocação tinha me

levado para o sacerdócio na religião
catholica, que eu acreditava ser a reli-
gião do Christo. Depois de longo
e profundo estudo do.s dogmas e das
instituições da igreja, fui obrigado a
reconhecer que jà não era catholico e
que não podia mais permanecer como
sacerdote.

« E' para mim um dever de lealdade
não conservar por mais t mpo a di-
recção da parochia que me confiastes.
Deposito hoje em vossas mãos a minha
demissão.

« Diante de Deus posso justificar-me
de que toda a minha vida sacerdotal
foi generosamente consagrada a diffun-
dir e a desenvolver nas almas o senti-
mento christão. E é para continuar
a mesma obra que separo-me da vossa
igreja, catholica, inas não christã.

« Que o Filho de Deus, que se revelou
ao meu coração ávido de verdade e
de vida, se digne consolar aquelles
que deixo. Mais tarde comprehenderão
a quão graves convicções obedeci.
Reconhecerão, como eu, que o próprio
principio da organização catholica mais
não é do que uma adaptação velada do
judaísmo e do espirito romano de
dominação sobre o principio christão
da piedade filial e da liberdade dos
filhos de Deus, e não me hão de còn-
demnar, se eu quiz libertar minha fé
e affirmar, contra uraa igreja cegamen-
te autoritária eoppressora, minha livre
consciência religiosa.

« Qne o Filho de Deus me dê consolo
a mim mesmo e me ajude. A separa-
ção (pie effectuo traz comsigo um rom-
p mento e dolorosos sacrifícios. O
dever, porém, édo homem, e o futuro
é de Deus.

« Pois que hei cumprido leal e sim-
plesmente o meu dev- r, terei confiança
em Deus, senhor do futuro.

« Rogo-vos, Monsenhor, que vos
digneis perdoar-me o pezar que vos
causarei, e receber a expressão de meus
Wui respeitosos sentimentos.

E. Bourdery.»

« Esta carta, diz o collega citado,
foi lida do alto do púlpito na igreja deMarolles e toda a povoação mandes-tou-se resolutamente a favor do seu
parodio. »

Signal dos tempos, diremes nós !

Extrahimos do Constância, de Buenos
Aires:

O Sr. A. François comrrmnica áL inihatton (pie, desejando estudar
por si mesmo os plienomenos psy-cincos que se produzem com interveiu-
ção da joven Renée, o médium dacasa mal assombrada de Yzeuresdirigiu-se ao chefe da familia Sa-bourault para expôr-lhe seus desejos e
pedir-lhe que se dignasse acceder ásua pretenção, transportándo-se com omédium para o seu domicilio.

O Sr. Sabourault negou-se ao pe-dido, dizendo que em aíguns dias jáparecia ter-se restabelecido a calmaem sua residência, e que não tinha a

preteneto de provocar o invisível papavel-o de novo começar suas persegui-
ções.

N'e,fse momonto o joven médium,
provido de papel e lápis, recebeu, porescripta mecânica, uma eómmunicaçSo
redigida em termos muito vulgares e
que vinha a dizer: «Se não fôrdes á
casa d'esse Sr., es<-a noite destruirei
tudo o que aqui tendes.»

Sr. Sabourault rendeu-se diante
d'essa ameaça, o ás oito horas da noite,
apresentou-se com sua mulher e sua
filha em casa do Sr. François. Or-
ganizada a sessão, cora assistência da
familia do médium e da do coramuni-
cante, obteve-se:

* levitação de uma mesa pesadis-sima, em contacto com os assistentes;
¦>' pancadas, que pareciam dadas

com um maço de madeira no soalho,
debaixo do assento do médium ;

3 • levitação muito accentuada, len-
ta e prolongada, de uma mesa de 4õ
centímetros quadrados, cora a qualestavam em contacto o médium e o
Sr. François. Para acompanhar a
mesa em seu movimento ascencional,
tiveram que levautar-se os que com
ella estavam em contacto. A pedidodo Sr. François a mesa desceu len-
tamente;

&' ruido semelhante ao que pro-duziria na mão de compridas e agu-
çadas unhas arranhando a face inferior
da mesa.

Todos esses phenomenos foram
obtidos na obscuridade, reproduzindo-
se, menos a levitação, á luz verme-
lha de uma lâmpada provida de cha-
mine photobicolor.

O spiritismo teve ingresso no gre-mio dos sacerdotes protestantes de
Christiania, com um estudo do Sr.
Eugênio Lenoir, int:tulado Spiritismo
e Christianismo, no qual os progressosdo spiritismo são reconhecidos, crean-
do para a igreja a obrigação de estu-
dar esse movimento.

Apezar disso, diz o citado autor
em outro ponto; « a julgarmos porseus fruetos, o spiritismo trouxe aos
seus sectários as luzes da razão e da
imaginação', que, sem elle, só mais
tarde teriam vindo. Fazendo, porém,d'elle uma revelação divina, entra-
ram em um caminho sem sahida e
que não é isento de perigos. »

Assim pensa o Rev. Lenoir.
Quanto a nós, porém, tomamos a li-herdade de divergir da sua previsão...

Falando do importante médium
David Duguis, que está fazendo furor
na Hollanda, disse o Dr. Anderson deGlascon, no The human nature, oseguinte :

« David sentou-se em uma cadeira,
ficando logo somnambulizado. Entrou
em conversação com seres para nós iu-
visíveis, depois dirigiu se ao cavalete,
tomou a palheta e os pincéis e come-
çou a trabalhar como um artista con-
summado. A esse tempo apagaram as
luzes, mas isso não o impediu de con-
tinuar.

«Reaccendendo-se as luzes, viu-
seque elle tinha pintado uma pii-sagem onde se mostrava um rio,
no qual navegavam diversos barqui-
nhose uma gondola òccüpadá portrês personagens. No faiido da paisa-
gèm, por entre a folhagem dos olmei-
ros, viam-se as torres de um castello.
Depois o médium guardou a palhetae os prmeeis, e despertou sem se
lembrar do que havia feito. Esse
facto foi testemunhado p >r muita
gente. >

O Sr. DwidR., conhecido nego-
ciante de Glasgow, viajando pelo Ca-

nada, passeava, em uma tarde de ve-
rfto.por entre as arvores de um bosque,
quando ouviu ao longe um canto po-
pular de seu paiz. Quiz conhecer o
cantor, aproximou-se e achou-se era
presença de um seu concidadão que,alguns annos antes, tinha roubado á
sua familia uma somma cousideravel e
fugido para o Canadá, para esconder-
see gozar do frueto de seu crime.
O Sr. David estava na índia, quandose deu o roubo que reduziu sua fami-
lia á miséria.

COMMUNICAÇÕES
Parece-nos esta secção o logar

próprio para a inserção dos versos
que abaixo vão ser JidoB, ateento o
seu caracter e a sua procedência.
Quanto á autoria que lhes é attribuida,
não temos duvida em acceital-a como
authenrica, bem que n'esta questão de
communicações, considerada a imper-
feição rudimentar dos meios de quedispomos ainda hoje para constatar a
sua authenticidade, sejamos de um.
scepticismo até certo ponto sulutare
que se apoia sobre aquella sabia re-
comraendação do Mestre, de que mais
vale rejeitar noventa e nove commu-
nicaçOes verdadeiras do que acceitar
uma frisa.

Não é, porem, eate o caso de quenos oecupamos. E no acolhimento que
julgámos dever dispensar á communi-
cação que damos a seguir, preponde-raram valiosamente o apreço e a de-
ferencia em que temos o médium quea recebeu—uraa senhora virtuosa quefaz da Bua faculdade um impolluto sa-
cerdocio—e o facto de não ter sido
provocada essa manifestação, dando-
lhe, por conseguinte, um valor de
credulidade incontestável a espontanei-
dade de sua producção.

Os versos resentem-se de uma certa
pobreza de estro, que, aliás, não é de
estranhar da parte de quem nunca se
revelou um bom poeta, no largo senti-
do da inspiração e do parnaseanismo,
mas apenas limitou-se a rimar alguns
motivos, em estylo pouquíssimo opu-
lento. As primeiras aextilhas, mesmo,
eão vasadas em um tom frouxo e inde-
ciso que não tem outro mérito senão o
da sinceridade. As ultimas, porem,revelam uma tal intensidade de amar-
gura, são por tal modo espontâneas
e sentidas— prece de nma alma
que se desola no olvido d'aquelles
sobre cujos destinos paira desvelada
e affectiva— que, lendo-as, não
haverá quem não se sinta pungitiva-mente tocado e não se volte, em um
impulso de amorosa solidariedade, paraesse desconhecido em que paira aquelle
espirito de bondade, exilado dos nossos
corações, mais do que em vida o fora
em terra alheia, enviando-lhe, na
uneção da prece, o carinho que elle
pe ie na singeleza da sua lyra pobre.

Quem estas linhas escreve,, enthu-
siasta desde moço, da forma repu-
blicana, como a mais perfeita consu-
bstaneiação da democracia, é insus-
peito para falar assim do velho
imperador, a quem a historia impar-
ciai ha de fazer justiça. Deixar, como
elle o fez em vida, o sinteresses e a
segurança da sua dyn stia á mercê
das investidas vigorosas ài novo
apostol.do político, exercido desas-
sombradamente, graças á sua longa-
nimidade .e tolerância, prestandoassim uma espécie de cumplicidade
tácita á tarefa dos demolidores do
seu próprio império, só podia ser aobra de ura imbecil ou de um santo.
E elle, não sendo um santo,foi, todavia,
um grande missionário até certo pon-to consc ente da sua tarefa, porque —
é preciso dizel-o — o velho imperador
conhecsia doutrina spirita, e, graça»á luz que n'ella hauria o seu espirito,
preparou-se, na doçura da resigna-
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eão ao seu próprio destino, para essa
dolorosa transicção em que o que elle
menos perdeu, e menos sentiu perder,
foi o seu sceptro de imperante.

Mais funda foi a dôr que o alanceou
ao ser proscripto d'esta terra em que o
«eu coração de filho palpitava e que
elle tanto amou que por ella quiz ser
coberto, mesmo em plaga estranha.
E' este abençoado céo que nos abriga,
sob essa constellação brilhante docinzeiro, symbolo de redempçâo e de
martyrio, é este grande e formoso
paiz que foi o nosBO berço e o seu cal-
vario, o que continua a fazer o objecto
do seu culto e das suas orações.
E é porque, indifferentes e desconhe-
cidos, os filhos d'esta região aben-
coada pelo Creador esquecem-se
d'aquelle á cuja tolerante bondade
devem largamente a sua libertação
política, que o seu espirito amoroso
8offre.

Vamos, pois, ao encontro da Bua
queixa e da sua terna advertência.
As preces que o nosso coração er-
guer, por elle, aos pés do Creador,
serão mais gratas ao seu espirito do

que as faustosas pompas que costu-
. mkm vassalos tributar aos reis ex-

tinetos".
O Reformador, dando publicidade á

communicação, que nada autoriza a
não attribuir ao espirito do velho im-
perador, julga por esse modo dever
contribuir para que ob sentimentos de
affecto latente, que existem em mui-
tos corações justos, sejam desperta-
dos e esse dever de fraternidade, que
temos para com todas as almas, seja
cumprido a respeito d'aquelle grande
espirito.

Eis aqui ob versos em questão ;
( JifíoebidoH em sessão spirita, na noite.

de S9 de junho de 1X96, pe.lu médium
.BatjBina de Souza..)

Como ave foragida
Que volta á várzea querida
Aa bellezas contemplar,
Volto & pátria estremecida,
Onde passei longa vida
A seus encantos gozar.
O berço meu delicioso,
Onde dormitei ditoso,
Vejo-o, sinto-o em fim !
E' a mesma bella fada
De Jesus abençoada
Que se sorri para mim ;

Os mesmos sombrios montas
Onde murmuram as fontes
Que me faiiam scismar ;As mesmas formosas plagasOnde se quebram as vagas
Do meu esrneraldino mar ;

O mesmo sol dardejante
Dourando o azul brilhante
Do mais puro e lindo céo ;
O mesmo luar formoso
Tremulando silenoioso
Da noite no escuro véo ;
Bellas e vastas campinas,
Semeadas de boninas,
Onde lindos passarinhou
Maviosos cantos «ntoam,
Que no fundo d'alma echoam,
Em seus delicados ninhos ;

A fresca brisa fagueira
Que esparge da cachoeira
As gottas d'agua d'anil,
Ferve nos peitos anhelo ;
... Tudo existe, ardente e bello,
No meu formoso Brazil.

Em nada vejo mudança :
Somente 6 morta a lembrança
Do meu nome outr'ora amado...
Oomo a llòr emmurchecida,
Pelo tufão destruída,
Foi pela ausência apagado.

É, proscripto em terra alheia,
Nem mesmo na branca areia
O meu nome escripto vi.
Hoje, espirito esquecido,
Das vossas preces banido,
.-0 eu nfio existo aqui !

PBDKO DE AliCANTAKA.

PAGINAS DE AKSAKOF
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Eu poderia, em rigor, contentar-me
com todos os testemunhos e detalhes
que me foram fornecidos, evitando
as-dm uma viagem a Helsingfors; mas
o caso de que se trata é de tal forma
extraordinário, de tal forma inacredi-
tavel e, ao mesmo tempo, tão impor-
tante, que eu considerei um dever não
desprezar nenhum meio para que a
investigação fosse o mais completa
possível. N'este ponto de vista, um
inquérito pessoal em Helsingfors me
parecia necessário, principalmente
pelas razões seguintes:

1? Antes de tudo era-me necessário
fazer o conhecimento pessoal d'aquel-
les qne foram as testemunhas do re-
ferido phenomeno, e sobre o testerau-

nho doa quaes a questão capital devia
8er resolvida: Teve elle logar ou não t

0 valor de um testemunho depende
certamente muito da competência
moral e intellectual d'aquelle que o
dá; era, portanto, essencial para mim
certificar-me d'isso. Sobretudo em
matéria de spiritismo é necessário
ser.se tão prudente como desconfiado.

Uma longa experiência n'esse domi-
nio me tem provado que os homens
mais Berios, mesmo dados ás sciencias
positivas, podem ver as coisas de re-
lance quando se trata do spiritismo.

O preponderante desejo de obter
certos phenomenos a todo o custo
tolhe algumas vezes todo o senso cri-
tico e o cega a respeito de tudo que
pode invalidar a realidade do pheno-meno. Era, po:s, urgente assegurar-
me se as testemunhas em questão não
eram pessoas enthusiastas, poucodignas de fé. A cada uma das teste-
munhas eu tinha a fazer um certo nu-
mero de perguntas afim de verificar
e completar o que me havia sido
affirmado por eBcripto.

2? Era essencial ver o própriolocal em que a sessão se realizara,
com o mesmo compartimento, a
mesma disposição de cadeiras, etc... •
porque, muitas vezes, as coisas mais
simples, que escapam ás descripções
mas que não escapam aos olhos, terão
o maior valor para a importância do
jacto.

3? Afim de fazer uma idéa perfei-tamente justa dos principaeB momeu-
tos d'essa sessão memorável, eu tinha
a intenção, uma vez uo local, de fazer

uma repetição, reconatituil-a tanto
quanto possível com o auxilio das
principaes testemunhas. O Sr. Sei-
ling (em casa do qual effectuou-se a
sessão) me prometteu a sua assistem
cia para esse fim, e a Sr. Hjelt teve
a gentileza de prometter-me fazer o
papel de médium durante essa sessão
simulada, com um vestido igual
ao do médium. Prevpleeendo-me
d'essa amável proposta, pedi lhe queencommendasse (á minha custa, bem
entendido) um vestido do mesmo
feitio, porque, n'este caso, o feitio do
vestido exerce ura papel bem signi-
ficativo, como veremos.

4? Emfim, era para mim de grande

importância fazer uma idéa exacta da
quantidade de luz que havia n,easa
sessão e do modo por que a claridade
se produzia Sabemos, quanto ás duas
janellas do quarto, que a cortina bran-
ca de uma das janellas estava corrida,
emquanto a outra se achava erguida.
Oonvinha, pois, tomar em coüside-
ração a espécie e a quantidade de luz
que podia provir de fora; a porção
de luar menor poderia modificar
muiso a questão da claridade. Mus,
segundo as informações colhidas, a
sessão effectuou-se quando não havia
luar. Eu devia, poia, fazer a minha
viagem quando a lua se achasse n'e8sa
phase. Foi o que fiz, indo a Helsing •
fora em 18 de fevereiro de 1894, lá
chegando no dia seguinte, depois de
um trajecto de 14 horas, bem pouca
coisa, se não fosse estar eu sujer&o a
algumas enfermidades que tornam ai
rainhas viagens extremamente pe-
nosas.

Fui immediatamente á casa do Sr.
Seiling, que me apresentou logo á sua
esposa.

Receberam-me com a maior cor-
dialidade; haviamos já trocado tantas
cartas que até parecíamos amigos de
longa data.

Sem perder tempo, passámos ao
quarto onde se realizara a sessão e
onde tudo havia sido disposto do
mesmo modo que durante ella. Ahi
achei o mesmo biombo, ou comparti-
mento, coberto do mesmo modo pela
cortina; dentro do compartimento
assim formado, a cadeira sobre a qual
a Sra. d'Esperance tinha estado sen-
tada durante a sessão. Dos dois lados
foram dispostas em seus logares re-
spectivos todas as cadeiras que ha-
viam sido oecupadas pelos membros
do circulo.

A primeira co:sa que me chamou
a attenção foi a exiguidade do local,
onde as quinze cadeiras dos assisten-
tes difficilmente encontravam logar,
e sobretudo a ausência de espaço
entre o médium e os seus mais pro-
ximos visinhos; os joelhos e os pés de-
viam preencher tudo o que estava livre
nesBe espaço. Eis uma circumstancia
de grande valor, porque ella afasta,
logo á'primeira vista, toda possibili-
dade de fraude.

FOLHETIM (20)

CASAMENTO E MORTALHA
POR

Primeira Parte
XX

O palacete do commendador Muniz,
nas Laranjeiras, estava por dentro e por
fora illuminado, e no vasto pateo as mais
ricas libres accumuladas, annunciavam a
multidão de curiosos que os grandes da
terra, grandes pela riqueza e grandes pela
posição social, aflluiam aos dourados sa-
lOes do argentario commendador.

A' medida que chegava ao largo portão
uma d'aquellas brilhantes carruagens, a
multidão abria alas, que cerravam-se
n'um momento, como as águas de um
lago batidas por um corpo pesado.E tao depressa unia-se aquella massa
humana, uns tantos do meio delia erguiam
a voz, como arautos, para annunciar aos
ignorantes a quem pertencia o fnustoso
trem, qual a origem da sua grandeza,como se mantinha na alta posição, a bis-
toria, em summa, de toda a sua vida, era
que se destacavam episódios burlescos de
fazerem rir a toda a gente, e escandalosos
de fazerem toda ella cuspir de nojo.

Era o jury do povo pequeno, a cujo uere-
dictum, sem que o suspeitassem, estavam
sendo suhmettidos os grandes do império,
que passavam por elle sem o ver.

Oh! si«n; a opinião G sempre soberana,
plaina por »*ima dus mais altas cabeças e
pena 6 que nfto seja também sempre llr-
muda nu justiça.

La dentro do palacete tocava-se, dança-
va ue o cantava-se; todo? eram contentes,
t^dos felizes; mas ca f6ra, no meio da
rua, apenas illuminada pelas irradiaçõesfl
das luzes da festa, havia muita gente que ¦

divertia-se mais, porque éum" gosto assis
tir ás festas em plena liberdade, e porque
é sempre grato ao coraçfto humano ter
oceasião de morder, resguardado pelo ano-
nymato, os que se julgam com o direito
de pisal-o.

Já estavam quasi extinetos os commen-
tarios, por nfto apparecerem mais convl-
va»; e eis que surge um eoupé bem novo
e bem aceiado, porém de modesta ca-
tadura.

—Olá ! bradou um dos sábios na scien-
cia heráldica da terra; quem será aquelle
que vem tfto fora de horas ?

Pela libre nfto 6 coisa conhecida, e
pelo trem nfto passa de um burguez que
quer mas nfto tem geito de apparecer.

Nfto é isto, nfto 6 nenhum burguez,
bradou outro, que tinha melhor olho. O
carro 6 de cocheira e quem vem nelle sfto
osirmftos siamezes: doutor Juho e doutor
Martim.

—Fazem mal, exclamaram muitos, em
vir confundir-se com os nossos fidalgos
sujos, elles que sfto almas tfto limpas.

—Qual o que! exclamaram alguns;
quaes almas limpas ! Sfto tfto sujos como
os outros, e 6 por isso que se entendem.

—Nfto tem razfto; elles sfto os médicos
dos pobres.—Sfto médicos dos pobres; mas um
delles esteve a esfolar os pobres na Cama-
ra Municipal onde encheu o baudu-
lho.

—Que ingratidão ! O doutor Júlio a ba-
tér-se pelo interesse do povo, e o povo a
dar razfto, contra elle, aos que realmente
o querem esfolar !

Era bom que nfto lêssemos os jornaes,
onde vôm todos os dias as suas velhaeadas!

—fe lêem os jornaes, hfto de ter lido
também o que elle tem escripto, sem re-
plica; porque elle demonstra que a guerra
que lhe fazem Ô porque tem querido cor-
taras unhas ás harpias municipaes.

—E'— 6; afastal-as da carniça para to-
mal-n só para si.

—8e assim fosse, elle estaria rico.
—E quem sabe se o nfto C ! . . .

A discussfto foi se azedando, at<3 deixa-
rem o moço, que esteve em causa, dia-
cutido em bem e em mal, e passarem a
se bater directamente uns contra os ou
tros: os que o julgavam mal e os que o
julgavam bem.

Foi uma algazarra infernal, que dir-se-
hia um tumulto; mas, no auge da inesn-
descenda, um gaiato lembrou-se de bradar
com toda a força de seus pulmões: uviva
sua Magestade o Imperador ! », e tal lem-
branca, provocando geral hilaridade, foi,
como se diz, água fria na fervura.

A multidfto, volúvel como toda a mui-
tidfto popular, como la dana, do Pigolctio,
esqueceu o pobre ex-presidente da Cama-
ra e somente cuidou de penetrar,com olhos
de Iynce, nos salOes do palacete, onde fer-
vilhava, pela musica e pela dança, em ca-
lorosa animaçfto, o que havia de selecto
na sociedade fluminense. Era uma tem-
pestade n'um copo d'agua.

A razfto de todo aquelle reboliço era o
anniversario natalicio da filha do com-
mendador Muniz, a bella e encantadora
Elisa, que completara os quinze annos e
vinha tomar logar entre as flores mais se-
lectas do jardim da corte, ou entre as
mais brilhantes estrellas da constellaçfio
fluminense.

Elisa, entrando no grande mundo, ao
mesmo tempo que entrava na puberdade,
nfto trazia uma alma virgem de todo o
pensamento mau e de sentimentos im-
puros.

Creada no seio de uma familia rica, que
do mundo sO adorava os prazeres, pelos
quaes sacrificava os mais santos deveres,
a menina aprendeu a considerar a vida
um delicioso passatempo, em que tudo o
que dá gosto deve ser satisfeito, e tudo o
que contraria os instinetos naturaes deve
ser repellido.

Sua natureza, mais propensa para o
mal que para o bem, nfto encontrou o mi-
nimo correctivo na educação que lhe de-
ram os que, todo oecupadoscom as vaida-
des mundanas, nunca sequer pensaram
na responsabilidade que pesa sobre os

I pães, a quem oa filhos sfto confiados para
encaminhai-os ao bem.

Elisa era, desde a mais tenra idade, ca-
prichosa de quebrar a paciência de um
santo, vaidosa de fazer vergonha aos pães,.se pudessem ver-lhe os defeitos, orgulhos*
de (ornar-se repulsiva as suas própria*amigas.

Estus três falhas no caracter de um ho-
mem arrastam-n'o á perdição, quantomais no de uma mulher, destinada a ser
mfte de familia, fonte onde tem de beber a
virtude ou o vicio, a honra ou a prostitui-
çfto, a salvação ou a perdição, uma gera-
çfto de que procederão innumeras gera-
çoes.

O capricho, a vaidade e o orgulho, prin-cipalmentç na mulher, cuja delicada or-
ganizaçfto a torna mais sensitiva, sfto ger-mens de vícios e paixões que empanam
os olhos d'alma e nfto lhe permittem ver
das coisas que a cercam senão a face mais
grosseira, mais impura, mais ignóbil.

Com effeito, aquella mocinha, entregue
áquelles viciosos sentimentos e descuidada
de qualquer ensino e exemplificaçfto pa-terna, já tinha no coraçfto o veneno quecorroe » mulher perdida.

' ra uma alma humana em corpo de
anjo, um la«o da superfície crystalina, em
cujo leito revolviam-se nojentos animaes!

Nem um principio de religião e de mo-
ral tinha ninho n'aquella pobre alma,
que nfto se òontinha senão pelo respeito
ás conveniências sociaes, frágil laço quese rompe facilmente na hora da tentação
e aos ímpetos de uma natureza fogosa.

Elisa era o que a fizeram seus pães,
que, aliás, muito a amavam: uma flor mi-
mosa que podia embalsamar com seus
perfumes todo o ar em torno, mas que o
mundo, ondb penetrou n'aquella noite, fa-
cilinente faria eiumurchecer e desfolhar-
se, e ser atirada aos charcos, pelo vento
das paixOes humanas.

E para ella ti.das aquellas homenagens!

(Continua)
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Antes de tudo a Sra. Hjelt pro-
«edeu á transformação de suatoilette,
com o vestido branco, á moda princi-
pisca, que ella fizera confeccionar a
pedido meu.

Assim que ella se vestiu, iniciou-me
nos segredos d'eFsa toilette e fez-me
comprehender porque a explicação
dada pelo general ISederholm carecia
de fundamento, isto é, porque, collo-
cando-se atraz da cadeira, não Be po-
deria cobril-a cora o vestido para fazer
«rer que o médium est-u-a sempre
no seu logar. O facto é que o vesti-
do não se desabotoa, npm por diante
nem por detraz, e que elle precisa ser
enfiado por cima, abrindo-se d'ahi até
á cintura somente.

Alem d'ii-80 esse vestido precisaria
de um forro completo de alg1 dão, ao
qual fosse cosido, porque, a não ser
assim, o tecdo, extremamente fino
do vestdo não resistiria. Eis o que
toma impossíveis todas as frau-
des suppostas; e eis também como as
explicações inventadas arbitrariamen-
te, sem i íveBtigação exacta da coisa,
desvirtuam um facto que nos parece
inverosimil.

Depoip d'essas explicações sobre a
toil -Ue, que era de um gênero novo
para mim, procedemos á repetição da
sessão. A Sra. Hjelt lomou o logar do
médium, e as tesiemunhas os ac us
logares reBpect;vos : o Sr. Seiling á
esquerda, a Sra. Seiling á direita, a
Sra. T;ivaststjernaá esquerda do Sr.
Seiling (o capitão Toppelius ausen-
tara-se de H lsingfum). Terdo em
mão a descripção detalhada da ses-
Bão, feita pelo Sr. Hjel , comecei a
lel-a. A' medida que eu lia, interro-
gaya as testemunhas a respeito de
todoB os incidentes da sessão, comple-
tando a descri| ção com umarepresen-
tação figurada de todos os momentis
os mais interessantes e os mais nota-
Teis.

A Sra. Hjelt deu-me, como respos-
ta e representação, todos os detalhes
com uma tal precrão que bem se re-
conhecia que ella observara bem tudo
o que reproduzia immediatamenre a
pedido meu, e sem que sua memória
a trahisse em coisa alguma.

Sua narrativa a respeito d'essa ses-
são se achava exacta em todos os
pontos; não tive a ajuntar senão alguns
pequenos detalhes que se acham nas
notas. Assim, p >r exemplo, collocan-
do-ae atraz da cortina, e colh can-
do-se a Sra. Seiling no lojjar do
médium, a Sra. Hjelt reproduziu, com
uma fiel precisão, o incidente da ap-
purição da mão, arrancando o lápis e o
paptIdas mãos do m« dium. Por diver-
sas vez^s fiz esta pergunta :

—N'esse momento vistes bem o me-
d;um ro seu logar e as suas mãos se-
gurando o papel ?

Ao que a Sra. Hjelt respondeu sem-
pre com uma affirmação completa.
Este incidente é da mais alta impor-
tancia, porque, estabelecendo o facto
maravilhoso e inaceditavel da mate-
rialização, implica a possi bi idade de
um outro facto também, e igualmente,
maravilhoso e inacreditável: a desma-
ierialização. Quando chegámos a este
ultimo incidente, a Sra. Hjell tomou
o logar que ella realmente occupava
na sessão, e mostrou-me corao, le-
v?da por viva curiosidade, se apro-
ximara n^s^e monrmto do me-
dium, do qüiil a separavam apenas
umas dez polegadas, sobretudo quandose inclinou para vel-o de mais perto.Appliquei-me a estabelecer qual a
differença que a Sra. Hjelt poderia
observar no aspecto do vestido do me-
dium durante a deFapparicão daB per-
na?, como era testemunhado pela Sra.
Seiling. A Sra. Hjelt, estando sen-
tada a um angulo differentedo da Sra.
Seiling, não poude naturalmente ver o
perfil d i vestido do médium que se
desenhava nitidamente á vista da Sra.
Seiling; a claridade também vinha em

auxilio d'esta, cahindo de lado, no an-
guio direito, o que não succedia com
a Sra. Hjelt, visto ter diante de si o
fundo negro do gabinete.

Muitas outras questões que eu pro-
puz á Sra. Hjelt, por carta, foram de
novo reiteradas e dacutidas.

Cada uma das três outras teetemu-
nhas foi igualmente interrogada por
mim sobre 03 incidentes que me-
lhor poderiam ter observado; assim o
foram o Sr. Seiling e - a Sra. Tavas-
tstjerna sobre a apparição da mão
do seu lado—u'a mão direita ao lado
esquerdo do médium, e a uma altura
considerável, provando que somente
poderia pertencer a um? forma humana
em pé e collocada por detraz da cor-
tina. Finalmente, o Sr. Seiling tam-
bem foi interrogado, bem entendido,
sobre o incidente da de.materialização
que elle poude observar muito cuida-
dosamente: pedi-lhe que rae mostrasse,
na prapria cadeira, de que modo elle
a tinha tacteado com as mã >s, a pe-
dido da Sra. d'Ksperance, e elle me
mostrou ia o meticulosamente.

Urna coisa falta ao vosso teste-
muüho, disse eu ao Sr. Seiling. Por-
que 1 ão vos certificastes, pondo a mão
atraz da cad ira, de que o médium
uão Be achava ahi ?

Essa idéa nãome podia occorrer,
respondeu o Sr. Seiling; pois, porque
iria eu procurar a S.a. d'Esperance
atraz da cadeira, quando eu a via di-
ante de mira, sentada na dita cadeira ?
Não deveiB esquecer que n'e?sa oc-
ca<ião dei uma vez de beber á Sra.
d'Esperance, conforme o seu pedido,
permittindo isso que me assegurasse,
com mais certeza í inda, de que ella
estava no seu logar.

A isso nada pude replicar. A Sra.
Seiling, por Bua vez, também foi mi-
nuciosameate questionada por mim
sobre os detalhes do seu importante
testemu' ho, os quaes ella confirmou
em to.íos ob pontos, e principalmente
sobre o seguinte : «que o vestido do
médium (saia), depois de ter pendido
verticalmente sobre a cadeira, havia
retomaoo pouco a pouco as dimen ões
e os contornos que deviam correapon-
der á reapparição daB pernas e dos
joelhos».

Durante quatro horas fatiguei e=sas
quatro pessoas com a rainha l^itera,
questões e réplicas, e adquiri uma con-
vicção profunda de que tudo se havia
passado exactameiue como me foi
attestado por escr pto.

Para proporcionar »os leitores uma
orientação n é.lior sobre a narrativ-
d'e-sa sessão, ped; ainda ás pesa
soaa presentes que se reuni sem mais
uma vez, e tirei photographias a pro-
posito los inc dentes mais notáveis,
afim de servirem de illustração ao
meu artigo.

(Coniinrta)

J. 13. ROUSTAliNG

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo üallicns, Marcos e
Lucas

MUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA
« lí' o ex/itrilu que vivtficn ; ft

carne de na>U s.-rvH :
as palavras quo Tos digo suo

efpvtlo t* vida. •

mata, e o espirito
Joüo, VI, ?

« A letra
vivillea.

(Pm]»; 2* epístola »»¦ Crintii o*, c. III v. 6

CAPITULO II, VERS. 8 — 20

Os Pastores

(Continaação)
N. 37. POR ESTAS PALAVRAS do V. 16

iDcpoin que ou anjos se reúrart.m para
o céo*, deve-sh entender: Depois quo

oa bons espi ri toa so afastaram para o es-
paço e deixaram de ser visíveis para os
pastoreu?

«Sim; ma-; ha uma explicação mais
exacta e mais precisa: depôs que o
estado de extasis em que estavam os
pastores cessou e que supportaram
de novo o enclausuramento na carne,
deixaram de ver.»

N. 38. Que se deve entender por esta ex-
pressão «o céo», diante de Deus e para
Deus?

«Amados filhos,não procureis n'esta
palavra, de que o homem tem abusado,
a imagem de um logar determinado
encerrando o Senhor.»

«Quão pequeno é o espirilo do ho-
raem para ter querido restringir o in-
(mito no co, como um potentado em
osu palácio !>

«A vós que não podeis fazer uma
idéa da immensidade sem limites,
como explicar Deus, seus attributos,
sua grandeza? »

«Não podendo definir semelhante
ideal, alguns homens, cujas idéas se
dilatavam além das do vulgo, quize-
ram fazer Deus tão grande que aui-
quilaram a sua personalidade.»

«Outros, encerrados na esfcreiteza
de seu cerebro,fizeram no tão pequeno
que as suas igrejas são demasiado
vastas paaa o conter.»

«Tomai o termo médio entre essas
duas bypotliesea* Deus é,naimmen-
8idade, o infinito, espirito de tal ma-
neira puro, de tal modo subtil que
muito poucos eópiritos podem vel o,
de tal modo extenso que irradia
em todos os logares sem jamais se ãivi-
dir, conservando assim a sua indivi-
dualidade. »

«Para intelligencias limitadas corao
as vossas, a única comparação mate-
rial que poderaoB fazer de Dhus é o
sol que xo* alumia, centro único parao vosso mund (é um ponto de cora-
paração). derramando a luz, o calor,
a fecundi ade, quer appareça aos
vossos olhos em todo o seu es-plendor,
quer esteja velado pelos snn brios va-
pores que se elevam do vosso solo.»

«O Senhor, ponto individual e cen-
trai no infinito, em volta do qual gra-
vitam todos ob mundos, todos os uni-
versos, derrama sobre todos o seu ca-
lor, a 6ua.luz. mas bem poucos go-
zam da vista de seus raios luminosos!»

«Os vapores da terra, que sobem de
vossas almas culpadas, formam entre
vó> e elle uma atmospliera espessa,
atravez da qual ;ilgun3 raios passamuma ou outra vez como os do poI atra-
vez das nuvens após uma tempestade,
para vos recordarem que logo queessas nuvens se tiverem dissipado, a
sua luz b ilhará acima de vós, em toda
a sua pureza.»

«Palavra humana, que podes tu
com este vocábulo «Dei.s» para ex-
primir o ideal, o immenso, o infinito,
o eterno ? 1»

« O cêo é a iraraensidade sem íuni-
tes, na qual todo ser se move paracheg ir ao centro attractivo — Deu',
aos | és do qual tudo o que ó perfeitovera agrupar-se.»

«Dar-vos-herro3 mais tarde, quando
fôr chegado o momento, as explica-
ções que deveiB receber sobre
Deus.» (1).

N. 39. Em face do v. 17, quaea sao o
sentido e o alcance dos vv. 1S e 19?

«A apparção, aos pastores, do
«anjo», drpois a de-se grande corpo
do exerc to celeste», — a narrariva,
pelos pastores, do que tinham visto e
ouvido, tiveram porobj ctoe por alvo
escl irecer cada v< z mais os homens
e desenvolver a attençãò e as medi-
tacões de Maria sobre a importância e
a natureza de sua miss.io, e confirmar,
para todus, que esse menino, que

Deus lhe confiara e de que eVa se jul-
gara mãe por uma operação divina, era
o Christo,isto é, o Messias promettido,
annunciado peíos prophetas da antiga
lei.»

(Continua)

LIVROS SPIRITAS
Vendem-se na Urraria da Federação Spirita Brazi'

leira, rua da Alfândega n. 842,2. andar:

O livro nos espíritos, por AUan Kar-
dec, oncad. (peso 600 grama.)  5$000

O livro nos Médiuns, por Allan Kar-
dec, encad. (600 grama)  5Í0OO

O Evangelho segundo o Spiritismo,
por Allan Kardec, encadernado,
(600 grama)  5$000

O Céo k o Inferno, por Allan Kardec,
encadernado (600 grama)  5$000

A Genf.se, por Allan Kardec, encader-
nado (600 gram.)  5$00 0

Obras 1 osthumas. por Allan Kardec,
brochura  8$50O

O que É o SpiritismoeNoções ei.emen-
Tare., do Spiritismo, por AUan Kar-
dec,brochura (i.o grama)  ?$000

Preces do Kvangelho, por Allan Kar-
dec, brochura (50 grama)  18000

Spiritismo, estudos philoaophicos, por
Max, brochura (H00 grama)  2$000

Spiritismo e PosmvraMO. drama, por
José Balsamo, brochura (800 gram3).. 2$000

O HOMEM ATRAVEZ DOS MUNDOS —80lu-
cüo do problema religioso, por José
Balsamo, brocb. (200 grama)  2$00*

Le professeur Lombroso et le Spiri-
TISME, analyse feita no Reformador
sobre as experiências do professor Lom-
broso, brochura (150 grama)  1$000

Historia dos povos da antigüidade
BOBO PONTo DE VISTA SPlRlTA.pelO Ma-

rechal Ewerton Quadros, brochura ( 760
grams.)  .$000

Os Astrob, estudos da Creação, peloMarechal Ewerton Quadros, brochnra
200 gram8)  8$000

Dialagos spiritas, brochura (150
grama)  $300

la Casa Embrujada, por Lue dei
Alma, brochura (150 grama.)  I$000

EL NINO EXPOStTO. por Luz dei Alma,
brochura (150 grms.)  1$000

Pactos spiritas observados por
t rookes e outros sauios, brochu-
ra (200 grama.)  3&0W

Deus na natureza, por C. Flammarion,
encadernado (700 grams)  6$000

Pluralidade dos mundos habitados,
por O. Flammarion, encadernado (6U0
grams.)  6*000

Os mundos imaginários a os mundos
REAES. por C. Flammarion, encadernado
( 700 grama.)  5$00q

Urania, por C. Flammarion, encadernado
(400 grams)  8$00O

Lümen, por C. Flammarion, encadernado
(60(1 grama.)  5|000

A Casa de Deus, por Júlio César Leal,
brochura (200 grama.)  3$000

COLIECÇÕES ANNUAKS DO Reformador,
desde 1887 a 1896, cada anno (450
grama.)  8$000

TRAITÉ "El.ÉMENTAIRE 
DE LA M\GIE

pratique, por Papua, volumosa bro-
chura com gravuras (1.200 grama,)... 23$000

Retratos de Allan Kardec em ponto
GRANDE  7$00<>

RETRATOS DE KARDEC EM PONTO PEQUENO 28000

Remessaa de livros pelo correio pagam o porto
da 0 rs. por 50 grama, alem de 2nf> ra. para
registro de pacotea até 2 kiloa. 08 pedidos devem
ser dirigidos a João L. de Souza.

(1) Ver Bt. Jo&o, n. 11.

0BR1S SPIRITAS
Acabam de chpear e achati-se á venda na Urraria

da Federação Spirita Brasileira á rua da Alfan-
dega n. 8 2, 2.- andar, as seguintes importantes
0bra«de publicação recente em lingua portugueza:
Depois da mo-ite, por Léon Denis, bro-

chura (5»o grain.)  8$50O
Idem. cartonado (550 grama.)  4$60q
O porque da Vida. seguido das Cartas

de IjWater, de uni Catiikcjsmo spi-
RITA O fio lim METHODO IMItA INVÉS-
TiGAçõKS SPIRITAS, por Léon Denis,
brochura (150 grams)  l$50o

Oiovana. bello ocaptivante romance spi-
rita, por Leon Denis ^folheto)  $500

MinETTA, romance Bpirita. por Elia Sau-
vage, eartouado (800 grama.)  8$000

Os pedidos dovem ser dirigidos a João L. de
Sotua.
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ASSIGNATURA ANNUAL

Brazil  6$000
PAGAMENTO ADIANTADO

PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE
CADA MEZ

fi»a<:i&g3»»fico iuvci^ucio:vfi.4£-iM

ÓRGÃO DA FEDERAÇÃO SPIRITA BRAZILEIRA r

ASSIGNATURA ANNUAL
Extrangeiro  7$000

PAGAMENTO ADIANTADO
'UBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE

CADA MEZ

Toda correspondência deve ser dirigida a PEDRO RICIÍARD — Rua do Rosário n. 68.
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0 MÉDIUM CURADOR

A mediumnidade curadora é uma es-
pecie da mediumnidade em geral, que
nem todos possuem, porque só a pode
ter quem é dotado de certas disposi-
ções orgânicas, como as que dão ao
cão a propriedade do faro, aos felinos
a de ver nas trevas, aos opliidios a
de secretarem o veneno.

As disposições do espirito não são
indillérentes á posse d'essa mediurani-
dade, como de outras.

Um espirito que foi medico em
passada existência, é, se as disposi-
ções orgânicas de seu corpo o perinit-
tem, um médium receitista e, porven-
tura, curador.

Neste caso, porem, como em todos
de mediumnidade, o maior grau de
progresso do espirito do médium, es-
pecialmente sua fé, determinam maior
desenvolvimento mediumnico.

Foi pela fé que Jesus produziu eu-
ras miraculosas ; e elle o disse : todo
o que tiver fé fará outro tanto.

Decorre d'ahi que o incrédulo não
produzirá curas mediumnicas, e que o
verdadeiro christão as produzirá ma-
ravilhosas, se fôr animado de fé viva.

Como, porem, se operam as curas ?
Um facto sobreleva ífeste impor-

tante estudo : o de debellar-se qual-
quer moléstia ou defeito congenital e
accidentaljsem applicação de remédio,
pela simples apposição das mãos, ou
pela água preparada com jactos sec-
cos, também das mãos.

Será uma virtude do médium ?
A' razão repugna acceitar semelhan-

te hypothese, que redundaria em ser
curador toda a pessoa virtuosa, e, ain-
da mais, porque, em tal caso, o sim-
pies desejo do que possue tal virtude
dispensaria todo o trabalho manual.

Uma qualidade moral servir de re-
médio para curar uma moléstia do cor-
po, é irracional.

O spiritismo explica satisfatória-
mente como mediuninicamente se eu-
ram as moléstias orgânicas.

No oceano fluidico— fluido cósmico
universal,—que envolve todos osmun-
dos, tiram os germens todos os seres
da creação, e cada um os elementos de
que derivam suas propriedades.

E' ahi que os seres do reino mine-
ral, do vegetal e do animal, bebem os

princípios medicamentosos, de que a
sciencia extrai os remédios para as
moléstias.

O homem, por seus processos scien-
tificos, não alcança senão esses seres
materiaes, de que extrai o elemento
cósmico ahi contido.O médium,porem,
pelos processos de sua mediumnidade,
alcança a fonte dos princípios elemen-
tares medicamentosos, e os attrai,
como o iman attrai o aço. E os at-
trai; mas como, sem os ver, sem
meios de os apreciar poderá fazer a
escolha dos que convém á cada moles-
tia ? Como saturar a água dos que são
precisos para o caso, e não de outros ?

Assim como o receitista rece-
be de alto espirito a indicação dos
remédios que deve empregar para
cada caso ; assim, do mesmo modo,
são altos espiritos que fazem a escolha
dos fluidos que o curador emprega ;
e a palavra médium diz claro que elle
é transmissor, e é para merecer esse
auxilio superior que elle precisa da
virtude da fé.

Aqui, temos a cura produzida, não
por effeito moral, como na hypothese
que recusamos, mas por effeito phy-
sico, apenas differente do que produz
o medico incarnado, por ser empre-
gado o principio medicamentoso em
sua essência original, ao passo que o
medico emprega o mesmo principio
incorporado á matéria bruta dos seres
dos três reinos da natureza.

A acção medicamentosa é sempre
de caracter fluidico. Nosso organismo
extrai o fluido da substancia que
lhe é applicada : do tartaro,por exem-
pio, extrai o principio fluidico que
tem a propriedade de fazer vomitar ;
do aconito, o que tem a propriedade
de fazer suar ; do grillo taipa, a que
actua sobre os rins, e assim por dian-
te.

Pois bem ; o médium curador em-
prega esses mesmos princípios, em sua
essência, sem precisar do tartaro, do
aconito, do grillo.

E eis como se operam as curas me-
diumnicas, pelo mesmo modo como as
médicas, e por effeito da mesma lei.

NOTICIAS
CREAÇÕES DA VONTADE

Ba muito tempo já, tivemos o feliz
ensejo de. proporcionar á attenção dos
nossos confrades a leitura de uma curta
serie deartigos,oti melhor, de pequenos

trechos de um trabalho,verdadeirUmen-
te digno de meditação e de estudo,que
fomos buscar ás columnas, sempre in-
teressantes, do nosso colíega Lc Pro-
grès Spirite, de Paris. Intitulavam-se
esses escriptos « Estudo das forças
psychicas»,e tinham por sub-titulo «Os
pensamentos são actos»; e, tanto quan-to pudemos verificar pelo testemunho
de vários confrades, produziram uma
impressão sympathica e foram objecto
de lisonjeiras apreciações.

Ensejo igual se nos otferece agora
de entreter os nossos leitores com uma
publicação sobre o mesmo assumpto, e
desta vez o encontramos magistral-
mente tratado, não obstante a sua
forma apparentemente ligeira, nas co-
lumnas do excedente periódico Revue
Scicutijique et Morale du Spiritisme,
dirigido pelo nosso eminente confrade
Sr. Gabriel Delanue. De facto, na sua
edição de novembro próximo, sob a
forma de communicação spirita e na
sua secção intitulada Opiniões, o refe-
rido colíega apresenta um estudo, a
todos os respeitos interessante, acerca
das creações iluidicas por meio da von-
tade, tendo sido essa questão propôs-
ta aos invisíveis do espaço nos se-
guintes termos :

«Quereis dizer-nos qual é a vossa
opinião acerca das creações Unidas
pela vontade ?»

A resposta foi a que os nossos leito-
res encontrarão em secção especial,
sob a epigraphe Grciçãcs da vontade,
e sobre a sua importância julgamos
inútil insistir.

A elevação dos conceitos, a clareza
e concisão na exposição do assumpto,
mais do que simplesmente a^sua ori-
gem espiritual, dão a esse trabalho
um valor e uni mérito indiscutíveis,
attestando a superioridade da sua ori-
gem, e confirmando uma vez mais
que Iodas as vezes que nos pomos
ao trabalho com o desejo sincero de
aprender e illuminar *no nosso espi-
rito, que não com o intento vulgar de
colher communicações sem nenhum ai-
cance ou utilidade verdadeira para os
nossos irmãos em humanidade, não nos
falta a assistência benevola e sempre
solicita dos luminares do espaço.

Que a nossa ignorância e a nossa
fraqueza saibam tirar desses factos en-
sinanientos proveitosos.

Convidamos os nossos confrades á
leitura das «Creações da vontade».

Conta o Seguinte o MonUcur, de Bru-
xellas, extraindo da conferência feita pelo
Sr. Olíeret no Jardim de Acclimaçao, de
Paris :

Uni oflicial da marinha francéza, en-
contrando um médium que lhe diziam po-
der fazer apparecer a pessoa, mesmo viva,
que se desejasse ver, pediu-lhe que o fizes-
se ver uni seu amigo, (pie se achava em
Londres. O facto deu-se, e a materializa-
çfto foi tfto perfeita (pie o oflicial com toda
effusao apertou a mao do amigo, ficando-
lhe na mao o annel que este trazia.

No dia immediato foi elle a Londres e
perguntou ao outro o (pie sentira no dia
anterior. Este lhe respondeu que sentira
invencível somno e que, dormindo, per-
dera o seu annel, sem poder explicar
eomo.

Um medico da cidade de Pomeramia
tratava de unia senhora cuja enfermidade
lhe fora impossível diagnosticar. Uma
noite sonhou elle estar lendo uma brochu-
re na qual encontrava o tratamento que
devia empregar. Fel-o e a enferma sarou.

Ficou-lhe na mente a pagina da bro-
chura em que fizera esse achado.

Dois annos depois, lendo uma brochura
que acabava de ser publicada, elle eneon-
trou,na mesma pagina que tinha visto era
sonho, o tratamento que havia applicado.

O Dr. Bois llaymond, que referiu esse
facto, concluiu que se deve pôl-o de lado,
porque a sciencia nao o pode explicar.

Achamos precipitada easa decisão ; o
campo da sciencia 6 muito mais vasto do
que O que está hoje ollicialmente admitti-
do. Nao podia o espirito do medico, por
oceasião do somno do seu corpo, ser leva-
do a casa do auctor da brochura que só
dois annos depois veiu á luz da publicida-
de, e ahi ter lido aquillo que lhe convinha
para praticar uni bem ?

Quanto á coincidência daa paginas,pode
ter sido um facto dc previsão de seu guia,
com o lim de auimal-o a proseguir e trana-
pôr as raias da sciencia ofTleial.

O Sr. J. Alexandrow couta o seguinte,
no Rebus :

Tendo terminado seus estudos em Ja-
rosla^foi elle cursar a Escola Polytechni-
ca de Jiiga, mantendo sempre assídua
correspondência com sua íhàe.

Uma vez estava elle escrevendo, quan-do sentiu-se muito perturbado, fugindo-
lhe todas as idéas, sú lhe ficando no pen-saniento Jaroslaw o sua mae. Machiual-
mente tomou um lápis e poz-se a rabiscar
uma folha dc papel. Passado o incornmo-
do, elle concluiu a carta ; e então olhando
para o papel coberto de rabiscos, poudeler em grandes caracteres: «Soífro mui-
to.» Passou um telegramma íí sua irmã, e
esta respondeu-lhe : «Nossa mae muito
mal ; já nao ha perigo de morto.»

sao avisos, factos seguidos deraonStran
do a existência do muudo espiritual e sua
communicação reciproca e constante,quer
entre desincarnados e incarnados.quer dos
incarnados entre si.

A VOZ DA CONSCIÊNCIA
O-abbade Victor Charboiinel dirigiu ao

arcebispo de Paris a seguinte carta :
«Eminência : consagrando minha exis-

tencia Ti igreja, na ardente sinceridade de
minha juventude, pensei dal-a a Deus.
Numerosas e tristes piovas, porem, me
reduziram & convicção desconsoladora de
que servir á igreja, ou aos homens queentre nó,s pretendem" governal-a,nao 6 ser-^
vir a Deus.Por isso,para fugir a um doioro
so remorso, não posso mais manter appa-
rencias de solidariedade comumaorgauiza-
çfto ecclesiastica que faz da religião um
manejo administrativo, uma "força domi-
nadora, um meio de oppressftointellectual
e social,um systema de intolerância, e nâo
uma oração, uma aspiração para o ideal
divino, um apoio moral, um principio de
amor e fraternidade ; finalmente uma mi-
seravcl política humana c n&o uma fôA '

«Na franca lealdade de minha consci-
encia e pela paz de minha alma, cumpro
o dever de manifestar-vos, Eminencia.que
nfto mais pertenço ao clero ; nfto sou mais
da igreja. —Victok Ciiauuonnel.

"V

FACTOS

O espirito da nossa população aca-
ba de ser profunda, mas agradável-
mente, impressionado pela narrativa,
estampada no nosso criterioso colíega
vespertino A Noticia, de factos de
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curas assombrosas realizadas no visi-
nho Estado de S. Paulo por um homem
que nada conhece de medicina, pois
que se trata de um engenheiro de
minas e fortificações— o Dr. Eduardo
Silva, o qual, entretanto, tem operado
verdadeiros milagres de curas, como
nem toda a sciencia humana reunida
seria capaz de produzir.
<|*Dir-se-hia uma reproducção dos
factos de que, não ha muito tempo,
foram testemunhas as populações do
Novo México, tendo como protogonis-
ta o celebre médium curador Francis
Schlatter, de quem o Dr. Eduardo Sil-
va parece ser um digao einulo.

E de que se trata de ura médium
curador dotado de poderosíssimas fa-
cuidados não pode restar duvida ao
que ler a descripção das estupendas
curas por elle operadas e obtidas em
casos muitas vezes reputados incura-
veis, curas, aliás, attestadas por me-
dicos e especialistas, muitos dos quaes
alheios á nossa doutrina e espíritos
inteiramente livres e independentes,
de modo a robustecerem da necessária
insuspeição o seu testemunho impar-
ciai, como verão os leitores na trans-
cripção que ao nosso collega solicita-
mos permissão para fazer adiante.

O Dr. Eduardo Silva, segundo foi
communicado ao referido collega, é
subdito inglez, nascido em Gibraltar.
Cremol-o,todavia, descendente de por-
tuguezes ou brazileiros, como o indica
o seu nome, o que, porem, não impor-
ta muito ao caso. O que essencialmen-
te nos interessa é a natureza da sua
missão e o poderoso incremento que o
seu exercício trará naturalmente ás
idéas espiritualistas e particularmente
spiritas, para as quaes as praticas d'a-
quelle missionário farão convergir
uma grande sympathia documentam
do-as do modo mais brilhante e deci-
sivo.

O homem moderno, desconfiado e
cauteloso, receiando cahir nas arma-
dilhas que, no seu conceito, a lógica
armou a tantas escolas philosophicas
conduzindo-as para o que se lhe afi-
gura uma clamara, atravez do syste-
ma das abstracções, obstina-se em não
acceitar como elemento de certeza
senão o facto, sujeito a todas as regras
da veiificação experimental.Pois bem ;
o Dr. Eduardo Silva oferece-lhe esse
testemunho decisivo e iucontrastavel ;
e, pondo em acção as suas faculdades
curadoras e a sua fé em Deus, em
cujo nome. com uma humildade que o
engrandece, se propõe operar, mostra
a esses scepticos que uma meia scien-
cia gerou, que ha de facto, como o
ensina a doutrina spirita, um labora-
torio invisível n'esse mundo espiritual,
que elles não somente desconhecem
mas cuja existência se atrevem a ne-
gar, laboratório de que os espiritos
superiores utilizam,opportuna e apro-
priadamente, todos os elementos des-
tinados a soecorrer seus infelizes ir-

£ mãos da terra em, suas necessidades,
indo em auxilio d'aquelles que, como
o Dr. Silva, dotados da mais elevada
faculdade mediumnica que pode uma
creatura possuir,apressam-se em pôl-a
ao serviço da caridade e do bem. em
favor de seus irmãos em humanidade.

Possam esses scientistas —'de uma
sciencia que lhes traz mergulhados os
oíhos nos acanhados limites1 de um
convencionalismo ridículo e cerrados
ás coisas mais bellas que Deus gerou
na creação—edificar-se nos altos en-
sinos q le aquelies factos assombrosos
encerram, e, n'um impulso de humil-
dade que os exaltará, reconhecer com-
nosco a supiemacia dos ensinamentos
do Divino Mestre, cujas palavras não
passarão, embora passem céos e terra,
mas, ao contrario, estão recebendo a
mais solemne consagração, aqui como
em qualquer canto do globo onde seja
necessário renovar a fé perdida peíos
infelizes que a renegaram.

Benovam-se os intitulados milagres
que assignalaram a sua gloriosa pe-
regrinação na terra. E dizemos iniitu-
lados, porque o que para a ignorância
(Paquelles tempos era um milagre,
isto é, a postergação de leis da natu-
reza, não era mais do que o resultado
da utilização e applicação praticas
d'essas mesmas leis, cujo conheciinen-
to absoluto só elle possue. E' o que
igualmente estão fazendo os altos es-
piritos, seus propostos, no intuito dü
attrahir a attenção dos homens para
o estudo d!essas leis, cujos primeiros
traços mal começamos a vislumbrar.

Renovam-se, pois, dizíamos nós, os
stippostos milagres da vida de Jesus.
Aos cegos é restituida a vista ; os
surdos adquirem o ouvido ; os coxos e
os paralyticos andam com os seus pro-
prios pés. Saram todos os enfermos...

Bemdita seja a misericórdia do Pae
que se projecta em disvelos constantes
sobre os seus pobres filhos. Abençoa-
da seja a caridade e o amor do Filho,
que não quer que se perca uma só das
ovelhas do rebanho que lhe foi con-
fiado !

Que sobre isso meditem os infelizes
que se estiolam na duvida e na des-
crença. E' tempo já de abrirem os
olhos á bemfazeja aurora que surge no
levante.

Eis aqui o que publicou o nosso col-
lega A Noticia, com uma imparciali-
dade que só o pode honrar, excluindo
nós apenas desta transcripção—e infe-
lizmente poi falta de espaço de que
não dispomos abundante—alguns de-
talhes sem grande importância :

«Quando o Dr. Eduardo Silva era
ainda muito moço, notava sua familia
que qualquer curativo que se tivesse
de fazer em casa por meio de fricções
ou fomentações era muito mais prom-
pto feito por elle do que por qualquer
outra pessoa ; e essa noticia foi se pro-
pagando constantemente — até que se
tornou uma verdade a influencia espe-
ciai e inexplicável, que até hoje per-
dura, tendo-se desenvolvido conside-
ravelmente.

Em 1894, por insistência de vários
amigos, começou o Dr. Eduardo Silva
a exercitar sua força curativa publi-
cainente, tendo em seu consultório,

-para garantia de seus trabalhos, a
principio o illustre facultativo Dr.
Orencio Vidigal, e hoje o distineto
clinico Dr. Monteiro de Barros, os
quaes têm presenciado e attestam eu-
ras admiráveis obtidas por esse ho-
mem-excepcional.

Seu consultório está constantemente
cheio de enfermos que o procuram
pelo conhecimento de suas curas for-
necido pelos próprios curados, pois
elle não se annuncia de outro modo
senão pelas noticias que publicam es-
pòntanéamente aquelies a quem o seu
trabalho aproveita.

Muitas vezes tem o Dr. Eduardo
Silva necessidade de fechar a porta
de sua casa.por não poder attender a
todos que o procuram, e todos os dias,
desde as 8 horas da manhã até ás 7
da tarde, elle não tem tempo senão
para as suas ligeiras refeições, e mes-
mo assim furtando-o a muitos enfer-
mos, (pie o ficam esperando.

—São esses' ò que acima ficam os
dados biographicos do Dr. Eduardo
Silva, fornecidos pelo Sr. Dr, Matheus
da Silva Chaves Júnior, advogado em
S. Paulo.

São também muitos curiosas as ma-
xirnas do Dr. Eduardo Silva, e que
em seguida publicamos :

O Evangelho de Jesus Christo é
como uma grande peça de musica, que
todos gostam de ouvir e poucos sa-
bem tocar.

A sabedoria de Christo é a pratica
do bem, e o que assim se manifesta
faz calar a ignorância dos homens
vãos.

E' preferível morrer fazendo bem
(pie viver fazendo mal. O (pie morre
fazendo bem viverá na luz. Ê •> que
vive fazendo mal morrerá nas trevas.

V* cura,*
São diversas as curas pelas quaes

o Dr. Eduardo Silva tem recebido
agradecimentos. Entre essas podemos
resumir as seguintes :

J). Anua Calimerio ficou paralytica
em conseqüência de choque soífrido
com a morte de seu filho, o capitão
Antônio Calimerio. Ficou radicalmen-
te curada ;

O Dr. Eduardo Alvarez agradece
um caso de cura de moléstia, que diz
ter sido (piaiideada por Charcot, a
cujo exame se submetteu em Paris, de
nevroiternia cerebral e digestões ãif-

ficeis ;
O Sr. Joaquim Antônio de Oliveira

Padua diz que foi curado, em uni dia,
de moléstia de estômago que soffria
havia 4 mezes, durante os quaes vo-
mitava tudo quanto comia ;

D. Justina C. do Nascimento diz
que foi curada, em três dias, de dores
uterinas muito fortes,que soffria havia
três mezes ;

O Dr. Almeida Nogueira diz que
n'uma proporção talvez superior a
90 '.'[; o Dr. Eduardo Silva «tem de-
bellado victoriosamente as mais diver-
sas enfermidades, inclusive casos gra
vissiinos, reputados incuráveis».

Declara que foi testemunha presen-
ciai de alguns d1 esses curativos, instan-
taneamente operados. E cita o curioso
caso de um medico de S. Paulo que,
antes propenso ao scepticismo quanto ás
faculdades do Dr. Editarão Silva, do
que a acreditar na existência e effiea-
cia ã\ellas, foi entretanto cousultal-o,
a instâncias de parentes,para curar-se
de uma febre rebelde a todo o trata-
mento ; foi curado n'um momento e
com uma só applicação do poderoso
fluido, ficando também curado, sem
qualquer applicação therapeutica, de
uma fistula chronica que reputava in-
curavel, «cuja existência não havia
antes declarado e da qual nem mesmo
se lembrava na oceasião em que esta-
va sendo operado pelo Dr. Eduardo
Silva>;

Caso ydentico é o do Sr. Joaquim
Brazil io de Oliveira ; indo consultar o
Dr. Eduardo Silva sobre uma bola queUnha no estômago e que o fazia sofrer
horrivelmente, havia já seis annos, íi-
cou nesse mesmo dia curado dessa mo-
lestia, e mais ficou «são de uma perna
que fazia dois annos e meio que ar-
rastava para andar» ;

O Sr. Sebastião Francisco de Mello
agradece ter ficado bom, em três dias,
de uma asthma que o atormentava ;e agradeceu mais ao Dr. Eduardo Sil-
va haver «dado a vista a uma sua fi-
lha, de 5 annos, que estava cega »;

O Sr. Manoel Corrêa da Silva conta
que foi curado em três minutos de
uma paralysia da mão direita ;O Sr. Francisco Estanisláo Inglez
conta o caso de cura, em poucos dias,
de seu filho Avelino, que padecia ha-
via nove annos de um osso"caiiado nos
pés ;

De casos de cura de envenenainen-
to ha os seguintes : de D. Elisa Fer-
rarese, mordida por uma aranha ;de Victor Scarole e sua senhora que,depois do jantar, sentiram-se atacados
de «fortes dores de cabeça, ancías
mortaes de vomito, pulsação fraca,
affiicção geral e dolorosa, escureci-
mento da vista, sangue pelo nariz,
fortíssimas eólicas de ventre», attri-
Imitido isso ao facto de terem ingerido
alimentos que deixaram descobertos e
sobre os quaes talvez tivesse passado«qualquer serpente ou outro bicho ve-
nenoso» ;

Outro curioso caso é o narrado porD. Maria Teixeira de Carvalho : sof-
fria de um cancto no peito esquerdo
tendo sido recolhida á Santa Casa dé

L

Misericórdia e ahi ficado em trata-
mento seis mezes, sem resultado ai-
gura, apezar de ter soífrido duas ope-

¦ rações. Em seis dias foi curada pelo
Dr. Eduardo Silva, tendo as dores
desapparecido logo na primeira ses-
são ;

Roberto Carmine agradece a cura
de um tumor inguinal, operado em
sua esposa ;

O Sr. Dyonisio de Andrade narra
que seu filho «Eduardo tem dez annos
de idade e nunca, desde que nasceu,
falou nem ouviu, articulando somente
sons próprios da mudez», e diz que o
Dr. Eduardo Silva fez ouvir e falar
essa creança no décimo dia de trata-
mento ;

Emfim, o Sr. Felix Carneiro, auctor
do folheto, diz que o Dr. Eduardo
Silva tem curado, sem dar medicamen-
tO algum, m upheticos, tísicos, hepa-
thicos, rheumaticos, paralyticos, ce-
gos, syphiliticos, hystericos, dyspepti-
cos, surdos, etc. ; (pie apenas dois ou
três décimos dos enfermos pagam as
consultas, e que a grande maioria, a
dos pobres, é tratada com a mesma
solicitude.

O meio curativo
Como se sabe, as curas do Dr.

Eduardo Silva são feitas por simples
apposição das mãos ; elle denomina o
seu systema—hypno-psychico.Diz o Dr.
Almeida Nogueira que, quando algum
doente procura alongar-se na descri ¦
pção dos seus padecimentos, o Dr.
Eduardo Silva «corta-lhe logo o dis-
curso, dizendo-lhe : Não prosiga, por-
que está perdendo o seu tempo ; não
sou medico e nada entendo de medi-
cina ; diga-me somente o que soffre,
ou, se fôr possível, o que lhe dóe,
para que eu possa allivial-o, se fôr
essa a vontade de Deus». O Dr. Al-
meida Nogueira tem para si que «ai-
guns dos factos produzidos são o resul-
tado therapeutico dos próprios fluidos
do Dr. Eduardo Silva ; outros, porém,
são conseqüentes da poderosa facul-
dade medianimica, de que é elle do-
tado».

O Dr. Ricaido Garcia de. Menezes,
medico, ex-professor de physica e chi-
mica da Universidade Livre de Se-
vilha, diz em seu parecer que, quando
observou os primeiros casos de cura,
pareceu-lhe que se tratava de pheno-
menos de auto-suggestão, e que via o
escriptorio do Dr. Silva como uma
succursal de Lourdes ou da Appareci-
da ; mudou, porém, de opinião quandoviu que em casos posteriores os pheno-menos curativos davam-se também
em creanças de um, dois e três annns,
oqueexclue a possibilidade do pro-cesso auto-suggestivo,que, como a pa-lavra o indica, é a suggestão que o
indivíduo exerce sobre si mesmo.
Acha que os phenomenos curativos são
o resultado d<n um equilíbrio nervoso
estabelecido entre ' o paciente eo ope-
rador.

A opinião do Sr. F. Wey aproxi-
ma-se da do Dr. Almeida Nogueira :
«Esse poder que tem o Dr. Eduardo
Siiva para curar é um dom próprio,natural, favorecido por algum agente
oceulto que se utiliza da sua admirável
mediumnidade; offereceudo-lhe os ele-
mentos necessários curativos, que,creio, devem existir no mundo espiri-
tual».

Na opinião do Dr. José Manoel da
Fonseca, advogado, o Dr. Silva «é um
homem dotado de uma força magnética
especial e extraordinária» ; o Dr.
Hyppolito de Camargo, juiz de direito
da capital, diz ; «o que sobremodo da-
va-me pasto á surpreza era ver o illus-
trado curador, não usando de medica-
mentação alguma, fossem os casos quefossem, fossem mesmo os mais depri-
mentes defeitos physicos vindos de
nascença ou de eatastrophe, como
eram os enfermos os primeiros a divul*
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garem-n'os— apenas com movimentos
de mãos, como quem buscava percor-
rer de longe o corpo molesto, dava de
todo movimento natural e constante
ao membro paralytico, a ausência de
dôr á parte dolorosa, e afinal saúde a
quem delia necessitava».

O Dr. João Lopes de Azevedo faz
longa analyse da magnetização directa
e da magnetização da água, dizendo
que são esses dois processos os empre-
gados pelo Dr. Eduardo Silva ; o Dr.
Sene Júnior entende que o Dr. Silva
«dispõe de uma força perfeitamente
natural, porém apenas lobrigada pelos
nossos sentidos».

O Dr. José Carlos da Silveira, me-
dico, abstem-se de dar opinião sobre
os processos, dizendo «o que única-
mente posso affirmar, e isto com toda
a lealdade, é que observei pessoal men
te algumas cuias e sei também que
alguns dos meus amigos foram por elle
perfeitamente curados». O Dr. Mon-
teiro de Barros, medico, attesta o se-
guinte : «Que o Sr. Dr. Eduardo Sil-
va tem praticado numerosas e impor-
tantes curas, trabalhando em minha
presença ha dois annos ; que o seu
systema, que consiste em curar pela
transmissão de fluidos,é absolutamente
inoftensivo e na maior parte dos casos
sempre proveitoso.»

Creações da vontade
(RevOE SciENTlFIQUE ET MoRALE DU

Spiritisme)

As creações fluidicas da vontade
não são concepções puramente imagi-
nativas ; ellas existem realmente, e a
vontade, projecção de força, fonte de
energia, impressiona o ether psychico,
aggrega-lhes as moléculas e determina
a formação de entidades perfeitamen-
te definidas.

A substancia etherica, isto é, a ma-
teria subtil e, por assim dizer, espi-
ritualizada, é impressionável aos me-
nores movimentos do pensamento hu-
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O que a mae Martha tomou por sonho,
que muito ihe fez rir, foi para Júlio u m
facto digno do mais serio estudo.—Sim,senhor, Sr.Max ; aqui nao houve
embusfce,juro-o em honra desta boa velha.Gentes, meninos ! Que têm vocês
commigo ? Será por causa do meu sonho ?
Ora ; nfto faltara mais nada do que vocOs
acreditarem que eu fui mesmo um sábio,
sendo uma mulher e uma preta velha.

Ninguém lhe respondeu ; que todos
estavam impressionados pelo successo,
menos eu, que era familiar com esta or-dem de trabalhos, mas que, apezar disso,
me achava concentrado a reflectir na op-
portunidade do facto.

Eu vinha combater o materialismo de
Júlio, que me causava profundo pezar
pela certeza que tinha de que o queridoamigo se encaminhava para um ábysmo ;e, quando menos esperava, a Providencia,
que e o amor do Pae, fez a luz de um mo-
do irresistível.

A velha, surprehendida por nenhum
de nós lhe responder, e vendo que todos
guardavam um silencio tfio profundo
quanto grave, ergueu-se para ir a um
trabalho ordinário; mas,em vez de seguir
para a coslnha, como tinha deliberado,
dirigiu-se para Júlio, em cujo hoinbro poza nifto, pronünciatídó estas palavras :

Moço de bom coração, mas de ruim
cabeça ; nfio tens razfio quanto á duvida
qa« estas remoendo. Vaoillas em acoeitar

mano. Uomo o ar vibra em forma de
som, o ether psychico vibra sob a in-
fluencia da vontade e soffre a acção
do pensamento humano.

Essa acção se traduz por uma im-
pressão luminosa, isto é, por uma
forma ; traduz-se igualmente por uma
força, o que quer dizer que é suscep-
tivel de mover-se em uma determina-
da direcção e agir á distancia.

Essa creação da vontade encerra
também uma espécie de electricidade,
de magnetismo, que dota-a de um po-
der attractivo ou repulsivo, permittin-
do-lhe,quer aggregar-se a outras mani-
festações análogas, quer dissolver-se.

O pensamento é a força inicial e
creadora por excellencia, seja elle o
pensamento divino, manifestação da
intelligencia universal nas obras da
creação, ou seja o pensamento humano
em seu modo de acção mais limitado.

O pensamento divino, perfeito e
harmônico, materializa-se pouco a pou-
co na substancia para ahi organizar a
vida ; o pensamento humano, imperfei-
to e limitado, não realiza mais na ma-
teria as leis geraes do universo ; como,
porem, o homem é o microcosmo do
grande todo, repete em uma exigua
medida a acção divina magistral, e,
também elle, impressiona e aggrega
os átomos da matéria.

A matéria etherica, impressionável
á vontade do homem, forma como que
uma vasta zona de substancia plástica
que a vontade humana trabalha, mo-
dela a seu talante.

Os movimentos que a vontade im-
prime ao ether psychico apresentam
aspectos differentes e produzem diffe-
rentes phenomenos em relação com a
natureza e a emissão do movimento.

Os pensamentos semi-inconscientes
que o ser humano deixa emanar de si
mesmo, dotados de uma fraca energia,
de um movimento lento, impressionam
pouco o ether psychico, e a impressão
vaga e de curta duração não aggrega
senão fracamente os átomos. A forma
que resulta d'esses pensamentos semi-
inconscientes, sem cunho determinado,
extingue-se depressa. Se, ao contra-

como manifestação de um espirito o que
foi dito pela boca desta mulher, porque
isto provaria a existência dos espíritos e
daria golpe mortal n'essas idéas matéria-
listas que, tfio em mal teu, assimiiaste.
Orgulho ! Espirito de systema que, pormisericórdia de Deus, te foi revelado, no
exemplo d'esta mulher, até que dolorosa
expiaçfio arrasta os que se lhe entregam !
Vacillas em acceitar o facto, que se deu á
tua vista, pelo lado da verdade, e procu-
ras explical-o pela tua sciencia, peusando
em força psychica e em transmissão do
pensamento. Dize-me : tinhas, acaso, pen-sado, tinha, aqui, alguém pensado n'esta
historia — do ter sido esta velha mfte de
teu companheiro— de ter sido, em outra
existência, um sábio de renome univer-
sal ? Como, então, receber a pobre mulher
de vós,por força psychica ou por transrnis-
sfio dojpensamento,idéas que nfto estavam
cm vosso cérebro, usando da linguagem
de tua escola ? Pilho, eu dou graças a Je-
sus, por me permittir auxiliar o empenho
d'estes teus bons amigos, dando-te o quo
elles nfto te podem dar. Queima os livros
d,e tua falsa sciencia e trabalha por ins-
truir teu espirito nos ensinos de Nosso Se-
nhor Jesus Christo ; porque, sem o sua-
peitares, eolheríis uelles, nes dobras de
sua sublime moral, o conhecimento das
leis que constituem a verdadeira sciencia.

A mfte Martha despertou, e quasi cahiu
de surpresa, vendo-se ainda na sala, que
fizera tençfio de deixar, e reconhecendo
que dormira pela segunda vez, em tfio
curto espaço de tempo.

—O que é isto que eu tenho hoje? —
Martimzinho, dá-mo uin remédio, que eu
nfio entou boa : estou dormindo cm pe e...
sonhando.

— O que foi que sonhou, mfte Martha?
—Quer saber, Sr. Max ? Eu lhe conto.

Sonhei que chegava-se a mim um bispo,
cujos olhos enchiam esta sala de luz—oh !
que luz brilhante ! — e que mu dizia :
fala ; e eü comecei a falar; mas nfto falava
por mim, seníln o que elle me dava para
eu dizer. B depois que falei, o bispo me
disse : ama Júlio, que também foi teu fi-
lho,e e por isso que elle e Martiin tanto se
estimara e te estimam.— Que sonho tolo!
Onde 6 que eu fui busoar estas idéas ? Es-

rio, o pensamento energicamente con-
cebido é projectado com energia, ma-
nifesta-se por uma forma nitidamente
determinada e cuja persistência está
em relação directa com a intensidade
do movimento e com a applieação do
mental humano sobre esse pensa-
mento.

fim pensamento fixo ou dominante
cria uma imagem nítida e de uma du-
ração que pode ser muito longa. Essa
imagem, ou força, porque ella está
longe de ser inerte, pode ser dirigida
pela vontade para um fim determinado
e manifestar-se por urna influencia
sensível ou occtilta.

A vontade produz verdadeiras cor-
rentes psychicas que attraliem os pen-
samentos análogos e luetam contra os
pensamentos contrários. E como o ho-
mem pensa continuamente, as crea-
ções de sua vontade povoam o mundo
psychico e podem ser percebidas por
certos videntes.

Muitíssimas vezes um sensitivo
somnambulico, ou dotado da dupla vis-
ta, percebendo essas imagens que cada
um de nós possue em sua atmosphera
perispirital, tem a illusão de devas-
sar o futuro, emquanto que não vê
senão as formas emanadas dos nossos
desejos, ou produzidas pela nossa ima-
ginação.

As creações da vontade se transfor-
mam com a natureza dos pensamentos
iniciaes. Os pensamentos de ordem
material, isto é, inspirados em coisas
concretas, affectam a physionomia do
objecto real a que se referem. Assim,
o pensamento relativo a um gato
creará a forma psychica de um gato,
o relativo a uma flor creará uma flor,
etc. ; se os pensamentos, ultrapassam
do a ordem material, se elevam á
ordem espiritual, manifestam-se por
movimentos cuja impressão é mais
simples e que se traduzirão, quer por
uma vibração harmônica, quer por
uma forma geométrica, quer por uma
impiessão puramente luminosa e co-
lorida.

Assim, os pensamentos de bondade,
de justiça,de caridade, de amor, todos

tarei com febre ? Tome meu pulso, Sr.
Max.

Eu tomei-lhe o pulso, para fafer-lhe a
vontade-; mas conhecendo bem o pheno-
me no, estava bem certo, e Ih'o disse, de
qu9 a boa rnfie Martha nfio tinha nada.

A velha foi-se desta vez, 'è n6Í ficamos
três estafermas, a nos olharmos como se
fossemos uns frades de pedra.

Fui o primeiro a romper aquella espe-
cie de estupor moral, produzido em mim,
nfto pela novidade do caso, mas pela opr
portunidade, direi melhor, pela'indica-
çfto clara de se dar elle para arrancar Ju-
lio a perdiçfio.

Dois pensamentoo me prendiam toda a
actividade da alma : emquanto nós tra-
balhamos, na terra.por firmar nellaá dou-
triir.i do verdadeiro progresso humano, os
espíritos, no espaço, nos acompanham no
alto empenho, aproveitando os cnsejos de
nos ajudarem ; e, segundo, a luz foi dada
a Juíio, sem duvida porque seu espirito,
apezar de desencaininhado, nfto o era por
mal, mas sim por innocente erro.—De-
ve ser isio : porque nem todos tem o que
elle teve hoje.

E agora, meu caro Júlio ?
Agora, respondeu-me, como se açor-

dasse de um pesado somno ; agora fazer
humildemente o meu penitet. Menos
m'o arranca o facto maravilhoso de esta
velha ignorante falar de coisas que sfio
superiores á sua fraca capacidade,do (pie a
circuinstancia, verdadeiramente pasmosa,
deme ler no pensamento^nem quer quefa-
lou por mfte Martha, a duvida que me
tomou : de ser aquelle facto obra de um
espirito ou da matéria. Eu cogitava real-
mente da força psychica e da transmissão
do pensamento, como explicação soien-
tiflea daqüillo, que me surprehendeu!
Eu nfio refleefeia então, como vejo claro
agora,que todas as explicações que a
sciencia procura para os phenomenos des-
ta ordem : força psychica, transmissão do
pensamento, magnetismo, hypnótismò e
outras theorias sem critério, alem de nfto
comprehenderem àquelles phenomenos
em todas as suas modalidade.-*, sfio mais
estupendas do que a obra dos espíritos,
que elles repellem por estupenda. Oh !
Eu vejo agora essa cadeia divina, cujos

os sentimentos nobres e elevados que
são coisas abstractas, projectados no
ether psychico, ahi se desenvolvem
sob o aspecto de movimentos lumino-
sos cujas ondas apresentam ao sentido
de um vidente desenvolvido admira-
reis variações coloridas, ou formas
geométricas de uma harmonia per-
feita.

Ao contrario, as creações da vonta-
de má produzem movimentos vibrato-
rios inharmonicos, cuja impressão pro-
duz a visão de tintas lugubres, de li-
nhas quebradas, de foi mas mutila-
das.

E' muito difficii vos definir de outro
modo essas creações muito reaes da
vontade, antes de tudo porque vos é
quasi impossível conceber outras for-
mas que não sejam as apreciadas pelos
vossos sentidos, e porque vos é ainda
mais difficii comprehender que haja
manifestações de matéria sem forma,
isto é, que se traduzem ao único sen-
tido da alma pela própria harmonia
que n'ellas existe.

Todas as noções que possuis da har-
mon ia vos são fornecidas por uma
equivalência,uma correspondência ma-
terial; destruída essa correspondem
cia, a harmonia nem por isso deixa
de existir.

0 musico que compõe nma sonata
encerra em seu cérebro a essência da
harmonia que elle em seguidu tradu-
zirá por meio da notação musical e
nos instrumentos -, e entretanto, antes
mesmo que tenha vibrado uma nota,o
artista tem a percepção nítida do que
vai logo depois exprimir materialmen-
te.

Assim, para resumir, diremos que
das creações da nossa vontade, um
certo numero—todas as que são o re-
sultado de um pensamento material
relativo a uma coisa concreta—impres-
siona o ether psychico de um movi-
mento vibratório que reproduz com
mais ou menos intensidade e duração
o aspecto da coisa concreta ; einquan-
to que os pensamentos relativos a coi-
sas abstractas e puramente espiri-
tuaes, boas ou más, transmittem ao

elos sfio as creaturas humanas, presas
umas ás outras pelo amor, e, pelo amor,
presas todas ao Creador. Oh ! é coherente
com o que vejo, o preceito sublime: «Ama
a Deus sobre todas as coisas o ao próximo
como af ti mesmo.» Sim; o mundo es-
piritual õ uma realidade! Com elle,e por
elle, se explicam todos os phenomenos
humanos ; sem elles, a sciencia, a «scien-
cia balofaxdos homens emitte mil theorias
que nada explicam, que se combatem e
que se destroem. Explica o que chama
irracional e phantastico, por idéas e con-
cepçòes mais irracionaese mais phantasti-
cas !

Jit.comprehendo Martim, o que chamei
alma.partida. Sfio dois espíritos, que se
amaram loucamente em uma existência,
c que, nesta procuram-se, sem que nós, o
ser niixto, o ser composto daquelle espi-
rito e de um corpo" a elle ligado—tenha-
mò*s consciência de seus pensamentos e I
sentimentos privados, como esta velha
ignorante nfto tem consciência do vasto
saber de seu espirito que, desprendido da
matéria, irá réhavel-o. Se àquelles dois
espíritos amantes se encontram, a cham-
ma irrompe, invade á matéria (o coraçfto),
e a" missão se eficelua, pôr obra do arden-
te amor de outras eras. E' perfeito o teu
symbolo ! Os dois podem-se dizer—duas
metades de furi ser, perdidas nos pára-
mos infinitos: porque elles fazem um, pelo
amor. E' isto 1 Minha alma é viuva, como
a tua; somente nfto tem o que tens, o ar-
dente desejo de sahir, desse estado real-
mente desolador. Eu te disse que o meu
cojaçfio é frio como o gelo; mas ufto te
revelei que essa frieza, que nfio está em
mim vencer,, me produz tfio vehemente
desespero, como teu ardor. Sinto em mim
um vácuo moral, como o que sente,
physicamente, o que tem o estômago va-
sio por longa abstinência. Sinto a neces-
sidade de encher aquelle vácuo; mas co-
mo ? Agora já explico tudo : tenho amor,
coiho toda a creatura vivente ; mas o meu
amor está latente. Appareça o que lhe ê
objecto, e desse gelo irromperá incandes-
conte lava. Oh ! meus amigos. O dia de
hoje o o do meu renascimento !

Eu aguardo ancioso, Martim, a metade
de minha alma Continua,

Vi
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ether vibrações mais subtis, traduzi'
das por linhas ou por liimiuosidades ;finalmente o.s pensamentos absoluta-
mente elevados são forças demasiado
puras para se objectivarem mesmo em
uma vibração luminosa ; ou essa luz
está de tal modo acima das manifesta-
ções ordinárias que esses movimentos
não podem ser percebidos senão por
seres extraordinariamente evoluídos.

O ether psychico é perpetuamente
influenciado pela vontade humana ; as
imagens, as diversas forças emanadas
do indivíduo ahi se attraliem, se ag-
gregam, se anniquilam mutuamente
ou se repellem ; o homem é constan-
temente accionado por essas forças
que projecta no mundo astral. Refor-
ç.adas pelo magnetismo que se despren-
de da volição humana, essas creações
determinam as correntes de idéas* de
sentimentos, que se impõem actual-
mente á humanidade, correntes queimprimem os movimentos sociaes. (pie

impressionam as multidões, que auxi-
liam o progresso ou (pie o embaraçam,
conforme a sua natureza, e (pie con-
stituem uma espécie de circulação psy-chica eminentemente fecunda. 

*

Quando a sciencia tiver reconheci-
do, verificado, registrado as creações
do pensamento humano, quando tiver
demonstrado, com a sua existência, asua acção oceulta e as leis que presi-dera ao seu modo de evolução, o ho-
mem comprehenderá que não lhe basta
agir exteriormente segundo a lei mo-
ral, se em sua mente elle cria formas
ruins e desharinonicas, se projecta no
universo espiritual essas forças mys-
teriosas e funestas que em' seguida
reagem sobre outros setes.

O h o m e m compenetrado d'esta
grande verdade — a tangibilidade do
pensamento, porá sua vida espiritual
mais em relação com as leis divinas,
e, elevando o nível de suas creações
psychicas, elevar-se-ha a si mesmo, ao
mesmo tempo que elevará o nível geralda humanidade.

Então a somnii dos pensamentos
puros e bons ultrapassará a somma
das más intellecções, e pouco a poucoa luz expellindo as trevas, o bem re-
pellirá o mal e o reduzirá gradualmen-
te á impotência.

UM ESPIRITO.

«sf*g«

.1. B. ROU«STAI]\TG

OS QUATlÜ EVAf GELHGS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas assistidos pelosapóstolos

Evangelhos segundo Mallps, líarcos
e Lucas

¦REUNIDOS K POSTOS KM COXCOIWAAOIA
« IS o espirito que vivi fio.t ; a• carne «li; iioiIh sui-vu :
ns nalavj-as Muu vos digo sãoas pirito (¦ vidtt. •

( João, VI, v. (ii i
« A letra mata, o o espiritoviviücn. »

( Paulo, y epístola nos Corinlhios, c, III v. D. )
LUCAS

t CAPITULO I, VERS. 5 — 25
APPARIÇÃO DO ANJO A ZACHARIAS, 

NASCIMENTO PREDITO DE
JOÃO ; — ZACHARIAS EMMUDECIDO

N. '•'>. rretendeu-,se, de um modo abso-luto, que a sciencia humana pudesse, porum tratamento humano, destruir a es-terilidade.
«Não vedes doenles morrerem ape-zardo tratamento da sciencia medica,eoutros recuperarem a saúde ? Porque ?Porque o tempo de um é chegado, ao

passo que o outro deve proseguir a suacarreira.
«O tratamento que, nos olhos dos

homens, tornou mãe a mulher estéril
até então, não abortou em outras ?
Porque o tempo de uma é chegado, ao
passo que a outra deve seguir o seu ti-
rocinio, ou, duraute toda a sua vida,

na esterilidade, ou para chegar ao
tempo, ás condições, ás circumstan-
cias que devem fazel-a cessar*.<'Não vejais, vestes dois pontos de
vista, Jienhumafatalidade; não lhes li-
gueis nenhuma idéa de fatalismo, de
predestinação, de escravidão moral ;mas reportai-vos á escolha das prova-
ções e á sua duração.»

« Acontece com o nascimento o (pie
se dá com a morte : tudo é determi-
nado, segundo a harmonia universal,
pelas leis imrautaveis que regem a na-
tureza: quanto á morte, só é fatal o
limite natural fixo por estas leis como
hora inevogavel do íim humano; o ins-
tante da morte é assim fatal no sen-
tido de que o livre arbitrio do homem
não pode prolongar o curso de sua vida
além desse limite natural c immutavel,
iixo para a sua duração; mas o livre,
arbitrio do homem pode deter o curso
de sua vida n'uin tempo determinado,—
entre o seu nascimento e este limite
natural o immutavel, que é raramente at-
tingido ; as resoluções spiritás, isto é,
as determinações que o vosso espirito
tomou antes da incarnação,quanto á es-
colha das provaç,ões,á sua duração, ao
seu termo, á duração de vossa existem-
cia,de vossos aclos durante a incarua-
ção,—o emprego, o uso ou abuso quefazeis de vossa existência terrestre,—
vos impedem quasi sempre de
attingir esse limite natural e immnia-¦vel. Nessa amplitude que vos é con-
cedida, podeis vos mover e, segundo o
modo por (pie usais do vosso livre ar-
bitrio, quer no estado de espirito an-
tes da incarnação para a escolha de
vossas provações,quer como incarnado
durante a vossa existência terrestre,—
fazer soar, para vós, a hora da morte
em um tempo determinado, sob o im-
perio e o funecionamento das leis na-
turaes que regem a vida humana.»

«Assim, para o doente qne morre
apezar do tratamento da sciencia me-
dica, o tempo è chegado, ou porque at-
tingiu o limite natural e immutavel
lixo para a duração do homem, ou por-
que attingiu o limite restricto, como
conseqüência do uso que fez de sen li-
vre arbitrio,quer pelas resoluções spi-
ritas, pelas determinações tomadas
por seu espirito antes da incarna-
ção, quer pelo emprego, uso ou abuso
que fez de sua existência terrestre,
por seus actos como incarnado, qu pelonão cumprimento, por elle, das obriga-
ções que eram necessárias para fazer
durar o seu corpo até ao fim de suas
provações». (1)

« Quanto ao nascimento, nada ha
de fatal senão o tempo e as condições
fixas para qúe elle tenha logar,pelas leis
naturaes e immutaveis que regem a re-
producção em vosso planeta. Mas o li-
vre arbitrio do homem ou da mulher
pôde, por suas resoluções spiritás, pe-las determinações tomadas por seu es-
pito antes da incarnação, pôr obsta-
culo ao nascimento, de um modo abso-
luto ou temporário: absoluto aíástando
a upplicueão c o funecionamento da lei
de reproducção pela escolha da pro-
vação da esterilidade persistente du-
rante toda a vida ;— temporário du-
rante um tempo dado e' subordinado ás
determinações que o seu espirito to-
mou antes da incarnação, 'aos actos ou
ás circumstancias chamadas a se pro-
duzirem para a cessação da esterili-
dade, e como conseqüência dessas re-
soluções spiritás».

«Assim, para a mulher que, estéril
até então aos olhos dos homens se tor-
nou mãe por este tratamento, o tempo
é chegado, porque segundo as determi-
nações tomadas por seu espirito antes
da incarnação, a esterilidade não de-
via ser senão temporária, e os actos ou

(1) Tudo o que e relativo ao momento da
morte e tratado no quinto mandamento
do decalogo, do qual o que acaba de ser
dito nao deve ser isolado.

as circumstancias que eram chamados
a fazê-la cessar, realizaram-se.»

«Para a mulher a cujo respeito o
tratamento falhou, o tempo não é che-
gado, seja porque, segundo as deter-
niiiiações tomadas pelo espirito antes
da incarnação, a esterilidade deve ser
persistente durante toda a vida ; seja
porque, se, conforme essas determina-
ções, a esterilidade mio deve ser senão
temporária, os actos ou as circumstan-
cias que devem, para a sua cessação,
produzir-se em presença e, cm canse-
quencia das resoluções spiritás, ainda
náo se produziram.»

«A vossa sciencia nada pode, em
vossa humanidade material, produzir
contrariamente ás leis da natureza,
ás leis da incarnação, á escolha e á
duração das provações. «Se o espirito
tomou por provação uma esterilidade
persistente, nada pode destruil-a. Mas
se escolheu a alternativa, ou de ficar
estéril, ou de tornar-se fecundo, con-
forme tal ou tal circumstancia, tal ou
tal mérito, poderá ser modificado o
seu futuro humano ; tomemos um
exemplo : um espirito descuidou-se de
seus devores de chefe de família ou de
mãe dedicada ; toma a firme resolução
de reparar os seus erros, mas náo ousa
constit uir família sem estar certo de que
terá a perseverança necessária, ou en-
tão desejará ser condemuado a uma
longa espera, que lhe torne mais caro
ainda o nascimento do filho desejado ;
dependerá, pois, d'elle, de sua resolu-
ção, de seus progressos, entrar n'esse
caminho ; é então que cite c posto em
estado de empregar os meios que po-
dem determinar o cumprimento de
seus desejos.»

«Então, e somente então, a sciencia
pode vir em seu auxilio para que elle
attinja o seu alvo,— sendo o.s seus
actos ou a circumstancia, o acciãenlc,
independentes exteriormente de sua von-
lude. conformes com ris determinações
que o seu espirito tomou antes da incar-
nação, epondo-o assim em estado de
ver cessor a esterilidade. A sciencia
pôde assim, em certos casos, prestar
auxilio, no sentido de que pode ajudar
o desenvolvimento dos fluidos do in-
carnado necessários á reproducção.»

«Mas a esterilidade cessaria então
sem a acção da sciencia ;— e então
também o caso em que a esterilidade
deve cessar,é, para a sciencia que não
é indispensável, destinado a servir-
lhe como objecto de estudo dos meios a
empregar, próprios para desenvolve-
rem os tinidos necessários á concep-
ção.»

«De forma alguma isto quer dizer
que seja necessário renunciar ás invés-
tigações da sciencia ; não : porque
ella é um dos meios empregados para
o cumprimento dos desígnios da Pro-
yidencia :-—a sciencia deve, por suas
investigações produzir a descoberta,
para o homem, do que, até esse dia,
foi olhado como segredos da nature-
za, como mysterios ; é assim que os
casos de provações se apresentam na
marcha dos tempos e do progresso,
para constatarem os resultados obti-
dos, as conquistas feitas.»

«Comprehendei bem o sentido do
nosso pensamento quanto ao mysterio
da fecundação humana : esse mysterio
deve, um dia, ser comprehendido ; mas
não é senão á força de provações, de
estudos, de perseverança, que se chega-
rá a ler correntemente no livro myste-
rioso ; ora, para facilitar as investiga-
ções, animar os investigadores, espi-
ritos incarnados têm por missão ser-
virem de objecto de estudos ou de ex-
perimentações, se o preferis ; é assim
que alguns suecessos inesperados ani-
mando estudo:-! mais profundos, o ho-
mem, seguindo a marcha progressiva
de purificação do vosso planeta e de
sua humanidade, chegará a compre-
hender as combinações iluidicasque
formam a matéria ; e, novo Prome-
theu, saberá materializar os Jluidos ;

mas, mais prudente e submisso, não
tentará animal-os, deixando ao Crea-
dor o cufdado de projectar a faíscavivificunte ; não vos equivoqueis cora
o sentido ftesias palavras -. não vos é
dito que o homem, como o oleiro quemanipula o barro para (Pelle fazer
uma imagem á sua semelhança, mane-
jará os Unidos para os condensar e for-
mar com elles corpos materiaes, t«aes
como os vossos, á sua vontade ; mas
que saberá comprehender, definir,
attrahira si os fluidos, para attingir o
resultado da formação dos corpos,co mo
acontece em planetas mais elevados
que o vosso, onde os iluidos necessa-
rios são attrahidos uns para os outros
pelo uuico facto de um duplo e unifor-
me pensamento ; como acontecerá em
vosso planeta quando tiver attingido o
mesmo grau de elevação.»

(Continua).

O SPIÍUTOIO ANTE A SCIENCIA
POR
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QUARTA PARTE
CAPITULO. IV

O PERISPIRÍTO DURANTE, A DES1NCARNA-

(;Ão. «Sua composição.
(Continuação)

Terceiro— Anua Mturette, esposa
de Ferrau (Raymoud), ainda viva, di-
rigia-se.ao amanhecer, para o monte, a
buscar com o seu asiio uma carga de
lenha. Passando em frente ao jardim
presbyterial, vê um cura que passeavacom o breviaiio na mão, ao longo de
uma alameda.

No momento em que ella ia dizer-
lhe:«bora dia, senhor cura; levantas-
tes-vos muito cedo», o padre voltou-se
continuando a ler o seu breviario. A
mulher, não querendo interromper o
cura nas suas preces, seguiu o seu ca-
minho sem que pensamento algum de
alma do outro mundo se apresentasse
ao seu espirito. Voltando do monte com
o asno carregado de lenha, encontrou
o cura de Sentenac em frente á igreja.

—Levantastes-vos muito cedo, se-
nhor cura, disse ella; julguei que ieis
para alguma viagem, quando, passan-do, vos vi rezar defronte do jardim.Não, boa mulher, respondeu o
cura, não ha muito tempo que me le-
vantei, e acabo agora mesmo de dizer
missa.

Então, replicou a mulher como
que tomada de pavor, quem era o
padre que lia, ao amanhecer, o bre-
viário na alameda do vosso jardim, e
que voltou-se no momento em que eu ia
lhe dirigir a palavra ? Fui muito feliz
em julgar que ereis vós mesmo, se-
nhor cura; eu teria morrido de medo
se pudesse suppor que era o cura que
ja não existe. Meu Deus ! não terei
mais coragem para tornar a passar
pela madrugada.

« Eis, senhor, três factos que não
são produetos de uma imaginação fia-
ca ou assustadiça; duvido de que a
sciencia possa explical-os natural-
mente. São almas do outro mundo ?
Eu não affirmo, mas sempre é alguma
coisa que não é natural.—Vosso de-
dicado—J. Auge.»

Todas as circumstancias d'essa par-ração mostram a personalidade pos-thuma do cura Peytou continuando no
outro inundo a vida terrestre. Elle vai
ao seu quarto e vem, passeia lendo o
breviario; é, pois, impossível negar a
persistência da individualidade n'essas
condições.

(Continua).

Typographia do Reformador,
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