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Vimos que o ensino dado a Rous-
taing, tornando o espirito, no inicio
de sua evolução consciente c livre,
absolutamente isento de todos os ves-
tigios da animalidade, por cujas series
acabara de passar, e na ultima das
quaes deixara todos os seus instinetos,
para ser restituido ao primitivo cs-
tadò de simplicidade, ignorância c
relativa pureza que o caracterisava no
estado inicial de gérmen espiritua],
antes de toda a evolução, deixa de pé,
irresoluvcl c imperiosa, essa questãodas causas que podem determinar o
ser a se desviar do scu destino supe-
rior e procurar, em logar do austero
cumprimenio dos seus deveres mo-
raes, a satisfação de condemnaveis
paixões, que o rebaixam ao nivcl das

* incar.náçõés materiaes.
Assignalámos já anteriormente que

a essa solução de continuidade entre
o espiritoe os seus estados inferiores,
sob formas animaes, e a esse despo-
jumento do perispirito em que se ha-
viam gravado essas formas que elle,
a cada nova incarnação na humani-
dade, vem de novo affectar no seio
materno, nas primeiras semanas da
gestação, se oppòem os dados da
observação e os esclarecimentos da
physiologia psvchologica que, parti-
cülarmenté no ponto de vista do
conhecimento do perispito, projecta
uma abundante luz sobre estes estudos,
e procurámos demonstrar que á con-
servação do invólucro perispirital,
identicamente o mesmo que com elle
evoluirá em todas as series inferio-
res da animalidade, é que devia o
espirito essa reprodiicção,em escorço,
de todas essas formas inferiores queanteriormente revestira. Essa des-
coberta trouxe comsigo uma conse-
quencia de muito maisextenso alcance,
c vem a ser que, se o espirito, che-
gado á condição de humanidade,
conserva esses vestígios exteriores da
sua passagem na animalidade, tanto
que os reproduz inconscientemente á
cada reincarnação, nenhuma razão de
ordem moral ou scientifica se oppõe
a que, com a forma, tenha elle con-
servado a essência que a caracterizava,
isto é, as paixões, as aptidões, as
tendências, os sentimentos, bons ou
maus, que adquirira em tal passagem
e que se constituíram a sua herança
viva e necessária, mescla de superior
ede inferior.dedelicado e degrosseiro,
em uma palavra, de bem c de mal,
cuja distineção lhe iam permittindo
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as suas novas faculdades, no estado
espiritual livre e consciente. D'ahi
a razão das preferencias dadas peloespirito a taes ou quaes arrastamentos,
as más ou boas suggestões, que não
vinham exclusivamente de fora, mas
que tinham a sede no seu própriotoro intimo. Toda a sua tarefa —
nobre e santa tarefa, — consistiria
assim, estimulado pelos seus guias,cm se despojar pouco a pouco, c cada
ve/ mais, dos appetites da matéria,
que o inferiprizam e obscurecem, para
dar maior c mais accentuada prepon-
derancia ás solicitações moraes que o
elevam lentamente, de felicidade em
felicidade espiritual, ás culminancias
illuminadas do seu esplendido des-
tino.

Difficil devera ser a lueta nos pri-meiros tempos : um longo contacto,
infinitas vezessecular,estabelecera en-
tre elle e a matéria condições de affini-
dade que lh'a tornavam, por assim
dizer, indispensável ; por isso mesmo
era mais solicita e constante a assis-
tencia dos seus guias. Como a creança,
precisava ser conduzido pela mão. A'
medida que, porem, de depuração
em depuração, nos meios materiaes
humanos, compatíveis com a sua
fraqueza e ignorância, se fosse forro-
lecendo e, propriamente, espiiituali-
zando, a vigilância afrouxaria, e os
seus passos, firmes c.seguros, se iriam
effectuando, com uma independência
cada vez maior, na via do progresso.
Aquelles que, entretanto, surdos aos
conselhos dos seus guias, se comprou-
vesscmnaexclusividadedassolicitações
d'essa matéria, necessária como meio
depurativo, pedra de toque ao mesmo
tempo para elles, e por esse modo se
identificassem com essas condições
retardariam consciente o voluntária-
mente a sua ascenção aos meios espi-
rituaes superiores. Livre—deixamol-o
assigna.lado—não se pode contestar ao
espirito a ampla applicaçáo d'esse at-
tributo, e pois, como o dissemos, em
que pese á exclusividade da formula
adoptada, é lógico admittir que haja
espíritos que,desde o inicio de sua evo-
lução, se norteiem sempre pelo bem
ou pelo mal—sabemos a significação
que têm estas expressões.-— como
os haverá que, em sua marcha, ten-
dam ora num ora noutro sentido
tal como a creança ainda, que não en-
saia os primeiros passos, sem a expe-
riencia de suecessivas quedas. D'estes
nos parece que se deve compor a ge-
ncralidade.

E' esta a nossa opinião já aqui emit-
tida, calcada sobre as revelações dadas
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ao nosso mestre Allan Kardec, e so-
bre os dados da sciencia e da obser-
vação, e que tivemos necessidade de
reproduzir em synthese, para cia-
reza da argumentação que nos pro-
puzemos desenvolver. Por esse modo,
a solução do problema, assente sobre
sólidas bases, se esclarece e se torna
facilmente dcmonstravel.

Vimos, porem, que o ensino dado a
Ròtístaing contradiz es as conclusões
e, como o dissemos no começo, deixa
de pé, irresoluvcl e imperiosa, a quês-
tão do movei das acções do espirito.
Se este, penetrando no estado verda-
deiramente espiritual, volta ás primi-tivas condições, tendo perdido tudo
o que, pelo seu esforço, contribuirá
para o individualizar^ já não tem pai-xões nem sentimentos maus, e o quecomeça a adquirir reflecte a purezad'esse ambiente sideral cm que, nos
diz esse ensino, é considerado digno
de viver exclusivamente, como podeelle ceder ás suggestões do mal, quenão existe n'esse meio ?

« Com a ambição nobre de aprender
e de subir, aílirma a Revelação da
Revelação, se insinua quasi sem-

pre o orgulho ou a inveja.» Donde,
porem, podem provir taes sentimentos?
Se não se reflectem do exterior sobre
o espirito, é claro que se geram no seu
intimo, Como e porque?

Não repetiremos as observações
que esse ensino nos suggeriu no final
do nosso ultimo escripto, mas sempre
diremos, visto como, pelo que já ex-
puzemos sobre o livre arbitrio e quesuppomos difficilmente refutavel, é
necessário procurar sempre a razão, a
causa de toda acção individual, que,se esses sentimentos se manifestam, é
que elles existem no próprio ser, em
estado de germen, que no momento
propicio desabrochou e adquiriu uma
existência real e definida. Quem os
depositou dentro do ser?— Necessa-
riamente o Creador. Ora, se quasi
sempre esses germens maus adquirem
sobre as deliberações do espirito üma
acção preponderativa, irresistível, por
assim dizer, c que assim aprouve ao
Creador dotar as suas creaturas, fa-
zendo que quasi todas tenham maior
aptidão para o mal do que para o bem
pois que, segundo esse mesmo ensino,
raros são os espi ritos que, desde o
inicio de sua evolução, seguem sim-
pies e gradualmente a via do progres-
so, sem nunca terem necessidade das
incarnações materiaes.

Não exageramos; respeitamos, ao
contrario, religiosamente os textos da
revelação citada, que muitos dos nos-

sos confrades conhecem, para alguns
dos quaes cila chega a ser inviolável
e indiscutível. As nossas citações,
como a que passamos a fazer, sem
prejuízo da publicação que d'essa obra
estamos fazendo integralmente n'esta
folha, para sobre ella provocar o estudo
e a meditação de que é digna, visam
apenas orientar os nossos argumentos.
Eis aqui, pois, o que adiante do trecho
ja citado, e a propósito da divergência
suscitada e das objecções oppostas,
se nos não enganamos, no centro de
estudos dirigido pelo nosso me.,tre
Allan Kardec, disse o revelador de-
taes ensinos:

«Não; Deus é grande, justo, bom,
paterna]; seus filhos nascem na sim-
plicidade do seu coração: foi Deus
quem o quiz; — elles têm a liberdade
de acção: é Deus quem lh'a concede;— d ella fazem elles quasi sempre (odestaque da expressão em lettra maius-cuia é do próprio revelador) um mauuso : é que Deus, deixando ao espiri-to o uso do livre arbitrio, se retira, dealguma sorte, d'elle, para o abando-nar as suas próprias impressões» etc.

Acatamos respeitosamente a eleva-
ção dos ensinos dados a Roustaing
sobre 0.9 4 Evangelhos, nos quaestanta luz se vai encontrar para escla-
recimento do estudo a que se reporta,
como em geral da nossa doutrina^
em pontos essenciaes, e aqui mesmo
já consignámos o tributo da nossa ve-
neração a essas revelações superiores.
Mas, se nos é licita a franqueza, se o
uso da razão em todas as investiga-
Ções que reclamam taes estudos, con-
tinua a ser, como o proclamou o nos-
so mestre, um attributo indispensável
dos spiritas imparciaes, tomaremos a
liberdade de dizer que as não reputa-
mos isentas dos vestígios da interven-
ção humana. Temos mesmo paraisso motivos que um dia talvez, mas
a seu tempo, virão a lume.

5 No ensino que vimos de reprodu-
zir, quem, de animo sereno e á luz \,do raciocínio, não sente toda a exten-
são de uma monstruosidade attribui-
da ao Creador?- Pois que o livre
arbítrio não é uma causa, como pre-tendemos haver, posto que imperfei-
tamente, demonstrado, pois que não
passa de um attributo de opção, como
pretender que no uso exclusivo do
seu livre arbitrio tenham os espíritos
um sufticiente- motivo deliberativo?
Somos, pois, forçados a voltar ao
argumento acima enunciado. Nin-
guem age senão em virtude de um
motivo interno, que diz respeito ao
próprio fôro intimo, ou por uma so-
licitação exterior de qualquer nature*
za. Se, por conseguinte, os espiritos
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delinqticm quasi sempre, é porque culadaé a elevação dos seus, ensinos,
Deus cs dotou, em geral, de inaisac- cuja vitalidade sc acha consagrada
centuadás aptidões para o mal do que I pela resistência, dezenove vezes secu-
para o bem, pelo qual só se definem
alguns, raros, eleitos, os quaes, por
sua vez, se assim sc revelam é, em
virtude da applicação do mesmo prin-

nelles a propoi ção d'es-
t -

-.*¦"¦, a Gissoluçao das Orgias sa cer cio-
taes, é que vamos fortalecer o nosso
animo e haurir inspirações o forças
para ai Ironia r a travessia asperrimá da
vicia.

"lodo 
esse amor, porem, toda essasas aptidões se acha invertida, c elles

foram creados mais aptos para o bem veneração, ungida de respeito edi
do que para o mal. Que culpa terão admiração, não nus deve conduzir ti
então aquelles desgraçados de que | esses extremos condemnaveis dos
a Sabedoria e a Omnipotencia lhes clL1c, não podendo de,fical-o uma sc-
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! ti mos igualmente sem reluctancia que
| presidiu, como espirito puro que já

j 
então era, preposto a essa missa»., tal

I 
como o terão feito e farão mu.tos mi-

j 
tros nas mesmas condições, a respeito
de outri s mund.»s. Não julgamos,
porem, duvev adiuiltir, ;t vista de
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tenha armado ;i própria l;aq
um laço de que só poucos privilegia-
dos, pelo motivo apontado. con'se

gunda vez, sc comprazem cm apre-
sental-o, ao lado de raros outros ei.i-' >s,como umfavoritodo aniòr-doOm-

guem escapar? A esses privilegi; dos j nipotente, sem se lemorarem cie qi.
concede esse Deus parcial, como! saltando o tilho portal modo é -
prêmio da sua preferencia na d itaçâo j ' ae c\uc cni seus attributos cheam -t
de taes aptidões, a bemaventurança e ie|-)aixar, creando odiosas excepções
a felicidade cm plena luz, desde o ini- j 

' ll'clue—repetimol-o— retirar aos es-
cio da existência, ao passo que ;u >s j P-ritos -' das as acquisições anteriores
outros, que não tèmculpa de terem I restituil.-os ao estado de simplicidade' ignorância primitivas e fazel-os en-

gir exclusivamente por livre ar-

tudo o que expüzémos, que sejam
rarqs taes espirit s, nem que ;i sua
opção, dedo o começo, sc tenha dado
do modo fortuito por que o preteri-dem. Segundo a concepção que temos
da bondade o da justiça infinitas de
Deus, pensamos, ao contrario, que,sc elle fosse susceptível de influenciar

os espiritos, porlhes conferir maiores
o. o

tao
bitrio, e coJlocal-os, quanto ás sua,
opções, na exclusiva dependem Ja da
l™i< i'Qu menor extensão das aptidões
d." que pelo Creador foram dotados.

terem
sido tão mal aquinhoados, reserva
rudes provações, para chegar decerto
ás mesmas culminancias, mas atravez
dos dolorosos soffrimentos das incar-
nações materiaes. Será isto compati-
vel com o conceito que temos da
Equidade e da Justiça por excclleri- | p.c >eíUL' ° Iivrc arbítrio—-seja-nos li-
cia? Não será.mais unia vez, reeditar j Clt0 °liíGr aíncfa uma vez—não é em si

mesmo uma causa determiriativa. Ora
essas aptidões, no prisma da justiçaabsoluta que devemos attribuir ao
Creador. não podem deixar de ser per-leitámente igtiaes cm todas as creatu-
ras. A selecção, como o expuzemòs no

a velha theoria do Jchovah cioso

.1.

parei a
Mas julgamos perceber as sugges

tões em que taes ensinos sc inspi-
rapam.

O Divino Mestre foi portador de
uma doutrina tão santa, tão cheia de
grandeza e de sabedoria, a sua vida
inteira,desde o nascimento, encerrai!-
do um eloqüente exemplo de humil-
dade, ale á agonia despedaçadora no
Calvário, com o perdão nos lábios e
o espirito puríssimo em comum-
nhão perfeita com o Pae, a ampa-
ral-o do alto dos esplendores celestes,
é de tal modo um evangelho vivo de
bondade e doçura, como jamais pre-
sehciara a torra, que a humanidade
crente, na distancia de dois mil an-
nos em que o contempla, aureolado
de luz no pântano da terra, que não
o conspurcou, não se [iode conformar
com a idea de n'elle, no Christo, no
meigo e divino pastor, ver uma crea-

aptidões cm um ou outro sentai
faria ames no do bem do que no do
mal. e então o inverso se daria da pro-
posição contida n'aquelle ensino, isto
é,rar s seriam os espiritos que, como
nósyse desviariam da sénda da verdade
e do amor e se tornariam passíveisd-estas provações que nos acabrtinham
e que conscientementeattrahimossò-
bre as nossas cabeças, pelo nosso cri-
minoso procedimento no passado.

Qual das duas theorias honrará
mais o Creador, nos seus attributos
infinitos ?

Leopoldo Cl RN}

começo, sc fará depois, no estado
consciente e livre, effectuado o tra-
balho anterior de individualizarão nas
series naturaes inferiores.

O que parece realmente extraordi-
narioéque os que admittem para o
Christo, como para todos o.s espiritos,
sem cxccpçâo de um só, a necessida-
de d'essa evolução nos mais inferio-
'"es remos chi creação, sc òppõnham
-> continuidade da evolução no seio
da humanidade, como um trabalho
necessário e depurativo dos vestígios
adi adquiridos. Quizeram estabell
cer, entre esse passado humilde e oestado de verdadeiro espirito, uma
barreira de esquecimento e de ausen-
cia de toda affinidade, para asism me-
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tura idêntica a nó., a iodos o.s respei- I lhor dignificarem a personalidadeimtos, um homem sujeito ás mesmas ! rissima do Divino Mestre e não re-vicissitudes e á mesma lei de eterna , pararam em cpie, por esse modo"e pe-
cidade. | 

las conseqüências que d'ahi decor-Certo, como spirita e crente, não rem. rebaixavam Deus nos seus altri-
butose.se encurralavam n'uma hypo-
these, contra a qual mijitam pondero-

podemos deixar de experimentar poi
Jesus es>e amor reconhecido, cpie'orça 

quasi pela adoração, essa admi- sas razões de ordem moral e >cicnii-ração, esse aífecto, que sentem todos j fica.
os que, de animo simples, uma vez | Que os que perfilham taes idéasanalysaram a sua obra c cfclla, por as- | sem lhes medir o alcance, nos não in-sim dizer, viram resaltar, como de um | cíepem de desrespeito íVeste modo denymbtts luminoso, a sua peregrina ; falar, nem nos attnbüam injustamen-figura ; jamais nos subtrahimos a | te, a respeito de Jesus, intuitos depri-uma certa impressão de extasis, toda j mentes que seriam um Oppobrio e umvez que o nosso pensamento, attri- eterno remorso para nós. Não.
bulado ou satisfeito, o procura em Admittido, como o íizemos, cm boaespirito nas regiões immateriaes, de lógica, a variedade de applicação daonde a sua caridade sem limites jor- j 

liberdade pelo espirito, desde o iniciora de continuo sobre as ovelhas dos- de sua evolução espiritual, apenas com
garradas do rebanho que elle asse- as restricções compatíveis com a sua
gurou ao Pae conduzir integral- condição ignorante e fraca, não ternosmente ao promettido aprisco. Nos a menor duvida em concordar em quemomentos de amargura, como nos de
meditação e de recolhimento, são os
seus Evangelhos que collocamos sob
os olhos, e ahi, rememorando os ai-
tissimos exemplos da sua vida imma-

) Christo c um dos espiritos que desde
o seu inicio sc nortearam sempre pelosseus deveres moraes e pelo bem,
n'uma época certamente anterior ao
nosso globo, á cuja formação admil-

Não é do nós que deveremos aqui nos
oecupar. Nem merecem os obscuros ser-
viços que, n'esta humilde tenda, nos es-
forçamos por prestar á causa superior da
propaganda spirita, a mais ligeira refe-
renda. Dezeseto annos de um labor con-
tinuo... Que vale isso, pelos exíguos
fruetos produzidos, em relação a tudo o
que nos resta investigar o esclarecer?
Quo sabemos nós c o que podemos nós
fazer para tornar conhecida o, sobretudo,
amada esta doutrina (pie um dia assumi-
mos o grave compromisso de levar, na
evidencia documental dos seus ensinos o
na doçura consoladora das suas revela-
ções, prestigiada e engrandecida, no cora-
ção do povo o a todos os espiritos traba-
lliados pela incerteza ou ignorância dos
mysterios da immortalidãde? Pregamos
ao menus como exemplo? Os que nos
'titulamos apóstolos da nova revelação,
todos os que publicamente nos apresen-
tamoscomo representantes o/liciaes do
spiritismo, procuramos ao menos, como
o Christo, pôr os nossos actos de accordo
com os ensinos que pregamos?

Desgraçados de nós, que, demasiado
confiados na nossa fragilidade, expomos
o sagrado deposito ao fracasso da nossa
P.ropria incapacidade! Onde estão os
apóstolos? Onde o.s missionários? Vohm-
tarios Promethous, tiveram um dia em*eu seio a palavra libertadora, a chave
da grandeza actual da sua missão e dasua felicidade futura, chegaram a realizar
prodígios, tiveram um momento em suas
mãos o segredo da victoria aceelerada dacausa que esposaram, c, criminosos, re-
pudiaram 0 seu apostoladp o se acorreu-
taram conscientemente ao Caucaso de
suas paixões, do suas fraquezas condem-
naveis.

Prega-se com a palavra. . .Onde estão
as obras quc ediflquem os corações ?Porventura não terão sido os actos daigreja e do.s seus sacerdotes, em contra-
dicção COUl n<? nnc'..,^. a tos ensinos do Jesus, ape-nas, como um sarcasmo, ,10s seus la-
bios, a causa da sua decadência e da es-

lerilidade dos seus dezenove séculos do
dominio?-- ,\ hvnnnnici- «ir. .o,; ¦ ,-v uypoçiisia, eis alu o po-

j "go.
Emquanto não collocarmos acima-do

egoistno o das paixões que nos amesquh
nham o austero cumprimento dos deveres

I Para com a humanidade, nossa irmã;
ooicfüantp o amor, o verdadeirò^amorque
gera os manyros o 0s santos', não passar
1,;||,;- Pó:s de-uma palavra sem sentido ;omquanto formos iudifíbrentes ás mise-
nas, aos soffri mentos physicos ou moraes
dos nossos semelhantes, csquivàndomos
perlidamente com capeiosos e Iiypocritàs
pretextos ; emquanto nâo soubermos ter
a caridade activa e diligente, que se des-
pqja até do necessário para acudir aos
infelizes; emquanto formos tolerantes e
criminosamente indulgentes para as nos-
sas misérias moraes,o cruéis e inílexiveis
para as alheias fraquezas; emquanto,
n-üma palavra, tivermos, antes-de tudo,
o culto do egoísmo o do orgulho, o formos
avarentos, sensuaos, vaidosos, cheios de
ambição e, não raro, mercantis, com queautoridade nos apresentaremos a evan-
gelizarás multidões?Como poderá a nos-
saahna. envolta em trevas, desprender-
se até ás longínquas alturas de onde jorraa luz, que é sabedoria ?

Purifiquemos, pois, o nosso espirito,
déspojcmol-o do todos os attributos de
grosseira materialidade que o obscure-
cem, e, senão sentimos as necessárias
torças para ser verdadeiramente os ími-
tadores de Jesus, façamos ao menos como
os contemplativos do Oriente que, á forca
de se subtrahirem aos attractivos da ma-
teria, pela meditação das coisas santas,
chegam a remontar aos estados espiri-
tuaes dos exfasis.isto é, chegam até ápe-
netraçâo do divino c ao conhecimento das
verdades superiores, as quaes, para serem
comprchendidas, reclamam condições de
pureza que tanto negiicenciamos.

Estas dolorosas verdades, (pio por igual
se podem ápplicar aos que caminhamos
na vanguarda, em todos os núcleos arre-
gimenlados, e aos mais humildes traba-
lhadores desta seara, em que haoccupação
para todas as aptidões,são uma advertem
cia necessária no actual momento, em quoo predomínio do ufililarismo, invadindo
todos os espiritos, ameaça destruir a obra
que tamanhos sacrifícios reclamou do
seu abnegado fundador.

A época é decisiva—nâo nos illudamos.
Graves são as responsabilidades dos quehypothecaram os seus serviços á reno-
vação moral que se vai operando o quoha muito começou. Um anno mais acaba
do findar. _\'elle pecorreram factos de
importância, dentre os quaes avulta a
realização do congresso espiritualista de
Loiidrès, cujos resultados é cedo ainda
para que possam ser verificados, mas
que não poderão deixar de redundar em
incremento e beneficio das idéas o dos
problemas espiritualistas que em seu seio
h 'ram agitados.

Começa o derradeiro anno do século
de que somos filhos : mais alguns mezes,
e estaremos cm pleno alvorecer do século
XX. ]']', pois, uma nova era que vai
começar. De resto, tudo nos indica que o
actual momento é de crise c de renova-
ção. Revoluções parciaes sc produzem no
outro continente. As velhas sociedades,
desmoralizadas nos seus preconceitos o
nas suas prerogativas absurdas, come-
çam a sc inquietar com o ruído que cm
torno do seu fausto produzem os famin-
tos o os expoliados. Uma poderosa nação
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sento vacillar o sceptro do seu orgulhoso
domínio. E' a África conquistada o op-
primida, em cujas florestas echòa o es-
trepito do canhoneio, o instrumento visi-
vel dessa humilhação providencial, «por-
que os que so exaltam serão humilhados.»
Uma nova ordem de coisas se prepara.
Do mesmo modo que na natureza physica
a renovação se opera em phases periòdi-
cas, a sim também na ordem moral as
épocas de recònsti.tuição vem succecler ás
de decadência e desprestigio. Do modo
que, com a divulgação do spiritismo o com
a sua rápida diíFusiío, por assim dizer,
no mundo inteiro, pareci; deverem coin-
cidir calaclysmos sociacs que, subverteu-
do a odiosa ordem existente, virão favo-
recer o seu estabelecimento. E' tempo já
dequocosseo predomínio das mentiras,
impostas criminosamente á sombra ou á
revelia do Evangelho, e do qúe. definiu-
vãmente, depois de dezenove séculos de
banimento, elle possa vir a ser o código
dos povos.

Um congresso spirita so prepara para
a capital da França, por oceasião da ex-
posição universal que so vai inaugurar.
Importantes são as questões que deverão
alli ser debatidas, c ocioso é encarecer a
sua significação.

Preparemo-nos, pois, moral o iiitello-
cttiálmonte, para quo possamos partilhar
dos fruetos dessa larga sementeira, que
não aguarda senão o amanho dos nossos
esforços, eque por toda a parto so espa-
lha providencial mente.

Ai dos descuidosos e dos negligentes
quo se deixarem surprehcndor quando
soar a hora, que vem próxima e que por
grande prenuncios já se vem assigna-
ando.

O armo que findou não foi de todo es-
teril, graças aos trabalhos no sou do-
curso eflectuados e, também, certamente,
ao impulso quen'csses doze mezes a nossa
doutrina adquiriu ; mas o que hoje prin-
cipia se nos afigura promissor de suecos-
sos maiores e de maior fertilidade. Que,
pois, os trabalhadores de boa vontade es-
tejam vigilantes. Sirvam-lhes as suas
próprias fraquezas, na porniciosidadodos
seus fruetos, de estimulo a mais nobres
commettimcntos, e seja esse o seu corre-
ctivo salutar.

Unidos n'um mesmo espirito do sonda-
riedade, identificados em um objectivo
comrnun, pela verdade o pelo bom, estrei-
temo-nos fraternalmente as mãos n'este
dia solemne, e permutando o oscnlo da
paz, todos os que constituímos a grande
familia spirita universal, tomemos o com-
promisso de abominar definitivamente em
nós o erro o a maldade, e dora cm dian-
to, pelo monos, não trabalhar senão pela
justiça, pela frafernidadado e pelo amor.

NOTICIAS
REFORMADOR

Fieis á nossa promessa, começamos a
imprimir cm melhor papel a nossa fo-
lha, e damos a edição de bojo om G pagi-nas, as quaes ainda foram insuílicientes
para agasalhar toda a matéria original
que Unhamos em nosso poder á espera do
necessário espaço, do sorte que fomos
obrigados a retirar vários artigos de col-
laboração, entre outros a narrativa de
um caso notável de cura de obsessão me-
diante o spiritismo, o qual teve por thea-
tro um dos Estados da America do Norte,
narrativa que nos foi enviada, devida-
mente traduzida, por um prestimoso con-
frade.

A' parto essa lacuna involuntária,
procuramos tornar a presente edição da
nossa folha'provida de abundante o varia-
da leitura, contendo,alem das soeções ha-
bituaes, vários trabalhos dignos de es tu-
do, como a narração do curiosos o ex-
traordinarios phónomenOs óccorridos re-
centemente n'esta capital, no bairro do
Andarahy, os quaes se tornam credores de
inteira Io, sobretudo pela insuspeiçào do
narrador que, ao critério e hõnorabi-
lidade que o distinguem, ai lia a qualidade,
preciosa em casos taes, de ser completa-
mento alheio ás cogitações do spiritismo.

A'atteii(;ão dos nossos confrades e leito-
res cremos desnecessaiio recommendar
essas interessantes publicações.

-s^_

JESUS
Julgamos sulliciente, como epigraphe

a esta noticia, a enimeiaçáo simples do
seu nome. Na brevidade das duas syllabas
que o compõem, encerra tanta doçura, só
comparável á da doutrina com quo, a par
dos mais peregrinos exemplos da sua
vida immaculada, ello felicitou o mundo,
indicando-lho seguro o norte da felicidade,
quo declinal-o, não como um simples ap-
pellativo convencional, mas com toda a
eííusào d'alina,ungida de aílectoe de gra-
tidão, ó tudo quanto se Iho podo consa-
grar om oblaçòes e como panegyrico, ro-
memorando a data em que a torra se co-
briu do galas para o receber, e o ether,
povoado dos grandes espiritos meiisa-
geiros da luz, vibrou unisono n'um Ire-
mito amoroso,polo advento do enviado do
Altíssimo, quo vinha evangelizar a ver-
dade o a fraternidade humana.

A Federação Spirita Brázileira,que on-
tre as suas datas solemncs incluiu a do
nascimento do Redemptor, não podia se
subtrahir ao cumpriineuto d'esse grátis-
simo dever, e pois, no dia 25 de dozem-
bro findo, á 1 hora da tardo,so reuniu em
sessão extraordinária, para essa comme-
moraçáo.

Presidiu-a o nosso querido chefe Dr.
Bezerra de Menezes que, depois de longa
ausência, por enfermidade, reassumiu o
seu indisputável posto,e o que foi a suaora-
ção, na espontaneidade e na elevação dos
conceitos, coque foi essa magestosa so-
lemnidadé por elle dirigida,não é a nossa
inhabil penna que poderá descrever.

Os que a ella assistiram guardam-lhe a
inolvidavcl reininisconcia, como a de unia
festa verdadeiramente christã, ú que o
concurso de senhoras, notável pelo seu
numero, trouxe esse encanto e esse pre-
stigio quea alma da mulher sabe em torno
de si irradiar. De resto, a sala regorgita-
va do assistentes, que se apinliavam até
tora das bancadas,sendo de notar o reco-
lhimento o a intima satisfação que, n'essa
compacta multidão, se refleetia em todos
os semblantes.

Elle, o Divino Mestre, era digno d'essa
homenagem de tantos corações reconheci-
dos, que lh'a renderam espontânea, sinco-
ra o emocional.

-*t-

Na importante obra do Dr. Peebles,
notável propagandista e philantropo
americano, intitulado Tres viagens uo
redor do mundo, so encontram varias
communicações do mundo espiritual, quo
derramam muita luz sobre pontos con-
Irovcrsos da historia e da doutrina quo
professamos. Entre ellas vem a seguinte,
dada pelo espirito de Aarão Knigt, um
dos elevados guias dos seus trabalhos :

«Nós não podemos traçar uma linha
divisória entre a matéria physica e a sub-
staiicia espiritual; ellas se cntrecruzain
e confundem. Ila átomos e partículas
moleculares da matéria physica que, em
sua mais alta sublimaçáo, são talvez
mais ethereos do quo qualquer porção da
substancia espiritual. Ella ó instável o
sobo om todos os sentidos.

Ua possibilidade do um gorilla se mos-
trar mais intelligcnte do que o homem
das mais baixas tribus ; mas notai
quo o gorilla attingiu a meta da sua in-
lelligcncia, ao passo que o homem das
mais baixas tribus está na linha das pos-
sibilidades humanas.

Todos os inseefos, os repus venenosos
o os brutos, são esfrueturas vacillantes
e imperfeitas, o nâo é lógico pregar-se a
immortalidade da imperfeição.

A abôbada não será estável sem a sua
chave arcliitectoriica.»

Parecerá primeira vista, que o espirito
nega a immortalidade aos quo chamamos
ivracionaes ; mas não são essas as suas
ideas. Ello nega que os seres pertenceu-tos a essa classe continuem a pertencer a
dia indefinidamente. Elles morrem paraa classe, entrando em outra superior.

A uma outra pergunta do Dr. Peebles,
o mesmo espirito respondeu :

«Como pediste, indaguei do João (oEvangelista) quem era a dama eleita a
quem elle so referiu na sua segunda epis-
tola. A resposta foi quo era unia expres-
sao symbolica, referindo-se á religião
christã em sua pureza. Era a dama de
sua fé, a religião mais espiritual daquelle
tempo.»

-h

A ATLANT1DA
Diversos espiritos, cujo saber so pa-tenteia cm lúcidas mensagens, c en-tre elles o do Aarão Knigt, deram aomesmo citado dr. Peebles informações

sobre a sudmersão do continente NovaAllan/.ida, a que todos nós nos referi-mos em termos vagos, como sose tratassede uma lenda.
Dizem elles que, no local onde hojedescobrimos os innumeros arctíipelagòs

da Polinesia o da Mycronesia, existiu emtempos já muito distantes um vasto con-tinento, onde se desenvolveu uma altacivilização attestada pelas grandiosas rui-
nas que apparcccm ainda cm muitas
dessas ilhas ; que esses munumentos
remontam a um periodo que teve seu
inicio cerca de cincoonta mil annos antes
da era christã ; que esses povos, cm suas
lendas attribuiam a seus paes uma an-
tiguidado superior ainda a cincoenta mil
annos, o finalmente quo nas proximida-des do anno nove mil antes da nossa ora
deu-se a tremenda catastrophe em
que grande parte do continente desappa-
receu.

Quanto aos povos quo ahi viviam, os
mesmos sábios espiritos dizem que já ahi
elles apresentavam osgermens das idéas
e instituições quo depois se desenvolve-
ram no seio das diversas ramificações da
familia aryana ; ao passo que os restos
dispersos das construcções nessas ilhas
nos indicam quo ahi também nasceu a ei-
vilização dos amarellos.

Quando Platão viajou pelo Egypto, os
sacerdotes lhe disseram que seus paes ti-
nhamsido contemporâneos dessa enorme
catastrophe; o quo fica justificado pelacommunicação recebida.

Federação Spirita Brázileira
Na próxima sexta-feira 5, devem se

reunir om assemblèa geral os membros
da Federação, para procederem á ciei-
ção da nova directoria, á qual ficarão
confiados os destinos da sociedade no cor-
rente anno, c para prestação das contas
da thesouraria.

Ocioso nos parece encarecer os mo ti-
vos d/essa reunião, pois que se trata
dos interesses fuiidamcntaes da sociedade
que tem ligada a sua existência á própria
causa da propaganda spirita no Brazil,
c não precisamos recordar aos nossos ir-
mãos, que a ella pertencem, que a au-
sencia de qualquer d'ellcs significa a re-
nuncia de um incontestável direito do
vigilância c, mais do que isso, a pôster-
gação de um dever, imprcscriptivel para
todos.

A reunião se cllectuará ás 6 1/2 horas
da tardo em poiito.

ASSOCIAÇÕES
Em assemblèa gorai, efíectuada a 19

de novembro passado, elegeram os mem-
bros do grupo spirita ((Allan Kardec»,
do Rio Grande, a seguinte directoria,
para o segundo anno social, iniciado na
data mencionada :

Presidente, Francisco Vieira Paim
Pamplona; vice-presidente. Theòphilq do
Azevedo Junior ; exhortador, Rodolpho
José Gomes; 1." secretario, Antônio Go-
mos R. Goutinho ; 2." secretario, João
Ignacio do Mello ; thesoureiro, Lino Au-
relio T. Porto ; directores, Paulo de Ma-
galhães, Adelda Fonseca Torres, Antônio
Dias da Silva e Júlio Monteiro da Rocha.

Com os nossos agradecimentos pela
coininiinicaçào que gentilmente nos fize-
ram os operosos confrades, que tão de-
dicadamento so collocaram na vanguarda
do movimento spirita no Rio Grande do
Sul, d'aqui lhes enviamos as nossas feli-
citações pela prova de alta confiança quo
merecidamente lhes foi conferida, com
a investidora de taes cargos que,estamos certos, saberão honrar como uni
sagrado ministério, promovendo, a pardo desenvolvimento e prosperidade do
grupo, em boa hora confiado á sua com-
petencia, a vulgarização bem orientada
dos princípios básicos da nova revelação,
sem vistas exclusivas c tão integralmente,
no seu triplico ponto do vista philosophi-co, moral e scientifico, como a funda-
montou sobro sólidas bases o nosso ve-
nerando mostre Allan Kardec.

Assim estamos certos de que agirão
os nossos irmãos do Rio Grande, em bem
da unificação de vistas c da hoinogenei-
dade entro todos os religionarios da mo-
derna doutrina, para o que não lhes faltam,
nem aptidão, nem o critério necessário.

O grupo spirita «João Baptista,» ha
onze annos fundado no Amparo, municipio
do Bom Jardim, estado do Rio de Janeiro,
acaba do nos obsequiar com a remessa
de uma photographia collectiva de sua
directoria, composta dos sogunites con-
frades :

Presidente moralizador, Eugênio Gripp;
presidente annual, Jorge G. Kermesdoríí;
vice-presidente, Pedro A. Gripp ; 1.°
secretario, (vago); 2.° secretario Gudher-
me L. Gripp; 3: ° secretario, Antônio Fran-
cisco Lugan ; thesoureiro, Jorge A.Gripp;
bibliothecario, João G. Frossard ; mem-
bros da commissão, Manoel A. Monteiro,
Jeronymo A. Frossard, João Lambelet e
llermenegildo J. Gripp; íiscaes, Francisco
M. Gripp o João J. Maximiano Gripp.

Segundo a communicação que nos foi
endereçada com a referida photographia,
o prestigioso grupo já dispõe de um pre-dio de sua propriedade, onde funeciona,
inaugurado a 24 do junho de 1898, o
quo constituo evidente symptoma da
prosperidade quo desfrueta.

_ Fazemos votos por que, no ponto de
vista moral da propaganda, correspon-
dam os seus benelicios ao grau d'essa
prosperidade, por assim dizer, material,
do que, aliás, é uma garantia a honora-
bilidade dos confrades depositários dos
seus destinos, justamente empenhados
om tornar a benemérita instituição cada
vez mais forte e mais fecunda, no terreno
da divulgação dos ensinos fundamon-
taes do spiritismo.

Isto que deixamos dito, com ser a si-
gnilicação do conceito em que temos osnossos confrades, representa tarnbem osnossos votos pessoaos.

No importante trabalho do Sr DaleOwen—Debalablc Land, vem o se-
guinte facto, digno de seria investigação :«Um distineto cavalheiro de New-York,
cujo nome nos escapa, e quo, por isso'
chamaremos o Dr. S., adepto da novadoutrina, mas não devotado á sua pro-paganda activa, foi em um domingo áigreja ouvir uma pratica. Chegando cedo,o quando o templo se achava deserto,
ajoelhou-se para fazer sua oração. A essetempo viu ello vir do fundo da igreja um
grupo do tres senhoras que o fixavam
com ar risonho; passou por perto d'elle e
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foi parar junto á porta, ondo duas dellas
desappareccram, ao passo quo -'t terceira
permaneceu no logar o só so retirou de-
pois do o haver cumprimentado com uma
inclinação de cabeça.

Seu assombro privou-o até de se mover
do legar onde se achava, pois reconhece-
ra perfeitamente n'essa dama,sua nião.na
segunda, sua mulher já fallecida, e na ter-
ceira via unia moça.(pie podia terdezesete
annos, a qual vinha com o braço passado
pela cintura do sua mãe. Essa moça lhe
era totalmente estranha. Sen typo era
cm tudo diverso do de sua família. Muito
intrigado, procurou elle um médium de
nota rio logar, afim de saber quem era essa
moça. Pela escripta directa e por outro
processo, obteve elle a resposta de soro
espírito de sua irmã Isabel.

—lia por força engano, disse elle ; eu
nunca tive irmã com esse nome. Uma
irmãzinha, quemorreu aos ires annos de
idade, se chamava Anua, e essa já apre-
sentava o typo da familia.

Algum tempo depois, indo elle á resi-

Esse facto vem ao mesmo tempo tra-
xér-iios ao conhecimento uma outra ver-
dade, de ordem gorai, e que os grandes
espiritos, encarregados de promover a
(difusão dos novos ensinos pela ferra, náo
cessam de proclamar por toda parte:
«os tempos são chegados.» Qne outra
coisa, offectivãmente, será, senão um si-
grial dos tempos, a prodigiosa revelação de
faculdades medi nin nicas extraordinárias
especialmente curadoras, em indivíduos
de Iodas as condições, o náo somente
riesta capital, mas eiíi outros pontos da
Republica, como na Europa c do outro
lado daAmoriea, por toda parte, enitini !

Todos os dias, como nos primeiros
tempos do christianismo', surgem novos
apóstolos e prophetas, e a sua muílipli-
cidade e a variedade de suas aptidões, até
mesmo a inlrtijiee de alguns que se apre-
sentam falsamente a prophetizar,—

deneia de tuna velha tia sua, (pie residia para nos Sürvjrnios ja expressão dos
fora da cidade, e examinando a bíblia de
família que pertencera á sua mãe, ao
percorrer a lista das dauis dos nascimen-
tose óbitos dos membros de sua familia,
achou entre os nomes de seus irmãos o
do Isabel, nascida em setembro e
fallecida tres mezes depois. Era no tem-
po da guerra de secessão, e elle compre-
hendou logo que, por causa da desordem
que então reinava, tinha-se extraviado a
carta que lhe dava noticia do aconleci-
mento.»)

Eis agora para nós unia fonte de mui-
tas questões : •

Porque motivo o espirito d'essa me-
nina de tres annos se apresenta com
a figura de unia moça de dezeseto annos ,;

Poderá o espirito, para se manifestar vi-
sivelmente, adoptar indifferefitemente
uma forma qualquer ? Se assim ó, por
que motivo o espirito de Isabel se apre-
sentou com um typo tão diverso do com •
muin á sua familia ?

Isós sabemos que os espiritos que se
incarnam se reúnem geralmente em gru-
pos sympathicos, dominados pelos mos-
mos .sentimentos o pensamentos, e que
os sentimentos se reflectem na pliy-
sionomia e na conformação do craneo.
Dá-se o mesmo com os espiritos que se
manifestam visivelmente, em cujas phy-
sionomias se pode, mais ou menos, ler as
suas inclinações.

Então, que forma era essa que o espi-
rito apresentava? A nosso ver, era a for-
ma da sua incarnação precedente á últi-
ma, em que tivera o nome de Isabel. Di-
rão que ella nãop.diairicarnar-se no seio
d'aquella familia. Nós responderíamos
então quo, muitas vezes, espiritos (pie
sentem diversamente se incarnam juntos
para concorrerem para o progresso, uns
dos outros. Alem disso, a incciniação do
Isabel era tão curta,—apenas de ire.-
anilQS—que nada ha de admirar om que
o espirito tivesse conservado a sua for-
ma anterior, á que fora restitnido, uma
vez liberto do derradeiro revestimento.
por assim dizer, embryonario, com o
qual não tivera tempo de se identificar.

Será, todavia, esta a explicação deli-
nitiva do facto ?

Aos estudiosos de boa vontade entrega-
mos a sua investigação.

CTTIR^é-. NOTÁVEL

De Cachoeiras de Macaca recebemos
uma communicação devidamente aiitheii-
ticadaecom a (irmã do signatário reco-
nhecida pelo tabellião publico do logar,
em que nos é relatado um caso de cura
de cegueira;'verdadeiramente notável,
d'esses que a sciencia materialista, que tão
pouco sabe das forças da natureza e das
verdades oceultas, não hesitaria em de-
clarar impossivel, o qne, como tantos ou-
tros, será apenas impossível de ser com-
prehendido pela sua ignorância, obsti-
nada no espirito de sysleinatismo que a
obscurece.

Evangelhos,—tudo isso não é senão a
reproducção daquella phase inicial, e in-
dica que se opera, uma renovação e qae,
com o século que chega, vamos entrar
em uma nova ora de reconstituição do
ideal religioso desapparecido.

Demos, porem; :• palavra ao narrador,
nosso irmão João Rodrigues Pereira que,
pela sua honorabilidade, teria o direito
de ser acreditado sob palavra, quando
outros testemunhos não houvesse—que
os ha—do fado em questão.

Foi if estes termos que elle nos fez a
sua narrativa :

Sr. redactor do Reformador.—Ha
dezeseis annos que minha mulher, D.
Antonia Rosa Bastos Pereira, se achava
completamente cega, não tendo conse-
guido a mais pequena melhora. Com dif-
ficuldadc andava dentro da pequena
casa em que moramos. A cegueira veiu
completa o brusca, em conseqüência de
uma constipaçáo.

Agora,, com 05 annos de idade, lém-
brei-me de recorrer ao Sr. Antônio José
da Silva, artista ferreiro, nas oíiicinas
d'este povoado, o em quem se vai desen-
volvendo a faculdade de médium cura-
dor, e logo, com applicação dágua magne-
tizada,ou antes fluidificádá.em quinze dias
começou a ger, achando-se actuahnente
boa e podendo mesmo ler lettras graudas
o assignar, apezar de escrever mal. E
porque essas misericórdias de Deus não
devem ficar em silencio, porque a luz
não se fez para ser posta debaixo doai-
queire, peço-lhe se sirva publicar o
facto em seu jornal. Posso asseverar que I
diversas pessoas tem sido instantânea- j
mente curadas pelo Sr. Silva, só com a |
imposição das mãos. Devo declarar-vos
que o Sr. Silva não recebe reinune-
ração alguma pelas curas (pie faz.—Ca-
choeiras do Macacii, 20 de noveni-
bro de 1S99;--João Rodrigues Pi:-
REUIÁ.

GOELA BORAÇAO
A voz da razão

Sabemos qüe no seu livro, O Êxodo,
Moysés disse aos hebreüs que Dons punia
a, iniqüidade dos pães nos filhos, até
á terceira o quarta gerações daqüelles que
repellisscm seus preceitos, e recompcil-
saria até á sua millesima geração os que
lhe fossem lieis. Os hebreüs, não procn-
rando o espirito d'esse ensino, nem a sua
harmonização com o que lhe dá o próprio
Moj-sés no Deuteronomio, quando diz
que Deus não punirá os pães pelas
iniqüidade- dos lilhos, nem os filhos
pelas dos pães, mas que cada um res-
pondera somente pelos seus actos, apega-
vam-se á lettra _'àqiielle ensino, o que,
justo é que se diga, foi de grande van ta-
gem para contel-os, pelo temor de verem
seus filhos soífrendopor causa d'ellos.

Mas o progresso é nina lei universal ;
cessa interpretação primitiva do ensino
mosaico, chocando os ânimos, foi sendo
aos poucos repellida nas predicas dos
prophetas que vieram depois, -lá na
época do cáptiveirp de Babylonia, a voz
divina diz pelos órgãos de Jeremias e
Ezeqiiiei :

«Não sei em que se fundaram para
adoptar-se como mu provérbio em
Israel que os paos pagarão pelos filhos
e os filhos pelos pães. Mas isso não será
mais assim ; de ora om diante será ado-
piado corno um provérbio em Israel quo
cada um só responderá pelo seu peccado.• ) íilho virtuoso de um pao culpado
não soíirerá pelas faltas deste; nem o
pae virtuoso responderá pelas culpas de
seu filho criminoso. As virtudes de cada
um delles náo podem trazer uma recom-
pensa parao outro. Cada um só será re-
compensado ou punido por seu próprio
mérito ou demérito.»

Eis o que encontramos no Velho Tos-
lamento, que Jesus náo veiu destruir,
mas explicar e completar. Eis o quo a
razão esclarecida admitte como justo e
inteiramente conforme com os sublimes
attributos da Divindade.

\ òjamos agora o que está ensinando
e praticando a igreja romana,nas fronfei-
ras do século XX, quando as sciencias
caminham desassómbradas em busca da
verdade, quando tudo se prepara para
tirmar-se no planeta o domínio da fé
esclarecida pela razão, quando o inale-
rialismo pretencioso tem ifolla os olhos
fitos, buscando um ponto ¦ fraco para
feril-a.

Diariamente vemos nos jornaes: o
Santo Padre concedeu sua benção após-
tdlica ao cidadão F., até á sua terceira
geração.

Mas o quo quer dizer isso? Ha dois
mil o trezentos annos, a voz divina disse,
pòr intermédio de Ezoquiol, cujas pro-
phecias são adopladas como canonicas
pela. igreja : «Deora em diante se deverá
ensinar quecadaum será recompensado
ou punido por suas obras.»

A razão esclarecida dobra-se reverente
ante a grandeza e a justiça desse ensino ;
esõo pontifico romano julga que deve
por de lado tudo isso e impor .unia opi-
nião absurda que, se fôr acceila, desmo-
ralizará a igreja e virá banir da mente
dos crentes a idéa da justiça divina,
elemento indispensável para o progresso
humano.

Se o chefe da igreja romana acredita
que Deus saneciona todos os seus actos,
se elle crê que pode dispor á vontade
da benção e da protecção do alto, deve
ser muito comedido na distribuição d'os-
ses favores, e náo ir atropeládatrieritèj
pelo facto de um homem ter prestado
serviços á igreja, concedendo essa gra-
ça a individuos que ainda não vieram ao
mundo o (pie ninguém sabe o que serão.

O barateamento descriterioso da ex-
communhào innulilizou essa arma, quo
outrora tanto aterrou o mundo, ao ponto
de hoje so provocar o riso. 0 mesmo se
vai dar com essas concessões do bonçáos
o favores a gerações que ainda não vivem
e, portanto, nada fizeram por merecel-as.

Nao se creia que, pelo facto de não
protestar publicamente contra cilas, o
mundo dé o seu assentimento a essas
concessões.

fim todo homem que pensa, a razão
se revolta contra essa injustiça, a fé
amortecee aidéa.sè desperta de buscar
uma religião mais conforme com a
justiça, a bondade e a misericórdia do
Creador.

Talvez digam que o chefe da igreja ro-
mana. obra por inspiração de cima ; nós
responderemos, como Evangelista João,
sem fazer selecção alguma : «Estudai as
inspirações que receberdes, para verdes
se são de Deus.»

Do Deus só podem vir a verdade e a
justiça ; e quem pode julgar da veraci-
dade c justiça de unia inspiração, é a ra-
zão e a consciência.

Freq.

FACTOS
Escripta Espontânea

No dia 20 de junho de 1889, pelas 7
horas da noite, tendo sabido o Sr. Jan-
guito para uma sessão que se realizava
na rua Borges deMacedo, ficou sua esposa,
D. Josepllina, em casa com suas filhas.

Cerca de 8 horas, passou o carteiro,
deitando por baixo da porta os jornaes
A Luz c a Revista Spirita, do Rio
Grande do Sul. Como era, o é, de costu-
me, o entregador da Gazela do Povo
deitar lambem o jornal por baixo da
porta, foi D. Josepllina buscal-o, trazen-
do ao mesmo tempo os jornaes spiritas.

Começava ella a ler a Gazeta, quando
ouviu nitidamente o ruido de passos, co-
mo de quem descesse uma escada o, vol-
tando-se, viu distinetamente o vulto de
uma mulher que, chogaiido-se a ella, lhe
tirou das mãos a Gazela, entregando-
lhe ao mesmo tempo a. Revista Spirita
e apontando para o artigo de fundo P/ie-
nomenos Spiritas, maio de 1899—-n. 9.
Convém notar quê a essa hora já todas
as pessoas da casa se achavam a gaza-
lhadas, estando apenas D. Josepllina es-
porando o Janguito. Retirou-se o espirito.

Quando chegou o Janguito referiu-lhe
sua esposa o caso, ficando ello sentido
de não ter podido presencial-o.

Alta noite, quando já se achavam ac-
commodàdos, o Janguito acordou sobre-
saltado e viu junto ao leito o vulto de
uma mulher. Perguntou-lhe quem era e
o que queria, ao que respondeu aappàri-
ção—que lhe desejava a felicidade, e que
vinha dar-lhe nina prova de estima, bem
como um facto que servisse de prova aos
que procuram o seu adiantamento.

'Estava tudo ás escuras. O Janguito,
preparando-se para receber qualquer
coisa, ficouimmoyel, observando tudo.
D. Josepllina dormia profundamente. O
Janguito ouviu o ruido de um lápis sobre
papel, mas nada via. Quando o espirito
terminou, disse;

Adeus; aqui vos deixo uma prova
da minha amizade para comvosco, e uma
prova para convencer aqueiles quo ainda
duvidam dos phenomenos spiritas. São 2
horas e 22 minutos, o alguém está pen-
sando em vossa esposa.

Quando acabava de falar, ouviu o Jan-
guito bater duas fortes pancadas na sala
de jantar.

O espirito lhe disse:
Ouvistes ? Aquelle signal foi dado

pela minha companheira que ha poucas
horas aqui esteve com vossa esposa.

Quando se retirava, depositou nas mãos
do Janguito uma folha de papel, toda cs-
cripta, e um lápis ainda poraparar.

O papel continha uma coinmimicação
da mãe de Janguito, o o lápis estava fe-
chado em uma gaveta!

Como o Janguito não tinha phosphoros
á mão, para acrender de prompto, espe-
ron o final, despertando D. Josepllina
que, procurando phosphoros eaccciidondo
uma vela, poude verificar que realmente
tinham em seu poder uma communicação.

A lettra era bem diflerente da que"lhe
é pessoal, quer como médium,quer quan-
do escreve por si mesma. Lia-se perfeita-
mente.

Quando, pela manha, D. Josepllina
sahiti a visitar alguns doentes e se dirigiu
á casa do Sr. Constante Pinto, a senhora
d'esfe, i|ue se achava em estado interes-
santo, lhe disse :

—Ah! D. Josepllina ! Esta noite pensei
muito na senhora, julgando que iria a
Paranaguá, como projecta, e me deixava
sem me assistir...

Em outras casas a quo so dirigiu deu-se
o mesmo caso.

Em sessão, consultando nós os guiassobreesso facto, nos foi dada a explicação
de que se tinha produzido um phenomeno
do videncia, escripta directa o transporte.

Nas sessões de phenomenos de trans-
porte, que agora se realizam aos sabba-
dos, têm-se obtido phenomenos extraor-
dinarjos, como o abrir e fechar de portas,o ruido de pancadas fortese distinctas, etc.

Serri to—Paraná.
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Effeítos physicos. --Transportes
A nossa habitação ficava situada na

encostada serra do Andarahy, perto das
cachoeiras que abastecem a zona com-
prohendida entre os bairros de Yilla-isa-
boi, S. Francisco Xavier o Andarahy
Grande. A' rua tia Serra, estreito caini-
nbo que vai ao alto da Tijuca o Jacaré-
paguá, por entre o matto, fértil de
extraordinárias arvores e de rara boi-
le/.a, no numero 6, ahi morávamos, ha-
via três annos, sem que nenhuma con-
trariedado mais forte nos aborrecesse,
a não ser o estado doentio de. uma idola-
trada filhinha e a perda do um outro
fflhò, de sete mezes, victima do entero-
col i te.

Alli, n'àquelle canto, longe do meio
ruidoso, quem diria que, depois de tan-
tos annos de apparente tranquillidade,
a nossa casa seria theatro cie scenas
que jamais tínhamos observado?!...

Começou o. nosso desassocego com a
vinda para a nossa casa de um pequeno,
afilhado de uma parenta nossa, o Nelson.

Orpbão de mãe, Nelson Gonçalves,'
rapaz do côr, de constituição fraca, de
onze annos de idade e natural de Itagua-
hy, Estado do Rio, precisava da pro-
tecção da madrinha, que, de facto, o
agasalhou, tratando-o como filho, nada
absolutamente faltando de confortável,
para que deixasse de ser considerado uma
ereança feliz.

Notávamos, ou e minha mulher, que o
Nelson exercia sobre a nossa filhinha
uma acção poderosa; o que elle queria
que a menina fizesse, ella fazia, obede-
cendo humildemente.

Os mezes de maio e junho foram, en-
tão, para nós do uma crueldade atroz.
A 24 de maio, commemoração do feito
brilhante de armas nos campos do Pa-
raguay, Tuyuty, estava minha mulher
dando leite á filhinha, na sala de
jantar, quando lho atiraram uma bola
de barro, nas costas. Nào tardou muito
que lançassem outra, depois outra, e
suecessivamente foram cahindo bolas em
minha mulher, em minha filhinha, em
minha tia, no chão, nos moveis, etc.

(42)

E MORTALHA
POK

Segunda Parte

I

A's 5 ij4 da manhã tomei o trem, cha-
mado o mineiro, com destino a S. Joãod'El Rei, onde ia tentar a virtude das
Águas Santas, para o que dispuz da esta-
ção cálmósa, cá na corte.

Encantadora viagem !
Na rapidez quasi vertiginosa do «cavallo

de fogo», passavam-me pelos olhos, como
sombras fugitivas, os objectos mais proxi-
mos; lá, ao longe, porém, onde o céo se
desprende das alturas e vem tocar a terra,
como se esmaltava de verde e azul, cam-
biantes, o horizonte que se descortinava á
minha vista !

Eram campos e planícies, a que não pu-nham limites meus raios visuaes, cobertos
dé fina pennugem.aloirada aos raios do sol,
ou da grossa cabelleira esmeraldina, dou-
de, por imaginação, firmada na associação
de idéas, me assaltavam os ouvidos doces
accordes dessa harmonia deliciosa que sobe
da terra ao céo, em singelos hymnos en-
toados pelos mimosos filhos de Deus, vo-
lateis habitantes das florestas.

Eram, de outro lado, gigantescas monta-
nhas, ainda cingidas do azulado véo com
que se nos apresentam de longe, por enco-
brir-nos a feia catadura de seu corpo mal
conformado e brutalmente composto de ro-
cha e terra, com reentrancias e saliências
pavorosas.

Nós caminhávamos acceleradamente
para um daquelles monstros que parecia
quererem tolher-nos a passagem tão alto,
tão Íngreme se erguia diante do nosso
trem.

Foi ousadia, igual á dos Titães, lembrar-

A principio suppuz que viessem dos
terrenos fronteiros á casa. Fechei as
janellas, portas, etc. • mas continuavam
as bolas de barro a aftingir-nos. .Muda-
mos de sala. fomos para a de recepção, e
continuámos a ser alvo das bolas. Minha
Íilhinlia, muito nervosa, impressionada
que estava, custou a conciliar o somno,
vindo dormir pelas oito horas, hora em
quo, felizmente;, acalmou e, como por
encanto, socegou de lodo o que vimos de
narrar.

O tempo estava humido. No dia se-
guinle, fazendo as minhas observações,
fiquei certo do que aquellas bolas eram
devidas aos ínaribondos, que construíam
suas casas nas paredes, de modo que
desprendendo-so o barro, determinavam
aquelle acontecimento. E não se falou
mais no caso, nas nossas conversas.

A nossa creação de gallinhas passava
por ser uma das mais bonitas do logar.
Andavam soltas e, de facto, admirava-
nos não ser o nosso gallinheiro victima
de algum animal do matto, porquanto a
nossa casa ficava perto da floresta.

Não posso precisar a data. Ao chegar
á casa, em uni dia de sol quente, soube
que uma irára, bracaiá, ou outro animal,
tinha matado seis gallinhas, sem, com-
tudo, carregai as.

O Nelson tinha visto o animal; nin-
guem o vira. Um caçador chamado para
ver se, de facto, seria bracaiá, o Sr.
João do Amaral, nosso, visinho, ficou
cerca de duas hora<, escondido, esprei-
tando, do espingarda á mão, e nada viu.
Apenas o Nelson ficava sósinho, gritava
«que o bicho lá estava». E nada viamos :
tudo calmo ; o menino parecia mentir.

No dia seguinte continuou a mesma
balburdia. Ora corria eu, ora corria ou-
tra. pessoa da familia, distribuíamos vi-
gias pelo matto próximo, nada se obser-
vava; somente Nelson, quando deixa-
vamos os postos de observação, via um
bicho malhado de branco e preto e cauda
curta.

A nossa creação desapparecia. Era um
inferno!. . . Era do mais, não tínhamos
socego, vivíamos perseguidos, a alegria
tinha dcsapparecido de nossa casa, urgia
deliberar. . .

se o homem de investir contra aqueila tre-
menda barreira, posta alli pela mão de
Deus, para quebrar-lhe os ímpetos, ou para
provocar-lhe maior esforço !

Foi para isto. sim; porque, do contrario,
elle jamais poderia superal-a.

Mas como fazer subir a tão desmedida ai-
tura, um comboio de enorme peso. pucha-do por força dynamica, descoberta do nosso
século ?

Vamos ver o prodígio. Estamos em
Belém, e a montanha ergue-se diante dos
nossos olhos, a dois passos de nós.

Tomámos mais possante locomotiva e aí-
frontámos o impossivel.

O impossivel começa a desconfiar de seu
valor, vendo a locomotiva, com sua longa
cauda, enfiar triumphalmente pelas primei-ras linhas de suas eternas trincheiras.

E'o trem que, por curvas, quebradas e
zig-zags, vai conquistando a encosta, a pa-recer uma lagartixa escalando alta parede.

Já se vêem as planícies do sopé tão de
alto, que o homem parece uma ereança lá
embaixo; mas, não canteis o triumpho oh
vós,que tentais o impossivel.

Ahi se eleva, em frente a nós, uma escar-
pada fortaleza, que não é das que podereis
galgar pelo methodo seguido até aqui.

Mas o trem, a locomotha, avança sem
se perturbar, e o impossivel treme. A natu-
reza lueta com o homem 1

() que pretende o homem ? Levar a loco-
motiva entre a massa granitica, fendel-a,
abrir caminho e passar ?

Oh! loucura ! loucura ! Serás esmagado
pela força bruta ! O impossivel, a nature-
za, triumphará 1

Mas a locomotiva avança sem se pertur-bar, e o impossivel treme até o grande seio
da natureza e, n'um momento, as trevas
não nos permittem ver o que se passa ; e
poucos minutos após estávamos em plenaluz, estávamos além da muralha, que a na-
tureza levantou, como orgulhosa pretenção
de ser eternamente inexpugnável !

—Meu Deus ! meu Deus! foi o brado que
irrompeu de meu peito,vendo o impossivel
da natureza estendido e exangue aos pés
do homem 1 Meu Deus ! pèrdôa aos que
acreditam que esta centelha divina, que
subjuga as forças da natureza, não passa
de feitura da própria que ella domina e
dirige. Creatura superior ao Creador !

Foi o que fizemos. Separámo-nos das
poucas cabeças quo nos restava e, então,
pudemos gozar um pouco de tranquilli-
dade.

Treze de junho, dia de Santo Antônio,
dia frio.Chego á casa ás D horas da*tarde.
Minha mulher abi não so achava. Recebo i
11,11 bilhete seu, dizendo que se retirava i
com a lilhinha, porque
reapparncido com mais
sidüidade.

Vou jantar.
á mesa da sal

A uni te

as bolas tinham
força o mais as-

leio A Noticia.

commodas,
na casa e
um primo

Sinto que álgümà coisa
mo cai nas costas: uma bola de barro cai
sobre o jornal.Levanto-me, fecho a casa,
quero observar.

Abro os guarda-roupas,
dou uma busca minuciosa
prendo-me com minha tia e
em um pequeno quarto.

Que horror ! As bolas cabem de on-
contro aos vidros da porta, suecedem-se
com força. Saio e examino-as: são amas-
sadas com feijão o arroz, comida dos
gatos, que estava nacosinha. Prendo-me
novamente. Continua o bombardeio, vejo
luzes, abro a porta e deparo com um
bra/.eiro, um grupo de brázás quo tinham
sido arremessadas do fogão.

ImmediaVãmente dou ordem para que
seja apagado o fogo.

Tive uma desconfiança. Aüribui á
Amancia, a empregada, e ao Nelson o
que se passava na minha casa.

Comecei a observal-os. Fil-os sentar,
de modo quo os visse (4 e 5). Colloquei-me
na extremidade da mesa (1), tendo ao
meu lado direito (2) minha tia e do lado
esquerdo (3) meu primo Pericles, con-
forme o seguinte desenho :

11

10

Quando chegámos ao alto da serra, eu
tive ímpetos de soltar aos ventos um brado
de louco, louco de enthusiasmo, procla-mando a grandeza do engenheiro brazi-
leiro !

E a locomotiva, Cum fleugma verdadeira-
mente britannica, continua, serena,sua mar-
cha, como marcha, pelo meio das selvas o
possante e intemerato leão, terror dos bos-
quês.

Lá adiante, corre o comboio margeando
o formoso Parahyba, que aqui nem de
longe se parece com aquelle que admirei
cm Campos, magestoso como um sultão
percorrendo os paços das suas odaliscas.

Encanta, assim mesmo; ao menos eu me
sentia alegre de vel-o, em suas fúrias in-
fantis, talvez porque não ha para mim qua-dro mais encantador do que o de águas cor-
rentes.

A' sua margem descortinam-se, espalha-
das pelos campos ribeirinhos, habitações
ruraes, cujos rústicos typos servem de
agradável diversão a quem vai da corte.

O typo das casas se harmoniza perfeita-
mente com a moldura que lhe empresta a
natureza campestre.

O homem tem mais viva do que outro
qualquer animal a faculdade de assimilar
os elementos que o cercam e de se afazer ás
condições do meio em que vive.

E' por isso que,nos grandes centros civi-
lizados, onde impera a arte, elle constroe
artisticamente seu ninho,e nos desertos ser-
toes, onde não se conhece arte, elle o pre-
para ao gosto da natureza local.

Embora rústicas.eu amo aquellas habita-
ções, (pie condizem com o solo accidenta-
do em que assentam, com a desordem na
distribuição dos montes e valles, dos bos-
quês e clareiras, dos rios e lagos", de tudo
emfim, que a natureza espalha, sem cuida-
do de preparar harmonia, mas que. no
emtanto, concorre para a harmonia univer-
sal.

Aquelles quadros bucólicos me arreba-
tam a alma, enojada d'esse viver da corte,
comparável ao Mar Morto, onde nada ve-
geta e nada vive, porque suas águas, como
os sentimentos dos nossos homens, são be-
tuminosas.

Aqui, nestes campos que percorro com a
vista, tudo c risonho e fecundo ; porque a
natureza ainda impera sobre o coração hu-

Da cosinha (6) atiraram n'esse momeu-
to uma panei Ia de barro á sala de jantar
(li). Logo em seguida, sobre a mesa (10)lançaram uma caneca cheia dágua, de-
pois outra caneca cheia de milho o um
punhado do guando, que ia servir para o
almoço do dia seguinte e que estava so-
bre a mesa da cosinha.

Do outro lado, do meu quarto, (8) ar-
remessarani uma bota de biscuit, que
adornava o meu lavatorio, vindo ella
quebrar-se na sala, e, cm seguida, uma
boneca de louça de minha íilhinlia.

Dá esquerda (7) veiu uma cestinha de
costura, a tampa e outra cesta, grande,
também de costura.

Então, como fosse a primeira vez quo
presenciava aquelle mystorioso facto, tive
medo, senti a verdade do que, em con-
versa, amigos de outras crenças narra-
vam.

Tudo varejavam : panellas, louça, uma
garrafa que veiu quebrar-se aos meus
pés, um alguidar de ferro, cisco do de-
posito, facas, pedras, etc, etc.

A's onze horas foi minha tia fazer a
cama para o Pericles. Das sandálias que
estavam no quarto, uma pulou no corti-
nado, a outra no Loilefte. Corro para ver
mais osso phenomeno, quando da sala (9)
atiraram uma laranja ao meu quarto, (8)
uma penca de bananas e, por fim, a trem-
pe de ferro, onde se aquecia o leite para
minha filha. Vendo que não podia dor-
mir, estando a casa n'aquellc estado, de-
cidi-me a me plantar novamente onde
es tivera (1) antes.

Novos objectos são jogados, novas
bolas de feijão, de arroz, são arremessa-
das, isto até á meia noite, quando fomos
para a varanda da casa, fugindo aos
horrores da lueta travada com os desço-
nhecidos. Chovia fortemente, lá fora;
mesmo assim aílrontámos o tempo in-
grato c permanecemos na varanda, prote-
gidos com cobertores, julgando que fica-
riamos livros dos nossos perseguidores.

Enganados que estávamos !
Não sabíamos por onde, pois tínhamos

cerrado aporta, passavam laranjas, ba-
nanas, e as arremessavam contra nós.
Causa admiração o apparecimento da ces-
ta grande de costuras na varanda.Foi
preciso prendel-a para deixar-nos tran-
quillos. A' uma hora fizemos um reco-

mano, e o homem ainda vive abraçado com
ella.

Vede aqueila singela habitação, situada
n'uma bella collina, cercada de fructeiras,de
roseiras e jasmineiros, tendo, além do cam-
po, uma larga cortina de matta virgem.

A' porta dorme o cão fiel, emquanto seu
senhor está acordado, para vigiar emquanto
elle dormir.

E' melhor policia do que a nossa, quemais nos ameaça do que nos defende.
No campo, um rebanho de mansas ove-

lhas, cujos filhinhos ensaiam forças, em
carreiras e corcovos, e voltam ao seio ma-
ternal, para desbancarem do esforço que fi-zeram.

Ao lado, bois de carro, deitados a remoe-
rem, cogitando, porventura, no pesado tra-balho a que os obriga o homem, que iião
pode, aliás, medir forças com qualquerd'elles.

E' a representação da eterna scena : deum homem submetter á sua vontade umanação, um povo, muitos milhões de seus se-melhanles.
Além, muitas vaccas de leite, tosquiandoa relva e chamando de vez em quando osternos filhos,por que se não afastem muito,com zelo que nem todas as mães sabemter.
E, no meio de tudo isto, um grupo de ca-britinhos, a saltarem de pedra em pedrafazendo artes gymnasticas, que pare-ciam impossíveis.
De carreira, mal pude apanhar os traços

geraes daquella moldura do quadro vivo
que representa os habitantes daquelle meio
paraíso.

Ah ! se eu pudesse! Mas o homem,apezarívre e como o vento : obedece ás con-

i

de
dições da vida, como este ás da atmosph&ra; nao vive onde quer e como quer, comoo vento não sopra indifferentemente nestaou naquella direcção.

O nosso destino nos arrasta. Os des-equihbnosde temperatura arrastam os ven-tos.
São 2 i t/2 horas da tarde. A locomotivadeve estar fatigada da lueta homerica quesustentou.
Eil-a que pára. Onde parou ? Estamosestação do Sitio, termo de nossa

pela estrada de ferro D. Pedro II

na
viagem

Continua).
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nhecimen to ; tivemos que voltar. Só ás
2 1/2 da madrugada é que conseguimos
passar por uma ligeira modorra, nos
nossas saudosas camas.

A's seis horas do dia seguinte, I -1, levei
minha tia o o Pericles para a casa de
um parente. Chovia torrencialmcnte.

Dopois do almoço, ás 9 horas, dirigi-
me para o meu emprego. Em caminho
encontrei-me com a Amancia, que disse,-
me ser impossível permanecer por mais
tempo om casa.

Chovia pedras! 0 tinleiro linha-
lhe sido atirado sobre os vestidos.

Realmente, a rapariga achava se suja
de tinta do escrever.

A' noite fui buscar um tio meu para
fazer-mo companhia e assumir a direcção
da casa na minha ausência.

Muito medroso, meu lio reveste-se
sempre do ar corajoso nas oceasiões
criticas. Por isso dizia elle (pio tudo
aquillo havia de ser obra do algum gaia-
to, quo devia achar-se escondido no forro
da casa.

Coitado!... Apenas entrou, á noite,
em casa, foi victima de um castiçal de
bronze, que lhe atiraram nas pernas, de
laranjas, de bananas, etc. Sontámo-nos
no ponto do observação (1 o 2), e então,
mais ou menos, reproduziu-se o que ou
tinha observado na véspera.

Meu tio, mais tarde, chamou-me a ai-
tenção para o Nelson. 0 Nelson atirava
áquelles objeçtos, desconfiava ello.

Mostrei-lho a improcodencia das suas
desconfianças o fiz-lhe ver que o Nelson
não podia praticar tudo aquillo, atten-
dendo ás direcções diversas que tomavam
os objeçtos arremessados.

Entretanto, aproveitando-me das des-
confianças de meu tio, fui fazendo des-
cobertas importantes.

Assim, observei que, quando o Nelson
dormia, socegãvam os objeçtos ; quando
o mandávamos fora, a casa ficava tran-
quilla. Nào havia duvida, o Nelson exer-
cia influencia em tudo aquillo que se pas-
sava cm casa. Tivemos uma prova vorda-
deira mais tarde.

Nos dias que so seguiram, novos acon-
tecimentos foram presenciados: uma com-
moda guarda-roupa, por duas vozes,
tombou, sem que ninguém a derrubasse.

Verdade é que a três metros d'esso
movei se achava o Nelson.

Umfaqueirodo cristoíle foi arremessa-
do da sala do jantar á sala dc recepção,
uma tesoura voou e ficou prosa cm um
portal, perto do forro da casa, uma me-
nina de 12 annos foi perseguida, da casa
á uma distancia de cerca de cem metros,
por fezes que lhe atiravam, ficando as
suas vestes completamente nojentas. Pe-
dras, laranjas, bolos, ovos, cisco, louça,
tudo, omfim, varejavam, quebrando vi-
dros e, o que é mais, pondo em risco
a nossa vida.

Tendo encontrado casa para mudar-
me, determinei a mudança para uma
terça feira. Minha sogra, precisando au-
xiliar-me, foi para o Andarahy.

Ao amanhecer do dia 18, cila viu as
pedras que cabiam. Teve a boa idéa do
afastar o Nelson.

Houve calmaria, coisa inexplicável,
até o dia da mudança.

Dormimos ahi, eu e meu tio, para no
dia seguinte eífectuarmos o resto da mu-
dança. Nada houve de anormal, dormi-
mos socegados.

Na casa nova, entretanto, minha fa-
milia, que para ella tinha ido, não dor
mira bem.

Os moveis como que andavam, como
que eram arrastados; uma pedra, pelamanhã, foi arremessada. Foi, novamen-
te, o Nelson afastado.

Socego completo, socego que, graças
a Deus, tem-se prolongado até hoje.

Fiquei convencido da influencia do
Nelson nos factos que acabo de narrar.

Disseram-me ser aquella creança ir-
responsável do que se passara, dos pre-
juizos que tive, o ser possuidor da me-
diumnidade de effeitos physicos.

Nào sei, ignoro completamente o que-
existe no spiritismo, jamais me dediquei
a essa sciencia. Sei (pio, uma vez trans-
portado para Itaguahy o Nelson, tem-se
observado em casa do seu parente, onde
elle so acha, factos semelhantes aos que
se passaram em minha casa. Os seus
parentes nào () querem om sua companhia.

Tal é, em resumo, a serie mysteriosa
de factos por mini apreciados o observa-
dos por muitaspessoas cujos nomes esta-
rei pronipto a citarem qualquer oceasià".

Eduardo Peixoto.
Julho de ISO'.).

Experiências do Oi'. Paul tiibici'
v

9;1 ESPERIENCIA

Nào refereriamos a presente exporien-
cia, que so produziu em ardosia quo não
nos pertencia, se não estivesse revestida
di-uma. certa originalidade. Para nós
tem ella o mesmo valor das precedentes,
mas não é do nós que so trata: o (pu-
convém é evitar tudo quanto possa offc-
recer azo á critica, pois os factos são
de tal modo inesperados quo o primeiro
movimento do quem nào está prove-
nido é pól-os em duvida, dá passámos
por isso, o ainda hoje, ao escrever estas
linhas, som as ardosiás que temos dean-
to dos olhos, perguntaríamos se nào ti-
nhamos sonhado.

Seja, porém, como fòr, ahi está o
facto:

A 2 de julho do 1886, ás 5 horas da
tarde, antes dc fazer uma experiência
com as minhas ardosiás, Slade, conforme
sou costume, fez um ensaio com unia ou-
tra, delle mesmo.

Essa propriedade, que Slade parece
possuir, de provocar o phenomeno da
escripta espontânea, assim como as ou-
trás manifestações da «força psychica»,
nào é permanente; ao contrario, ella
está sujeita a numerosas variantes. Ma
já um momento que nossas mãos estão
sobre a mesa c nenhuma manifestação
do phenomeno ordinário so produz. Sla-
de collocou a ardosia sobre a mesa; apro-
veito o ensejo para escutal-a e examinai-
a de novo; está muito limpa, parecendo
nunca haver servido; em voz de emqua-
drada om madeira dura (pereira ou cas-
tanheiro), seu quadro é de pinho. Em uma
das faces o quadro tem a marca A. —
W. — Faher n. 7 e tem uma mancha dc
tinta bom patente.

Slade retoma a ardosia e deita uma
pontinha de lápis sobro a face correspon-
dente a ossa marca; colloca-a sob o an-
guio da mesa, diante da qual me acho
sentado. A escripta faz-se esperar um
pouco; Slade lira a ardosia de sob a me-
sa, impellindo-a para o meu lado portres
vezes e ou constato que nada os tá traça-
do em sua superfície. Entretanto, logo
depois dc haver retirado pela terceira vez
a ardosia quo eu não perco de vista, Sla-
de diz sentir uma «corrente» no braço.
(O facto so renova cada vez que trabalha).
Bom depressa também ouço escrever.
Vejo diante do mim a mão direita de
Slade e dois lados do quadro da pedra
quo nào estão completamente embaixo
da, mesa, ifum dos quaes se distingue a
marca e a. mancha do tinta de que acima
falei. Nada de anormal.

Então disse eu a Slade :
—Se ó em inglez que estão escrevendo,

pode pedir a intercalação dc uma pala-
vra qualquer em allémão?

Minha pergunta foi reproduzida por
Slade num tom polido mas scmaffectação.

Immèdiatamente ouvimos a escripta
mudar de rytluno, e o ruído dc uma es-
pecie de riscos se fez ouvir.

Quasi dois minutos depois, a ardosia
foi retirada de sob a mesa; puz-lho a mão
cm cima logo que foi annunciada a ter-
minação da «mensagem». Vi, então, não
sem espanto, uma phrase escripta em
espiral; estava em inglez e, cm vez de
uma palavra em al/emão que ou havia
pedido, continha uma expressão alie-
mã em ires palavras. No centro estava
o nome do «escrevente» do costume.

A photogravura reproduziu exacta-
mente essa curiosa inscripçào, em que se

trata ainda das ardosiás sedadas; não
podendo, porôm, aqui aprcsenlal-a, limi-
tamo-nos a dar os seus termos o traduc-
ção, como segue:

«My friends, There U someihing about
your enclosed slates thatprevonts us from
using thenh, but whatyou liave already
[mein teuer liem-) roceived be the
pròof of our presence and power to wri-
to. 1 ain. — William Clark,

(Meus- amigos, ha alguma coisa em
torno das vossas ardosiás selludas, que
nos impede do nos utilizarmos d'ellas.
Que isso que já tendes [meu caro se-
nlior) obtido, seja a prova da nossa pre-
sençá c do nosso poder de escrever. Eu
sou — William Clark. [Continua).
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Ü1TR0
Explicados om espirito e verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.
Evangelhos scgUDilo Matas, Marcos e Lucas

REUNIDOS E 
'POSTOS 

EM CONCOIUJANCIA
«E' o espirita que viuijica ; a

carne de nada serve :
us palavras que vos digo são

espirito e vida.»
(João, VI, v. G4).

«.1 lettra mata, e o espirito vi
vilica.»

(Paulo, 2a epístola aos Gòrinthios, c. III v. (5).
Genealogia de Jesus (aos olhos dos

homens)
(Continuação)

d Os espiritos que, dóceis a seus
guias, seguem simples e gradual men to o
firocinio que lhes é indicado para pro-
gredirom, cílbctuam esse tirocinio gra-
dual na via do progresso, om espheras
íluidicas suecessivamente ceada vez mais
elevadas, onde tudo está em relação com
as intelligencias que as habitam.»

«Permanecendo dóceis a seus guias,
elevam-se assim, atravez das oternida-
des, depois de terem soffrido todas as
phases de existência e de provas neces-
sarias para lá chegarem, até á perfeição;
então a influencia da matéria sobre elles
tem-se tornado nullá ; dizemos da ma-
teria., porque os fluidos do perispirito e
os que ello se assimila são, para o espi-
rito, matéria.»

« Para atfiiigirom essa perfeição, pu-
ros no estado de infância e dc instrucçâo,
e permanecendo sempre puros na via do
progresso, devem também, dirigidos pe-
los espiritos encarregados de os conduzir
e desenvolver, percorrer na medida e
segundo a condição de sua elevação, mas
sempre no estado do espirito, porque os
seus estudos so fazem, no espaço, no
grande livro do universo,— todas as os-
pheras, as terras primitivas, os mundos
inferiores e superiores cm todos os graus
e que são as iniuimeras moradas dos es-
piritos que, tendo fallido, sofirem as in-
carnações e reincarnaçõos suecessivas,
quer materiaes, quer cada voz menos
materiaes, quer íluidicas e cada vez mais
íluidicas, até que, tendo-se tornado riulla
sobro elles a influencia da matéria, so
tenham tornado puros espiritos.»

«Os espiritos quo fálliram, são tam-
bom obrigados, para chegarem á períei-
ção, a percorrer, na medida o segundo as
condições de sua elevação, todos os mun-
dos habitados pelos espíritos quo perma-
nocoram puros, como os habitados pelos
incarnados, o em todos os graus da os-
cala spirita.»

«Para os mundos habitados pelos in-
carnados, os sous estudos humanos bas-
tam ; para os outros, os seus estudos se
fazem no estado errante, no intervallò
dc cada incarnação; no estado errante,
devem percorrer todas as camadas de ar
o do mundos que íluetuam no espaço,
aprendendo por um lado o instruindo por
outro, o elovaiído-se sempre para as re-
giões superiores.»

«Jesus é um d'osses espiritos qué; puro
no estado do innoccncia o de ignorância,
no estado do infância e de instrucçâo, e
sempre dócil aos espiritos que foram on-
carregados de o conduzir e desenvolver,
seguiu simples o gradualmente o tirocinio
que lhe era indicado para progredir, c
que, jamais tendo fallido, tendo assim
ficado puro, chegou á perfeição sideral,
tornou-se puro espirito, espirito de pu-reza perfeita e immaculada.»

«Jesus, já vol-o dissemos, é a maior
essência espiritual'depois de Deus, mas
não é a única ; é uni dos espiritos quo so
poderiam, para nos servirmos de vossas
expressões humanas, chamar «guardas
do honra do rei do céo» ; Deus o insti-
tuiu espirito protector e governador do
vosso planeta, á formação do qual pre-
sidiu o que governa do alto cios osplen-
dores celestes, ello, espirito do pureza
primitiva, perfeita o iinmaculada, infal-
lido o infallivel, como estando em rela-
ção directa com Dous,— vosso o nosso
mestre, que dirige a phalangc sagrada e
innumoravol do espiritos propostos, sob
a sua direcção, ao progresso do vosso
planeta o de sua humanidade, e que vos
devo conduzirá perfeição.»

«Comprehendeis agora o sentido e o
ALCANCE D'ESTAS PALAVRAS : cAcroaçào
do primeiro homem e' uma figura ch;-
vida á necessidade do apropriar os ensi-
nos á intelligencia humana; » «Agenea-
logia do Jesus, espirito do pureza per-
feita o immaculada,remonta a Adão por
figura, como a creação do corpo do ho-
mem formado do limo remonta a Deus.
Segui a sua genealogia espiritual, e re-
montareis a Deus, creador immediàto o
único de tudo o que é puro e perfeito ?»

«Tudo, rcpetimol-o, tem nina orig-cm
commum ; tudo procede do infinitamente
pequeno ao infinitamente grande, até
Dous, ponto do partida o de reunião ;
tudo provém de Deus o volvo a Deus.»

«Notai como tudo so encadeia u'essa
grande natureza quo o Senhor doscor-
tina aos vossos olhares ; notai como em
todos os reinos ha espécies interino-
diárias, ligando entro si todas as espo-
cios, participando umas do mineral e do
vegetal, da pedra o da planta, outras do
vegetal e do animal, da planta e do ani-
mal, outras finalmente do animal o do
homem ; — elos preciosos, que ligam
tudo, que tudo encadeiam, o pelos quaes
passa o espirito, no estado de formação,
passando suecessivamente por todos os
reinos epor essas espécies intermediárias,
para chegar assim, de essência espiritual
originaria, e por um desenvolvimento
suecessivo c continuo, ao estado do es-
pirito formado, á vida conscicute,livre e
responsável, da creatura, ao homem ; —
elos preciosos que ligam tudo, prendem
todas as coisas, uma á outra, afim do
que o homem possa comprehender mais
facilmente a unidade d'essa creação tão
grande, tão grande, que a intelligencia
humana é incapaz de a apprchonder e
cujos mysterios muitas vezes não quer
admittir, porque os seus olhos de tou-
peira são impotentes para os descobrir.»

«Não falamos desses orgulhosos que
esta revelação devo fazer descer de sou
pedestal.»

«0 rei da creação, o homem, vindo do
uma nascente, tendo uma tal origem !»

«Já o primeiro marco posto no ca-
minho levantou muitas zombarias,muitas
criticas; obra incompleta, foi mesclada
de mentiras o do verdades, afim de dei-
xar á boa semente o tempo de germinar;
é sempre tempo de queimar o joio.»

«Quo o oscarneo da ignorância, ten-
laudo a-sustar o atordoar áquelles quo o
mestre nos deu, segundo a vontade de
Deus, a missão do esclarecer, não diga
que o homem conduz assim ao mata-
douro o espirito destinado a animar o
corpo de seu íilho ou do seu pae.»

«Escóa-se um bom.longo decurso do
tempo, cuja duração nào é calculavel
para vós, para que a essência espiri-
tual no estado de intelligencia relativa,
de animal, tenha adquirido, no reino
animal, o desenvolvi mérito necessário
para passar ao estado intermediário,
depois para que passe pelas espécies in-
termediarias que participam do animal e

| do homem ; o, depois de ter passado poressas espécies intermediárias, fica por
I um longo decurso ainda, cuja duração
j não é tampouco, de modo algum,
j calculavel para vós, no período prepa-
[ ratorio para a humanidade, o do qual
! sai, pela vontade do Senhor, o graças d

unia transformação completa, o es-
| pirito formado, intelligencia indepen-
I dente, livre e responsável.» (Continua)
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E' tempo de concluirmos esta serie de
escriptos que, se prolongámos mais do
que o permittia a nossa incapacidade e
o toleraria, porventura, a benevolência
dos leitores que, em sua longaniinidado,
até aqui nos acompanharam nesta longa
investigação, não o fizemos, todavia,
como o exige a magnitude do assumpto,
cuja exploração, em todos os. seus do pari
lamentos, ainda está por emprehender e
reclamará, não o espaço de ligeiros arti-
gos como estes, mas grossos volumes,
para sua integral elucidação.

Deixaremos essa tarefa aos competen-
tes, aos quaes mesmo não será dispen-
savel a collaboração do futuro, nas con-
statações que dia a dia se vão fazendo
nos domínios da nova psychologia e que,
uma a uma, lhe estão vindo esclarecer
os complexos problemas o fornecendo no-
vos elementos de investigação e de ana-
lysc.

Solicitado por uma afíirmativa conti-
da no trabalho apresentado ao Congresso
de Londres pelo nosso eminente confrade
Gabriel Delanne, a propósito das leis da
evolução humana, julgámos do nosso de-
ver, antes de stmecionar, pelo menos com
o silencio, hypothecando-lhe a nossa so-
lidariedade, o ponto de vista tomado para
tal afíirmativa, emprehender um traba-
lho de exploração em tòf.iO da questão,
do modo a que se lhe pudesse fixar, tan-
to quanto possível, a concepção geral.

Tres foram as especiacs de revelações
a que nos soecorremos para elucidação e
base do nosso estudo comparativo :—as
que foram dadas em um importante cir-
culo spirita na França e que, pela trans-
cendencia do seu objectivo, conseguiram,
por assim dizer, fazer escola, contando-
so entre nós alguns partidários das theo-
rias alli emittidas sobre a evolução dos
espiritos ; os ensinos dados a Roustaing,
a propósito da gonealogia de Jesus, cm
uma das passagens ú'Os quatro Ecan-
gelhos ; e finalmente as revelações dadas
ao nosso mestre Allan Kardec e que se
acham condensadas cm uma das obras
íundamontaes : O livro dos espiritos.

Lancemos um olhar retrospectivo sobre
cada um desses ensinos, de resto já pre-
cedentemente aqui reproduzidos, e, num
golpe de synthose, resumamos as suas
conclusões, para maior clareza d'esto re-
mate.

Segundo o primeiro d'elles, a centelha
animica brota do seio do Creador, na in-
tegridíido do suas faculdades e attribu-
tos, inclusive o raciocínio e o livre arbi-
trio, em estado rudimentar, é certo, mas
responsável e consciente. Assistido dos

seus guias, esse germen espiritual se
ensaia na vida, evoluo e so desenvolve no
meio em que foi creado, som jamais se
submetter ás dolorosas contingências da
matéria, que lhe é inferior e da qual, por
isso, não necessita para progredir e apu-
rar as suas aptidões, uma vez que, livre
o consciente nato, elle age sempre de
conformidade com as inslrucções dos seus
guias o, fortalecido e orientado, triumpha
das tentações o das provas a que, em um
determinado momento, é submellidu a
sua fé ea sua perseverança no bem. Os
que, entretanto, suecumbem a essas ten-
facões o a taes provas, são os únicos que
se tornam passíveis de punição nos reinos
da natureza material, desde a condição
humana ás mais ínfimas espécies natu-
raes. Conformo a gravidade da falta o a
reincidência do delinqüente, poderá elle ir
descendo, na escala das incorporações, até
ás mais grosseiras e penivois formas, ou,
em uma curla provação, se a falta é
venial, readquirir a posição perdida, no
seio da espiritualidade. Este systema se
propõe a vantagem de resolver o formi-
davel problema do soffrimento, particu-
larmente na animalidade, assignalando
que, .sendo Deus infinitamente justo e
omnipotente, quando, no exercicio d'essa
indefectível omnipotoncia, submette os
animaes aos soífrimcntos que de continuo
observamos em muitos d'ellos, não o faz
senão porque, perante essa justiça in-
flnita, taes seres, pelas suas anteriores
culpas e reincidências, se tornaram passi-
veis do semelhantes punições.

Agora as objecções.
Não reeditaremos as observações feitas

acerca do que seja a dôr, o soiTrimento e
da sua maior ou menor intensidade de
manifestação, conforme a extensão odes-
envolvimento do apparelho sensorial ner-
voso, tanto mais vibrante quanto mais
alto se acham collocados os seres na ordem
hierarchica natural, porque, corto, não
as terão os leitores esquecido. Lembrare-
mos apeuas que a hypothese d'essa retro-
cessão do espirito aos estados inferiores da
natureza nos conduz aos mais absurdos
resultados e pecca por anti-racional, a
nosso ver pelo menos.

Admittindo mesmo em todas as espe-
cios animaes uma consciência e indepon-
dencia que, entretanto, nem mesmo os
representantes das ordens superiores re-
velam apreciavelmente, o que implicaria

quo esforços se podem exigir de um porco,
de um jumento, de um carneiro, de um
boi, no sentido do se elevarem a um grau
superior na animalidade, ou que respòn-
sabil idades podem elles contrahir, na
condição de passividade em que so 'en-
con Iram o que termina sempre sob o
cutelo ou sob o ãzorragüe do homem ?
Ao demais essa concepção nos induz a
outras conclusões mais absurdas.

Acccitemos por um momento, como o
diz aaquelle ensino, que essa rcsponsabili-
dado existe e que os espiritos condemna-
dosa animalidade pela sua reincidência
no mal, se tornam, obstinados que são,
passíveis de novas e penosas expiações,
cada vez mais baixo na escala da anima-
lidado. E reconheceremos que pôde acon-
tecer que um, que muitos d'esses espiri-
tos, ao chegarem a ultima condição
inferior, reincidam ainda e so tornem
merecedores do mais dolorosas prova-
ções. Passarão então a incorporar-se nas
espécies intermediárias dos reinos animal
e vegetal ? Conservarão ahi a consciência
e a responsabilidade? Em tal caso,
poderão ainda ir descendo no ultimo
d7csses reinos até ás fronteiras do reino
immediatamente inferior.

E como na natureza não ha soluções
de continuidade, nova passagem se pôde
operar para o espirito nas espécies infer-
medianas, até ser elle incorporado final-
mente ao ultimo, isto é, ao reino »minc-
ral, depois do haver percorrido as várias
espécies do reino vegetal, sempre reinei-
dente e obstinado.

E' concebivel aftribuir ás arvores, im-
moveis e radicadas ao solo, uma essência
espiritual livre e consciente, para que
possam contrahir novas responsabilida-
des? Chega a ser monstruoso.

Pois bem. Admitíamos a perda da
consciência. Em que é que então, ao os-
pirito que cahiu abaixo mesmo da ani-
malidado, aproveita essa punição, re-
stricto que se encontra então ao ultimo
ponto em suas percepções, conduzido a
esse estado, por assim dizer, amorpho,
perdida a sua individualidade conscicine?
E depois ? Subirá immediatamente na es-
cala ou poderá descer ainda ao reino in-
ferior í Mas porque ? Tenderia então ao
anniquilamento ?

Limitamos a isso as nossas observa-
ções, deixando ao critério dos leitores a
conclusão a tirar de taes raciocinios c o

a responsabilidade de todos os actos que ; valor a dispensar a taes ensinos, que ao
praticassem, não so concebe como, li mi- i demais já analysãmos mais detidamente
tados ao exercicio de seus impulsos insün- ; em anteriores escriptos d'esta serie.
ctivos, propriamente animaes, possam
taes sores contrahir novas rcsponsabili-
dades quo os façam ir descendo suecessi-
vãmente novos graus na escala que per-
correm, a^ssim, por exemplo, para não
sahirmos do campo da domesticidade.

Examinemos agora a revelação rous-
tainiana.

O seu ensino é mais racional o mais
lógico e oíferece a vantagem de se harmo-
nizar com os que foram dados ao Mestre,
para constituição das obras fundamen-

taes, excepto no que se refere ao estado
inicial do espirito, na condicção livre o
consciente, uma vez formado e apto parti
ser humanizado, e no que so refere ás
leis da sua evolução, d'ahi por diante.

Até esse periodo inicial consciente, os
deis ensinos são harmônicos e concor-
dantes. Centelha animica no acto de sua
creação, o que mais tarde virá a soro es-
pirito, na plenitude de suas faculdades o
attributos, necessita, para desenvolver'estes, depositados em germen no seu inti-
mo, e se individualizar lentamente, até á
condição do raciocínio e livre arbítrio,
de passar por todos os reinos naturaes,
desde as espécies rudimentares do ulti-
mo d'elles alé ás superiores da anima-
lidade, ainda grosseiras e imperfeitas,
mas em todo caso preparatórias da sua
nova condição.

Dahi por diante, diz a revelação dada
a Roustaing, o espirito começa por esta-
belecer com o seu passado, uma barreira
de esquecimento, que lh'o torna estra-
nho, pela acquisição do perispirito imma-
culado c novq com que passa a evoluir
desdo então.-A vida exclusiva na., espiri-
tualidade então se lhe antolha, assim,
«nunca fazendo um mau uso do seu livre
arbítrio,» o espirito, dócil aos conselhos
dos seus guias, siga com passo firme a
linha recta dos seus devores, crescendo
rapidamente em sabedoria e em bondade,
até attingir os estados superiores da es-
pirUualidado, om que tis delinquencias já
não são possíveis. Os que, entretanto, in-
dóceis a taes conselhos, se definirem pelo
«orgulho ou pela invejai) e tomarem li-
vremente o caminho do mal, esses serão
os únicos passíveis das expiações mate-
riaes, porque, diz o mencionado ensino,
«é falso admittir que a incarnação huma-
na não é, em principio, um castigo,
como resultado de uma falta que a tornou
necessária.»

Agora também as objecções.
Como a respeito do ensino precedente,

que acabámos ha pouco deanalysar n'uma
rápida synthose, julgamos ocioso, no mos-
mo presupposto acima indicado, reeditar
aqui os longos argumentos quo procura-
mos desenvolver no sentido do osmerilhar
os pontos obscuros da revelação roustaini-
ana, c pois resumiremos as nosstis obser-
vacões numa breve recapitulação :

1.° A' acquisição de um novo perispi-
rito pelo germen espiritual emergido da
ultima condiçaão animal superior e torna-
do, por conseguinte, desde então própria-
mente espirito, se oppõem os dados da
physiologia psychologica, que nos vem
anirmar,com a poderosa evidencia das
suas observações, que o perispirito hu-
mano se conservou identicamenle o
mesmo da evolução nas espécies in ferio-
res, pois que ainda lhes conserva as for-
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mas que, á cada incarnação, se reprodu-
zem rapidamente em escorco nas primei-
ras semanas da gestação do óvulo fecun-
dado. So considerarmos o ponto de vista
moral, reconheceremos, por outro lado,
na ferocidade do instinetos,que ainda cara-
cterizam innumeros representantes da
espécie humana,os vestígios da sua passa-
ge-m nas series inferiores que se distin-
guem por manifestações idênticas.

2.° Essa solução do continuidade com
o passado, pela acquisição de um peri-
spirito novo, visando porventura dignifi-
car espiritos que, como Jesus, desde en- '
tao evoluíram sempre pela trilha rectilinea
dos deveres moraes superiores, não só- !
mente rebaixa o Creador nos seus atfri- j
butos, por somente dotar dessas aptidões
raros eleitos, ao passo que a generalida- ;
de dos espiritos é mais apta para o mal, !
como também deixa insoluvel a questão í
do movei das acções do espirito, no ini-
cio de sua vida espiritual. Esta dupla
objecção se radica no que recentemeu-
te expuzemos sobre a funeção do li-
vre arbitrio, o qual julgamos haver fica-
do demonstrado não ser uma causa de-
terminativa, mas um attributo de opção,
de modo que nos julgamos dispensado de jalongar-nos em inúteis repetições, para jmostrar a insubsistencia de^se ensino.

3.° O que dissemos precedentemente, l<
no artigo VII desta serie, sobre o perispi- jrito, como corpo dotado de certas pro-
priedades que lhe 'determinam, 

conformo !
a sua densidade, um certo poso especifico,
excessivamente fraco, mas real, parece
demonstrar que, uma vez conservado
elle pelo germen espiritual evoluído até á
condição humana, como parte integrante
do seu próprio ser, ainda grosseiro o dou-
so que se mantém, o impede de so afastar

. da atmosphera do planeta em que vem
operando essa evolução, com elle mau-
tendo, por conseguinte, relações de aíTmi-
dade que ahi o retêm, até que, mediante
suecessivas incarnações compatíveis com
as condições moraes do ser, segundo o
expuzemos já, possa, rarefeito e puriíl-cado, perdidas as afinidades com esse
meio, já então pesado e inferior ás suas
próprias condições, pcrmitlir ao espi-
rito, cujo adiantamento moral e intel-
lectual n'elle operou essa modificação,
o accesso a um outro meio, em mundo
immediatamente superior, com o qual
passará a oíTerecer novas aílinidades. E
assim suecessivãmente.

Diante d'essa lei natural, como conco-
ber que o espirito, mal emergido da ul-
tima espécie animal, possa desde então
evoluir exclusivamente na vida espiritual
percorrendo todas as escalas dos mundos,
mesmo dentro de certos limites extremos,
como o ensina a revelação que discuti-
mos ? Sem esse trabalho prévio de depu-
ração do seu invólucro, pela acquisição
da sabedoria c pela pratica do bem, como
poderá um espirito percorrer espheras
de graus differentes, o que quer dizer de
diflferentes densidades om suas atmos-
pheras rosp ectivas ?- E' preciso não es-
quecermos que nada ha for fui to na crea-
ção eque, ao contrario, tudo se harmo-
mza e se encadeia de um modo admirável,
associando-se sempre as leis moraes ás
leis physicas, a que tudo está simulta-
neamente submettido. E'possível mesmo
que essa divisão arbitraria nào seja mais
do que uma creação do homem', impo-
tente para comprehender a unidade su-blime que reina por toda parte e que

, aos nossos sentidos imperfeitos não oífe-
reco mais quo aspectos parciaes o in-
completos.

Retomando, porem, o fio: esse traba-
lho do depuração dos vestígios adquiridos
na animalidade onde se eflectuará ? —Ne-
cessariamente no meio a elle propicio.

E pois que, ainda bastante grosseiros o
atrazados, os espiritos no estado consci-
ente inicial não podem viver exclusiva-
monto na vida espiritual, para a qualnào pode bastar como preparo o simples
aprendizado na animalidade, as incar-
nações suecessivas se impõem como um
trabalho complementar de evolução, rea-
lizavel — já o dissemos — em condiçèos
compatíveis com a sua elevação o com as
suas necessidades, sob as vistas paternaes
do Creador.

' **

Do que acabamos de expor, o que é
um acanhadíssimo resumo das conside-
rações que provoca esse magno problema
da evolução dos seres, e mesmo do que

j 
desenvolvemos anteriormente na medida
na nossa fragilidade intellectual, resulta
que de todas as theorias expostas a esse
respeito, a que melhores elementos de
certeza reúne em favor da sua solução é
exactamente a que formularam e dieta-
ram ao Mostro os espiritos encarregados
de divulgar por toda a terra a nova revê-
laçãoequese pode resumir do seguinte
modo :

Oriundos do seio do Creador no estado
de centelha espiritual, possuindo em ger-mens latentes todas as aptidões, são os
espiritos chamados a so ensaiar na vida,
desde os estados inferiores aos mais per-feitos, afim do desenvolverem, sob for-
mas rudimentares a principio, o por fim
no seio profundo do infinito, todas essas
aptidões, aperfoiçoando-as e multiplican-
do-as ao mais alto grau, em demanda
dos seus altíssimos destinos.

Para isso, começam por se incorporar
á natureza nos estados mais grossei-ros c apparentemento inertes, o dahi vão
subindo lentamente, atravez do todos os
reinos, ató chegar á espécie humana,
onde novas faculda les e attributos so lhes
revelam. Até ahi, a trajectoria é idêntica j
para todos, idênticas quo são as suas no-
cessidados, _Tessò trabalho de individuali-
zação lentamente operada, rudemente cs-
timulada por todas as forças vivas e,
não raro, necessariamente hostis da na-
tureza.

Chegados ao estado superior, con-
seiente e livre, tendo depositados no inti-
mo os estímulos de paixões desde as mais
"obres ás mais grosseiras e materiaes
começam então a agir com independeu-
cia, compatível com a sua condição, unscultivando preferentemente os baixos
appetites da matéria, herança viva daanimalidade, impressos no seu perispi-rito, outros offerecendo lueta a ossos sou-timontos, e d*ellcs lentamente triumpliajf
do, até selhes subtrahirem por completo.
Corno, porem, essa lueta não se podeoperar iium meio exótico, e como paratriumpliarem das solicitações materiaes é
necessário que so achem em um meio a
ellas propicio, seguo-sc que a incarnação-,
desde o inicio do estado humano, se impõe
a todos os espiritos, alem de tudo como
pedra de toque de sua própria capacidade
individual. E nem se diga que essa impo-
sição é odiosa, pois que antes de tudo é
uma lei natural, e depois porque ao Crea-

dor de certo não escapará, em sua inti
nita sabedoria e bondade, proporcionar os
meios materiaes á condição de seus filhos,
facilitando-lhes por todas as formas os
elementos do seu próprio progresso.

E' uma lei natural, porque, apenas
emergido do estado de animalidade, sa-
furado do fluidos grosseiros o seu peri-spiri io, não está o espirito nas condições
do viver exclusivamente nos illimitados
círculos du espiritualidade : necessita
despojar-se das próprias impurezas no
próprio meioem que as adquirira. Eentão
as incarnações se suecodem, o, mediante
ellas, os quo insistem em domar suas pai-xões, desenvolvendo os bons instinetos,
por igual depositados no seu intimo, e
permanecendo dóceis ás suggostões dos
seus guias, abreviam rapidamente as sua,
provas e passam a gravitar para esphe-
ras superiores. Os quo, porem, livres
como os outros, se deixam subjugar pelos
perigosos attractivos da materialidade,
condemnam-se voluntariamente á sua es-
cravidão, contrahindo responsabilidades
que lhes retardarão o progresso por to-
do o tempo em que se obstinarem em taes
tendências.

São estes os casos extremos, c que im-
plicam até certo ponto o absolutismo, do
uso que podem os espiritos fazer da sua
liberdade. Entre elles, porém, é claro queuma variedade infinita de condições se
estabelecerá, conforme o uso dessa li-
bordado se decidir em alternativas num
ou noutro sentido, croando para o espi-
rito estados mais ou mriios desgraçados na
terra, ou no planeta em quo so ache, até
que, experiente e exercitado na pratica do
bem o no conhecimento da verdade, tenha
perdido as condições de aífinidade com
esse meio, o, rarefeito o seu perispirito,se tenha tornado compatível com o ac-
cesso a um mundo immediatamente supe-
rior, o assim suecessi vãmente até á plenaespiritualidade, na condição do puro es-
pirito.

Assim se resolve, a nosso ver, o pro-blema da evolução. Será esta, entretanto,
a verdade definitiva a tal respeito? Ignó-
ramos, e nem a oííerecemos como tal.
Para chegar a este resultado, recorremos
a revelações, cuja autoridade está fora
do duvida, e dos ensinos nellas contidos,
fazendo íunecionar a nossa razão, ex-
cluimòs aquelles quo nos pareceram in-suliicientes ou pouco verdadeiros, e comaquelles dados procurámos firmar uma
orientação que. na espécie, possa harmo-
mzar a opinião dos spiritas em geral,unificando e uniformizando as suas

NOTICIAS
Federação Spirita Brazileira
Um insulto congestivo de que foi ac-

commeftido o nosso querido chefe Dr.Bc-
zerra de- Menezes, lançando em nosso
seio a inquietação o o sobros.tlto, quasinas vésperas de ser realizada a assem-
bléa geral mareada para o dia 5 d'esto
mez, com o fim de so proceder á eleição
dos directoros da Federação, para o oxer-
cicio do corrente anno, impediu que ti-
vesse logar essa solemnidade, transfc-
rida assim para melhor opporfunidade.

Felizmente, e graças aos desvelos de
sua extremosa familia o aos solícitos
cuidados do nosso não menos queridoconfrade e antigo presidente da Federa-
Ção, Dr. Dias da Cruz, um verdadeiro
apóstolo, tão grande, quão modesto, da
medicina, para já nào falar do invis'ivel,
mas seguro, auxilio dos protectores es-
pirituaes, o nosso venerando chefe se
acha em lisonjeiras condições, que nos
permittem afagar a esperança do o ver
em breve resumido ao seu posto o á di-
recçào dos trabalhos da Federação.

O professor Siagurek, membro daAcademia de Scieucias de Londres e lòh-to de philosophia e moral na Univorsida-de de Cambridge, fez uma conferenci iante numeroso auditório, em Londresexpondo os resultados obtidos pela Socie-dado de investigaçõos. O digno professorafflrmou a realidade dos phenomenos spi-ri tas. '

vistas.
Tel-o-hemos conseguido ?
Nao nol-o cumpre indagar. Mas se,

na opinião de alguns, errámos, a esses
não diremos senão que o seu dever é vir
restabelecer a verdade por nos involun-
tariamonte sacrificada. E acolheremos
n'cstás columnas todos os trabalhos quenos sejam endereçados, no sentido de es-
clarecer esta questão, sobre a qual nào
nutrimos a prctcnçào de haver dito a ul-
Uma palavra. Longe disso. Levantámos
apenas uma ponta do véo e procurámosaguar a opinião em torno da idéa quenos preoecupava e que era objecto de va-
gas divergências, mal esboçadas em pa-lestras intimas.

Está, pois, aberta a discussão Têm a
palavra os mestres da doutrina.

Leopoldo CIRNE.

CONGRESSO SPIRITA EM PARIS
No próximo numero nos oecuparemos

detidamente dos fins com quo, dentro de
alguns mezes, so deve reunir na capital
da França o congresso internacional dos
espiritualistas, particularmente dos spi-
ritas, o das questões que em seu seio de-
verão ser debatidas.

Devendo, todavia, quanto antes so tra-
tar da representação do nosso paiz nessa
feira collossal do pensamento, damo-nos
pressa em convidar por esto meio iodas
as sociedades spiritas do Brazil que quei-ram adllerir a essa representação, por in-
termedio da Federação Spirita Brazilei-
ra, a nos enviarem, no menor prazo pos-sivel, suas adhesões oscriptas, nas quaesnão seria inútil que, alem das assignatu-
ras dos seus directoros, com a designação*das respectivas profissões, fosso indicado
o numero de sócios de que se compõem,
afim de nos facilitar um certo trabalho de
estatística que nos propomos organizar.

Na impossibilidade de enviar pessoal-mente um delegado seu, a Federação pen-sa em constituir representante do spiri-
tismo no Brazil junto ao Congresso, oeminente escriptor Léon Denis, a quemvai so dirigir nesse sentido, acreditando
que, nas actuaes condições, nenhum ou-tro o fará com brilho maior nem merecerá
com igual direito essa prova do alta defe-
rencia, tantos o tão aííectuosos são oslaços de fraternal solidariedade que a
prendem aquelle grande o nobilissimo
espirito.

Isto é um simples aviso que dirigimos
a todos os nossos irmãos, do norte ao sul,
para que se apressem a nos transmiltir
suas instrucções, pois que o tempo urge.
Na próxima edição, como prometteraosno começo, nos oceaparemós então dostrabalhos o estudos que serão presentesao Congresso.
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ASSOCIAÇÕES Durante o verão, a familia não so reli
E sempre involuntariamente que,como agora, omitlimos ou retardamos adivulgação de noticias relativas á orga-

nização de novas sociedades spiritas 
"ou

do publicações que digam respeito ás in-vcstigaçõesda moderna psvchologia, so-bretudo quando oíliciosa oii gentilmenteministradas por confrades (pie tudo nosmerecem pelo seu zelo o dedicação ácausa da propaganda. Jidgarrió-noS, poriss), danie-inào excusados poda gênero-sidade de taes confrades, que de cerlòcomprehendem as difficuldades do posto(pie assumimos, operado do responsabi-
lidados que excedem da nossa fraqueza oda boa vontade com que nos esforçamos
por servir os interesses dessa causa com-mura superior.

/•¦Von) isto a propósito da communica-
çao quo, haja algum tempo, nos foi feita
acerca da installação do Grupo Aurora,
em Rio dos Sinos, Estado do Rio Grande
do Sul, filiado á Sociedade Spirita AllanKardec, de Porto Alegre, c sob os auspi-cios dos nossos irmãos Carlos Ferrari oMercedes Ferrari, qúe assim, assumindo
uma altitude ostensiva em face da pro-paganda spirita, dão um bello exemplo
do coragem o do fé, digno de imitação
por mais do um titulo.

Enviando-lhcs daqui as nossas foliei-
lações, embora retardadas, fazemos vo-
tos porque a missão que so impuzoram se
torne uma fonte de fecundos benefícios
para todas as almas, a cujo seio possamlevar o calor da própria convicção queos alenta, e do novos estímulos a empro-
hendimenlosda mesma natureza.

Sob a cpigraphe A religião de In-
gersoll, publicou El Bicn 

'Social:
«Amar a justiça e o direito, amar a

piedade o compadecer-se dos que sofirem,
ajudar o fraco, esquecer as offensàs orecordar os benefícios, amar a verdade,
ser sincero, só dizer palavras comedi-
das, amar a liberdade, fazer guerra som
quartel á escravidão, sob qualquer forma
quo so apresente, amar a esposa, o filho
e o amigo, fazer feliz o seu lar, amar obello na arte o na natureza, cultivar o
entendimento, familiarizar-se com todos
os grandes pensamentos expressos polo
gênio, com os feitos nobres do todo o
mundo, cultivar o valor o a alegria, fa-
zer felizes os outros, encher o vida com
os esplendores de actos generosos o com
o calor de palavras amorosas, combater
os erros, destruir os prejuízos, reco-
ber com prazer as verdades novas, cul-
tivar a esperança, ver a calma além da
tempestade, a aurora além da noite, fa-
zer o que pudor o depois esperar—é a re-
ligião da razão, o credo da sciencia. Isso
satisfaz ao cérebro e ao coração.

- FACTOS
Um caso celebre

CURA DE LOUCURA PELO SPIRITISMO

(Traduzido do Religio-Philosophical
Journal, de Chicago, polo Dr. Antônio
Costa)

Na cidade de Walseka, Estado do Illi-
nois, America do Norte, houve uma certa
curiosidade, estimulada por causa da pre-
sumida loucura do uma moça do nome
Lourença Vennum, pertencente a uma
familia modesta do um dos subúrbios da
cidade. A sua demência, ou o que se jul-
gavá sel-o, data de 11 de julho de 1S77 ;os phenomenos curiosos proseguirain até
20 de maio de 1878, época de seu com-
pleto restabelecimento, por intermédio
dos seus amigos spiritas e dos espíritos
o durante dez mezes e dez dias ellos con-
tinuaram a excitar e agitara população.

Maria Lourença Vennum, filha do Tho-
maz Vennum c Laurinda Vennum,nasceu
a 10 do abril de 18(34 em Milford, sete
milhas ao sul de Watseka, onde enlão
moravam; transferindo-se dahi para o
centro do Watseka, indo habitar cerca
de 40 metros o meio distantes da rosiden-
cia de A. B. Roíf", o espirito de cuja filha
é o protogonisla d'esla curiosa narrativa.

rou da cidade. A única relação existente
entre as duas famílias, durante a estação,
foi apenas uma rápida visita de algunsminutos, feita pela Sra. Rotf á Sra.Vennum, visita quo não Idra retribuída,
o troca de palavras cortezes, entre oschefes (bis duas famílias.

Desde 1871 (pie a família Vennum vi-
vera inteiramente retirada da visinhança
da familia Rod, o então mais do qúenunca, por isso que estavam no limite
extremo opposto da cidade.

« Rancy », nome pelo qual é familiar-
mente conhecida a filha, nunca adoecera
gravemente, apenas tivera uma pequenacamada de sarampão em 1873.

Dias antes dos incidentes quo se vão
referir, disse ella á familia :— A' noite passda estiveram em meu
quarto pessoas que mo chamaram «Ran-
cy, Rancy!» E eu senli-lhes a respira-
ção em meu rosto.

. Na noite imediatalevantou-seda cama,
dizendo não poder dormir, porque, todas
as vozes que ia conciliar o somno, ap-
aproximavam-se pessoas que a chamavam
« Rancy! Rancy! » Sua mãe deitou-se
com ella, depois do que conseguiu des-
cançar o dormir o resto da noito.

Em 11 dejulho.de 1877, Lourença
Rancy ostivera bordando um tapete du-
rante parto da tarde, quando, cerca de 6
horas, ao deixar o trabalho, disse-lho sua
mãe :

Lourença, é melhor começares a
tratar da refeição.

Responde lhe a moça ;
Mãe, eu mo sinto mal, acho-me lota

do meu natural. Collocou a mão ao lado
esquerdo do peito, tendo iinmediatamontc
como quo um desmaio, o cahiu cm cheio
no soalho, ficando apparcntemente morta,
o enrigecendo-se-lhe immediatamontc to-
dos os músculos. Assim ficou durante
cinco horas.

Ao recuperar o.s sentidos,dizia sentir o
quer que fosse de estranho o anormal.
Ao fim da noito, conservou-se sem no vi-
dado.

No dia seguiu Io vollara-lhe a rigidez,
coincidindo com ella o facto do sou
espirito se relacionar com duas entida-
des ao mesmo tempo. Jazendo como mor-
ta, ella falava livremente; referindo á
familia que podia ver pessoas e espíritos,
descrevondo-os e chamando alguns polo
próprio nome, entre elles sua irmã e um
irmão, pois que ella exclamava:

— Vês, mão, a Laurinha e Ber tho?
Como oslãotão bonitos!— etc, etc.

Bertho morrera quando Lourença li-
nha apenas tros annos do idade.

Tinha ella muitas dessas manifesta-
ções (transes), descrevendo o céo e es-
piritos, ou anjos, corno os chamava.

Em setembro essas perturbações cos-
saram e pareceu á familia que Lourença
havia por completo recuperado a saudè.

A 27 de novembro de 1877, foi ata-
cada do violenta eólica de estômago, 5
ou G vozes durante o dia; por espaço'de
duas semanas soíírcu as mais cruciautes
dores. Nos paroxismos da dôr, dobrava-
so para traz a tal ponto quo a cabeça
tocava nos pés. Ao fim de duas semanas,
em 11 de dezembro, no meio d'esses af-
flictivos ataques, tornou-so inconsciente
c,passando a uma manifestação tranquil-
la,como nos primeiros tempos, descreveu
o céo o espíritos, chamando-os frequen-
temente «anjos».

Desde essa época a 1 de fevereiro de
1878, apresentou o sas manifestações o,
ás vezes, como que uma verdadeira ob-
sessão, de três a oito e, mesmo, de oito a
doze vezos por dia, por espaço de uma a
oito lioras, passando temporariamente a
um estado de êxtase em que exclamava
estar no céo.

Durante esse lempo, ou melhor, cerca
do meado de janeiro do 1878, tinha ella
estado sob os cuidados do Dr. L. N.
Pilwood, no verão, o durante o inverno
com o Dr. Jewetl. ambos eminentes
clínicos allopalhas, residentes em Yvat-
seka. Os parentes c amigos a acreditavam
louca o o Rov. ministro methodista Baker,
a cujo cargo se achava a direcção espi-

ritual em Walseka, escreveu ao asylodos loucos afim de certificar-se se uma
moça podia se tratar alli. Pareceu ser esteo sentimento geral eaopinião dos amigos,
á excepção dos pães e de alguns que eramapenas sympathicos observadores, poisseu parecer era que a moça não devia ir
para o asylo.

Havia na cidade de Watseka, dessetempo, pessoas que tinham mais numa-nidado do que beatico, pessoas que acre-ditavam, segundo a linguagem de um pro-fessor espiritualista, que «a moléstiatem uma origem, ou dynamicá ou espiri-tuai-, pessoas que pretendiam entenderalguma coisa de forças oceulias ou pho-nomenos do espirito e moléstias attri-buidas a uma falsa concepção, aos meiosdo cura empregados o á sua gravidade,-pessoas qiiè crèm dum Deus impar-

viamos examinado e na qual não so des-
cobria sequer wn traço. Essas lousas
eram suslidas por Slade junto ao peito do

i Sr. Cli. o sem quo perdêssemos de vista
I um só movimento tanto das pedras como

das mãos delle. Todos nós constatámos,
após alguns segundos, que haviam sido
traçadas algumas palavras.

31—Outra voz, uma das ardosias os-
tava segura só polo Sr, Ch., que es-
tava á direita de Slade. Antes do a de-
positarsoba borda da mesa, o Sr. Ch.
nol-a mostrou o elle mesmo se assegurou
de que ella estava limpa o as mãos de
Slade so achavam bem á vista, sobre a
mesa, como as nossas.

ciai, sem versatilidade ou sombra do m-constância, que tem o poder, bojo comonos dias do Nazareno, do expedir os maus
espíritos. A esse numero pertenciam AzaB. Roíl" e sua mulher, quo, com outros,se oppuzoram a que uma moça estimavel
fosse assim arrancada do seio de umafamilia aíléctuosa, para ser encerrada
entre maníacos, tratada o cuidada porestranhos e hypocritas ignorantes, queconhecem menos da catalepsia do quosabe um cego materialista acerca da im-mortalidade. Essa boa gente, inspirando-
sç cm um alvitre mais clemente e chris-tão. aconselhou o.s pães a seguirem outrotratamento, differehte do que até entãofora applicado.

E, mais cuidadosos, mesmo com sacri-ficio de seu próprio espirito, convictos
de que espíritos atrazados podiam expli-car alguma coisa d'aquellas manifesta-
ções, influíram muitos amigos da doente
no sentido de a sublrahir ao asylo, alé
quo se pudesse melhor verificar so delacto se tratava de uma demente, ou sesua infeliz condição podia ser attribuida
a espíritos estranhos.

(Continua).

Experiências do Dr. Paul Gibicr
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10n EXPERIÊNCIA

Quinta-feira, 2 de setembro de ISSO,
as 9 horas da noite, nos meus aposentos'
teve logar uma sessão, na qual se produ-ziram dois phenomenos diversos : —- 1o,
escripta nas ardosias ; 2o transporte dasmesmas ardosias, sem contactó appa-
rente com as mãos do quem quer quefosse.

Achavam-se presentes o Dr. C,
medico dos hospitaos, Ch., redactor
de um grande jornal do Paris, M.,
engenheiro eleefricista, a Sra. P.,'
Slade c eu.

Reunimo-nos em torno de uma mesa
de jogo, das communs. Uma forte Iam-
pada munida do lucivelo, estava collo-
cada no centro; atrás de nós outra Iam-
pada, igual, que projectava seus raios
luminosos para o nosso lado, graças a um
rofiector parabólico.

As experiências tiveram logar com o
auxilio do duas ardosias enquadradas,
da minha collccção, mas um pouco me-
nores do que as de n . 7 de W. Paber.

Logo que so formou o «circulo» ouvi
i mos pancadas surdas na mesa.
! Io— Uma das ardosias. com um lápis

do cinco millimetros do comprimento,! foi collocada por Slade sob a borda dà
| mesa, deante do Sr. Ch.. que ponde1 constatar, assim como iodos nós, quenem um traço de escripta havia. Esta-

vamos vendo bem a mão de Slade.
Ouvimos, então, o lápis arranhar a

ardosia, que, retirada quasi immediala-
mente, continha estas palavras, mal es-
criptas, em inglez — «Gúod evening ai
ali» (boa-noite a todos).

2"— Varias vezes a escripta se pro-duziu sobro uma ardosia ; as palavraseram mal escriptas o não tinham senão
uma significação banal. Neste caso ou-
via-se claramente o movimento do lápis

Apenas o Sr. Ch. depositou a pedrasoba borda da mesa, ouvimos o ruido
produzido pela escripta e, alguns mo-
mentos depois, lemos umas tantas pala-vras de vaga significação, em inglez.

4 '—Estando as ardosias bom enxutas,
foi collocada urna sobre a outra. Pude-
mos ver bem ambas as faces de cada
uma ; um pedacinho do lápis, quebradoá nossa vista, foi collocado entre ambas;
O Sr. Ch. tornou-as e, a convite de
Slade, sentou-se em cima. Puzemosto-
dos, ao mesmo tempo quo Sladeu as
mãos sobre a mesa o um rumor longin-
quo de lápis a escrever se fez ouvir. O
Sr. Ch. retirou logo as Jouzas, abriu-
as com precaução e todos vimos algu-
mas palavras escriptas, ainda em inglez,
podendo ser traduzidas por -. — Agora
estais convencidos ? Examinámos o
pedaço de lápis ; estava comido em um
ponto do cada extremidade; não havia
duvida em <pie as palavras haviam sido
escriptas com elle !

5o—Após essas diversas experiências,
fazendo allusão á corrrento de ar frio
que muitas vezes senti, collocando as
mãos cm baixo da mesa, pedi a Slade

entre as lousas, que do antemão ha-

para provocar o mesmo phenomeno.
Tendo-o gu feito, Slade collocou

uma ardosia sob a face inferior da mesa,
mas sem movel-a ; senti logo uma cor-
rente de ar, ou antes uma impressão de
frio bastante sensível, alguma coisa se-

! mel barde ao que so experimenta enlran-
do, durante o estio, em uma geleira. A
mesma sensação so produziu no Dr. C.
o no engenheiro M.

G°—Pedi a Slado, que estava bem di-
ante de mim, para passar-mo a ardosia
quo sustinha ; elle collocou-a á beira da
mesa, mas sem fazer desapparccer in-
teiramento a mão ; senti uma corrente
de ar frio e disse-o em voz alfa; cada um
de nós linha os olhos ora sobro as mãos
de Slado, ora sobre as suas pernas, quese conservavam distantes da mesa ; em-
quanto pensávamos ainda estar a ardosia
em sua mão, eu a sen Li pousar docenien-
te na minha, cuja metade se oceultava
sob a mesa. Nenhum movimento havia
feito Slade ; apenas disse ter sentido quelhe puxavam a lousa. Declaro que emnada ajudei esso transporte, embora dis-
tante delle só 90 centímetros.

O mesmo fado se produziu com o en-
genheiro M. e o Dr. C.

7o—Emquanto formávamos o «circu-
lo)> ou «cadeia» com as mãos, alguns doentre nós, notadamento os Srs. Ch. o oPr. C, aceusaram uma sensação de«corrente») passando por suas mãos comouma espécie do fluido eloctrico. Nessasessão, assim como em todas as outrasem que fiz minhas observações, nadaabsolutamente senti de extraordinário nocorpo, mas ouvi de varias pessoas que asassisuain, a declaração de sentirem «ai-
guina coisas, um formigamento, um tre-mor. Nada posso dizer sobre essa sonsa-
çao, pois d'ella não faço sequer a maissimples idéa.

A's 10 Íp2 horas terminámos a sessãodepois de haver o escrevente invisívelraçadoem uma das pedras as palavrasCoodbye (adeus).
Slado pediu-nos quo examinássemos aparle internadas suas vestes ; mas, ape-zar da sua insistência o da minha, o.s de-mais assistentes a isso se oppuzeram.

(Continua.)
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Eis a linguagem da razão pura e da
honestidade, e todo spirita digno desse
nome deve repudiar formalmente essas
promiscuidades perigosas que rebaixa-
riam a nossa doutrina a unia cynica
explorarão. Somos antes do tudo lio-
íiestos, o declaramos terminantemonte
nada ter do commum com as pessoas,
quacsquer que sejam, qtm fazem pro-
fissão da sua faculdade e que cleshon-
ram assim, pelo seu proceder, a doutrina
que pretendem sustentar.

Não conhecemos nada de mais re-
pugnando do que as fraudes possíveis que
teriam por fim profanar o que ha de
mais sagrado no mundo: o túmulo dós
mortos. Eis porque desacreditamos o
Sr. Üugticf.jComoo merece,e exhortamos
todos os spiritas a hão se deixarem levar
por bcllas promessas, toda voz que um
interesse puramente material estiverem
jogo.

Voltemos ao nosso estudo e tratemos
de indagar se aphotographiados espíritos
e possível.

A resposta ó-corta, pois que William
Crookes a obteve; mas as condições or-
dinarias em que nos collocamos náo sã'j
as mesmas que as do illustre chimicó.

Nas experiências feitas em companhia
do miss Cook, o espirito está completa-
mente materializada adquiriu a mesma
tangibilidado que uma pessoa viva, e
desde então nada ha que admirar em quese possa tirar o seu retrato.

Na photographia de que falamos, não
se vê o espirito, e no entretanto sua
imagem é reproduzida. Isto se podo ex-
plicar do seguinte modo :

Sabemos que o médium vidente possue
um apparelho visual que é tornado mais
sensível, mediante a acção fluidica exer-
cida pelo espii iio (pie so quer manifestar. I
O olho do médium é uma câmara escura \
que adquire, nesse momento, um poder
considerável, registrando vibrações que :
não podem ser percebidas por nós no es- I
tado habitual; dahi a sua propriedade 

!

de ver os espíritos.
Pois bem, a placa de collodium repre-

senta nesse caso o mesmo papel ; não
que soja mais sensível quo de ordinário,
mas o espirito, tomando fluidos ao me-
ditim, se materializa o sufíleiente para
que o seu invólucro reílicta os raios til-
tra-violetes quo não vemos,e é graças a
cs-as irradiações que se [iode obter a í
imagem do um ser que não é percebido
pelos nossos olhos. Não temos conscien- I
cia das vibrações luminosas que estão
além do violete o do vermelho, mas ellas <
existem, impressionam os saes de prata,
o são reílectidas pelo perispirito do ser
que se quer manifestar. Podemos süppôr
que o fluido nervoso tomado ao médium
siib.sti.tue o vidro de urânio para os raios
ultra-violetes do espectro, diminue o
movimento perispirital, condensa do ai-
guina sorte os fluidos, de modo a tor-
nal-os capazes de reílectir as irradiações
edênicas.

Esto modo do ver é tanto mais justo
quanto foram tentadas experiências por
M. Thoinaz Ilater, óptico, Esteara Road
13G, Londres, as quaes mostram que
a luz ordinária não intervém ífesse phe

Em tir.üxeüas, um engenheiro chimico
do artes o manufacturas, M. Payard,
obteve também, no seu laboratório, pho-
tograpliias^cic espíritos ; disso apresenta
clloum relatório detalhado, na brochura
Le procès.des sqnriles pags. 122 fç>3
e [24.

Finalmente na America se consegui-
ram geralmente pliotográpliias espiri-

I tuacs,eo phenomeno'já não .'contestado.
Apezar de todos os tribunaes, é precis >

reconhecer que o facto podo so dar e
por admirável que seja, nada tem dos,)-
brenaUiral. Desde que nos e demonstrado
que os espíritos existem, quo tõni um
corpo fluidico que se pode condensarem
certas condições, torna-se fácil compre-

: hendor qucelle possa ser phofcographado, j
pois que ,<e materializa até á tangibili- |dade, como o demonstram as experien- '
cias de Crookes. Estamos tão longe úe I
conhecer as leis quo dirigem os actos (pa-
nos são mais familiares, que náo nos 

',

devemos admirar de que se produzam
incidentes que parecem ã primeira visto.
inexplicáveis. Eis um exemplo do queavançamos, tomado na revista do Allan
Kardec, de 1S64; e um dos seus amigos
quem fala :

(-Eu habitava, diz elle, uma casa e:n
Montrouge ; estava se no verão, e o sol
dardejante penetrava pela jánella; sobre
a mesa estava uma garrafa com amia

inutilizou a vidraça. Picou, entretanto,
confirmado quo a vidraça se havia im-
pregnado da imagem do do.mte, a (piai
ahi ficou como quo daguorreotypada,
phenomeno que se poderia explicar se do

| 
lado opposto ájanella houvesse uma outra
por onde os raios solarei pudessem che-

| gar a M. Badol; mas não ha nada d'isso;
j o quarto só tinha Uma janella.

Tal e a verdade nua dYsse facto adiai-
ravol, cuja explicação devemos deixara os
sábios.>

Não é inútil dizer-se que elles náo' deram nenhuma, e isso não admira, por-
que, destruída a vidraça, não se poude
analy.s.d-a. o quo (pioremos apprehender
d'essa historia é a possibilidade da pho-
tographia espontânea, e mostrar que,
longe de ridículos, os spiritas são invés-
ligadoros conscienciosos que caminham
do perfeito accordo com a sciencia, e que
quanto mais se alargarem os nossos co-
nliecimontos, mais facilmente explica-
remos os factos (pie parecem a principio
sobronaturaes. (Continua)
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sob a garrafa uma pequena esteira ; de
repente a esteira incendiou-se. Se não
estivesse ahi alguém, um incêndio podia
tor tido logar, som se saber a causa.
Tentei cem vezes produzir o mesmo re-
sultado e nunca o consegui.»

A causa physica da combustão ó bem
conhecida: a garrafa representou o papel
de uma lente ; mas porque não se poude
reproduzira experiência i IV porque, iu-
dependentemente da garrafa o da agua,
havia um concurso de cireumstancias (pie
Operavam de um modo excepcional a
•concentração dos raios solares : talvez o
estado da atmosphera, dos vapores, das
qualidades da agua, a electricidade, etc,
e tudo isso provavelmente em certas
proporções, donde a difíicüldade de en-
contrai-justamente as mesmas condições,
o a inutilidade das tentativas para pro-
duzir um effeito semelhante.

Eis, portanto, um phenomeno todo do
domínio da physica, comprehendid > per-
foitamonto quanto ao seu principio, o que
no entretanto náo so p -de repetirá von-
tade. (Decorrerá ao sceptico mais ondu-
reciclo negar o facto t Seguramente não.
I orque, pois, esses mesmos scepticos ne-
gam a realidade dos phenomenos spiri-
tas, pela simples razão de os náo pode-
rem manipular á vontade ? Não admittir
(pie tora do conhecido possa haver agen-
tes novos, regidos por lois especiaes
negar esses agentes, porque não obede-
cem ás leis que conhecemos, é na ver-
dade dar prova de muito pouca lógica e
mostrar um espirito acanhado.

Por maravilhosa que seja a photogra-
pina dos espíritos, eis uma amostra de
photographia natural mais extraordi-
liaria ainda, atustada, em 1858, por M.
Jobard, o sábio bem conhecido.

«M. Badot, fallecido a 12 de novem-
bro ultimo, depois de uma enfermidade
de três mezes, tinha por costume, diz a
ümon bourguignonne de Dijon, todas
as vezes que as suas forcas o pormittiaim
collocar-so a uma janella do primeiroandar,com a cabeça constantemente vol-
tada para o lado da rua, para distra-
hir-soepma vista dos transeuntes.

Ha poucos dias,a senhora Poltret, cuja
casa fica em freate á da viuva Bailei', viu„.,,.,. „mV «íi«,i ...in ii i,o.w jiiíu- ¦¦' »>-iiw, ii un viuva joacict, viunomeno. Eis o que diz esse investigador: j na vidraça daquellajanella o próprio M.«Eu mesmo obtive photographias Badot com o seu gorro dò algodão, a fl-spiritas, por meio de um instrumento ! goraemmagrecida, etc., emfim tal comofeito com vidros do um azul carregado, j ° tinha visto duraiitoa sua enfermidade,

de modo a ser impossível impressionar a j Grande foi a sua emoção, para não dizer
placa, a menos que uma forte luz não se ! ,11;iis- Ella chamou não só os seus visi-interponha á pessoa qne posa, provando 1JH03, cujo testemunho podia ser sus-assim que a luz projectada pelos espiritos peito, como também homens sérios, queestá completamente fora dos raios lumi- viram distinefamento a imagem do M.nosos do nosso espectro, e que são muito j Bade.t na vidraça da janella, á quo tinhamais fortes que os que pode projectaruma pessoa viva que posa, embora osespíritos nos sejam invisíveis.»

Aos que desejem se iniciar no conheci-
mento dà doutrina spirita, qué cada diamais se affirma, poTumaâdo, uma sciencia
experimental, graças: á constatação inces-
sante dos phenomenos que. atlestam as re-laçòes constantes enlre o mundo visivel e oinvisível, e das leis a que estão submetti-
dos. e. por outro lado, uma philosophia ba-seada sobre as leis moraes contidas nosEvangelhos de jesus, julgamos dever re-commendar, antes de toda experimentarão
a leitura das obras qué indicamos em' se-
guida e nas quaes podem todos os que seinteressem por taes investigações adquirir
os conhecimentos necessários para bem ob-servar os factos e delles tirar as mais se-
guras deducções.

Do mesmo modo que em todas as scien-
cias exactas, o conhecimento prévio das-theórias, que a pratica vemsuecessivãmente'
sanecionar, se impõe aos que abordam taesestudos, assim também quanto ao spiritis
mo, que é a mais complexa e a mais trans-cendcmte das sciencias, pois que abrange
todos os outros ramos das sciencias huma-
nas, um prévio esludo theorico se impõe
como o meio mais seguro e mais praticode attingir resultad >s satisfatórios, evitamdo ao mesmo tempo os perigos de umaexperimentação imprudente ou mal orien-tada.

Como sciencia experimental, o spiri-tismo é a única que ofíerece uma soluçãointegral a todos os problemas da vida e douniverso ; como philosophia baseada sobreamoral puríssima do Christo, é o mais pode-roso elemento de regeneração social e in-divulual, que tanto se fax necessária n'estesdesastrosos tempos de materialismo e deindiííercnça.
Aos que, pois, ainda são susceptíveis deum movimento de reacção contra esse sur-do mal-estar, e aos que de boa vontade de-sejam se aproximar de Deus pelo entendimento e pelo coração, votando-sc ao estudodas eternas verdades, tantas vezes revela-das ao mundo, julgamos dever aconselhar

a leitura das seguintes obras, na ordem em
que vão collocadas :

O qui; é o Spiritismo e Noções eleuenta-
res no Spiritismo, por Allan Kardec ;() Livro dos Espíritos, idem, idem-

O Livro dos Médiuns, id. id.
O Evangelho secundo o Spiritismo. id- idU Ceo e o Inferno; id. id.
A Gênese, id. id.
Obras Pòsthumas, do mesmo.
Alem dessas obras, propriamente ditasíunçlamentaes, uma extensa collecção devarias outras, visando o mesmo objectivo deexploração cPesses incalculáveis domínios

que se desdobram para alem do mundo vilsivel, tem vindo á luz, fornecendo os maisvaliosos elementos, subsidiários uns e com-
plementares outros, para taes investida-
çoes Entre essas, indicaremos ainda, aosestudiosos de boa vontade, as seguintes •

Depois da morte e O porque da vida,'porLeon Denis ' '
Estudos philosopiiicos, de Max;Factos spiritas, observados por Crookese outros sábios ;
Urania, por Camillo Flammarion ;A Evolução animica, por Gabriel Delanne;

J,Sí;:"L'VANGiiLI",'1,0ry;- youAmigó
As duas ultimas d'estas obras ainda seacham no prelo, devendo ser dadas a mi-bl.co no começo toste anno. Ambas querno ponto de vista scienti/ico. come. à ri-meira, que, no da moral, como a ultima«SSShíraos m:iis iustos recl:imos d°espirito humano e a uma necessidade de di-vuigaçao loutrinaria, cuja onnortunid-ulfe incontestável. ! I,orcunicuae

Estaü) do Amazonas—Bernardo Rodri-
gues de Almeida, rua José Paranaguá, n. 2.Manaus. ° '

Estado do Para— Pereira & Silva, ruaConselheiro João Alfredo, n. 8(5, Belém.bâTÀDò do Maranhão— Antônio PereiraRamos de Almeida & C, em S. Luiz.liSTADroo Ceará -Joaquim José de Oli-veira & C, na Fortaleza.
Estado i.o Rio Grande do Norte—Fortu-mito Kufmo Aranha, rua iJ de Maion. 5i,
Estado da Par uivÍia- Antônio Pennana Capital. '
Estado de Pernambuco—Laemmert & C.rua Marquez de Olinda, n. 4, e TheodomiròDuarte, rua ,.o de Març0j 1U nQ Recife

Joaquim Pessoa de Mendonça, em GoyanaIístado de Alagoas-Livrarias de Au-
gusto Vaz da Silva Santos e Manoel Gomesda bonseca, cm Maceió.

E tado de Sergipe-Guilherme Filho & Crua Japaratuban. 28, em Aracaju.
Estado d\ Bahia—Lopes da Silva & Ama-ral, rua Conselheiro Saraiva n. 35, e OlegarioM. 1 assos, rua Conselheiro Dantas n.21, naCapitaljCyprianp Braziiciro,rua Consellieiro

Dantas n. J9, em Amargosa.
EstÁD) do Espirito Santo—Livraria deA. Moreira Dantas, na Victoria.
Estado do Rio de Janeiro-Luiz BaptistaCoelho e 1 homaz Cameron, rua i5 deNovembro, em Petropblis; Livraria Miran-cia Salgado, era Campos ; Madruga Júniorosc C, em S. Fidelis.
Estado de MmAs—Beltrão & C, em Bello

Horizonte ; Annibal & C, em Juiz.de Fora-ThomazJosé da Silva, em Varginha ; Fa-bncio Andrade, em Sabará; João Ferreira
de Castro e Eduardo Maguin, em Barba-
cena.

Estado de Goyaz- Jacintho Rios e Fehppe Baptista, na Capital.
Estado deS. Paulo -C. Ilildebrand & Crua i5 de Novembro n. 40, na Capital; Deo-clides Bezerra, em Santos; João ManoelMartins, rua do Commercio n. o", na FrancaEstado do Parvná— Correia & C , ruade Novembro n 5-, em Curityba; JoaquimRezende Correia de Lacerda, na Lapa ; An-tomo L. Balster, em Antonina ; Manoelleixeira Martins de Souza, em Paranaguá.
Estado de Santa Catharina— l-ranrisco

de Assis Costa, em Florianópolis ; Toão deCastro Nunes, em Lages.
Estado do. Rio Grande do Sul—Carlos
into & C. e Echenique & limão, em Pe-lotas, Porto Alegre e Rio Grande
Estado de Matto Grosso- Francisco Cor-reia em Cuyabá; Cypriano Costa Campos,emS. Lmzde Caceres.

LIVROS SPIRITAS
Veiulç.n-se mi livraria da Federação SpiritaBraziletra.H rua do Koáiirio, 11. 141, sobrado:

encader-

Kardec.

por costume collocar se.
Mostrou-se também essa imagem á

familia do finado, que immediutamenlo
n-Scanit, 

S [ ros.Ee,^ham á venda,
r tn l'^ ' nallvraiia da Federação Spi-nta Brazileira, a rua do Rosário n. \a{, so-brado, e nos seguintes logares •

O livro dos espíritos, por Allan Kar-iZfíj; èhcàd,(peso (ii)i) grams.)...O LIVRO Dos médiuns, por ÁÍlaa'kar'.dec, eticail. (600 grams.;-O Evangelho segundo o SputraViiò"
por Allan Kardec, eiiemlerinulo (OüÒ
grams.)

O CÉo E O ISEURNO, iiòr'MÍàà'Kardec,
encadernado (60Q grams.)A Gk.vese, por Allan. Kardec' 

'"¦¦'"
nado {(iOU grams.)Ou ras Postiicmas, de Allan
brochura

Spiritismo estudos' philòsóphicoi-' 
'por

Max, brochura (300 grams.).LE PROEE.SSEüll JDOMBROSO ET"lV 
' 

SlM-RITIs.me, analyse feita no Reformadorsobre as experiências do professor Lòm-brpso, brochura (150 grain;).¦'.DERNIERS JOÚR3 DVÍJN PlIlLOSOPHE 
' 
porSirJIitniphry Daoy, traducoão francezaue L. I' laiiiimuioii

LES Fii.s DE DlEU, por F. Jàc.òiliòi."."Le Lendemaix de la Mort, fotLmUJUf/uier
A.S MANIFESTAÇÕES 1)0 SENTIMENTO UK- 

'
I.IGIOSO ATRAVEZ DOS TEMPOS, puloMarechal Flertou. Quadros, (150
grams.)

03.astros, Estudos da Creação,:peÍoMarechal Everlon Quadros, brochura
(Juü grams.)

Diálogos spiritas,' brochura.' (150grams.)
La Casa emiuiitjadaJ 

'poi-' "lüs ' 
deiAlma, brochura (150 grams.)El. nino exposito, por Luidcl Alma,

^ brocliura (150 gratas.)Factos spiritas observados 
' 
por('kooke.se outros sahios, brochura

(200 grams.)DEUS na natureza, por O. F/àmma-
rion, encadernado (700 grms.)Pluralidade dos mundos iiAurrÀim.s
por 0. Flammarion, encaderaado (000
grams.) >#-

OS MUNDOS IMAGINÁRIOS E OS MUNDOSiíEAES, por ü. Flammarion, encader-mulo (700 grams.) ;
Urania, por O. Flammarion, encader-nado (40U grams.)
Lu.MEN, nor ('. Flammarion, encader-

nado (000 grams.)A Casa de Deus, por Júlio CesirLeaú
brochura (200 grams.)

O spiritismo em synthese, por 
'fÍ-c

derwo Jofrei, brochura (200 grams.).
Remessas de livros pelo correio pagam o portede 20 r^. por 50 grams., alem de L'00 rs. pararegistro de pacotes até 2 kilos.

Os podidos devem ser dirigidos a João Loa-renço de >S'oun»,
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Congresso de 1900 cm Paris
E' com o mais justo desvariécimento

que cedemos hoje a palavra ao nosso
eminente confrade da Perue Scienti-
fique et Moralc du Spiritisme, Sr.
Gabriel Delanno, a propósito das normas
a adoptar e dôs trabalhos a apresentar ao
próximo congresso spirita em Paris, fras-
ladando para estas coliumias o artigo
sohre esse assumpto publicado por aquelle
illustre collega na citada revista, edição
de novembro do anno passado.

Tão superiormente se acham ahi ex-
postas as vistas do comitê de propaganda
e com tão sábio critério foram indicadas
as duasAnecessidades actuaes da nossa
doutrina n'aquelle comício da intelli-
gencia: — desenvolvimento o defesa do
spiritismo em toda a linha—-que melhor
não podemos fazer do que reflectir inte-
gral mente aqui os conceitos elevados e as
prudentes reeommondações do infatigavel
propagandista, uma das glorias do spiri-
tismo na França e um dos mais intre-
pidos combatentes nas suas linhas da
vanguarda. • ,

Aos nossos confrades, particularmente
aos directores de sociedades spiritás, não
reeommendamos senão a mais attenta
leitura d'essa peça notável, afim de que
os trabalhos que julguem dever enviar ao
congresso não saiam das linhas goraes
alli sabiamente traçadas, com uma pre-
videncia que consulta palpitantes inle-
resses da nossa doutrina no actual mo-
mento.

Mais de espaço voltaremos a tratar do
assumpto, limitando-nos por ora a esta
apresentação do magistral artigo. Eil-o:

«Dez mezes apenas nos separam do
grande congresso spirita o espiritualista
que deve reunir em Paris, no anno pro-
ximo, todas as escolas que estudam a
alma durante a vida e depois da morte.
Se, pelo pensamento, recuarmos dez an-
nos atraz, poderemos apreciar a extrema
importância d'essas reuniões em que so
tem sempre aflirmado a poderosa vitali-
dade do espiritualismo. Em 1889 a quês-
tão spirita era ainda objecto de desdém
por parte da sciencia oílicial, que n'essa
doutrina não via mais quedivagações me-
t.aphysicas architecladas sobro factos mal
observados e as mais das vezos fraudulen-
tos.

Os trabalhos de Robert Ilare, de
Mapes, de Wallace, de Crookes, de Zoell-
nor, de Fechnor, de Gibier, etc, tinham
sido impotentes para vencer-lhe as pro-
venções. A sociedade ingleza do Investi-
gações Psgchicas, porém, já havia mi-
nado o scepticismo universal, denions-
trando que a clarividencia, a suggestào
mental, a telepathia, são factos verdadei-
ros. Depois, quando so viu o Congresso
reunir CO.OOO adeptos ; quando se soube
que em todos os paizos existiam innuihe-
ras associações tendo o spiritismo como
objecto de seus estudos ; quando se veri-
íicou que em mais de duzentos periódicos

vinham todos os dias publicados os fraba-
lhos dos investigadores no mundo inteiro,
a necessidade se impozde abrir mão d'essà
idéa grosseira de quo o spiritismo única-
monte repousava sobre a superstição o a
mentira.

Ruidosas polemicas entre Aksakof e
Hartmann, Gardy e Young, Ghiaiá o
Lombroso, já haviam revelado a impor-
tancia d'essa psycliologia experimental
que se affirma fora do recinto das uni-
versidades, mediante novos methodos,
lão originaes como demonstrativos. As
experiências quo se fizeram na Itália, na
França o na Rússia, com o médium Eu-
sapia Paladino, sob a inspecçáo de sábios
como Lombroso, Schiapparelli, Carl du
Prel, Aksakof, Ch. Richet, Brofierio,
Finzi, Ochorowicz, Wagner, etc, etc,
estabeleceram claramente a realidade dos
mais contestados phonomenos spiritás:
movimentos de objectos sem contacto,
materializações de mãos que desappare-
ciam depois do haverem deixado traços
physicos de sua existência momentânea,
luzes phosphorecentes, etc, todos esses
factos foram postos íóra do duvida poresses investigadores desconfiados e cir-
cumspectos. Outras formas da médium-
nidade foram objecto de repetidas pos-
quizas da parte dos Srs. Lodge, Hod-
gson, Hyslop, Myers, etc, de sorte quehoje já se não ousa contestar própria-
mente os factos. Tentam, porém, expli-
cal-os mediante outras hypotheses quenão a dos espíritos dos mortos.

O congresso de 1900 terá, portanto,
quo enfrentar diflferentes problemas, uns
relativos á defesa do spiritismo, outros
ao seu desenvolvimento. O comitê de
propaganda bem comprehendeu que seria
ocioso submetter novamente á discus-
são os pontos perfeitamente estabelecidos,
que representam os julgados do spiritis-
mo. A existência da alma durante ávida
e depois da morte está provada de um
modo tão indiscutível que, deter-se ainda
n'essa demonstração, seria perder tempo
inutilmente. Sabemos igualmente que o
espirito é inseparável de um organismo
fluidico sem o qual não se poderia maiií-
festar. Todos os factos de desdobramen-
tos, de apparições, do materializações o
demonstraram com uma evidencia indis-
cutivel. Agora é preciso caminhar para
diante e grupar todos os factos quo so
relacionam com a reincarnação, afim de
quo também esse grande principio repou-
se sobre bases experimentaes. Essa tare-
fa será preenchida, não o duvidemos, e
terá como resultado transportar para o
domínio da sciencia uma questão quo
até aqui havia permanecido nos arraiaos
da philosophia especulativa.

So realmente o progresso da alma se
efieelua no espaço e lio tempo por mui-
tiplas incarnaçõos, domonstral-o é expli-
car o completar a evolução physica ; ó
tornar visível a estreita solidariedade
que liga todas as créátüràs vivas ; ó es-
tabélecer o nosso parentesco espiritual
com todos os seres terrestres. Se as vi-
das suecessivas são uma realidade, com-
prehciidemos immediatamonte as diffe-
roncas moraes e intollectuaes que distin-
gueiii os homens entre si, e, posto que
em graus diversos de desenyolvimonto,
concebemos quo somos todos chamados a
percorrer os mesmos estádios, para atlin-

gir a perfeição. E' a demonstração abso-
luta da fraternidade.

Para chegar a esse resultado, o comitê
do propaganda deseja que uma immensa
pesqiiiza seja iniciada, desde já, em to-
dos os grupos spiritás, afim do reunir o
maior namoro possivel do documentos
sobre essa questão, eomprehondondo :

a) Todos os casos de reminiscencias ou
recordações possoaos relativas a uma vida
anterior ;

b) Todas as com muni cações do espiri-
tos quo allirmem tor vivido muitas vezos
na torra, sobretudo quando as cummuni-
cações estabeleçam a identidade do espi-
rito ;

c) Todas as prodições realizadas, foi-
tas por espíritos annunciando que virão
do novo liabitar outro nós e aqui se farão
reconhecer.

E' indispensável que todos ossos docu-
mentos sejam severamente verificados.
As narrativas deverão indicar todas as
precauções tomadas para evitar as cau-
sas do erros.

Fazemos um insistente appello a todos
os spiritás, afim de que respondam a es-
se questionário, para quo possamos, no
anno próximo (1), apresentar aos sábios
factos numerosos e irrecusáveis.

Mas se devemos desenvolver a nossa
doutrina, é preciso não perder de vista
mie temos tambom o dever de a defender
contra os que pretendem que as nossas
experiências não estabelecem a immorta-
lidado da alma.

Querem, de um modo geral, attribuir
todos osphenomenos das sessões spiritás
a uma certa exteriorização da motricida-
de, augmentada pela clarividencia do me-
dium, a qual lhe permittiria conhecer não
somente todos os pensamentos dos assis-
tentes, mas ainda todos os factos de sua
vida passada, de sorte que, quando é ob-
tida uma communicação relatando acon-
tecimentos antigos, nâo é isso prova de
que uma intelligeneia estranha se tenha
manifestado; é preciso não ver n'isso mais
do quo o exercício das faculdades subcon-
cientes do médium.

Ha nessa interpretação uma mistura
do verdade e de erro, própria para des-
concertar os que não têm um conhe-
cimento perfeito de todos os casos obser-
vados. E' certo que a alma podo agir á
distancia, pois que lhe é possivel sahir do
sou invólucro carnal parti se fazer pho-tographar, o que da sua parte implica
uma autonomia e uma relativa matéria-
lidado. Ha, portanto, momentaneamente
separação entre a alma e o corpo ; mas o
que ó exteriorizado não é somente a mo-
tricidadade, mas a própria alma, inte-
gralmente, com as suas faculdades de
sentir e de pensar. Temos por dever, no
congresso, estabelecer nitidamente essas
distineções importantes, não com discus-
soes eseolasticas, mas com factos preci-
sos, cuja authenticidade nada deixe a de-
sejar. E' preciso que saibamos pratica-
monte discernir o que deve ser attribuido
ao desdobramento, do quo é produzido porespíritos dosincarnados. E' necessário
que definamos, com caracteres muito ni-

(1) Niío esquecer que o numero dn Revue, de
que tntiluziinos este artigo, 6 «le novembro de
4899.

N. do T.

tidos, os limites em que se exercem a lei-
tura do pensamento, a suggestão mental
e a clarividencia. Quando estiver fixada
a separação entre essas categorias diffe-
rentes, nenhuma confusão será possivel,
o teremos conquistado esta vantagem in-
apreciável de não nos esgotarmos mais
cm discussões sem resultado, em que cada
um fala uma lingua diílbrente.

No numero das questões a estudar, uma
das mais importantes para o conheci-
mento scientifico da mediumnidadè é a
que se refere aos estados superiores da
individualidade, designados sob os nomes
de inconsciente, subconsciente, conscien-
cia subliminal, etc. Teremos a inda-
gar se, em cada um de nós, existe um
ser mental que nos é desconhecido, con-
stituindo, sem sciencia nossa, uma segun-
da personalidade dotada de razão e de
memória, e que, possuindo faculdades
transcendentaes, desempenharia, om face
da consciência ordinária, o papel de um
espirito desincarnado. Ser-nos-ha preciso
examinar e discutir as investigações em-
prohendidas pelos médicos o hypnotiza-
dores para sustentar essa hypothese, e
teremos desobstruído o terreno de muitos
erros, se fizermos comprehender que to-
dos esses factos anormaes entram no qua-dro de uma explicação geral tie que o pe-rrspirito é a chave.

E' necessário lazer comprehender o
papel o a importância d'esse organismo
fluidico, tanto para a explicação dos phe-
nomenos da vida physiologica, como para
a comprehensão das diversas modalida-
des psychicas do ser pensante. Como o
diz Claude Bernard, cada ser vivo, em sua
gênese, obedece a uma idéa directora que
fixou o modelo conforme o qual é elle
construído. «Ha, diz elle,como que um de-
senho vital que traça o plano de cada ser
e.de cada órgão; de sorte que, se, consi-
deradó isoladamente, cada phenomeno é
tributário das forças goraes da natureza,
juntos parece revelarem um laço especial
e serem dirigidos por alguma condição in-
visível no caminho que seguem, na ordem
que os encadeia.

c< Assim as acções chimicas syntheticas
da organização e da nutrição se ma-
nifestam como se fossem animadas poruma força impulsiva que governasse a
matéria, fazendo uma chimica apropria-
da a um fim e pondo em contacto os re-
activos cegos dos laboratórios, tal qualcomo o próprio chimico. H' esse poder de
evolução immancnte no óvulo, que nos
limitamos a enunciar aqui, que por si só
constituiria o quid proprium da vida,
porque é claro que essa propriedade evo-
lutiva do ovo que produzirá um mammi-
fero, um pássaro ou um peixe, não per-
tence nem á physica nem á chimica.»

O perispiríto é que determina, segundo
o grau de sua evolução, a forma do ser
que nasce. O seu poder sobre a matéria
lhe resulta da energia vital que recebeu
dos paos, e durante o curso da vida elle -
mantém o edifício orgânico, a despeito da
ininterrupta renovaçâo]de todas as partes.O seu papel msychologico não é menos
importante, pois que elle é o intermedia-
rio obrigatório das volições do espirito,
como é o receptaculo de todas as sensa-
ções, de todas as idéas e emoções. Os
autos intellectuaes, durante a incarnação,
para se traduzirem objectivamonte, tèm
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REFORMADOR — 1900 — Fevereiro 1

invisível e imponderável, elle so tem ate
aqui subtraindo aos instrumentos ainda
grosseiros da physica; mas os progressos
realizados durante estes u 1 Li mos annos
nos permittein esperar que se tornará
patente ás nossas investigações, do mesmo

surte que nada do que o espirito sentiu I modo que já foram encontradas e<-as
poderia sé aimiquilar. 13' aprofundando ! modalidades invisíveis da matéria cpie so

necessidade do um certo consumo da sub-
stancia nervosa; a energia assim des-
pendida age sobre o perispirito, modiíi-
cando-o, ea nova cellula que substituo a
que foi destruída poli i consumo vital, será
reconstituída segundo o novo plano, de

espirito sentiu

cosidoravelmoute as propriedades do in
volucro da alma. que faremos cessarem;
todas as obscuridades factícias produzi-
das por esse termo impróprio de incon- j
sciencia.

Propriamente falando, não ba vida in-
tellecfual inconsciente. Pode existir, em
estado latente, no perispirito, um grande
numero de phenomenos psychicos cuja
recordação perdemos; mas elles foram
conhecidos do' eu no momento em que
se produziram, som o que não fariam
parte da nossa vida mental. Desde ()
nascimento até á morte, o perispirito,
como o corpo, está em perpetua evolução.
O estado da. força vital se traduz exto-
riormente pelo estado da sensibilidade
geral, que nunca é o mesmo em dois in-
starites quaesquer da existência, de modo
que a memória, intimamente ligada ao
estado da, sensibilidade, varia incessante-
mente durante o curso da vida. Nem
todos os estados suecessivos da conscien-
cia subsistem ; alguns d'entre elles desap-
parecem da scena mental, para ceder o
logar aos que se suecedem; e quando é
considerável a distancia no tempo, a ac-
cumulação das diflerenças acaba por crear
profundas divergências entre o passado e
o presente.

Um homem de quarenta annos não se
assemelha mais, esthelica, moral o intel-
lectualmente, ao que era vinte annos an-
tes. Se, bruscamente, so collocasse o es-
pirito d^sse homem nas condições ami -
gas, elle apresentaria taes contrastes em
sua linguagem, em suas opiniões n apti-
does, que muitas vozes se acreditaria es-
tar em presença de dois indivíduos com-
pletamenle difierentes.

A sua individualidade, entretanto, é
realmente a mesma, e pode-se ter a cer-
teza experimentalmente, como se faz com

denominam os raios X o a matéria ra
diante.

o spiritismo é, pois, uma sciencia nova
que syn)lieiiza (mios os outros conheci-
mentos humanos e que explica o niys-
torio da vida. Os sábios encontrarão
no seu estudo novos caminhos ; n'elle os
philosophosapprohendorão materiaes pira
o estudo da alma, e os desgraçados acha-
rao thesouros de esperanças e do conso-
laÇÕeS. 1''.' preciso não esquecer (pie (i iini
supremo das nossas investigações, e sa-
ber em que é que nos tornámos no dia
seguinte ao da morte. A experiência spi-
rita, pondo-nos directaineiife em relação
com os que deixaram esta vida, nos faz
conhecer a nossa posição futura., o diante
dos nossos olhos se desdobra então o pa-
norama do espaço, com as suas perspecti •
vas inagestosas.

Tomos o imperioso dever de semear
por toda a parte, a mãos cheias, estas
consoladoras verdades, Unamo-nos em
uni esforço cominum, por fazer triumpha-
rom estas doutrinas, quo trazem em si a
regeneração do gênero humano, Congre-
guotnos todos os nossos esforços, para
(pie o anno (pie vem seja uma data glo-
riosa nos annaes do livre pensamento, o
que o século \.\, cm sua, aurora, veja
surgir o sol de liberdade, de amor e do
justiça (pie illuininará a humanidade em
sua ascenção gloriosa para os seus éter-
nos destinos.»

Gabriel DELANN1Í.

NOTICIAS

o.

Mm nossa passada edição, quando nos
| referimos ao nosso querido chefe Dr. Bo-

I zevva de .Menezes, commettemos uni»^"'" v.aj/i.iiuh.(iuuiih,iiu., \uunj ou 1,1/. I.UIII ;
os sensitivos hypnoticos, de quo as va- | equivoco ao assignalar que era seu medico
riações de sua personalidade psychica assistente o nosso eminente confrade

Dr, Dias da Cruz, pois que, menos como
medico do (pio no caracter de amigo, mas
do amigo sincero e dedicado, lhe tem ello
feito assíduas visitas, interessando-se vi-
vãmente1 pela sua saúde o acompanhando
com cuidado as manifestações patholo-
gicas do seu caso.

Spirita. de uma fé profunda o verda-
deiramente edificante, o nosso querido
presidente, desde o começo de sua onfer-
midade, não tem estado aos cuidados
clínicos senão dos nossos amigos do
espaço, por intermédio de médiuns rocei-
listas de sua confiança. Além da medi-
cação homoeopathica, ministrada por esse
meio, o nosso chefe apenas tem recebido
passes de vários médiuns curadores, que
espontaneamente, e vencendo a longa
distancia de sua residência,, no Engenho
Novo, abi tom atlluido solícitos e pressu-
rosos, no desejo de mitigarem os seus
soffrimentós e abreviar a sua cura.

A perturbação natural que se estabe-
locou após esse dolordso incidente e a
falta de informações precisas no primeiro'
momento, foram a causa do involuntário
equivoco que commettemos o que agora
rcctiíicamos, a pedido mesmo do nosso
excedente amigo Dr. Dias da Cruz, cujo
escriipuloso culto á verdade uão nos per-
mittiu silenciar esta rectificação.

acompanharam as do seu corpo fluida
Quando o organismo so renovou um nu-
mero muito grande do vezes,so so suggerir
a uma hysterica hypnotizada que ella
tem cinco annos. immediatamente ella
retornará a sua mentalidade dessa ida-
de, e, se por esse tempo ella tinha uma
paralvsia, esta rosurgirá e persistirá
por tanto tempo quanto se mantiver a
suggestão.

Todos os nossos estados physicos o to-
dos os nossos estados do consciência se
conservaram associados no perispirito, e
não só os da vida normal como também
os do somno ; só a memória estabelece
uma distineção entre essas diversas pha-
sos, de sorte que' a individualidade total
apresenta personalidades difierentes, con
forme o estado em que se acha o es-
pirito. Ahi se encontra a explicação do
que se veiu a chamar subconsciencia.
Quanto mais se estudar o perispirito. me-
lhor se comprohenderá a importância
d'cstas palavras quo, do alto da cathedra
presidencial, o professor Lodge proferia
no Congresso Britannico para o adianta-
mento das sciencias, em 1892 :

d Sentimos bem que, alem dos nossos
conhecimentos actuaes, se desdobra uma
vasta região, em contacto com muitos
ramos já conhecidos da sciencia, e (pie é
propicia a ser abordada por um espirito
culto. . . Vejamos, pois, esse domínio
cuja exploração tão perigosa se julga.
Limitrophe ao mesmo tempo da physica
e da psychòlogià, essa região, interino-
diária entre a energia o a vida. entre o
espirito e a matéria, é limitada ao
norte pela psychòlogià, ao sul pela phy-
sica, a leste pela physiologia e a oeste
pela pathologia o pela medicina.»

Ü corpo fluidico da alma é, eíiéctiva-
mente, o verdadeiro sustoulaculo do corpo
material, ao mesmo tempo que é o re-
ceptaculo dos phenomenos iiitellectuaes.
Formado de unia materiaquintessenciada,

adormeceu e viu em sonho a figura do
sua fallecida mãe, trazendo nos braços
uma menina o, pela mão, uni menino que
apparentava ter tres annos. As feições
d*esse menino lhe ficaram gravadas na
mento, o ella, ao acordar, contou o
sonho a suas irmãs, que riram-se, pois
estavam convencidas de que ella não mais
conceberia.

Pois bem, os factos vieram desmentir
essas previsões, o a. senhora teve, em dois
annos seguidos, um casal de filhos. Coisa
notável: aos tres annos de idade.o menino
era o retrato liei do que ella vira em
sonho.

() Dr. ().. professor do importante es-
tabelecimento de inslrueeãodesta capital,
quando loccionava aos seus aluiinios,seni-
pre ipio olhava para a parede fronteira,
onde houvera outrora uma capella de-
dicada a S. Joaquim, via destacar-se a
figurado um ancião, vindo-lhe a intuição
de ser a ífesse patriarcha.

Cogitava (dle no modo de verificar isso,
quando, passando uma vez pela igreja de
S. Joaquim, lembrou-se de (mirar para
ver a imagem que so achava no altar.
Não foi preciso tanto, pois, logo ao entrar
na. igreja, sobre o anfeparo de vidro poli-
do, ello viu gravada a imagem perfeita
que antes lhe havia apparecido.

Uma senhora de importante familia
d'esta capital nos contou o seguinte .

Em 1895, perdeu ella. om dois dias
seguidos, um casal do fllhinhos, os uni-
cos que tinha. Isso aba. teu-a muito, por-
que, achandorse enferma, acreditava quonão teria mais filhos. Uma noite ella

o Herald^de Chicago, fala do pequeno
Florizcl ÍJouter que, ultimamente apre-
sentado na Casa Branca, despertou enor-
mo admiração ao presidente Mac Kinley
e seus amigos. Elle não só executa com
maestria as mais difílcois peças de musica
no seu violino, com sentimento o segu-
rança de um mestre, como respondo sem
titubear a questões serias de outrosdepar-
lamentos do saber humano.

Aos tres annos de idade, (elle conta
bojo oito) começou elle a so exercitar ao
violino ; aos sois executava com facilida-
de as mais diíliceis partituras de De Ber-
lot, de Prumo, de Viotll, do Davi d o de
Allard.

Seus progressos foram rápidos, o ba
dois annos começou elle a compor, tendo
os seus ensaios infantis sido classificados
por austeros juizes como excepcional-
monte bons e originaes.

Em outros ramos das bellas artes tam-
bom elle se mostra exímio; desenha com
perfeição figuras de pássaros, animaes,
navios, borboletas, arvores e cabeças hu-
manas; recita trechos de composições dra-
maticas, com uma expressão que mos-
tra estar alli um artista nato. Salrin-
do do domínio das artes, elle se nos apre-
senfaiiTo menos admirável no scientifico;
conhece com perfeição todos os ossos do
corpo humano e suas col locações, por ter
estudado o esqueleto, e tem enchido dq
pasmo os médicos que o interrogam a
respeito ; nomeia Iodas as poças do uma
machina, seja locomovei, seja estaciona-
ria, como um perito engenheiro. Em zoo-
logia elle pode soffrer o mais rigoroso
exame do mais abalisado professor; sabe
latim o conhece os nomes vulgares do to-
dos os pássaros e descreve os hábitos,
ninhos o ovos de quarenta variedades de
borboletas. E muito versado em historia,
lot iras o myfhologia, respondendo com
desembaraço ás perguntas (pie lhe fazem
ao acaso.

Não se trata ahi de uma memorização
mecânica, ou de uma recilação do pa-
pagaio. Seus conhecimentos fém sido ad-

j quiridos com a leitura e a observação.
Perguntaram-lhe uma vez se elle não pre-
feria ler um discurso sobro a temperançaa
um outro sobre política ; respondeu que
nao, porque temperante já elle era.

Esse menino, muito apreciado pelo pre-
sidonte Mac-Kinley o seu secretario Ga-
gos, que o ama como a um filho, vive
em companhia de sua mãe. a quem é mui-
to devotado.

de, está sendo acceilopelo mundo aquillo
(pie se dá com tanta freqüência entre nós.

A Sra. Marcis contou á sua amiga
Srta. Aster, o .seguinte, oceorridoem sua
casa :

Sou marido fumava recoslado num
suphá, quando de súbito viu a um canto
da sala a imagem de um do seus irmãos
Callecidos. Cerrou os olhos afim de verse
a figura dosapparoeia. Reabrindo-os, po-
rém, viu a imagem de um outro de seus
irmãos também desincarnado.

Perturbado, elle narrou o facto á sua
mulher, quo procurou acalmai-o, dizendo
ter sido aquillo um sonho, opinião que
elle contestou com toda a força. Tres se-
manas depois desincarnava elle.

A Sra. Bourgcs relata que, quando
era menina de nove annos, uma vez que
estava se preparando para levar seu ir-
máosinlio a passeio, foi ver a hora no re-
logio (!, ao tornar á sala, viu no centro
d'esta um catafalco cercado de tochas o
sobre elle estendido um cadáver. A sala
toda se lhe mostrava coberta de negro.
Ella foi ter com Mia mãe na sala visinha,
exclamando :

—Mãe, alguém morreu !
A visão impressionou-a tanto que ella

adoeceu. Tres dias depois seu pae fallecia
repentinamente durante a noite.

A Sra. Bourges acerescerita que não
tivera em sua vida outro facto scmelhan-
te a esto, mas sim presoufiinentos.

Ema vez, acabava sua mãe de receber
uma carta, quando cila exclamou :

—Mãe, não abras essa carta, que te
vai causar uin desgosto.

A carta foi aberta, e nella nada havia
de novo ; mas tres dias depois receberam
um felegraiimia annunciando a morte do
autor da carta.

FACTOS

Apresentamos ao leitor os seguimos
factos extrahidos, pelo Light. de Don-
dres, dos Annales des Sciences Psy chi-
ques.de Paris, porque elles vem mostrar
que, por sua generalização e racionalida-

Um caso celebre

CURA I)E LOUCURA PEI.O SPIRITISMO

(Traduzido do Religio-PhilosopUical
íoiwnai, de Chicago, pelo Dr. Antônio
Costa).

[Continuação)
0 Sr. RoíT, depois de muito trabalho,

obteve concessão do pae da moça para
visitai-a e trazer comsigo o Dr. E. \V.
Sfevens, de Janesville, para investigar o
caso. 0 Dr. Sfevens quo, em diversos
mezesyi iutervallos freqüentes, tinha es-
tado na cidade e ouvira silencioso as zom-
barias e diflàmaçõos atiradas aos espiri-
tualistas em relação ao caso, o á excita-
ção que sobre tal assumpto então havia,
foi formalmente convidado pelo Sr. Yen-
num, por intermédio do Sr. Roll', a vi-
sitar a familia.

Na tarde de 31 de janeiro de 1878, os
dois cavalheiros conpareceram á residen-
cia do Sr. Vennuin, que ficava um pouco
fora da cidade. o Dr. Stovens, inteira-
mente estranho, foi apresentado pelo Sr.
Roíi, ás l horas da tarde, não se achando
presente,senão a familia. A moça estava
sentada perto do fogão en: uma cadeira
couimum, tendo os cotovellos sobre os
joelhos, as mãos sob o queixo, o.s pés
entrelaçados na cadeira, os olhos immo-
veis, olhando para toda parte, como unia
velha feiticeira. Conservou se assim em
silencio, até que, quando o Dr. aincom-
modou, movendo a cadeira em qué se
achava sentada, rudemente o preveniu de
(pie não se aproximasse. Mostrou-se cole-
rica e áspera, chamando sim pae do « ve-
Iho diabo preto» o sua. mõe de «velha
avó». Evitou todo contacto, mesmo até
o aperto de mão, mostrando-se zangada
e pouco conmiunica tiva, salvo com o Dr.,
com ipiem entrou livremente em conver-
sação, dando-lhe as razões de assim
proceder, dizendo ser ello um Doutor
spirita o que a comprehenderia,

Quando este lhe perguntou o nome,
respondeu immodiatamento:

- Eatrina llogan.
Que idade tem >.
Sessenta e tres annos.
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—¦ Donde viera '.
Da Crormania.
Ha quanto tempo .
lia tres dias.
Pomo viera'.
Pelo ar.
Quanto tempo so demorava ?
Tres semanas.

Como este sysfema de conversação ti-
vesse prosegnido por algum tempo, ella
modificou extraordinariamente as suas
maneiras, mostrando-se um tanto arre-
pendida e confidencial, dizendo querer ser
sincera, dando o seu verdadeiro nome.

Não era uma mulher ; o sou verdadeiro
nome era Willie.

Tendo-lhe sido perguntado o nome de
seu pae, respondera «Pedro Caniiing,»
irins que seu verdadeiro nome era Willie
Canning, c que era moço-, accrescentou
que, fugindo de casa, cahira em diliicul-
dade,tendo mudado muitas vezes de nome
e que finalmente morrera e se achava
agora alli porque precisava estar, etc.

Cançada então de responder e de
entrar em detalhes, voltou-se para o
Dr., com uma perfeita chuva de pergun-
tas como estas : «Como vos chamais?
Onde viveis? Sois casado t Quantos filhos?
Quantos meninos? Quantas meninas? Qual
a vossa occupação? Que espécie de Dr. í
Porque viera a Wafseka ? Já eslivera no
polo Sul, na Europa, na Áustria, no
Egypto; Coylão,Bonariz, ilhas Sandwich ?
—e, poruma longa serie do perguntasj
mostrou conhecer a geographia. Por
ultimo, perguntou por hábitos de mora-
lidado de Dr.. formulando do seguinte
modo as suas perguntas:

Mentis? gostais de beber, roubar,
praguejar? Usais do tabaco, chá, cate?
Ides á igreja!' Orais? etc. etc.

Disse então ter de fazer as mesmas
perguntas «o Dr. Kofl', masque deixava
de fazel-as já por si mesma, pois as faria
por intermédio do Dr., devendo também
ser ellas repetidas por elle á Sra. Ven-
num, oppondo n'cssa occasião algumas
réplicas muito desagradáveis.

Quando, cerca das cinco e meia da tar-
de, os visitantes se levantaram para par-
tir, também ella se levantou e, deixando
cahir as mãos, precipitou-se sobre o soa-
lho, erecta. entorpecida e rigida, como
os sensitivos (mediiuis)que cabem infiuGii-
ciados por um espirito, nas reuniões me-
thodistas de incorporação: e, acreditan-
do o Dr. ser esse facto da mesma natu-
reza, leve occasião de o verificar, como
já havia feito quanto a essas influencias;
exercendo autoridade sobre o corpo e o
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Parou o mineiro na plataforma da estação
do Sitio, donde já se poderia olhar para esta
cidade, como se esUvessemo. nas nuvens,
muitas das quaes pairam abaixo dos nossos
pés,—dos pés de quem se acha no formoso
e saudável Sitio.

Do lado opposto ao armazém, começa a
encher-se de forças para galgar; em quatro
horas, o espaço que vai dalli a S. João de
El-Rci, a locomotiva da Oeste de Minas,
que tem de partir ás Ü horas.

Tomar as malas, dizer adeus aos compa-
nheiros, que continuam a viagem no pesado
tremem (pie embarcámos na cidade, e pas-
sar para o outro lado, para o trem da Oeste,
foi c isa de dois minutos.

E eis-me repimpado no novo carro, em
verdade, limpo e de agradável aspecto, don-
de teria de apreciar a nova secção da minha
viagem.

Como era da pragmática, tres horas soan-
do, e o trem largando, o que me causou
boa impressão, acostumado a considerar a
pontualidade em nossa terra a avis rara de
que falam os philosophos e poetas.

Quasi posso dizer que só isto me dispoz
tãcTbenevolamente para com a administra-
ção da estrada, que fechei os olhos a certas
faltas, como a de não haver água ao trem,
a de dar elle bem rudes solavancos, ou por
falta de nivelamento da linha, ou por defeito
dos mancaes, e outras cjttsdemftirjuris.

espirilo, restiluindo-os a um estado ra-
cional e normal, a despeito da médium-
nidade.

Sentando-se don vo os visitantes, to-
mou as mãos da moça, as quaes estavam
como que .amarradas em barras de forro,
e, por meio da acção magnética, dentro
em pouco havia submettido o corpo á
perfeita sujeição, segundo as leis da
sciencia spirita, em franca communicação
com o sao e feliz espirito da própria
Lourença Vennum, que conversou com a
jovialidade o doçura de um anjo, decla-
rando estar no céo.

Nesse estado, respondeu ás perguntas
do Dr. relativamente a si mesma, sobre
a sua moléstia e influencias precio uiiian-
tos, com grande discernimento e racio-
cinio. Pesava-lhe ter tão más influências
sobre si, dizendo conhecer os maus espi-
ritos, denominando-os Katrina, Willie e
outros. O Dr. continuou a suggestionar-
lhe o espirito, em ordem a preparar uma
orientação que lhe fizesse mudar as in-
fluencias, esclaroeendo-a e instrtiindo-a',
emquanto se achava 11'aquellas boas dis-
posições; e então perguntou-lhe se, a ser
dominada, não seria muito preferível (pie

fosso, em caso possível, por uma in-
lluencia mais elevada, mais pura, mais
feliz, mais intelligente e razoável.

Respondeu-lhe ser preferível que tal
coisa fosse possível. Sendo então convi-
dada a olhar os que lhe estavam em tor-
no, os quaes via, descrevia e nomeava,
afim de procurar encontrar alguém (pie
quizesse obstar a quo a cruel insania
viesse incommodal-a, assim como a sua
familia, respondeu inimediatamente ha-
ver mui tos espiritos que ficariam satis-
feitos em vir, e de novo começou a citar
nomes e fazer descripções de pessoas ha
muito falleeidas, algumas das quaes ella
nunca conhecera, mas que eram conheci-
das das pessoas presentes.

— Ha, porem, um anjo, disse ainda,
que desejava vir e precisa vir.

Interrogada se sabia quem ora, respon-
deu chamar-se -Maria Rofl'». listando
presente o Sr. Rolf, disse ser sua filha
que, havia doze annos, estava no espaço;
que, se ella viesse, ficariam todos muito
satisfeitos com a sua vinda.

O Sr. Roí!certificara Lourença de que
Maria era boa o intelligente e que a au-
xiliaria em tudo que pudesse, expondo-
lhe, alem disso, que Maria costumava
estar nas condições em que se achava.
Lourença, depois de deliberar o aconse-

liai*:se com os espiritos, disse que Maria
tomaria o logar da má e desarrazoada
influencia. Replicou-lhe o Sr. Roff:

1

Que esplendidas paisagens as dos cha-
mados «campos geraes» !

Lá para o norte, quem diz campos, diz
terrenos planos ou planícies, em (pie não
avultam, aos olhos do observador, os pé-
quenos e raros monticuljs, que possam ahi
existir.

Os campos geraes mineiros são coisa de
outra ordem; são uma ininterrupta suecessão
de morros, entre os quaes raros e insigniíi-
cantes são os terrenos planos ou planícies,
que se possam encontrar, na extensão de
léguas e léguas.

A' direita, pois, e á esquerda da linha
que seguíamos, descendo do Sitio paraS,
João, sempre e invariavelmente morros ou
campos geraes, talvez assim chamados pela
notável circumstancia de serem cobertos
de pastos, com raros arbustos e ainda mais
raras arvores,

Aquella falta de bosques, que são o orna-
mento dos campos, poderia fazer desagra-
daveis á vista os de que tratamos; mas essa
mesma singularidade encanta c deleita.

E' pelo meio d'esses accidentes (pie se
atira em vertiginosa corrida, sem duvida
mais rápida (pie a marcha do trem, que é
i brigado a fazer mil zig-zags, o famoso rio
das Mortes.

Se não fora elle tão traço, em volume
d'agua, n'aquellas paragens, palavra que eu
preferiria atirar-me a uma piroga e fazer
assim a viagem para S.João, a cujos pés se
espreguiça, já então volumoso e carrancudo,
como para metter medo.

A viagem seria mais rápida,
Chamou me a attenção a multidão de py-

raiiiides de barro vermelho, que desorde-
nadamente se elevam pelos morros, á di-
reita e á esquerda da via férrea, sondo
umas da altura de um homem, com uma
base de forma circular e de mais de i1". de
diâmetro.

Ainda não tinha eu visto áquellas coisas,
I nem durante o trajecto na E. de F.D. Pe-
I dro II, nem mesmo na Oeste de .Minas, até

—Tendo vossa mãe vos trazido á minha
casa. .Maria provavelmente virá, o um
mutuo beneficio pode resultar da nossa
primeira experiência com Maria.

Assim, impressionando o espirilo são
da moça e, por seu intermédio, attrahin-
do ns boas disposições de uma melhor
classe de espiritos, fez-se um convênio,
011 contrato, sagrado pelos anjos nos céos
e agentes celestes na maioria, pelo qual
um organismo devia ser reslituido á
saúde; um espirito infeliz na vida ter-
rena. com doze annos de experiência na
vida espiritual, reparar uma provação
terrena; uma moça ser niediumnizada e
transformar-se em excellente médium,
uma cidade zombadora e sem fé, confim-
dida; e a maior verdade do mundo, ja-
mais vista, foi observada 110 meio da
duvida e da contestação. Por quanto tem-
po foi o contrato feito pelos espiritos e
collaboradores terrenos, a continuação
d'esta narrativa o dirá.

Tendo conseguido nessa occasião o fim
de sua visita, perguntou á moça o Dr.
Stcvens;

Quanto tempo precisais conservar-
vos n'esso céo?

Sempre, respondeu ella.
Tendes, porem, que voltar, por

causa dos vossos amigos >.
Respondeu-lhe aflirmali vãmente.

Quando vol fareis ?
A' meia noite.
Mas a familia precisa descançar.

Não podereis vir mais cedo? Podereis vir
ás nove li .ras 1.

Sim.
E cumpriu.
Na manhã seguinte, sexta feira, 1 de

fevereiro, o Sr. Vennum foi chamado ao
escriptorio do Sr.Rofl', onde o preveniram
de que a moça dizia ser Maria Rofl' e
precisava ir para casa. Empregando as
próprias palavras do Sr. Vennum, «ella
se assemelhava a uma verdadeira crean-
ça, atacada de nostalgia, desejando ver
o papá, a mama o os irmãos.»

A 11 de fevereiro, mandaram a moça
para a casa do Sr Rofl', onde encontrou
seus pães o todos os membros da familia,
dando as mais expressivas demonstrações
de amor e aflbição por palavras e abra-
ços. Sendolhe perguntado quanto tempo
ficaria, disse '-quo os anjos deixariam que
ella ficasse até maio »; e c nsiderou alli a
sua casa até 21 de maio, durante tros
mezes e dez dias, feliz como filha e irmã
estimada, em um corpo emprestado.

Depois que se achava em casa do Sr.
Rofl', o Rev. Baker disse ao Sr. Vennum;

certa distancia do Sitio, e foi isto mais um
motivo para intrigar-me a descoberta.

Parecia a tal novidade, pela regularidade
de sua forma geométrica, obra das mãos do
bomem e eu me perdia em conjecturas por
descobrir-lhe a razão de ser.

Não pude chegar, por mim só, a saber o
queeraaquillo e para o que servia; mas um
companheiro de viagem, o capitão Zeca,
como ouvi chamal-o, disse-me muito mais
do que me era mister para não ter eu mais
duvida aquelle respeito.

Fiz-lhe uma simples pergunta, e o lio-
mem respondeu-me com um arrazoado que
me tomou quasi o resto da viagem.

Aquillo é casa de cupim,—raça damni-
nha, que domina toda a zona dos campos
geraes, como o Sr. vai ver daqui até o fim
de nossa viagem, disse-me o capitão, —c pa-rece que estava tudo dit<>; mas o homem
tinha o prurido de falar; e o peor foi tel-o
eu provocado.Alli, n'aquellas casas de cupim, conti-
nuou, vem muitas vezes se alojar uma co-
bra ou um casal dellas, que se alimenta,
não sei se dotal insecto,masj)iincipalmente
de leite.

De leite ? Onde vai ella buscar leite?
E' uma historia muito curiosa, meu

senhor, mas verdadeira, como se o senhor
estivesse vendo. Não sei porque artes o
demônio da cobra acostuma uma vacca pa-rida a vir ao cupim todas as tardes, antes
de ir para o curral, a dar-lhe de mamar. A
vacca. á hora certa, deixa o pasto e vem
mugindo, como se fosse para o bezerro, e
encostu-se ao monticulo e deixa a cobra to-
mar-lhe os peitos, até. sugar-lhe todo o leite
do ubere, sem precisar sahir da toca, fora
da (piai não deita mais que a cabeça e uma
parte do corpo. Assim (pie a vacca se
sente desmamada. volta ao pasto ou segue
para o curral, onde o filho embalde pro-
cura o (pie lhe ú devido, ou somente en-
contra o sobejo da esperta cobra. Isto é
tão sabido por estes campos, que os fazen-

-— Eií só quero ver quando quereis
mandal-a para o asyio.

O Sr. Jolly referira que, se ella vol-
tasse, viria peor do que nunca; um outro
parente, mais religioso do que humano,
disse que acompanharia mais facilmente
uma de suao filhas á sepultura do
que deixaria ir á casa de Rofl' e tornar-se
uma spirita. O Dr. Jewett denominava
aquillo ••catalepsia em segundo grau-,
o que é tão exactò e sufllciento como
explicação do caso, como é a fraude, como
explicação de qualquer nova descoberta
scientifica, verdade inacceitavel pela
ignorância popular.

[Continua)

Experiências do Dp. Paul (Jibicr
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Pode ser notado que não publicamos
os nomes dos nossos confrades ou amigos
(pie assistiram ás nossas experiências ;
alguns delles, porém, nos prometteram
autorização para isso, caso se tornasse
necessário. Foi, sobretudo, graças a esse
facto que comprehendemos o procedi-
men 10 de sábios que, tendo observado
as mesmas coisas que nós, guardaram a
esse respeito absoluto silencio. Medimos
lambem o perigo a que nos expúnhamos,
projectando publicar as pesquizas que
fazem o assumpto da presente obra o,
não dissimularemos, seniimo-nos toma-
do de certa apprehensão, que mais de
uma vez se reflete n'estas paginas.

Sabemos que o Sr. W. Crookes passou
pelas mesmas provas, como se vê da se-
guinte nota contida om sua obra, depois
de uma passagem cm que, citando uma
experiência análoga ás outras, elle diz :
«Os investigadores presentes eram : um
eminente physico altamente collocado na
Sociedade Real, ao qual chamarei Dr. A.
B., um doutor em direito bem conhecido,
que chamarei C. D., meu irmão e meu
ajudante de cbimica.»

O Sr. "W. Crookes acerescentava: «E'
má prova da independência de opinião,
tão apregoada, de certos homens da sei-
encia, que ollos tenham por tanto tempo
se recusado a emprehender explorações
scientificas sobre a existência e a natu-
reza de factos allirmados por tantas
testemunhas competentes e dignas de fé,
uma vez (pie se os tem convidado fre-
quentementeaoxaminal-os,oiide e quando
lhes aprouvesse. Pela minha parte,
gosto muito de prorurar a verdade e a
descoberta de alguns factos novos da na-

deiros, sempre alerta, quando vêem um
bezerro definhar, já sabem qual é a causa,
e acompanhando a vacca, descobrem e
matam o ladrão do leite.

—E a vacca nada soífre ?
Absolutamente nada. A cobra precisa

delia, e põe todo o cuidado em nâo ferir-
lhe o peito com as presas por onde corre o
veneno.

—Sim, senhor, pensei eu. Ha no animal
mais do que o instineto : ha visiveis si-
gnaes de raciocínio. Com quem aprendeu
aquelle ophidio, cujo instineto é atacar,
ferir e matar, a deixar esse instineto e não
atacar, não ferir, não matar, porque pre-
cisa da vida do animal que o alimenta ?

Vendo-me pensativo, o capitão procurou
distrahir-me, contando-me que os povos d'a-
quelles logares, muito amigos de pães de
milho e de outras preparações que se assam
em forno, usam aproveitar as casas do
cupim para aquelle fim ; fazem dellas seus
fornos, das dimensões que precisam.

Aquella massa é compacta, como se o
barro tivesse sido bem cosido, e, pois, efles
destacam-n'a do solo c a brocam até lhe
darem as disposições de um forno, menos a
base, que fazem á parte e sobre a qual as-
sentam e ligam com barro aquella espécie
de campainha.

Abrem de um lado a bocca e. sem maior
trabalho, ahi têm muito bem aproveitado o
trabalho do cupim.

—Isto não faz a cobra, disse, como para
responder ao meu pensamento, e, portanto,
o homem é sempre superior a todo|o animal.

N'estas conversas, chegámos a tí. José de
El Rei, hoje Tiradentes. velha cidade ba-
nhada pelo rio das Mortes, que já teve seus
dias de glorias e prazeres, e que hoje pa-rece mais um cemitério do (pie habitação
de vivos.

O capitão deixou me ahi, e eu meia hora
depois cheguei a S. João, termo da minha
viagem.

{Continua)
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tureza, para que evito mo òccupár d'elles,
pois que isso parece deter as idéas que
caminham. Como, porém, não tenho o
direito de exigir que outros façam o que
eu faço, abstcnho-me de mencionar os
nomes de meus amigos, sem sua per-
missão.»

Entretanto os amigos do Sr. Crookes,
vendo os ataques de que elle era victima,
após a publicação das suas observações,
lhe escreveram, cada um, uma carta allir-
mando a authenticidade de suas narrativas
e autorizando-o a publicar seu testemunho.
Satisfaz-nos pensar que em França não
se seria menos generoso do que na In-
glaterra, o que, se ataques virulentos
fossem dirigidos contra nós, os nossos
amigos Dr. C, eminente medico dos
hospitaes de Paris, o M., engenheiro
electricista, assim como todos que eom-
nosco assistiram ás sessões, não hesita-
riam em attestar também o que viram.

(Continua.)
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QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.
Evangelhos segundo Mata, Marcos e üucas

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

carne de mula serve :
as palavras que vos digo são

espirito e vida.-»
(João, VI, v. G4).

«..•1 lettra mata, e o espirito vi
vifica.»

(Paulo, 2a epístola aos Corinthios, c. III v. 0).
Genealogia de Jesus (aos olhos dos

homens)
(Continuação)

«Nessa grande unidade da creação e
de todos os reinos da natureza, tudo con-
corre para a vida e a harmonia uni ver-
saes, segundo as leis naturaes, immuta-
veis o eternas, por uma acção reciproca
e solidaria, no ponto de vista da conser-
vação, da reproducção e da destruição;
tudo concorre para o desenvolvimento e
progresso de todas as creaturas.»

« Tudo o que existe, vive e morre,
nos reinos mineral e vegetal, todos esses
seres que, no reino animal e no reino
humano, vivem e morrem, desde o ser
microscópico até ao homem,—tudo e to-
dos têm uma applicação, uma utilidade,
uma funeção, tendendo e servindo ao
desenvolvimento de cada espécie, á vida
e á harmonia universaes.»

<( Essa multidão de animalculos mi-
croscopicos, invisíveis aos vossos olhos
de carne e que se tomam visíveis só-
mente á acção óptica do microscópio so-
lar, espalhados no ar, na agua, hosliqúi-
dos, concorre para o desenvolvimento
e a conservação da existência animal e
da existência humana, como os animal-
culos espalhados na agua concorrem
para a existência da planta, como os
animalculos depositados sobre a relva
concorrem para a alimentação do car-
neiro ou da cabra que pasta; mas o pen-
samento não entra para coisa alguma
n'essas organizações, tampouco como o
pensamento leva o carneiro a ser de-
golado para servir á vossa alimentação ;
e, comtudo, o cutelo que faz jorrar o
sangue do animal, liberta a intelligencia
relativa, o espirito no estado de forma-
ção, o permitte-lhe ser empregado em
condições melhores ; e é passando,
atravez das eternidades, por todos os
reinos, mineral, vegetal e animal, e
pelas formas e espécies intermediárias
que os ligam entre si, que o desenvolvi-
mento, por uma progressão continua, se
opera, que o pensamento surge, que a
existência moral começa.»

« Não obstante, não concluais d'isto
que vos é necessário destruir o que exis-
te em torno de vós para auxiliardes o
desenvolvimento ; cahirieis n'um culposo
erro ; cada um deve viver, mas viver
somente; não destruais, pois, senão o
que é estrictamente necessário á vossa
existência ; só a sabedoria do Senhor
deve prover ao resto.»

« Quando o homem comprehender os
laços que o unem a tudo o que existe
na creação, os seus sentimentos se ame-
nizarão o elle comprehenderá a necos-
sidado de usar sem abusar.»

« Tudo, tudo, nesta grande unidade
da creação, existe, nasce, vive, func-
ciona e morre e renasce para a harmo-
nia universal, sob a acção spirita univer-
sal, funecionando, ella mesma, pela von-
tade de Deus o segundo as leis naturaes,
immutaveis quo elle estabeleceu de toda
a eternidade e por suas applicaeões e
•apropriações.»

«Sabei-obem : Nada ha espontâneo na
natureza, porque tudo tem a sua origem
preparada ; o homem nâo pode ap-
prehendcr senão os eílbitos que lhe im-
pressionam os sentidos; p>ara elle, o quenasce instantaneamente, quando não pre-
via essa possibilidade, é uma creação es-
pontanea, uma creação nova instanta-
nea; mas os seus germens existiam. Nâo
ha espontânea aos olltos do homem sc-
não a matéria; a intelligencia, ou antes
o germen de intelligencia que deve habi- !
tar a matéria, ahi é collocado logo que ;
a matéria o pode conter, a vida so ma- j
nifesta, aos olhos do homem, instanta- ;
neamente, segundo o meio o os anibien- i
tes, sob a direcção e a vigilância oceul- !
tas dos espiritos propostos e segundo as
leis naturaes, geraes, que o homem não \
pode ainda comprehender o explicar.» \

«Oh ! bem amados nossos—homens, jcuja felicidade queremos, cujo inimigo
encarniçado, o orgulho, esse «demônio» j
que vos subjuga, queremos destruir,— |não vos deixeis arrastar pelo vosso or- j
gulho, não rejeiteis, sem exame, esta re-
velaçâo de vossa origem infinita ; não
digais que ella vos rebaixa, mas, ao con-
trario, que cila vos engrandece, pondo-vos em estado de comprchenderdes a im-
mensidade do vosso Creador.»

« Sim, vós, nós, todos, todos, exceplo
Aquelle que foic será de Ioda a éter-
nidade, todos, na origem essência es-

«fi quando a luz se tiver feito paravós, então elevar-vos-heis para o vosso
Creador num santo impulso de enthtisias-
mo o dirois : bcmdilo sejas !»

Matiiiíüs, Marcos, Lucas, João,
(assistidos pelos apóstolos.)

(Continua).
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CAPITULO III
MEDIUMNIDADES SENSORIAS — MÉDIUNS

VIDENTES E MÉDIUNS AUDITIVOS

piritual, principio de intelligencia, espi-
rito no estado do formação,— passámos
por essas mctamorphoses, essas trans-
figurações da matéria, essas transforma-
ções, para chegarmos ao estado de espi-
rito, de espirito formado, de intelligencia
independente, dotada de razão, tendo
a consciência de sua vontade, de suas
faculdades e do seus actos, 

"pelo 
livre ar-

bitrio, de creatura independente, livre e
responsável.»

«Não é a metcmpsycose que nós re-
produzimos: é a lei natural que de novo
collocamos sob os vossos olhos; é a igual-
dade perante Deus, quanto a tudo o queexiste, a respeito de tudo o (pie pode im-
pressionar os vossos sentidos.»

«Deus, pae uniformemente terno paracom seus filhos, não tem preferencias;todas as creaturas são obra sua, nenhuma
deve ser desherdada.))

« Oh! comprendei bem tudo quanto ha
de profundo e de elevado nossa cadeia
sem fim que liga todo o conjuncto na na-
tureza, (pie eleva o amor do homem,
mostrando-lhe o amor infinito do seu
Deus.»

«Não escarneçais, incrédulos e soplhs-
tas; philosophos sem philosophia, nâo
negueis; estudai, homens, estudai.»

«Cheios de respeito e de amor paracom o vosso Creador, de amor e de ca-,
ridado para com o vosso próximo, paracom todos os vossos irmãos, de amor paracom todas as creaturas do Senhor,— ar-
macios do amor da sciencia e do desejo do
progresso, procurai, com humildade do
coração e desinteresse, comprehender, e
comprehendereis.»

«Procurai ver e voreis.»
«Amparados pelos bons espiritos queDeus encarrega de auxiliar os que traba-

lliam, comprehendereis e vereis; porque
nada ha escondido que não deva ser posto
á mostra e nada ignorado que não deva
ser conhecido. Os estudos de um servi-
rão ao outro, (e servir-vos-hão a vós
mesmos.porque a reincarnação franqueia
ao homem os caminhos para proseguir
a obra incompleta ou não acabada)—para
progredir em scieticia e em amor.»

Mediitmnidade auditiva
A mediumnidade auditiva consiste na

faculdade de ouvir certos ruidos, certas
palavras pronunciadas pelos espiritos, e
que nâo ferem o ouvido nas condições
ordinárias da vida. E' preciso para essa
faculdade, como para a precedente, dis-
tinguir dois casos : Io a intuição; 2o a
audição real.

A intuição tem logar de alma áalma,
é uma transmissão do pensamento que
se opera sem o concurso dos sentidos, é
uma voz intima que echôa no foro intimo;
mas embora os pensamentos recebidos
sejam claros e distinetos, nâo são arti-
colados por meio de palavras e nada têm
de material. Na audição, ao contrario
as palavras são pronunciadas de modo a
serem ouvidas pelo médium, como se
viessem do uma pessoa a seu lado.

Allan Kardec, o grande iniciador quo
se tentou fazer passar como um impostor,
protesta energicamente contra os spiri-
tas crédulos,que querem attribuir os phe-
nomenos mais triviaes da vida á acção
dos espiritos. Ello recommenda a maior
circumspecçâo na analyse dos factos, e
não cessa de dar conselhos para col locar
seus adeptos cm guarda contra os erros,
as allucinações e as falsas interpretações.
Eis o quo escreveu a propósito da medi-
umnidado auditiva:

«E' preciso guardar-se de tomar como
vozes occultas todos os sons quo não
têm causa conhecida, ou simples zunidos
de ouvidos, e sobretudo de acreditar que
haja o menor resquício de verdade na
crença vulgar do que o ouvido que zune
nos avisa de que se fala de nós em qui a-
quer parte. Esses zunidos, cuja causa é
puramente physiologica, não têm sentido
algum, emquanto quo os sons pneuma-
tophonicos exprimem pensamentos, o é
por esse único caracter que se podo reco-
nhecer que são devidos a uma causa in-
telligente e não accidental. Pode-se es-
tabclecer como principio que os effeitos
notoriamente intelligenles são os uni-
cos que podem attestar a intervenção dos
espiritos ; quanto aos outros, ha pelomenos noventa e nove probabilidades
contra uma de que são devidos a causas
fortui tas.

«Acontece freqüentemente que, na som-
nolencia, ouvem-se distinetamente pala-vras, nomes, algumas vezes mesmo phra-ses inteiras, e isto tão forte ao ponto de
nos despertar sobresaltados.Emborapossa
se dar que, em certos casos, seja real-
mente uma manifestação, esse pheno-meno nada tem de positivo, para que não
se possa attribuil-o a uma causa qual-
quer, como, por exemplo, a allucinação.

«O que se ouve assim não tem, alem de
tudo, conseqüência alguma ; não acon-
teco o mesmo quando sc está completa-
mente acordado, porque entüo, se é um
espirito que se faz ouvir, pode-se quasisempre trocar com elle pensamentos, e
entreter unia conversação regular.»

Procuremos agora comprehender como
os espíritos podem proceder para nos
fazer ouvir palavras, o por (pie meios
produzem^ sons. listo estudo não pode ser
feito senão tendo-sc um conhecimento
tão exacto quanto possível da natureza
do som. Sir Wiiliam Thomson fez ulti-
mamenteuma notável conferência sobre
esse assumpto. Mostremos aos leitores
suas principáes observações.

Quaes sao as no-sas percepções, no1 sentido do ouvido ? E, antes do tudo, o
que é ouvir ?

Ouvir é perceber pelo ouvido ; mas
perceber o (pie t Ha coisas que podemosouvir sem o ouvido. Deethoven, aílectado
de surdez durante uma grande parte da
sua vida, não percebia nada pelo ouvido.
Compunha os seus trabalhos mais nota-
veis, sem poder comprehender pela au-
dição.Elle sc conservava, diz so, junto doum piano, com uma bengala apoiada de
um lado sobre o instrumento e do outro
contra os dentes, o d'esse modo podiaouvir os sons emittidos. A percepção dos
sons não tem, portanto, o ouvido como
único órgão, e poder-se-hia desde já com-
preheiider que um médium ouvisse sons
não se servindo do ouvido; mas quere-mos determinar qual é a natureza da
percepção que se dá habitualmente no
homem de posse de todos os órgãos dos
sentidos, fi' uma sensação de variável
pressão.

Quando o barometro sobe, a pressãosobre o fympano do ouvido cresce ;
quando elle desce, a pressão diminuo.

Pois bem, supponhamos que a pressãodo ar cresça ou diminua repentinamente,
em um quarto ile minuto, por exemplo;
supponhamos (pie nesse curto espaço dè
tempo o mercúrio se eleve do muitos mil-
limetros, para recahir depois com a
mesma rapidez ; — perceberemos essa
mudança ? Nâo; mas so a variação ba-
rometrica fosse de 5 a 10 centímetros
em meio minuto, grande numero de pos-soas perceberia osso deslocamento. De-
mais esta ailirmaçâo não é theorica ; a
observação coníirma-a.

Os que descem em uma campana hy-
draulica experimentam a mesma sensação
como se, por uma causa desconhecida, obarometro so elevasse no espaço de meio
minuto do 10 a 15 con ti metros.

Temos, portanto,a sensação da pressãoafmospherica, mas o nosso órgão não ébastante delicado para nos permittir per-ceber as variações entre o máximo e omini mo do barometro.
(Continua)
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Sobro o problema da evolução
Acudindo ao appello (pie endereçámos

aos spiritas mais competentes do qüe nos,
no sentido de esclarecer o complexo pro-
blema da evolução ániinica, que acabámos
de estudar, operoso confrade, cujo psou-
donymo mal encobre um dos mais activos
propagaiidiátàs do spiritismo, nos enviou
o seguinte artigo a que com o maior pra-
zei* damos publicidade:

d Já que o nosso operoso irmão Loo-
poldo Cirne quer opiniões sobre o ponto
de (pie se tem ocetipado, e promette aco-
lher nas columnas do Reformador todos
os trabalhos que lhe sejam endereçados,
no sentido de esclarecer o problema da
evolução; embora não passemos de dis-
ci pulos atrazados da doutrina que con-
quista o mundo que liabitamos^ de
maneira a obrigar os mais tenazes ini-
rnigos a reconhecer o confessar esta ver-
dade,- sahimos da obscuridade om que
vivemos para llio dizer o que pensamos
relativamente a tal assumpto.

Depois de enriquecer as paginas do im-
portanto orgào da Federação Spirita Bra-
zileira com uma longa serio do artigos,
compridos e roplectos da erudição que
nosso irmão nos patenteia om as suas
produeçòes, o vemos chegar a esta con-
chi são:

« Oriundos do seio do Creador no es-
tado do centelha espiritual, possuindo
em germens latentes todas as aptidões,
são os espíritos chamados a se ensaiar na
vida, desde os estados inferiores aos mais
perfeitos, afim de desenvolverem, sob
formas rudimentares a principio, e por
fim no seio profundo do infinito, todas
essas aptidões, aperfeiçoando-as e mui-
tiplicando-as no mais alto grau, em de-
manda dos seus altíssimos destinos.

Para isso, começam por se incorporar
á natureza nos estados mais grosseiros
e apparenlemente inertes, o oValii vão
subindo lentamente, atravez do todos os
reinos, até chegar á espécie humana,
onde novas faculdades eattribulos se lhes
revelani.»

E' verdade que isto está do accordo
coma opinião de alguns philosophosespi-
ritualistas, e o próprio nosso Mestre
Allan Kardec não vacillou em confessal-o
a pags. 318 da sua Gênese; mas tenha-
se muito (Mii vista que elle logo aceres-
contou:

« Mas este systema levanta numerosas
questões cujos prós o conlras mio é
opportuno discutir. Sem, pois,

perfeição compatível com acrealura, po-
los seus esforços pessoaes ; que todos,
sendo filhos do um mesmo Pae, suo objecto
de unia igual solicitude, o que não existe
nenhum mais favorecido e melhor dotado
do que os outros.»

Assim é quo, seguindo o nosso Mestre,
do qual jamais nos desviaremos, sol) pena
de pensarmos que já sabemos mais que
elle, temos : (pie o nosso prezado irmão,
sustentando «que os espíritos vão subindo
lentamente, atravez de todos os reinos
da natureza, até chegar á espécie nu-
mana», destoa dos ensinos de Kardec que
nos diz « não ser opportuno discutir este e
outros pontos», para cuja çomprehensão
nos fal
leclual,
tamanhas graças, tanto quo elle

,a ainda o preparo moral e intel-
sem o qual não poderemos receber

o Mis-

indag:;r
da origem da alma e das íleiras pelas
quaes poderá ter ella passado, nós a to-
inainos na sua entrada na humanidade.»

Já a pags. 019 do mesmo livro nos
dissera elle :

« o homem não pode constatar senão
o que existe; em tudo mais elle sõ pode
admittir hypotheses,- e quer este conheci-
mento exceda o alcance de sua íhtelligen-
cia actual, quer etc. Deus não lho dá,
mesmo pela revelação. 0 que Deus per-
mi lie saber, por intermédio de seus men-
sagoiros, é que todos tèm o mesmo ponto
de partida; que todos são creados simples
eignorantes, com uma igual aptidão para
progredir, pela actividade individual de
cada um ; que todos attmgirão o grau de

sionano) só toma o espirito na sua en-
irada, na humanidade!

E que, devido a esse atrazo em que
nos vemos, só nos cabe navegar no mar
das conjecturas, ou tratar d'este e outros
pontos tão somente por hypotheses!

Ora, cumprindo a nós estarmos sempre
vigilantes ('tudo estudando e analysando),
em guarda nos conservaremos com opi-
niões que trazem prós o contras no seu
bojo, embora nol-as dêem como frueto da
Revelação.

Não só o estudo de nós mesmos nos leva
a comprehender não estarmos aptos a
receber tamanhas graças (que préseii-
temente pouco ou nada nos aproveitariaj,
como o próprio Allan Kardec, nos mencio-
nando o que Deus permitte que saibamos,
claramente nos declara: que Deus náo nos
dá coisa alem do nosso mérito, mesmo
ou Revelação!

A pags. 297 e 298 do Livro dos Me-
diuns lè-se o seguinte: «Do progresso
constante, invencível e irrecusável da es-
peeie humana e do estacionamento indo-
ftnido das outras espécies animadas, de-
veis concluir commigo que, se o sopro e
a matéria são princípios communs ao que
vive e se move sobre a terra, náo é menos
verdade que só os espirites incarnados
estão sujeitos á lei do progresso, que os
leva fatalmente para diante.

Deus collocou os animaes a par de vó*
como auxiliares para vos alimentar,ves-
ür e ajudar.Deu-lhes certa dose de intel-
ligencia,porque,para ajudar-vos, lhes era
preciso comprehender; mas, em sua sabe-
doria, Deus não quiz que fossem sujeitos
i mesma lei do progresso: taes foram
creadoSjtaes serão e "se conservarão até
á extineção de suas raças.»

Racional nos parece isto, c queremos
crer que os que sustentam o contrario
julgam poder dar ao espirito a lei que
Darwin dou á matéria, o que os ensinos
spiritas patenteiam ser ainda muito cedo
para cogitar-se de tão alta indagação.

No linal da pag, 123 do dito Livro
dos Médiuns lé-se :

«Que os animaes são sempre animaes
o nada mais»; e, na observação logo
abaixo, encontra-se isto :

«Só a superstição pode fazer acreditar
que certos animaes são animados por
espirites.»

Assim é (pio, para o espirito subir
lentamente atravez de todos os reinos'
da natureza, não podo ficar estaciona-
rio em sua espécie e fora da lei do pro-
grosso; mas Allan Kardec nos diz que os

mensageiros do Senhor lhe dictaram :
(pie os irracionaes não estão sujeitos
aquella lei. o quo como taes so conserva-
rào até á extineção do suas raças; que os
animaes são sempre animaes e nada mais,
e quo só a superstição pode lazer aoredi-
tar que os animaes téin espiri to.

Como é então que so nos voin sustou-
tar, com uma certeza (pie não pode exis-
fir, que o espirito já foi vegetal, mineral
c animal ?

Af quem devemos seguir, nós que estu-
damos procurando acertar : aus autores
de systemas cheios do prós c conlras,
em que se baseia nosso irmão Cirno, ou
ao Mestre, cuja doutrina é um thesouro
de sabedoria >.

E não haverá prejuízo em distrahir
nossas irmãos, desviando a propaganda
do sublime spiritismo para o estudo de
pontos controvertidos, sem termos (como
náo temos) as condições de adiantamento
c preparo indispensáveis para aprofun-
dal-os ?

Respeitando o livre arbítrio e, por-
tanto, as convicções de tão illustre escri-
ptor, pedimos que não leve a rnal a dis-
cordancia ern quo nos encontramos.

Quizcramos vel-o antes pregando a
moral spirita, trabalhando assim na
bemdita seara do Senjior.

Qnizoramos vel-o antes empregar pro*
flcuamente o seu talento, orientando o
próximo no escabroso caminho da vida,
com os ensinos e bellezas das parábolas
de Jesus, cujo espirito da lettra já lhe
é familiar !

Quizeramos, emfim, vel-o batera con-
troversia sobro a evolução, não com as
opiniões que surgem a cada passo e em
todas as nações (devido mesmo ao atrazo
da humanidade no presente), e sim com
os ensinamentos da doutrina de Kardec,
que são os mesmos da doutrina do Mes-
sias.

Náo imitemos a Ícaro, pois nossas
azas podem ser iguaes ás d'elle !

Com o mestre estudamos, sim, o espi-
rito, essa centelhado Amor Divino, mas
do ponto em quce/7e entrou naliuma-
u idade.

Não queiramos mais daquillo que
Deus entendo dever dar-nos.

l-Veste nosso modo de pensar e também
de proceder,mesmo porque: «Séculos e se-
eulos passarão até que o progresso moral
assuma proporções de outra ordem, para
recebermos as brilhantes luzes (pie nos
darão a posse da Divina Sciencia», em
cujo a h c agora estamos.» — Urias.

Agora que, com inteira liberdade,
falou o confrade cujo arrazoado acaba
de ser lido, ha de elle nos permittir que
ao prazer de acolher n'ostas columnas o
seu escripto, pela deferencia que nos
merece, associemos o exercicio do direito,

que—corto — não nos será contestado,
do acerescentar algumas considerações
acerca do objecto d'esse mesmo arra-
zoado.

E dizemos que por deferencia de-
mos agasalho aqui ao seu escripto, por-
que anenhumoulro titulo caberia fazel-o,
uma vez que não corresponde elle ás
vistas expressamente indicadas no nosso

appello, quanto á elucidação do pro-
blema da evolução,que vimos de estudar.
E pois (pie, ao contrario d'isso, o que se

propoz o confrade foi positivamente tran-
eir o assumpto, contestando, não já a
nos, mas a quantos se deliberassem
abordal-ó, acudindo ao nosso convite, o
direito do o fazer, poderíamos, sobro esse
fundamente, recusar-lhe a publicidade,
reservanclo-a apenas aos que se apresen-
lassem dentro dos limites fixados para o
debate, se, além do motivo apontado, de
deferencia pessoal ao prestimoso con-
frade, não fosse nosso intuito assegurar
ás opiniões,que aqui se queiram reflectir,
a mais completa liberdade, no terreno
doutrinário da nova revelação.

Acceitaremos, pois. a amável contro-
versia, nos termos ern que o confrade a
collocou, e.promettendo apenas ser tole-
rante um pouco mais, começaremos por
dizer-lhe que a aceusação de destoarmos
dos ensinos do Mestre, quando procla-
mamos a evolução do principio animico
atravez dos reinos inferiores da natureza,
para ahi se individualizar c vir a setor-
nar propriamente espirito, é absoluta^7"
mente gratuita, como gratuita é a impu-
tação, complementar d^ssa outra, de que
nos baseamos em « systemas cheios de
prós e contras.»

Longe d'isso, se a reminiscencia do
que escrevemos não se desvaneceu em tão
curto lapso de tempo, hão de os que nos
leram com attenção se recordar de que
as nossas asserções foram sempre fun-
damentalmente calcadas sobre os ensinos
ciados a Allan Kardec, com os quaes
mantiveram inteira, concordância, até ao
final da serie.

Assim, por exemplo, quanto ao pro-
posito acima, logo no artigo III da refe-
rida serie, julgámos de bom aviso citar
a seguiute passagem à'0 livro dos espi-
ritos (cap. XI, n. 607), que aqui repro-
duzimos, para poupar aos leitores o tra-
balho de recorrer á nossa edição de 15 .
de agosto :

«Não vos dissemos que tudo se encadeia
na natureza e tende para a unidade ? E'
ífesses seres, todos os quaes estais ainda
muito longe de conhecer, que o principio
intelligente se elabora, se individualiza
aos poucos e se ensaia na vida, como
o dissemos. E' de algum modo um traba-
lho preparatório, cumo o da germinação,
depois do qual o principio intelligente
soffre uma transformação e torna-se
espirito. >E' então que começa para elle
o período da humanidade o, com elle, a
consciência do seu futuro, a distin-
cção do bem e do mal e a responsabi-
lidade dos seus actos, do mesmo modo que
depois do período da infância vemodaado-
lescencia e,afinal, a idade madura. Nada.
ha ifessa origem que seja humilhante
para o homem. Os grandes gênios serão
humilhados por terem sido informes fetos

Re alguma coisano seio de sua mãe ?
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deve humilhar o homem óa sua in ferio- | compatíveis com a capacidade humanaridade diante de Deus ca sua impotência í —não dependeu do trabalho prévio dupara sondar a profundeza de seus desi- esf cominuamente convergente nognios e a sabedoria das Jeis quo regem a ¦ ....................... . . ,¦•- v.,llllMI ,.,.,„„;„,,„ nia, .,,,,,.
harmonia universal. Reconhecei a gran- | scu[ul° (lc desenvolver as faculdados clusões, impor silencio ás solicitações da i nas cumprir obscuramente o nnssn àJúíl Ií' UO íinii In fl'i om Anmn...1 •!  , ¦""¦"¦ai «.ujliiii, u IlUSKiU IU. \ Cl ,

numa convergência de solidariedade, "lançado, 
posto quo sem assignatura ab-

pela sabedoria c pela fé, temos porven- ; solutameiiU* dispensável, visto que não(ura o direito de fazer dêsarrozoadas ex- | procuramos firmar reputação, mas ape-
—..„.„„..  —0

doza de Deus nessa admirável harmonia, ale ao ixmto da sua comprohensi\i-
que faz que tudo seja solidário na natu- dade >. Ou a inércia intellectual é areza. Acreditar que Deus tenha feito ai- j unica *oi reguladora da marcha dês e^ni-

ri tos para á sabedoria'( Se assim e so
devemos aguardar, na inacçãÒ, o deferi-
mento da graça, quando ao Creador
apraza dispensal-a, não om vista do*
esforços de seus filhos por aprender, ruas
ao seu talante discricionário, ítidepen

guma coisa sern um fim, e creado seres
ihtelligentes sem futuro, é blasphemar
contra a sua bondade que se estende sobre
todas as suas creaturas.»

A essa categórica aíllrmátiva—dir-se-
ha — se oppõe o trecho d'0 Urro tios
médiuns (pags. 207 c 298) citado acima  .....,,.
pelo confrade. Mas, antes de tudo,convém deu temente de todo merecimento, porqueobservar que a opinião ahi citada, sub- nos é imposta a lei dò trabalho, santa c
scripfcã por Erasto—• circumsíancia que ao "obre lei quo conduz a creatura á colla-
confrade escapou mencionar— ò mera- . boração no plano divino que organizou
mente individual, não tem, portanto, o os universos, e que tanto mais nos digni-
critério de universalidade, que o Mestre ; fica quanto mais nelle collaboramos
exigia para que uma verdade, qualquer j conscientemente, posto que com o reco-
que fosse, viesse a ser definitivamente nhecimento da nossa humildado ?
acceita como tal. Certo, temos na mais Certo não temos o preparo moral e
elevada conta aquelle eminente espiri to, ! intellectual para acquisições de uma
um dos mais assíduos collaboradores das ordem muito elevada, como essa que diz
obras fundamentaes de Allan Kardec, o so ' respeito á transcendente questão dos prin-fosse entre a sua e a nossa humillima cipios e das causas. E' isso, porém, unia
opinião (jue se houvesse de dirimir razão para que cruze mos os braços' á cs-duvida, nem ousaríamos oppòr-lhe con tra. pera de revelações que o nosso esforço
dieta, por conhecermos a nossa incompe. I hão solicitou cque, por conseguinte, nãoteneia. merecemos '{¦

Mas a duvida surge entre as duas pri- ,' Se não fosse opporfuno, náo hoje. masmeiras obras da doutrina. A contradicção ^a quasi 10 annos, esboçar pelo'menosoceorre, tendo de um lado os ensinos, i oslineamentos geraes da lei da evolução
compendiados n-0 livro dos espiritos \ animica. os espiritos a não teriam revê-
pdo Mestre, que os recolheu cuidadosa- : lado naquelbi época,' como se viu namente de todas as partes, comparando-os citação cacima. Tomar como critério de-oconfrontando-os. para maior segurança j flnitivò a altitude do Mestre, n A gênese,das revelações, e quo só deu a lume esse j quando o seu escrúpulo em abordar fran-livro depois de revisto pelos espiritos de camente a questão nas suas fontes primi-

tivns- preferindo considerar o espirito
apenas á sua entrada na humanidade,
traduz a prudente cautela do nauta
quo explora pela primeira vez um mar
desconhecido, e pretender impor essa
mesma reserva a todas as gerações de
investigadores, é contestar á nossa dou-
trína o característico essencial de pro-

resso, que elle foi o primeiro a procla

escol que o dictaram e subscreveram os
seus nomes na introducção,—e tendo do
outro lado a opinião individual de um
espirito, superior som duvida, mas quonão pode sobrepujar, cm prestigio moral
e em valor intellectual, aquelles outros
grandes e sábios espiritos quo se chama-
ram João, o evangelista, Agostinho,
Vicente de Paula, S. Luiz, .Sócrates, Pia-
tão, Fenelon, Franklin, Swedcnborg, ou mar-lhe, assegurando que essa era umaainda esse peregrino luzeiro, que enfeixa
porventura uma phalange de puros espi-
ritos eque so tornou conhocido e amado
sob a designação do (Espirito de Ver-
dado».

das suas condições de vida c de indes
tructibilidadc

nossa razão e deixar enfraquecer o passo | sem outro applauso que náo seja a saneçãpa nossa doutrina, conformando-a com o j da nossa consciência. Uma unica exce-conceito de retardataria e obsoleta que ; pção abrimos a esse respeito, e foi «mantolhe empresta o sçientificismo official ? \ ao problema em discussãa, uma voz queCaminhar, tal é a lei ; não com a : julgámos netessario assumir a exclusivameonsequencia da infância que se preci- j responsabilidade das conclusões a apurar,
pita em imprudentes quedas, ma., com , sem nel Ia taci tamente envolver a do nosso
passo cauteloso e firme, sondando,invés- j venerando chefe Dr. Bezerra de Menezes,tigando, raciocinando, até podermos pro- ; responsável ostensivo o principal pelasclamar definitivamente uma ou outra I questões discutidas nesto periódico,verdade. Não vemos oudo esteja ahi o | No segundo caso, isto é, quanto á re-«prejuízo de distrahir os nossos irmãos, j commendação de quo devemos exelusi-desviando!?!) a propaganda para o es- ! vãmente nos preoccüpàr dos preceitostudo de pontos controvertidos.» etc. \ moraes da nossa doutrina, não diremos

Infelizmente, porém, o nosso esforço j que seja essa insinuação um cerceamento
no sentido de fazer desapparecerem taes | á nossa liberdade de acção, nem uma vio-controvérsias, não sustentando « com j 

lação de dominio privativo ao nosso torouma certeza que não pode existir,» mas j intimo; não deixa comtudo de ser umaindicando os ensinos dados ao Mestre j amável coacção. Preferíamos distribuir
como a «theoria que melhores elementos , os nossos cuidados por tudo o que dissesse
de certeza reúne» (são as nossas pala- respeito ás necessidades da propaganda,vras textuaes) cm favor da solução do quer no ponto de vista -.cientifico, 

querproblema estudado, foi impugnado como j uo ponto de vista moral c doutrinário,
uma tentativa a Ícaro, que pretendeu j Ao confrade, porem, sobram compe-
escalar os céos com azas de cera o veiu a i teneia c autoridade, que lhe reconhece-
se despedaçar na terra, victima da sua mos, para decidir destas altas questões"«delicia. , dictando as normas de agir aos menosNao diremos quo seja pueril esse ter- , babeis, como nós. Entende o confrade
ror, mas não nos parece que tão graves que devemos evitar cuidadosamente oconseqüências sobrevenham aos quede estudo dos problemas vitaes do spiritis-
boa vontade se disponham a explorar os i mo, e, mutilando-o no triplico aspectoincalculáveis domínios da nova revela- j sei en li fico, moral c philosophieo. sob
ção. Se o fizemos, não foi por nos attri- I que sempre o encarou o Mestre, não to-buir uma competência que somos o mai-osenão sob uma dessasfacos?— E'
primeiro a desconhecer, mas porque jul- uma opinião com (1ue difiicilmente nos
gamos do nosso dever procurar o ponto ; conformamos. Mas, afinal,—que reme-de conciliação das opiniões divergentes , dio !- não foi para outra coisa que ap-acerca do uma questão que primordial- \ políamos para o critério dos mestres damente se impõe a quantos assumem a | doutrina,
grave responsabilidade de apóstolos d'essa
doutrina, que muitos tèm de explicar aos
seus irmãos, em assembléa. Dir-se-ha
que é secundaria a questão da unidade
de vistas dos spiritas militantes .

E'um modo de ver como qualqueroutro. Quanto a nós, mesmo sem os re-

Leopoldo CIRNE

NOTICIAS
ma e o evangelho

Quanto a nós, francamente, não hesi- | pois não pra contra elles quo melhor de-

Temos a satisfação de annunciaraos
qüisitos moraes e intollectuaes nar-, iTT 

^T* quc a<:aljU do chc'^v à WAo demais, é preciso não esquecer que, ceber "raças mnpnr rWn bliotheca da Federação Spirita Brazi-
yn.flo'«m«w,^..:-,i-, a?--,* „,.. ^ (qUemdm 1l,c os pos- lema, onde se acha exposta á venda estasuissemos .) (ornamos a liberdade de obra notável, cuja versão do hespanhòl é

pensar diversamente, e já agora, visto dcvid;i ao _nos?0 Querido chefe Dr. Po-

desdenhado ao começo pelos sábios, dei
les pouco tinha a temer o spiritismo, e

tamos em nos definir por estes, tanto
mais que a sua opinião, em que se reíle-
etc a sabedoria do Creador, que nada fez
de inútil, masque tudo creou na humil-
dade o na simplicidade, imprimindo a
toda a creação a tendência fatal de evo

veria apparclhar as suas armas. As suas
primeiras conquistas deveriam se reali-
zar sobre os simples de coração, como de
facto aconteceu. Hoje, porem, aos ini-
migos (pio em torno de si levantou, a
nossa doutrina tem a acerescontar osluir, aspirar, subir, para Elle, — foco do homens da sciencia, que por cila iá seattracção universal—está de inteiro ac

cordo com a nossa razão c com os dados
da sciencia, a qual, quando proclama com
Darwin a lei de evolução c de seleccão,
não inventa uma theoria gratuita, mas'
ao contrario, lança em esboço uma ver-
dade, que os novos ensinos vêm explicar
e completar.

Dizer que devemos desviar o nosso es-
pirito de taes cogitações, sob o pretexto
de que «não estamos aptos para receber
tamanhas graças, que presentemente
pouco ou nada nos aproveitariam,» im-
porta abdicar as faculdades do que o
Creador nos dotou, renunciar ás próprias
promessas contidas nos Evangelhos, que
nos dizem : «procurai e achareis.» E
depois, qual devo ser o critério de oppor-
umidade para tal ou qual cogitação >. Por
ventura a acquisição final das grandes e
eternas vej-qudes _ verdades relativas,

interessam e lhe discutem as theorias e
os phenómenos.

se, pois, não tratarmos de ás suas af-
firmativas ir associando os dados forne-
cidos pela sciencia, que se achem cm
conformidade com os seus ensinos funda-
meu taes; se nus não apropriarmos des-
ses dados paru estabelecer com ellos asrelações qne oílérecom com aquelles en-
sinos, expomosesse legado santo, que nos
está confiado, ao mesmo condido, aomesmo pernicioso divorcio que até aqui
mantiveram hostis as duas modalidades
expansivas do espirito humano: amoral
c a sciencia.

Pois se o spiritismo veiu exactamente
para conciliar essas tendências apparcm
temente divergentes e, assim, congra-
cando, em vez de dispersar os esforços
accelerara marcha consciente da huma

que fomos arrastado ao terreno, paranós tão ingrato, da personalidade, náo
concluiremos som pedir um esclareci-
monto sobre a preferencia, revelada pelobondoso confrade, de nos ver «pregando
a moral spirita, trabalhando assim na
bomdila seara do Senhor..»

zorra de Menezes, que nVssc trabalho
poz todo o cuidado o esmero, certo comoestava de dotar a litteratura spirita deum poderoso (demento do propaganda odo edificação moral.

Clava formidável contra as investidas
do catholicismo romano aos domínios danova revelação, de que se fez inimigo
porque n'elle sente a reivindicação das'ranto quanto nol-o permittia a nossa í puríssimas verdades evangélicas, poiincapacidade, suppunhamos estar ctte-

ctivamonte trabalhando ifessa seara,
quando procurávamos conciliar uma di-vergencia, com os dados de revelações,

tantos séculos desvirtuadas, o novo livrovasado em moldes de uma extrema do-
cura, a par dos mais inflexíveis argumen-
tos rácionalistas c doctunentaes, é digno
de ponderada leitura por parte do quáii-

E nem somente a esses, mas a todos osestudiosos de boa vontade so recommenda
essa leitura, verdadeiramente proveitosae edificante.

oomo as de Roustaing e do Mestre, que i tos hypqthecaram á obra de renovaçãonao com «as opiniões que surgem a cada rnoral e scie»tifica, que se opera, a sua
passo», a[jiri dC| por cssc Inodo? 0y^| | dedicação e a sua lealdade.
divisões e schismas „a familia spi-nta, tanto mais imurovaveis quantomais unificadas forem as suas vis-
tas ; mas vemos que nos enganávamos.
Xao cornprehendomos, entretanto, se
aquelle «quizerámos vel-o antes pregandoamoral spirita,.» etc, envolve uma iiisi-
nuante admoéstação da nossa incúria a
tal respeito até agora, ou se traduz uma

Lemos o seguinte cm Ia Frater-
nidad, de Bclgraho, Republica Ârgen-tina :

0 viajante que hoje cruza o deserto,onde o povo hebreu, durante quarenta
ircommcndnr.õná» « : ;1nilüs; andou vagando sob a direcçâo doreco^nru-ndaçao de exclusividade. Na pri- : Moysés, experimenta, ao chegar as are-meira nypothese, bastava-nos nppcllar ,10s;is ladeiras do Gebel-.Nagus, junto ao
I»ara as collocções do/r-e/òn^arfor, para j 

Si"ai' uma surpreza extraordinária. A
nos justificar dessa increnarfín .'-n,n n ! Cerlas ,,oras« crn determinadas oceasiões,-  .™^ JUU.I.IUU u ossa uicrepacão com o ' ' ~'" "v",w* •«"""•uao uccí.„..Uídadepara os seus superiores destinos, testemunho dos eseriptos ,L'\h\ íLnJ f^l ,Kl,3a l)arecc P^bar a solidão

| ws que ii4j, temos d aauello deserto, o camiuhíude ouve Jogo

.: ¦¦ AA-r-t.A.y
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um confuso o estranho rumor, provindo
das colinas arenosas.

Leve e grave a principio, ello so torna
depois mais intenso e agudo, passando
por diversas gradações. Primeiro parece
quo se escuta o ruido de trovões lon-.
ginquoSjO som produzido na terra peloga-
lopar da cavallaria, depois os graves
acordes do violoncello e, afinal, os mais
agudos e doces sons da harpa eolea.
Muitas vezes todos esses sons se misturam
e combinam, ora formando estranha con-
fusão, ora um maravilhoso concerto dc
intensidade bastante, para que o viajante
o perceba com verdadeiro assombro.

E' de notar que esse phenomeno nem
sempre se verifica com a mesma forma e
intensidade, mas parece ter tão mysto-
riosas relações com o estado da atino-
sphera que, segundo o calor e a humidade
delia, a hora e o vento, os sons produ-
zidos pelas areias são mais ou menos
distinetos.Õ beduino, sempre supersticioso,
crê que são os gênios o os espiritos bem-
fazejos que o avisam da mudança do
tempo, da vinda da chuva ou da secca.

Extractos de discursos :
De Victor Hugo no centenário de Vol-

taire :
Inclinemo-nos ante os veneraveis. Pe-

ramos conselhos áqucllc cuja vida, útil
aos homens, so extinguiu ha cem annos,
tendo realizado uma obra immortal. Dc-
çàmõs também conselhos aos outros im-
niòrtaes pensadores, aos auxiliares desse
glorioso Voltaire. a Rousseau, a Diderot,
ou Montosquieu. Concedamos a palavra a
essas grandes vozes. Detenhamos o der-
ramamento do sangue humano. Basta,
basta, déspotas! Ah ! A barbaria per-
siste ; pois bem, que a philosophia pro-
teste.

Os philòsòphos, nossos predecessores,
são os apóstolos da, verdade ; invoquemos
suas illustres sombras; quo diante das
monarchias, fazendo soar o clarim do
guerra, elles proclamem o direito do
homem á vida, o direito da consciência á
liberdade, a soberania da razão, a san-
lidado do trabalho, a bondade da paz ;
quo a noite desça dos thronos ea luz saia
das tumbas.

De Emílio Castellar :
A verdade é que não se pode ir contra

as leis da natureza, contra as leis da
consciência.

(4-1)
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Pouco mais de 7 horas seriam, quando o
nosso trem tocou a gare de S. João.

Os dias eram grandes, tanto que ainda
estava claro, c eu pude ver a plataforma
da estação litteralméntè cheia de gente,
principalmente de famílias, vestidas como
para uma festa.

Boa impressão deixou-me aquelle facto,
apezar de que em todas as estações, desde
a còrtc, observei a ailluencia do povo do
logar, para ver checar o trem, coisa aliás
que já devia ser velha para toda a gente,
pois que se repete todos os dias.

O caso, porém, è que, se é sempre a
mesma a visia do trem. vária sempre é a
dos viajantes que vem nelle, e o povo dc
pequeninos logares se regozija com qual-
quer novidade, á falta de distracção.

Em S. João, porém, a affluencia era mui-
to superior a toda que eu tinha visto na
viagem, inclusive em Juiz de Fórà, até
mesmo na qualidade da gente (lue veiu
receber os novos hospedes, em quasi sua
totalidade selecta.

Era a nata da sociedade, vim a saber,
que fazia da estação, á hora da chegada
do trem, o seu passeio público, visto que a
cidade não tem uma praça que sirva dc
recreio a seus habitantes.

E, entretanto, é digna dessa attenção da
parte de seu governo, pois que é grande e
populosa e tem um movimento romo ainda
não vi em cidade nenhuma do interior do
Brazil, e mesmo nas capitães que tenho
percorrido, com excepeão do Recife e da
Bahia, e dizem que de S. Paulo, onde
punca fui.

O espirito é um só, como a natureza é
uma sõ essência.

Mas o espírito e a natureza tém suas
leis, fora das quaes elles não podem mo-
ver-se.

A lei do espirito é a contradicçào,
porque elle é livre. Sc nào houvesse o
bem e o mal, nào haveria a moral ; se
não houvesse verdade e (Tro. nào haveria
sciencia ; se nào houvesse lealdade c for-
mostira, não haveria arte ,- e se nào hou-
vosso matéria e espirito, nào haveria
homem. 0 homem devo, sim, dominar,
vencer tudo quanto lho seja con-
trario, ludo quanto tenda, a perdel-o; mas
nào deve dizer : «Meu Deus, tira-me a
razão, porque pode pensar errado ; ti-
ra-me a consciência, porque [iode justi-
ficar um vicio ; tira-me a imaginação,
porque podo idear a lealdade ; tira-me a
liberdade, porque podo levar ao mal ;
destroe o meu corpo, a minha organi-
zação, porque pode manchar o meu es-
pirito».

A harmonia dos contrários, a synthese
da antithcso é a força, é a vida do
homem. O conhecimento (pie elle tom
da existência do mal é como um pharol
que lhe assignala o bem; a consciência
da maldade, do vicio, o leva á virtude;
a, existência da fealdadc o inclina a amar
mais a formosura, e o erro faz rosplan-
decer a seus olhos, com uma luz mais
viva, a verdade.

FACTOS
Um caso celebre

CURA DE LOUCURA PELO SPIRITISMO

ITraduzido do Religio-Pliilosophical
Journal, dc Chicago, pelo Dr. Antônio
Costa)

{(.'oufinuação j

A moça parecia perfeitamente feliz em
sua nova residência, conhecendo a todos
c tudo o que Maria conhecia cm seu corpo
original, de doze a vinte e cinco annos,
reconhecendo • c designando pelos nomes
os amigos e visinhos da familia,de 1852 a
1865, épòcn em que Maria fallecera,
chamando a attenção para factos c acci-
dentes aos centos, que se passaram du-
rante a sua vida natural;

Emquanto esteve cm casa do Sr. Roll',
não conhecia ninguém da familia Vcn-

Como é triste chegarmos a uni centro
populoso, onde nem u'a mão conhecida se
estende a dar-nos as boas vindas I

Parece «pie somos desterrados, ou con-
demnados, que todos procuram evitar e que
em meio de um povo vivemos n'um de-
serto.

Nunca tive, em mim mesmo, mais per-
feita prova de que o homem foi creado
para a vida social. Eu me achava cercado
de povo, e era triste, porque ninguém, alli,
me dizia uma palavra dc saudação, e nào
tinha a quem dizel-a.

Chamei carregadores e diriyi-me para o
grande hotel Oeste, cujo agente foi o pri-
meiro a convidar-me.

S. João ó a cidade dos boteis, c pode-se
ufanar dc tel-os tão bons como os da corte:
mas o de Oeste é um estabelecimento sem
rival no Rio de Janeiro.

Foi ahi que pela primeira vez tomei o
gosto da cosinha mineira, realmente própria
para formar homens dc vigorosa orga-
nização.

O soberbo enlrccosto de porco, com o
feijão da terra, superioi em sabor ao que
se come aqui, c o famoso angu de milho,
feito com o linissimo fubá mimoso, tudo
adubado com a legendária couve á mineira
constituem a base da alimentação de toda
a terra dos inconfidentes.

Ajunte-sc-lhc o leite, o queijo c a mau-
teiga, de (pie aqui não se faz nem pallida
idéa,-' e proclamem os bahianos os seus
vatapás e carurús, que eu, sem vacillar, en-
trego-mc aos mineiros.

Até as creanças vão commigo pela patna
de Tiradentcs, pois que tanta variedade dc
doces e biscoutos nunca vi senão em
Campos.

Está claro que eu nao vou com ellas por
esse lado, para que meu corpo, depois de
morto, não seja roido pelas formigas, com
detrimento dos direitos sagrados dos ver-
mes.

Ao romper do dia ergui-me da cama c.
sahia ver a velha cidade, que já foi o en-
treposto do commercio da grande pro-
vincia.

Apezar dc estarmos no verão, o ar era
fresco, como nos nossos bons dias do Rio—

num. amigos ou vizinhos, sobem que o
Sr. e a Sra. Vennum, assim como seus
filhos, visitassem-na, sondo-lhe apresen-
tados como estranhos. Depois de fre-
quentes visitas, o de ouvir falar delles
tão favoravelmente, aprendeu a estimal-os
como conhecidos,c visitou-os, juntamente
com o Sr. Roll", por Ires vezes. De dia
para dia, cila appãrecia natural, alegre,
aflavol o dedicada aos adazeres domes ti-
cos, procedendo como uma filha ajuizada,
cantando, lendo, ou conversando, quando
se oüerecia opportunidade, sobre assum-
ptosda familia, de interesse privado ou
geral.

Três dias depois da sua vinda para a
casa do Sr. Roí!', encarando este e pare-
cendo estar em uma espécie de lucubra-
ção retrospectiva, perguntou :

— oh ! pae, quem é (pie costumava
dizer «atrapalhaste» ? E riu-sc muito
alegremente, quando viu que elle perce-
bia ser o próprio que usava d'essa expres-
são, habitualmente sua, 110 tempo om
ella era mocinha, cerca dos doze aos vinte
annos.

Una vez encontrou uma velha amiga
e vizinha do sr. Roll', que ficara viuva
quando Maria era apenas menina. Al-
guns annos depois, esta senhora casou-se
com o Sr. Wagoncr, com quem ainda
vivo,

Pois bem, encontrando-se ella com a
Sra. Wagoner. abraçou-lhe o pescoço,
dizendo-lhe :

—Oh! meu Deus, você não mudou nada;
está a mesma coisa, dcMo o tempo em
que a vi ale á minha volta..

A Sra. Wagoner estava de algum
modo aparentada com a família Vennum,
mas vivendo separada, Maria podia apo-
nas chamai-a pelo nome porque era co-
nhecida ha quinze annos e nào podia
parecer-lhe quo ella fosse casada. Mo-
rava bem defronte da rua em que residia
o Sr. Roll", jâ ha muitos annos, alguns
mezes antes da morte dc Maria, o eram
muito ínfimos, pois que pertenciam á
mesma igreja mefhodista.

Alguns dias depois de sua estada na
nova casa, a Sra. Parker, quo fora vizi-
nha da familia Roll' em Middleport, em
1852, c que actualmente, em 1800, mo-
rava muito próximo, em Watscka, visi-
tou-a juntamente com sua cunhada Nellie
Parker.

fresco, leve e puro, de regalar os pulmões
de quem vinha de uma terra onde se res-^
pirava um ar na temperatura de ò.\ graus e,"
mesmo assim, pesado c cheio de m asinas,
como as exhalações das históricas Lagoas
Pantinas, graças á nossa municipalidade,
de mãos dadas com a njssa junta de hy-
giene.

O povoado est i num valle accidentado,
por meio do qual corre um bello ribeiro, em
verdade bem mal cuidado,- estendendo-se
dc um c de outro lado, pelas encostas de
altos morros, exeavados pelos exploradores
das minas de ouro, dos quaes ainda se vè,
para lembrança, na subida do liomfim, uma
íonga fila de casebres por elles edificados e
que foram os primitivos germens da grande
cidade de hoje.

As casas, com rarissimas excepções, são
de gosto da roça ; mas as igrejas são de
boa architectura, especialmente a de São
Francisco de Assis, que é um monumento
sem superior no seu gênero.

E, entretanto, architecto e operários fo-
ram todos curiosos da terra.

Está nas actas da irmandade, do século
passado, está claro, o seguinte c-jriosissimo
facto ;

Cogitava, sem poder sahir dos apuros de
obter uma imagem do orago, digna do gran-
dioso templo, a irmandade como alcançar
o grande desideratum, c eis que apparece-
lbe um homem, aleijado ou privado da mão
direita, a propor-lhe a feitura da imagem,
esculpturada em gianito.

Dizem as actas que esse homem, de
ninguém conhecido no logar, encarregou-se
da empreza, sem ajuste prévio, deixando á
irmandade pagar-lhe o trabalho pelo que
valesse a obra, e não exigindo senão pão e
água emquanto trabalhasse.

Puzeram-lhe um bloco de cantaria n um
telheiro fechado, que ainda vi, ao pé da
igreja, e ahi encerrou-se o tal esculptor,
que ninguém via, e não se sabia se era vivo
senão pelo tinir do escopro aa rocha.

Não sei quanto tempo tiniu e retiniu o
ferro lá por dentro do telheiro fechado, que
o povo curiosamente espionava ; o que sei,
porque dizem as actas, é que um dia os
curiosos não ouviram o tinir do csçopro,

Maria immediatamentc reconheceu ani-
i has as senhoras, chamando a Sra. Parker

de «Áuhtie Parker.» e a outra de «Ncl-
lie», como quando conhecidas, havia de-
zoito annos. Em conversa com a Sra.
Parker, Maria perguntou-lhe se se lem-
brava de quando Nervis o ella iam á sua
casa cantar.

A Sra. Parker refere que era a pri-
meira vez que se falava em tal assum-
pto, liada se conversando a esse respeito
com pessoa alguma, e que, de facto, Maria,
e Nervis tinham por costume vir á sua
casa, sentavam-se e cantavam (.Maria
tinha um earneirinho», etc.

A Sra. Nervis disso lembrar-se desse
facto muito bem, quando o Sr. RofTera
administrador do correio, e que não podia
ter sido ulterior a 1852, doze annos
antes dc Lourença ter nascido.

Uma manhã,em fins de março,estando o
Sr. RofTrio quarto, á espora do chá, lendo
um jornal, estando Maria no pateo, per-
guntou elle á sua mulher se podia encon-
trar- um certo toucado de velludo que
Maria costumava usar um anno antes dc
morrer. Se o achasse, que ella o deixasse
sobre a estante, não lhe dizendo coisa
alguma, a ver se ella o reconhecia. A
Sra. Roíf promptamente o encontrou c
deixou-o no ponto indicado. Logo que
chegou, a moça immediatamcnte oxcla-
mou, ao aproximar-se da estante :

— oh ! eis o toucado epie eu usava
([liando linha os cabellos curtos.

10 perguntou á mãe onde estava a sua
caixinha do cartas, e se ainda as conscr-
vava.

Respondeu-lhe a Sra. Rofi' posssuir
ainda algumas, e immediatamcnte apre-
sentou a caixinha contendo muitas car-
tas.

Logo que Maria começou a examinai-
as, exclamou :

—Oh ! minha mãe, aqui está o collar
do que eu gostava ! Porque não me mos-
traste ha mais tempo ?

O collar havia sido conservado entre
as relíquias da chorada creança, como
uma das bellas coisas que usara antes de
Lourença haver nascido. E, desse modo,
Maria continuamente reconhecia todas as
coisas c so lembrava de cada incidente dc
sua meninice.

[Continua)

que o mesmo silencio houve no dia se-
guinte, e que. julgando ter o homem adoe-
cido, a gente da irmandade, depois de ter
batido á porta, sem nenhuma resposta, fez
arrombal-a.

Apezar de achar-se a chave por dentro,
não se achava dentro o architecto maneta ;mas, em compensação, alli se via, osten-
lando a perfeição que se lhe admira, a
imagem do glorioso santo.

A irmandade, em mesa conjuncta,marcou
o preço da obra e determinou que vencesse
j aro, até que fosse reclamado pelo esculptor
ou seus legítimos herdeiros, o que até hoje,
tendo já decorrido coisa de século c meio,
ainda não se deu.

Em poucos dias, habituei-me á rustici-
dade d'aquella cidade das cercanias, onde
já se encontra, de mistura com os costumes
sertanejos, uma tal ou qual sociabilidade de
gente civilizada.

Assim, por exemplo, o puritano sâojoan-
nensc ainda sai a passeio ou á visita, sem
gravata e sem meias, ainda compra e vende
por sua velha moeda : o cobre, embora sesirva do papel, do nickel, da prata e doouro ; mas a nova geração já se ri dos quelhe dizem : isto custa tantos cobres, e apre-senta-se convenientemente vestida.

Duas foram as maiores impressões querecebi naquella terra : o incançavel tra-
balhodcs sineiros, e não haver, nunca ter
havido, alli, destacamento dc policia.Os sineiros badalam de manhã até á
noite ; e como S. João % a cidade das igre-
jas, calculem o que será dos ouvidos de
quem ainda não está acostumado aquelle
divertimento de tão bom gosto, como o de
ter uma araponga cm cada janella de casa,
para gozar as delicias do seu infernal mar-
tcllar e limar o ferro.

A policia tiraria á cidade seus costumes
patriarchaes, e fal-a-hia tão livre degatunos
como a nossa capital.

Assisti a uma procissão de enterro, cuja
massa devia orçar por quatro a cinco mil
pessoas, e ninguém, de toda aquella gente,faltou ao respeito ou perturbou a ordem.

Eu sempre entendi que o maior perigo
para a sociedade A a policia.

[Continua)
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ELHOSQUATRO MM
Explicados cm espirito e verdade pólos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.
Evaugellios segundo Maltas,'Marcos o Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA
«lí' i> espirito ijne vioijica ; a

carne de nada serve :
as palavras ipie vos digo são

espirito e vida.»
(João, VI, v, G4).

«.•I Iettra inata, e o r.<i>iril<< vi-
vitica.»

(Paulo, 'Ja epístola aos Coriuthios, e. III v. (i).
Genealogia de Jesus (aos olhos dos

homensi
(Continuação)

N. í>7. Como, urna vez chegado no período
preparatório á humanidade, — á espiritualidade
consciente, quando estíí no eslad i.vin que o
separa do animal e o prepara para a vida espi-
ritual, é o espirito conduzido cl'esse estado inixto
ao estado de espirito ferruado, isto é. >\<- imlivi-
dualidade intelligente, livre e responsável ? E
como, uma vez ua posse do livre arbitrio, da
consciência de suas faculdades, de sua vontade,
da liberdade de seus actos, é elle conduzido a
fallir, por orgulho ou inveja?

«O espirito chegado — passando pela
matéria animal — a certo grau do des-
envolvimento, tom necessidade de ficar,
antes de entrar na vida espiritual, num
estado mixto; eis porque o como se opera
essa estagnação, sob a direcção e a vigi-
lancia dos espiritos propostos:

«0 espirito, para entrar na vida acti-
va, eonsciente, independente e livre, tem
necessidade de se desembaraçar inteira-
mente do contacto forrado (pie teve com
a carne ; tem necessidade de escpiecer as
suas relações com a matéria, de se pu-rificar ; é, pois, n'esse momento que a
transformação do instineto em intelli-
gencia consciente se prepara.»

«O espirito assaz desenvolvido no es-
tado animal é restituido, de alguma
sorte, ao todo universal, mas em condi-
ções distinetas todavia : é conduzido a
mundos ad hoc, regiões preparatórias,
porque lhe é necessário achar o meio em
(pie se elaboram _s principios con-
stitutivos do perispirito. Fraco raio lu-
ininoso, é, lançado n'uina massa de rapo-
res que o envolvem do todas as partes ;e, ahi, o espirito perde a consciência do
seu ser, porque a influencia da matéria
deve se anniquilar durante o período es-
iagnalario ; cai n'um estado que cha-
maremos, para vos fazer comprehender, jde lethargia ; durante esse período, o \
perispirito destinado a receber o jminei- \
pio espiritual se desenvolve,so forma em \
torno dessa centelha de verdadeira vida ; !
toma uma forma indistineta primeiro !
depois se aperfeiçoa gradualmente, como ;
o germen no seio matornt passa por

e otodas as phases de desenvolvimento
espirito sai do seu entorpecimento parasoltar o seu primeiro grito de admiração,
quando o seu invólucro está promptoparao conter ; o perispirito do espiritoires.se
grau c completamente fluidico, mesmo
aos nossos olhares ; a chamma (pie en-
cerra,a essência espiritual de vida é de
tal maneira pallida, que os nossos senti-
dos tão subtis com difliculdade a distin-
guem.»

«E|||> estado de infância do espirito.))
«E então que os grandes espiritos,que

presidem á educação dos espiritos, assim
no estado de simplicidade, de ignorância,
de innoconcia, os dirigem para as esphe-
ras fluidicas que devem oecupar durante
o seu desenvolvimento,em que tem o com-
pleto uso de suas faculdades e são postosem estado de escolherem a sua rota.»

u'0 espirito segue as phases da infan-
cia ; os guias protèctpres lhe ensinam o
que ó o livre arbitrio que Deus lho con-
cede ; explicam-lhe o uso que d'eile podefazer e o convidam a precaver-se contra
os escolhos que pode encontrar; o reco-
nhecimento o o amor que deve ao grande
Ser ó a primeira lição que recebe.»

«Depois ó conduzido gradualmente ao
estudo dos fluidos que o cercam, das es-
pheras que descobre.)»

«E' levado por seus guias prudentes ás
regiões onde se formamos mundos, afim
de lhes estudar os niysterios ; desce em-
fím ás regiões inferiores, afim de apren-
der a dirigir os princípios orgânicos de

tudo o que existe, em qualquer reino queseja; n'ahi passa ás espheras mais eleva-
das, aprendo a dirigir os phenomenos
atmospherico.s e geológicos que observais
sem o comprèhonderdes ; o assim qim de

| estudo ein estudo, de progresso em pro-: gresso. chega á sciencia infinita que o
: aproxima do seu mestre supremo.»

".Mas. já vol-o dissemos: quando o
livre arbítrio tem attingido todo o si ti

| 
desenvolvimento, os espiritos fazem

; delle um bom ou mau emprego, ou quasino começo, ou iimii ponto mais ou me-nos adiantado da carreira ; » — seguem
o seu caminho, entregues a si mesmos

I 
como vós estais, isto ó, não soflrondo
mais do que afinfluoncui amiga de seus

; guiasque vêem em volta de si, como oadolescente võ os membros àfleiçoádòs desua familia se agruparem junto de.si para<• preservarem dos perigos da vida: — é aterrível aprendizagem do livre arbítrio
que elle devo fazer.»

«Tudo ó tão bello nas regiões superio-
r^, o espirito pode admirar tamanhas
coisas, ipio se sente maravilhado, des-
himbrado ! - Os instinetos então se des-envolvem ; —com a ambição nobre de
aprender e de chegar, se insinua, quasisempre, o orgulho ou a inveja.»

<<<> espirito, nesse ponto, sente a in-
fluoncia pa tornai do seu Doais, cuja exis-'
tencia lhe é revelada, mas que elle não
vê ; só o que é perfeito podo se aproxi-
mar da perfeição ; o o espirito, indepen-
dente e livre, ó ainda ignorante e não
experimentou, por si mesmo, o seu pro-
prio valor.»

«Os espiritos no estado de infância, jávol-o dissemos, são confiados a precépto-rosque trabalham, por seus ensinamén-
tos, seus exemplos, no desenvolvimento
moral e intellectual de seus disci-
pulos ; ó então, já igualmente vol o
dissemos, que as tendências do «spirito se jrevelam; é então que os espiritos seguem
laboriosamente a via do progresso espiri- ;
tual,- que. dóceis a seus guiâsj fcrapa- ilham, com ardor, no sou desenvol- ivimento, crescem em sabedoria, em pu- 

:
reza, em sciencia; e chegam assim, sem '
ter fallido, ao ponto onde a luz central I

| não mais tem vôo,para elles ; ou então,
, ao contrario, confiantes em suas pro-
| prias forças, desprezam os avisos (pie

| 
lhes são dados; — enlevados á vista dos

j esplendores (pio cercam os grandes espi-
| ritos, —o orgulho ou a inveja se após-

\ sam deiles ; o orgulho, porque,
; podendo já muito sobre as regiões
J inferiores que aprendem a governar, xo
| sentido de que aprendem, sempre sob a: direcção dos espiritos propostos á sua

educação e do protector especial do pia-neta., a dirigir as revoluções das esta-
Ções. a fertilidade da terra, a conduzir
os incarnados, exercendo sobre elles uma
influencia oceulta, crêem nào dever senão
ao seu próprio mérito o poder de (pio
gozam, desprezam os avisos e cahem 
a inveja,porque, nem sempre comprehen-
dendo a potente acção de Deus, nào ad-
mittem que haja uma hierarchia espiri-
tual, e aeeusam de injustiça aquelle queos creou ; porque é Deus quem cria, não
o esqueçais.»

'pie se agrupam nas regiões inferiores
para. conduzirem os incarnados, iiifiuon-
cian.lo-os, a titulo de guias, de amigos :
nos mundos inferiores, os incarnados têm
os seus anjos daguarda (pie são espiritos
da. vossa ordem, mas, como vós dizeis,
mais purificados que os seus protegidos o
quo tèm, elles próprios, os seus pro tecto-
res e os seus guias, mais elevados queelles ; bem entendido : tudo se liga e se
encadeia da base ao vértice, hierarchica-
mente, na unidade e na solidariedade.»
______________^__ (Continua)
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«0 atheismo mesmo,—-esta palavra
parece impossível,—o atheismo mesmoattmge, ás vezes, esses pobres cegos nocentro da luz; ahi sobretudo o atheismo èblho do orgulho; não vendo aquelle de
quem tudo deriva.negam a sua existênciaecreem-se elles mesmos a base e ofasti-
gio do edifício;'é então, então sobretudo
que o castigo é mais severo, porque é<»» dos casos de incarnação' |'riniiUvahumana: e bem preciso que o.s culpados— ora seu interesse, -sintam o pesocl essa, mao cuja existência repelliraín »«Orgulho, ou inveja, ou atheismo cau-sas da queda, os fazem fallir, o, espiritos

| de trovas, sao precipitados nos loqa.res
\ tenebrosos da incarnação humana

i seguiKh, o grau de culpabilidade, nas con-
I diçoes e segundo as necessidades de ex-
piaçaoede progresso.»

"Não vos equivoqueis com o sentido denossas palavras relativamente ao quedissemos da acção dos espiritos em viade progresso, sem terem ainda fallido

Meditou•nidade aud.itira
(Coulinuação)

guando se desce em uma campana hy-
draulica, a mão nào sente as mudanças
de pressão atmospherica ; ê de um ou-
tro modo que ella se revela, á nossa sen-
sibilidade. Por dofrazdo fynipano donos-

; so ouvido ha uma cavidade cheia de ar.
Uma pressão mais forte de um lado (pie
do outro d'essa membrana produz uma
sensação desagradável (pie pode mesmo,
no caso de uma descida brusca, produ-zir-lhe a ruptura.

Logo, ouvir um som é perceber as mu-
danças súbitas de pressão sobre o tym-
pano do ouvido, pressão que se opera em
um lapso de tempo bastante curto e com
uma força bastante moderada, para não
determinar lesão ou ruptura, masque no
emtanto ésuílicienlepara transmittir urna
sensação muito clara ao nervo auditivo.

Se pudéssemos percebeu- pelo ouvido
uma alta barometrica do um milímetro

, em um dia, essa variação seria um som.
; Mas, como o nosso ouvido nào é bastan-
I ie delicado para isso, nào podemos dizer' (pie essa mudança ò um som. So a difle-

j rença de pressão sobreviesse bruscamen-
; te, se, por exemplo, o barometro viesse a

| variar de um milímetro em 1-100 de se-
gundo, nós o ouviríamos, porque essa
variação repentina da pressão atmosphe-
rica produziria um som análogo ao do
choque das nossas duas mãos.

Qual éa;distineção a fazer entre um
plienomeno sonoro e um som musica! (

o som musical é uma mudança regu-
lare periódica de pressão. EAunaugmen-
toe uma diminuição alternativos de pres-são atmospherica, bastante rápidos paraserem percebidos como som, reproduziu-
do-se por períodos com uma regulari-
dade perfeita. Algumas vezes os ruídos e
os sons musicaes se confundem. A rude-
za, a irregularidade, os períodos mal se-
parados iém por eíleito produzir disso-
nancias complicadas que um ouvido nào
exercitado nào comprchenderá e tomará
como um ruido.

0 sentido da. vista poderia ser combi-
nado com o do ouvido, sendo ambos de-terminados por variações rápidas de
pressão. Sabo-so com qué celeridade de-vem se produzir as alternativas entre a
pressão máxima e a minima para dar osom de uma notado musica. Se o baro-
metro varia uma vez em um minuto, nós
não percebemos essa variação como nota
musical j mas supponriamos que, poruma acção mecânica do ar, a pressão ba-
rometrica venha a mudar muito mais ra-
pidaniento; essa mudança do pressão,que o mercúrio não pode com bastante
rapidez indicar aos nossos olhos, o ouvido
a perceberá como som ; se 0 período' sereproduzir 20, 30, -40. 50 vezes por se-
gundo, ouvir-se-ha uma nota grave. Seo
período se accelerar, a nota, grave ao
principio, se elevará gradualmente, for-
nar-se-ha cada vez mais alta, cada vez
mais aguda ; se attingir 256 períodos porsegundo, teremos uma nota (pio na rnusi-
ca ordinária corresponde ao ut grave do !
tenoi".

Dahi resulta que a pala\ ra, sendo uma
suecessao de sons, é produzida por va-
nções de pressão atmospherica, deter-
minadas pelas diiierçuças de volume da

garganta e da boca, durante a emissão da
voz humana .

Mas os espiritos, não feudo garganta,como fazem para produzir esses sons '.
Aqui ainda a sciencia- nos colloca no

caminho das explicações.
O illustre inventor do telephono, (ira-

liamfJcll, diz que, se se fizer eahir um
raio luminoso intermittonte sobre um cor-
po solido, poder scdiapercoberjumsòm. M.
Tyndall julgou dever attribuir esse som á
acção do calor sobre o corpo, e acreditou
que disso resultavam mudanças alterna-
das de volume, devidas ás variações da
temperatura. Se fosse assim, os gazes c os
vapores dotados de poder absorvente de-
veriam produzir, sons muito fortes, ea in-
tensidade do som devia fornecer o meio
de medir o poder absorvente. E'o quefoi verificado pela experiência . Kstá, por-tanto, demonstrado hoje (pie se podo obter
sons variados, desde os mais agudos aos

raiomais graves, fazendo incidir um
calorilico sobre certos vapores,

Ura, nós sabemos (pie os espíritos, porsua vontade, agem sobro os fluidos.' Po-
demos, portanto, imaginar do. que modo
elles podem produzir rííidos e, algumas
vozes, palavras articuladas. Em lo<-ar de
expedir o ar pela garganta, oi les projectamácada palavra, sobro certos fluidos, raios
calòricps, e as vibrações (Tosses fluidos
produzem os sons (pie o médium percebe.E evidente que essas palavras nào
precisam ser pronunciadas com a força
que lhes imprimimos na vida ; o ouvido,
no estado especial determinado pela me-
diunmidade, é um instrumento extrema-
mente delicado, que percebe as mais
ligeiras mudanças de pressão. Mesmo
no estado normal, o ouvido é susceptível
do uma grande íinura. Uma recente
experiência nos dá a prova d'isso. Pode-
se fazer transmissões telephòiíicas sem
receptor. Ultimamente M. OHltay, pormeio de modificações feitas na construo-
ção do apparelho, chegou a dispensar
completamente o condensador. Duas
pessoas seguram, com uma das mãos
cada unia. um punho ; uma dellas appli-
ca a mão enluvada sobre o ouvido da

I outra, e esta'ultima ouve sahir dessa
i mao as palavras pronunciadas sobre o
| transmissor microphonico.

M. Giltay explicou esse facto, dizendo
que a mão e o ouvido, constituem orevestimento de um condensador de quea luva representa a substancia isoladora
A experiência pode se fazer de um modomais original ainda ; ó assim que foiexecutada nas sessões da sociedade do
physica :

Dois experimen tadores seguram os
punhos, como precedentemente, e appli-
cam a mão livre sobre os ouvidos deuma terceira possoa. -Nessas condições'
esta ouve falarem as mãos, como se ti-vessem receptores telephonicos ordinários.

O estado actual da sciencia nào per-mitte esclarecer osso modo de transmis-
sao da palavra, o ó uma nova questão aacerescentar aos pontos obscuros quoencerra a felephonia. Talvez nào estejalonge a época em (pie ossos phonomenosboje inexplicáveis, parecerão fáceis dêcomprehender o não admirarão mais amnguoni. Mas por emquanto a expericn-
cia não deixa de ser curiosa, como oobserva M. Ilospitalier. Tudo que se
pode concluir até aqui ê que o ouvido éum instrumento de uma delicadeza incom-
paravel ode uma sensibilidade exquisita,
por isso que percebo vibrações em que aenergia om jogo ó oxeessivãmente débil.Isso nos auxilia a comprehender como o'médium auditivo ouve a. voz dos espiritos
embola estes não possam pronunciar
palavras e fazer vibrar os lluidos com amesma intensidade que nós outros incar-nados.

Nào nos podemos subtrahir a um legi-
tuno sentimento de admiração peranteas descobertas maravilhosas da scien-cia moderna ; estamos tanto mais en-Cantados com essas investigações, quantooi Ias nos permittem comprehender aacção dos espiritos sobro os incarnados
e fazem entrar no quadro das leis na-turaes phenomenos erroneamente con-siderados sobrenaturaes. (Continua.)
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INTOLERANC RELfGIOSA
Ao nosso venerando mestre Allan

Kardec que, assistido de uma brilhante
phalange de eminentíssimos espiritos,
soube pôr ao serviço de taes fecundas in-
spiracòes o seu critério lucidamente es-
clarecido o as faculdades superiores do
seu espirito, na organização das obras
fundamentaes do spiritismo, nunca serão
prestadas demasiadas homenagens, poloiiiapreeiavel serviço prestado á estabili-
dade da nossa doutrina o aos seus religio-
narios, desde os mais obscuros aos mais
eminentes, traçando-lhe os contornos, queroviltam da sua concepção geral, e fir-
mando com profunda sabedoria a'orienta-
ção dentro de cujos moldes deverá evoluir
e queéa segurança da sua vitalidade. Por-
cpioó preciso não esquecer quo, o os espiri-
tos de luz quo vieram a transmittir á ter-
ra os ensinos do Consolador, promottidd
pelo Divino Mostre nos seus Evangelhos,
tiveram a collaboração principal n'ossa
obra de renovação, a Allan Kardec coube
a magnífica tarefa de coordenar esses en-
sinos, de propor as questões vitaes que
interessam primordialmente ao espirito
humano e ásua marcha atravez dos secu-
los, e de traçar a diroctriz dessa evolução,
firmando os característicos essenciacs do
novo apostolado. Encargo oxtniprdinaT
rjo, que teria esmagado oqtro que não re-
vestisse aqueila poderosa envergadura
de um verdadeiro missionário, elle o des-
empenhou com aquelle tino o aquelle
aenso podorosamento organizador que fa-
zom a nossa admiração pela sua in-
dividualidado superior. Erigindo em ma-
xima fundamental este principio, quepaira
acima de todas as religiões que se dispu-
tam a primazia o o império sobre as con-
sciencias,«fora da caridade não ha salva-
ção»,e fazendo da toi erapqa tppq das vir-
|qde§ fundamenta] iqoiHo necessárias aos
fuio aspiram a nobre investidora ào spiri-
tas, isto ó, do trabalhadores da vinha do
Senhor, elle assegurou á nossa doutrina uni
caractor do superioridade que faz quo ella
não provoquo nem tema a concorrência
com credo algum religioso exclusivista e
autoritário, pois que íluetua sobranceira
a todos elles, extreme de todos os seus
ritos e de todas as suas formulas, não
exigindo senão a observância do maior
mandamento, de que falou Jesus, e
que consiste em amar a Deus s.qbre todas
as coisas e ao proxjmo, como a si mesino,
po qual, de rosto, se acha implicitamente
conipreh.-ndida aqueila máxima sublime

N'isso resido uma das maiores forças do
gpirithmo, o é por isso quo os quo as
sumimos o santo, mas a*pcrrimo,encargo
de o divulgar e propagar não tememos as

aggressões o a ellas sempre podemos res-
pòiider de um modo triumphal.

Vèm estas reflexões a propósito do
artigo que lemos recentemente em uma
das ultimas edições do nosso respeitável
collega O Christão, sob a epigraplie
Todas as religiões são boas ? — artigo
cujo «ndereço a nós soubemos ler nas
entrelinhas. Suppomos, de facto, não
estar enganados, descortinando nos con-
ceitos alli emittidos, posto que não se
nos faça directamente aliusões claras e
apenas se alluda. om certos trechos, de
um modo geral, ao spiritismo, uma re-
presalia ao que n'estas mesmas columnas
escrevemos, em nossa edição de 15 de
novembro passado, sob a epigraplie
«Proteslantismo e Spiritismo», em res-
posta a invectivas pelo collega lançadas
sobro a nossa doutrina o es seus religio-
narios.

Muito fraco poder de dialectica nos
attribuimos ; mas os elementos do con-
vicção o de combate que a nova revelação
nos fornece são de tal modo formidáveis
que, a despeito da nossa incapacidade em
os manejar victoriosainente, não temos,
todavia, remédio senão attribuir ao vi-
gor irrespondível d'esse golpe o silencio a
que o collega se remetteu, dissimulando
a fraqueza que lhe não permittiu a reiu-
cidencia no assalto. Agora volta o colle-
ga novamon to á carga o, disfarçando o
alvo sob formulas geraes, não teve, to-
davia, a habilidade do escolher epigraplie
quo o não denunciasse. Eílecti vãmente,
tendo nós, no alludido editorial, mani-
festado a nossa tolerância por todos os
credos religiosos, reputando-os excellen-
tes, desde que professados com since-
ridarle, parece claro que é a nós que so
applica a interrogativa tomada pelo
collega para epigraplie do seu arrazoado,,
desenvolvido todo po sentido de demons,
trãrque todas as religiões são detestáveis
e falsas,—todas. . . oxoepto, natural-
mente, o proteslantismo de quo o colle-
ga representa rimadas fracçõos em quo
se subdividiu a Reforma e que, por ser
sua crença, pomposamente rotulada com
a designação «christianismo puro», ei
única sem duvida que está com a verdade.

Longe de nós a pretenção malévola de
arrebatar ao collega a sua convicção,
radicada nesse principia de intolerância
e de fanatismo que originou as guerras
religiosas no passado,— e que ainda hoje
promoveria, em nome e á sombra do
Evangelho da paz e da fraternidade, os
massacres coUectivos, se outros não tos-
sein os tempos e os costumes. Interessa-
dos apenas em rebater aecusaçòes gra-
luitas dardejadas contra o spiritismo,
outro é o nosso objectivo, quo não visa de
modo algum inquietar o ninho tranquillo
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das dogmatizações èin que se aconchegou
o collega, na doce iliusão de exclusivo
depositário da verdade.

Sem violar, todavia, estas disposições
e antes de abordar resolutamente o prin-
cipal assumpto d'este escripto, desejaria-
mos que o collega, dado que d'esta vez
nos julgasse dignos de uma contestação
directa e franca, nos esclarecesse acerca
do raciocínio interpretativo que se deve
applicar, entre outros, a um ponto om quo
a nossa provável myopia intellectual nos
faz parecer que o collega está em anta-
gonismo com as leis do livre exame, que
se suppõe a faculdade indispensável dos
religionarios da Reforma.

Versa este dubitativo sobre a concilia-
ção, que não descobrimos, entre a neces-
sidade da fé e da pratica das boas obras,
inclnido entre os grandes característicos
essenciaes do christianismo'puro, para
a salvação das almas, e a concessão da
«salvação pela graça,que não por mero-
cimento próprio», de que, segundo as
preseripções da sua'igreja, fazocoilegá
ponto dogmático de fé, no seu artigo. Não
comprehendemos realmente como possa
a salvação do homem depender- de acto
exclusivo da Divindade, independente-
mente do osforço na pratica das leis mo-
raes para a sua obtenção, o que impor-
taria em conquistal-a, e ao mesmo tempo
se lhe exija o exercício das virtudes, para
se poder salvar. Ou bem a salvação pela
graça é acto espontâneo da Divindade e
independe do merecimento, como so aí-
firma, e neste caso o esforço pela eleva-
ção moral é uma superlotação ; ou bem
esse esforço ó condição sine qua non
da salvação, e em tal caso a graça perde
o seu característico essencial e pas,a ao
domínio de uma gratuita invenção. Não
ha fugir d'ahi, a menos que o collega,
com a poder de superioridade, graças ao
qual so propõe levar todas as ou-
trás crenças do vencida, tenha descoberto
a solução d'essa estranha incógnita enol-a
venha expor com a evidencia meridiana
da lógica.

Até lá, ha do nos consentir que onco-
Ihanios um pouco os hombros diante de
certas credulidades simples, que so agar-
ram ao próprio absurdo, tolhendo o li-
yre vôo á razão atemorizada de so aven-
turar fora do acanhado circulo do dogma-
tismo, e abordemos resolutamente o nosso
assumpto.

Reconhecemos ao collega o direito de
forjar, para os moldes do seu credo intb-
leranto, um Deus cioso o exclusivista,
para o qual os únicos lilhos dignos da
sua misericórdia e da sua graça são os
que tiveram a felicidade de um dia se in-
screver nas fileiras do denominado chris-
tianismo puro (leia-se «igreja evam-eli-

k ca» ..fluminense ou mesmooutras), votan-

do aos supplicios infernaes toda a ou-
tra colossal porção da humanidade que
se conserva ignorante das suas praticas e
tora desse núcleo restricto de privilegia-
dos ; não lhe diremos mesmo que a
doutrina spirita, tão malsinada pelo col-
lega, porque não se quiz darão trabalho
de a estudar, encerra uma concepção de
Deus muito mais alta, em sublimidade da
attributos, nem consumiremos, inutilmen-
te para o collega, precioso tempo em evi-
denciar outros característicos de superio-
ridade, que reconhecerá no dia ern quo so
resolver a abrir mão do seu absoluto
fanatismo. Damos-lho plena liberdade do
a assettear dos seus anathemas ; mas o
que não podemos admittir — perdôe-nos
a peremptoriedadeda locução— óque, em
nome do Evangelho, venha increpar de
falsos os seus ensinos, que rqpousam
exactamente sobro a palavra divina con-
tida n'esse mesmo Evangelho de Jesus.

Não esmiuçaremos outras pueris ar-
guições dirigidas contra o spiritismo ; li-
mitar-nos-hemos a ponderar a questão
das vidas suecessivas que o collega,
aííectando uma ignorância dos textos
evangélicos, que seria imperdoável em
um doutrinador, attribue á creação pes-
soai dos apóstolos da nova revelação.

Basta-nos este trecho :
«O homem não pode se conformar coma idéa de ir para o inferno ; mas aomesmo tempo não se conforma a quenesta vida não satisfaça as suas paixões ;então todas as religiões engendradas porestes mesmos, offerecem um meio conci-.hatorio de se gozar a vida, e não mor-rer eternamente; regeneração, melhora-mento, purificação depois da morte !O rornanismo tem o seu purgatório puri-ficador ; o spiritismo o outras religiõe

pagas, as suas reincarnações aperfei-
çoadoras» ; etc.

Ora o collega, versado no conheci-
mento dos textos, não pode ignorar que a
doutrina dos renascimentos purificado-res não é uma invenção nossa, mas, ao ¦
contrario, se acha clara o explicitamente
enunciada nos livros santos que lhe de-
vem ser familiares. E para que não diga
que trucamos em falso, aqui transcreve-
mos textualmente o que a tal respeito se
contém na « Biblia Sagrada, contendo
o Velho e o Novo Testamento», edição
evangélica de 1S96, aliás uma péssimaedição, bem mal traduzida :

«E havia um homem dos phariseuscujo nome era Nicodemus, príncipe dos
judeus.

2 Esse veiu a Jesus, de noite, edis-se-lhe: Rabbi, bem sabemos que ésmestre vindo de Deus ; porque ninguém
pode fazer estes signaes que tu fazes, seDeus nao for com elle.

3. Respondeu Jesus e disse-lhe ¦ emverdade, em verdade te digo ouo aquelle
que nao tornar a nascer não pode vero reino de Deus.
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4. Disse-lhe Nicodcmus: como pode o
homem nascer, sendo já velho ? Porven-
tura pode tornar a entrar no ventre de
sua m&e e nascer ?

5. Respondeu Jesus : em verdade, em
verdade te digo quo aquelle quo nao nas-
cer de água e de espirito nâo pode entrar
no reino de Deus.

C. O que é nascido de carne e carne ;
eo queé nascido de espirito é espirito.

7. Não te maraYÜhes de que te disso:
necessário vos é tomara nascer.»
(S. João, cap III).

Que interpretação dá o collega a este

| ensino, claro o terminanle, do Divino
Mestre? Porventura não está ahi a san-
cção explicitadas vidas successivas, que
a Nova Revelação não iimovou, mas pura
c simplesmente assimilou dos Evango-
nos, pelas vozes dos grandes espíritos

que a trouxeram á terra, coma explica-
ção daquellas coisas cuja divulgação o
Christo delegou ao prometfido Consolador
(S. João, XIV, 26), quando fosso tempo
de serem reveladas? E não será essa lei
admirável mais compatível com o amor
infinito do nosso Creador, que declarou
por Ezequiel que não queria a morte

(morte moral) nem do próprio impio, e
com a promessa divina de Jesus, de que
nem uma das ovelhas do rebanho que o
Pae lho confiara so perderia?

Fora d'esse principio das existências
successivas e solidárias entre si, onde

quer o collega (pie se encontre a causa
das desigualdades que a humanidade oílb-
rece, quer cm condição social, quer a res-
peito de todos os dons moraes e intelle-
ctuaes que determinam uma hierarchia
natural entre todas as creaturas ? Como
admittir a unidade da vida humana, sem
attribuir ao Creador uma absurda parcia-
lidade na distribuição dos seus favores ?
E a passagem do Evangelho relativa ao
cego de nascença não será, como outras,
uma confirmação da verdade relativa ás
responsabilidades anteriores, contrahidas
pela creatura atravez das suas peregri-
nações terrenas ?

Para destruir a evidencia fundamen-
talmente racionalista deste ensino, seria
necessário mutilar o Evangelho, destruir
primeiro n'elle toda a referencia que o
saneciona e o esclarece, desde a allusão
a João Baptista até ás réplicas formaes a
Nicodemus. Ousará o collega fazcl-o ? —
Limitar-se-ha de certo a casuisticas in-
terpretativas, análogas á interceptação
do sol com uma peneira. Será o mais
que conseguirá, com toda a sua autori-
dade.

E peça a Deus que, no dia em que
comparecer diante do Divino Mestre, so
se julgar digno do fitar a sua luminosa
face, nâo lhe ouça a mesma invectiva
por elle dirigida ao citado principe dos
judeus, acerca da sua ignorância d'estas
coisas, sendo mestre em Israel.

N'esse dia é provável que o c dlega
sofírauma tremenda desillnsão.reconhe-
cendo que Deus, na distribuição de sua
justiça indefectível, despreza porcomple-
to as formas rifuaes sob que o s<°u nome
é invocado, e, dando a cada um conforme
as suas obras, não pesa na invisível
balança senão os sentimentos e os actos
das suas creaturas, retribuindo cem por
um a todas as que o tiverem amado sobre
todas as coisas e, do seu amor ao proxi-
mo como a si mesmas, tiverem aceumu-
lado, como provas, os indestruetiveis
thesouros da caridade e da fraternidade,
sob as suas variadissimas formas, inde"-
pendentemente das exterioridades de

todos os cultos, quaesquer que sejam as
suas pomposas denominações.

Então reconhecerá quo eíTeclivãmente
todas as religiões são boas, desde que sin-
ceramente professadas, e quo só ha, entre
outras, uma coisa verdadeiramente má;
é a intolerância.

NOTICIAS
Refere o Jornal da Sociedade de In-

vesligações Psychicas, do Londres, em
sua edição de outubro, um curioso caso
de verificação do um (presen ti mento
tido om sonho pelo general sir Abraham
Roberts, o qual se achti relatado om uma
obra de lord Roberts, filho d'esso gene-
ral.

Obrigado a retirar-se das índias, em
1853, por motivo de saúde, quiz antes
d'isso o general obsequiar com uma
festa, na segunda-feira 17 de outubro,
as pessoas do suas relações, ás quaes fez
distribuir o.s respectivos convites. No
sabbado, porém, pela manhã sentiu-se
invadido do uma profunda tristeza, elle
qne era habitualmente alegre e comum-
nicativo.

Contou então a seu filho que havia tido
um sonho que lhe presagiava o falleci-
mento de uma pessoa da familia, como
outra-; vozes, com absoluta exactidão, lho
acontecera, o manifestou a intenção de
adiar a festa. A' vista, entretanto, de
ponderações que lhe oppoz seu filho, nada
decidiu.

Na noite seguinte o mesmo sonho so
reproduziu, e então o general insistiu
para que a festa não se realizasse, expe-
dindo contra-aviso a todos os convidados.

No outro dia pela manhã chegou, pelo
correio, a noticia do fallecimento, em
Labore, do uma irmã consanguinea de
lord Roberts. A desinearnação, segundo
cálculos feitos quanto á distancia de La-
hore a Peshawar, onde o general residia,
devia ter oceorrido exactamente no mo-
monto em que elle tivera o primeiro so-
nho.

O referido jornal narra ainda, na
mesma citada edição, o seguinte caso
também de sonho confirmado pela rcali-
dade:

O «Sr. Sims sonhou que sua irmã o
vinha visitar e annunciar-lho que seu pae
havia morrido em condições trágicas.
Pela manhã referiu esse sonho á mulher
que cuidava dos arranjos da casa e que
lhe viera trazer o chá e os jornaes. Esta,
tendo se retirado o descido ao pavimento
inferior, ia a reproduzir o sonho do Sr.
Sims a uma creada, quando dajanella
viu que chegava miss Sims, e, ao abrir-
lhe a portamotou que ella vinha banhada
em lagrimas.

Miss Sims subiu ao aposento do seu
irmão o lhe communicou a morto de seu
cunhado, oceorrida durante a noite, em
circumstancias trágicas.

A confirmação d'esse sonho diverge
apenas quanto ao grau de parentesco,
pois que o fallecido náo fora o pae, mas o
cunhado do Sr. Sims,— um parente em
todo caso —sondo, porém, exacta acerca
das condições do trágico suecosso.

E já agora, uma vez que tratamos de
sonhos,depois de haver recorrido a fontes
estrangeiras, nâo virá fora de propósitoreferir um caso oceorrido com um irmão
de quem escrevo estas linhas, o que é
muito mais extraordinário do que os dois
factos acima relatados.

Esse nosso irmão, que é professor de
humanidades no Recife, sonhou urna
noite que, de sociedade com um cunhado
comprava um bilhete de loteria que então
se extraída n'aquolla capital, por um
plano entre cujas sortes havia uma de
10*000 ; que o bilhete sabia premiado
com essa sorte e quo, indo rocebel-a á
casa lotericaM. M. Fiúza, ahi pagavam-
lh'a em 8 cédulas do 2$000.

Pois bom ; ao sahir, pela manhã,
comprou o bilhete, a sorte que lho tocou

foi exactamente a entrevista em sonho, e
é fácil de imaginar a sua surpreza
quando, ao recebei a na casa citada,
verificou que a espécie em que lhe paga-
vam era ainda, com absoluta exactidão,
em cédulas do valor com quo havia so-
nhado.

Esse caso é digno de aprofundado es-
tudo. Náo se trata de acontecimento oc-
corrido concomittantemeote com o sonho,
mas de uma visão antecipada do futuro,
posto que de um futuro limitado a pou-
cas horas.- Mesmo assim, todavia, o que
parece ficar evidenciado é que, nó plano
em que se desenrola a vida humana, o
futuro não é o imprevisto,nemo incognos-
eivei, ao menos em certos casos, ou para
certos espíritos. Dar-se-ha, então, que o
amanhã já esteja previamente esboçado
no quadro fluidico da vida, em uma ex-
tensão que nos é impossível calcular, e
que á creatura outra coisa não reste além
da submissão aos factos, que fatalmente
se hão de suecoder, regulados por uma
lei previa, invisível o impenetrável ?
Mas ao que ficaria reduzida em tal caso
a funeção do livre arbitrio ? E não seria
ao cego falalismo que nos conduziria esse
raciocínio ?

A questão pede um desenvolvi men-
to que está ligeira noticia não com-
porta. Collocamol-a, todavia, nestes ter-
mos, solicitando para ella a attenção dos
estudiosos, que nas próprias obras funda-
men taes da nossa doutrina encontrarão
elementos para a resolver, tão aproxima-
damente quanto possivel. Necessário ó,
porem, que façam o esforço do estudo o
da medi tação.emquanto outros assumptos
nosinpedem de abordal-a aqui.

Ha tanto que estudar e aprofundar
n'cs>es vastíssimos domínios,o é tão poucoo que havemos feito até agora !

Agora que,depois do haver sidoinserto,
aos trechos, no Brazil Medico, acaba de
ser dado á publicidade, em um folheto do
57 paginas, sob o titulo Suggestão Cie-
rativa, o relatório apresentado ao Io de-
legado auxiliar de policia pelacommissão
medica, composta dos Drs. Mareio
Ncry, Henrique de Sá e Cunha Cruz,
e encarregada de se pronunciar acerca das
curas operadas e do processo para isso
empregado pelo celebre médium curador
Dr. Eduardo Silva, estamos procedendo
a uma attenta leitura d'esse trabalho,
com annotações á margem, o brevemente
lho opporemos os reparos que merece.

De pequena duração, todavia, será o
prazo que pedimos.

O Sr. Eduardo Magnin, nosso antigo
e prestimoso confrade, residente em
Barbacena, nos enviou o seguinte trecho
de uma carta que recebeu do sou irmão,
actuulmcnte cm Chicago, para que o dos-
semos á publicidade, o quo fazemos com
todo o prazer :

«Antes de terminar, quero te falar
de uma sessão de materialização á queassisti, terça feira 10 do corrente, ape-
dido do agente da casa em quo moramos— (o médium, sua. filha, sua sogra e eu.J

Dias depois elle me procurou, dizendo
que sua filha, sua mãe e sua mulher tam-
bem queriam assistir á sessão. Decidi-mo
então a ir com elles, vindo coumosco o
médium ; oramos 12 pessoas. Eu conhe-
cia o médium de materializaçõos ; é uma
mulher do maneiras simples.

Na primeira sessão nada se manifes-
tou para mim, 0 sim para quasi todos os
circumstantos ; mas da segunda vez,
qual não foi minha estupofacção, quandominha sogra e um amigo, Charles Darcy
(já fallecidos) so apresentaram ! — cisto
quando eu menos o esperava, pois linha
meu pensamento em papae, mamãe,
Adriano, Faustino o Margarinda (1). E
nenhum d'elles appareceu.

0) Pae, mãe, irmãos e mulher do nar-rador.

Vou freqüentar essas sessões, que são
semanaes, ás terças-feiras, o espero quo
elles ahi virão.

Pór-te-hei ao corrente do que fór
vendo.

Os espíritos s'ihom por traz dascorti-
nas de um gabinete formado pelo angulo
do salào. Todos nós vimos Mu, o guia
do médium, tendo a forma de uma bola,
saltar por cima da haste que sustenta as
cortinas, cahir mais ou menos no meio
do salão, e ahi so desenvolver inteira-
mente e desmaterializar-se á nossa vista.
Diversas moças so materializaram, abra-
çaram seus pães e mães, o do mesmo modo
sedesmateriali.aram. Uma india execut u
uma dança guerreira ; dois espíritos, mu-
Iberos, cantaram o se desmaterializaram
antes de terminar a ultima phrase e a
ultima nota.

Ema mulher irlandeza inanufacturou,
cm nossa presença, 4 a 5 jardas (mais
ou menos 4 a 5 metros) de estofo branco,
só com o movimento das mãos no ar !

Escrever-te-hei mais longamente so-
bre este assumpto, quando tiver visto e
aprendido mais do que sei.

O gabinete é dos mais simples : um
estofo de cor preta applicado contra a
parede, que é solida, como todos podem
verificar, um par de cortinas do mesmo
estofo, e eis todo o apparelho. Apoz a
sessão, o médium se acha realmente om
deplorável estado de fraqueza,que dura 20
a 30 minutos. — Ernesto «Salvator. —
3243, Wabasch Avonue, Chicago — IUi-
nois, United States of America.

FACTOS
Um caso celebre

CURA DE LOUCURA. PELO SPIRITISMO

(Traduzido do Religio-Philosophical
Journal, de Chicago, polo Dr. Antônio
Costa)

[Continuação )
E' digno de nota que a familia, om

1S57, mudara-se para o Texas; c, per-
guntando-lhe o Sr. Roff se ella se lem-
brava da mudança, ou de qualquer cir-
cumstancia a respeito, immediatamente
afilrmara recordar-se de ter atravessado
o Rio Vermelho e de ter visto muitos
indios, eque se lembrava também dos íi-
lhos do Sr. Reeder, em cuja companhia
se achavam. E assim, do vez em quando,
era a primeira a mencionar factos que se
tinham passado havia vinte e cinco o
trinta annos.

A 19 de fevereiro, o Sr. RoíT escreveu
a seguinte carta :

«Vós sabois de que modo acolhemos a
pobre moça, a cara Lourença (Maria).
Alguns apreciaram os nossos motivos,
porém muitos, sem investigação e sem
conhecimento dos factos, clamam contra
nós e contra aquolla angélica moça. Di-
zom que ella é uma embusteira, outros
que está louca, e ouvimos do alguns que
aquillo é o diabo. .. Maria está perfeita-
mente feliz, reconhece todos o tudo
quanto conhecera, quando eslava em seu
corpo, ha doze ou mais annos. Não co-
nhecc ninguém, nem coisa alguma, que
soja conhecido de Lourença. .. O Sr.
Vennum tem vindo vel-a, assim como o
seu irmão Henrique, por diflerentes ve-
zes, mas cila os desconhece inteiramente.
A Sra. Vennum ainda so acha sem cora-
gem de vir ver sua íilha. Ella, desde
quó aqui está, tem sido exclusivamente
Maria, e só sabe aquillo que esta conhe-
cera. Tem entradoem mediumnidadè uma
vez ou outra, durante alguns dias,cacha-
se perfeitamente feliz. . .

Não imaginais quanto conforto pro-
curamos dar a esse querido anjo.»

A moça muitas vezes dizia que gos-
tava tanto do Dr. Stevens como se fora
sou pae, pois que elle lhe abrira a porta
para ella entrar ; quo muito havia feito
por seus pães e irmãos, assim como pelo
corpo de Lourença, e debaixo d'esses sen-
timentos de gratidão escreveu-lhe uma
carta, com permissão de seus pães, em
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20 do fevereiro, na qual assim suexpres-
sava :

«Ainda aqui me acho. Frank está
melhor, Nervie ficou para jantar com-
nosco, Allie Alter partiu para demorar-
se toda a noite, a Sra. Marsh esteve aqui
hoje e leu-nos uma oxcellente caria. De-
sejo que venhais passar a noite comnos-
co. Desejaria ter vosso retrato para
c 'Utcmplal-o. Quando dispuzerdes de
tempo, peço-vos a bondade de escrever ao
pae. Todos nós vos enviamos as expres-
sõos de nosso affecto Gosto muito d'isto
aqui e vou demorar-me lodo o tempo.
Fui ao céo o estive cerca de uma hora..,
Parece-me quo ha já muito tempo que
não vos vejo. Não vos esqueçais de mim.
Até á vista.—Maria Roff.»

De novo escreveu ella ao doutor, em
21 de fevereiro, uma carta, cujo extraetó
é o seguinte :

«Acabo de finalizar uma carta para
meu irmão Frank. Elle voltou á loja, sen-
tindo-se muito bem. Os rapazes sahiram
afim de tocar para dançar. A' noite fui
ao céo e vi algumas coisas bellas e con-
versei com os anjos. . . E ficai certo de
que não me esqueço de voltar quando
tou ao céo. .. «Temea Deus. . . desvia-
té do perigo>—Maria Roff.»

Vem a propósito referir que mui fre-
quontomento, quand) Maria ia ao eco,
como ella dizia, outros espíritos ás vezes,
com permissão, vinham se apresentar,
falavam livremente sua própria lingua
o expunham seus sentimentos O Sr. Roíl
escreveu em março a seguinte communi-
cação d * espirito de uma outra moça em
sua casa :

«Manifestou-se uma moça em nossa
casa, dizendo ter vivido e morrido em
Tennessoe, o disse que sofirerados 8 annos
até os 25, quando morreu de igual mo-
lestia e com a mesma modalidade com
que Maria fallecera. Disse que Maria tem
influencia sobre Lourença Vennun, e
tel-a-ha até que volte ao sou estado nor-
mal, o então deixal-a-ha. Maria é feliz
como uma calhandra, e dá diariamente,
quasi todas as horas, provas do ser seu
o espirito.

Desconhece inteiramente a familia
e os amigos de Lourença. Entretanto
conhece e reconhece tudo quanto a nossa
Maria sabia. Actualmente fica médium-
nizada, som nenhuma rigidez muscular,
muito serenamente e por sua própria von-
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Perguntar-me-ha o leitor o que têm com
o romance minhas impressões de viagem.

Se têm ou se não têm, não sei dizer ; o
que sei é que o romancista é livre, como o
jornalista, de escrever o que lhe vem ao
bestunto, o que não tolhe ao leitor a pie-
nisshna liberdade de atirar ao cisco livro e
jornal que não lhe agradarem.

Continuemos, pois, por mais um pouco.a
fazer obra para o cisco, se, comtudo, não
for esse o triste fado de toda ella.

Da casa que tomei e á que me recolhi
com minha familia, á rua da Praia, assim
chamada por correr á margem do ribeiro
que divide a cidade em duas, eu me de-
leitava em ver passar, de manhã á noite, a
entrar e a sahir,póde-se dizer, uma fila inin-
terrupta de comboios de todo gênero.

Eram os colonos italianos, da várzea do
Marcai, a pé ou a cavallo, carregados de
seus produetos, de lavoura e creação : fru-
ctas _ hortaliças— batatas — gallinaceos—
aves— etc, etc.

Éramos empregados de pequenos centros
de creação, próximos da cidade, trazendo
ao mercado o suceulento leite, a manteiga
e o queijo frescos.

Eram, finalmente, os carreiros do sertão
longinquo,transportandodealgumasdezenas
de léguas, em carros de bois, o toucinho e
a carne salgada de porco, o queijo, o
fumo, a aguardente, o assucar, etc, etc.

Minha gente, nascida e creada na corte,
desadorava com o som monstruoso d'aquel-
les carros cantadores, puxados por vinte e
mais juntas de bois.

tade, e descreve scenas celestes, etc,
etc. Julgamos que tudo irá bom, e Loú-
ronca será restituida aos seus amigos or-
thoddxos... Alguns dos parentes se
submettem quando Maria lhes chama a
attenção para factos passados ha treze
annos, o.s quaes se deram outro ella e
elles ; então desperta-so-lhes a memória.
E' admirável. Precisaríamos um volume
para reproduzir as importantes observa-
ções que têm oceorrido.»

(Continua.)

Experiências do I)i\ PaulGibiei*
CONCLUSÕES

Como vimos acima, a questão do espiri-
tualismo experimental tem sido tratada
por difforéntes formas pelos sábios.
Àquelles que se deram ao trabalho
de examinar os factos do perto e não
desanimaram, desde o começo das suas
pesquizas, por um insuecesso ou qual-
quer outra causa, constataram factos
análogos aos nossos e aflirmaram sua
existência.

Os sábios que, ao contrario, não abor-
daram o estudo dos phenomenos em
questão senão com idéas preconcebidas e
so contentaram com as experiências
pouco satisfatórias que fizeram logo em
principio; àquelles que, mesmo Man
observarem coisa alguma do iodo, se
contenlaram com pedir a outros uma
opinião concorde com suas próprias idéas
o escreveram (pie os phenomenos cha-
mados espiritualistas não existem, ou — o
que dá no mesmo — são o produeto
'exclusivo da fraude, foram bem impru-
doutos o devemos pedir-lhes contas da sua
ali ilude.

Se os factos annunciados eram falsos,
convinha desmascarar sua falsidade por
meio de serias demonstrações o não se
firmar em simples conjecturas. N'esse
caso, a desobediência ás regras scientifi-
cas enfraquecia os princípios do methodo
experimental, é certo, mas as conse-
quencias d'esse esquecimento do bom
caminho não seriam graves. De outro
modo seria se, como acreditamos a exis-
tencia, a realidade d'esses mesmos factos
estivesse provada. Não se pode dissimu-
lar: sou alcance é immenso e, mesmo
com reservas, mesmo avançando desse
terreno a passos contados, com toda a
prudência de um explorador que busca

Eu, porém, rejubilava-me á recordação
dos tempos da minha infância, passados
nos sertões deliciosos, onde a vida corre
plácida e suavemente, sein as tempestades
levantadas pelas ambições, nos grandes
centros do nosso chamado progresso.

Ha, com effeito, ahi inquestionável pro-
gresso, para o bem e para o mal; mas eu
não sei se a alma lucra mais n'esse meio,
do que n'aquelle, onde se vivifica ao calor
da lei do amor para com Deus e para com
o próximo, que lhe incutem, pela palavra e
pelo exemplo, o pae que tem por timbre a
honra e o dever, —a mãe que ensina a fazer
o bem e a caridade, em nome de Jesus e
de Maria.

Marcha, peregrino do infinito. Atravessa,
ccquo pede, as risonhas planicies, onde foi o
berço da humanidade, os desertos abraza-
dores da África, que um dia repousarás a
cabeça nas viridentes campinas, que se
divisam do cimo do Hymalaia I

Que saudades se alvoroçaram em minha
alma á vista do carro de bois, que o de fogo
ameaça extinguir 1

Transportei-me, em espirito, ao sitio bem
amado, onde meus caros pães me acalen-
tavam ao seio, como eu hoje acalento meus
adorados filhinhos ; onde eu corria sem
receio pelos prados cobertos de verde relva,
matizados de flores tão variadas na fôrma
como na infinita combinação de cores ;
onde a ^arça real, branca como a neve das
montanhas suissas, passava a meus olhos
encantados com os donaires de uma piin-
ceza em seus salões de festa ; onde o nascer
do sol era annunciado pela sublime alvo-
rada de saudações de um milhão de canto-
res, lindos e innocenres habitantes da fio-
resta ; onde tudo era grande, sentimental,
arrcbâtador, divino !

E quando, ao romper do dia, eu sabia ao
meu passeio hygienico e encontrava, no
meio do boulevard, os carreiros de cócoras,
em torno do fogo que accendiam para fazer
o café, em pleno ar, fumando seu cachimbo
e conversando, muito entretidos, sobre os
altos feitos de seus lares } Oh! á vista de tão
rústico quadro, meu pensamento se subli-
mava e descobria lá nas regiões ethereas
dois thronos, qual mais brilhante.

um caminho firme dum solo movediço,
é permitlido perguntar-se—in peito —
o que haverá por trás d'esses estranhos
phenomenos, cujas manifestações per tu r?
badoras vão atormentar a sciencia mo-
dorna mais que qualquer ou Ira desço-
horta do quo ella se tenha oecupado até
o prosei ii'.

Kiitáo, aquellus que, revestidos de um
caracter scientifico, nos tém vindo dizer
que esses fados não existem, são culpa-
dos de leso-progresso e arautos do ob-
scurantismo.

Diz-se que Salomão ainda terá razão
por mudo tempo, e hoje, como em seu
tempo, elle poderia achar que «nada ha
de novo sob o sol » ; as maiores
descobertas feitas no nosso mundo mo-
derno foram, em seu começo, negadas,
repcllidas, conspurcadas; os maiores
bemfwitores da humanidade foram ridi-
cularizados, perseguidos, antes de serem
sagrados grandes homens (os que o
foram) depois da sua morte. Era pre-
ciso quo a descoberta ( ou antes a redes-
caberia) dos factos expostos deste traba-
lho soflresse a mesma.sorte de todas as
outras, sem o que difficiímonte lhe pre-
stariamos attenção quando chegasse a
sua vex.

E' certo que estas coisas, novas para
nós, vão nos obrigar a reílectir e
ampliam consideravelmente os limites do
nosso campo de estudos da physiologia
psychologicH.

Eis-nos longo da senda traçada por
Sebo jenhauer o os da sua escola. Deve-
mos astimal-o? Por acasodevemos consi-
derar esse philosopho, arauto da melanco-
lia,jcomo o apóstolo infallivel da verdade?
Nunca. E, afinal, não foi elle quem nos
poz em guarda contra elle mesmo? Ouça-
mos antes suas próprias palavras,reedita-
das por um dos seus mais illuslros disci-
pulos: «A verdade, disse Schopenhauer,
não é uma cortozã que salte ao pescoço de
quem a desdenha; ao contrario, é uma
dama tão orgulhosa quo mesmo aquelle
quo tudo lhe sacrifica não pode ter a
certeza do a possuir ! » (1)

E elle a terá possuído ?
E' evidente que os recentes factos que

se tém produzido na ordem psycholo-
gic.i, a começar pelos da suggestâo, fa-
zem singularmente perder terreno aos

(1) nuclmer.—Discurso ]>roferklo por occasião
da inauguração da estatua de Diderot. Paris.

N'um sentava-se o saber— n'outro a vir-
tude.

O saber, porem, de nada vale, ou vale o
mesmo que o fumo. se não é sobreerguido
nos mesmos princípios que constituem a vir-
tude.

E, pois, no meu êxtase, a que me arreba-
tou aquella scena tão sem valor aos olhos
do mundo, eu vi, junto aos dois thronos, a
lhes disputarem o accesso, àquelles pobres
ignorantes, mas limpos de coração.

Sim-sim-slm; pode-se conquistar a bem-
aventurança, vivendo se em meio das gran-
dezas terrenas, mas issoé mais difficii do que
um cego achar uma agulha em palheiro.

Eu vinha todos os dias de manhã passar
por alli, a visitar de passeio o rancho im-
provisado dos carreiros, e ardendo em de-
sejos de ouvir-lhes as conversas.

Um dia. lembrei-me de entrar dentro do
circulo for.nado pelos carros, afim de pedir
fogo para accender o meu charuto, e, uma
vez dentro dafortaleza.não semdifficuldade,
porque o mineiro é desconfiado,achei meios
de travar conversa com os meus homens.

Serviu-me de pretexto dormirem ao relento,
o que poder-lhes-hia causar gravedamno.— Não é assim, patrão, o ar aqui, quer
de dia quer de noite, é muito brando, não
faz mal a ninguém, tanto que a gente, quan-
do acorda e levanta-se, nem espirra.

Reflecti que elles tinham razão ; pois que
a temperatura, n'aquellas paragens, é quasi
invariável durante uma estação. Alem de
que o habito forra aquella gente contra as
influencias das intempéries.

Por alli fomos, até ficarmos camaradas,
e me deram de presente o delicioso fumo
dos seus sertões.

E emquanto conversávamos, a panella
de ferro fervia, assentada sobre três pedras,

| e o sacco de algodão aguardava a água fer-
vendo para dar o café que, não se admi-
rem, ainda não bebi melhor.

Já era eu freguez do rancho, que gosto-
samente visitava todos os dias, com a liber-
dade de ser alli completamente desconhe-
cido, e eis que. em meio de uma conversa
sobre coisas do sertão, appareceu-nos uma
mulher, descalça e mal vestida, parda e
representando ter uns quarenta annos.

melajj/tgsieos materialistas; mas pode-
se dizer quo os melaphysicos cspirilua-
listas tenham avançado?

Façamos algumas perguntas :
Os phenomenos chamados espiritualis-

tas teriam a pretenção de nos dar a
prova material da existência da alma ?
Sabemos que urn escriptor, Emilio Zola,
se não nos falha a memória, disse algu-
res que, se houver um Deus, a sciencia o
descobrirá ; mas o sábio, ajudado pelo
fahirismo ou moderno espnritualismo,
que é a mesma coisa, dirá urn dia com
o poeta : non omnis moriar—( alguma
coisa om mim não morrerá!), demon-
strando a existência da alma humana ao
mesmo tempo que descobrirá a alma do
mundo ?

Já provámos quo o spiritismo e o
fakirismo são uma e a mesma coisa, assim
como a base da religião dos brahmanes
da índia era a evocação da alma dos
antepassados o o estudo de phenomenos
análogos aos publicados tanto por Wil-
liam Crookes como por nós. Deve-se
dizer ainda que os sacerdotes do Bra-
lima um dia se apossarão das nossas
igrejas christãs para transformal-as em
pagodes consagrados ao culto da huma-
nidade posthiima ?

Não ! não ! Tomos confiança na scien-
cia e cremos firmemente que ella liber-
tara para sempre a humanidade do pa-
rasitismo de todas as espécies de bra-
hmanes, e que a religião, ou antes, a
moral tornada scientifica, será represen-
tada um dia por uma secçao particular
nas futuras academias de sciencia.

Quem sabe se não será pelo estudo dos
phenomenos psychicos que chegaremos a
pôr em pratica o famoso « conhece-te a
ti mesmo » que em vão nos pregam ha
alguns milhares de annos, sem saberem
ao certo o quo quer dizer ?

Não importa! Ha factos, não nos
cançamos, de dizer, factos positivos, in-
discutíveis ; Robert Hare e uma centena
de outros os tém trazido a lume; Rus-
sell Wallace, Boulerow e Zollner,
depois W. Crookes e a Sociedade Diale-
ctica de Londres, os tém espalhado á.-i
mãos cheias; nós mesmo trazemos
nosso contingente de observações e de
experiências. Não podemos mais recuar;
os factos ahi estão nos impellindo : em
vão nos debateremos dizendo: «não é pes-
sivel d ; elles nos respondem : « Não !

Entrou e, dirigindo-se a um dos meus
amigos, o Sr. Carlos, disse-lhe com voz tre-
mula: ao menos me dé café, que estou mor-
rendo de fome.

Aquelle «ao menos» feriu-me os tympanos
de um modo singular, maxime vendo im-
mediatamente mestre Carlos erguer-se e
desapparecer.

A mulher, como se nada d'aquillo lhe in-
teressasse, olhou para os outros carreiros
e repetiu o pedido.

Os companheiros de Carlos, tão surpre-
hendidos como eu, deram promptamente á
mendiga café e pão, que ella, parecendo
não sentir fome, foi comendo a olhar para
todos e para tudo, sem aliás fixar a vista
em coisa alguma.

Terminada a refeição, sahiu, como entrou,
sem dizer : Deus te salve.

E' uma pobre louca, disse eu, real-
mente compungido, porque reputo a perda
da razão coisa mais dolorosa que a da vida.

Os carreiros ficaram pensativos, e um
delles disse-me :

Eu conheço essa mulher, porque de
dois em dois mezes venho aqui ; o que não
sei é porque razão Carlos disparou. Só se
é porque vem pela primeira vez, e, reco-
nhecendo que ella é louca, ignora que a
loucura delia é, mansa.

Conhece-a ? perguntei. O que sabe
delia ?

Não sei senão que chama-se Maria,
que o vulgo a conhece por Maria canivete
e que vive n'esta cidade, penetrando em
todas as casas e colhendo aqui e alli o
pão e o vestido. Já me disseram que teve
fortuna, mas que soffreu desastre em ma-
teria de honra, e por isso enlouqueceu.

: Pobre mulher! Não terá pae ou mãe
ou irmãos que a agazalhem ?

Parece que tem mãe ; porem ella não
pára em casa, nem para pássaras noites.

Oorme então por casas estranhas?
Não; leva as noites a vagar e, quando

lhe aperta o somno, estende-se no adro de
uma igreja.

Sahi triste com a apparição da Maria ca-
nivete.

(Continha)



REFORMADOR -- 1900 — Março 1

isto existe ! » ; objectamos com um
«mas. . .» e nos replicam ainda com um
«facto»; e, comodisso Russell Wallace,
«os factos (é preciso ainda pronunciar
esta palavra diante d'aquelles que não
querem ver) são coisas obstinadas.» Ef-
fectivamente, pode-se gracejar durante
uma sessão de academia; os factos se
eclypsam durante algum tempo; mas um
bello dia reapparecem vigorosos,o aquel-
les quo outr'ora não os quizeram ver se-
rão felizes descobrindo-os .manhã.

Errare humanam esl.
(Continua)

J. B. ROUSTA1NG

OS QülTfiO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.
Evangelhos secundo Síatlious, Marcos e Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA
«E* o espirito que vivifica ; n

carne de nada serve :
as palavras que tos digo sao

espirito e vida.»
(João, VI, v. 04).

<sA lettra mata, e o espirito vi-
viíiea.»

(Paulo, li1 epístola aos Corinthios, e. III v. li).
Geneai.ogia de Jesus (aos olhos dos

homens)
(Continuarão)

f AS

N. 58. Dissestes-nos que os espiritos, destina-
dos a ser humanizados eque, tendo fallidomuito
gravemente, para isso, são repellidoa jiara ns ter-
ras primitivas, virgens ainda tia appariç&o do
homem, do reino humano, mas preparadas e I
promptqs para essa nppariç£ò,~tio incarnado. mais
em substancias humanas do que em corpos nas Icondições macho e fêmea,aptos para a procreaçiloe reprodueção. Qüabs são as condições tfeasaa
substancias humanas ?

«São corpos rudimentares... 0 homem
chega á terra no estado do esboço, como
tudo o que se forma nas terrasprimi-
Uvas ; o macho o a fêmea não são nem
desenvolvidos, nem fortes, nem intelli-
gentes ; arrastando-se a custo em seu
invólucro grosseiro e informe, vivem,
como osanimaes, do que acham ã flor
do solo para sua conveniência ; as arvo-
res e a terra produzem abundantemente
para a alimentação de cada espécie ; os
animaes carnívoros não os procuram ; a
providenciado Senhor vela pela conser-
vação de todos ; a fome e a necessidade
de se reproduzirem são os seus únicos
instinetos ; as gerações que se suecedem,
se desenvolvem ; as formas se alongam
e são postas em eslado de prover ás ne-
cessidades que se multiplicam ; — não
temos que vos traçar, aqui, a historia da
creação.»

«O espirito vem habitar corpos for-
mados do substancias encerradas nas
matérias que compõem o planeta ; esses
corpos não são preparados taes como os

dis-vossos, mas os seus elementos são
postos de modo que o espirito os possa
usar e apropriar ; o melhor que podemos
fazer é comparal-osa cryptogamias car-
nudas ; podeis fazer idéa da creação hu-
mana, estudando as larvas informes quevegetam sobro certas plantas, parti-cularmente sobro os lírios, — massa,
quasi inerte, de matérias mollcs ainda è
pouco aggregadas entre si, rojando-so,
ou, antes, escorregando,—os membros
quasi no estado latente.»

«O' homem, eis a tua origem, o teu
ponto de partida, quando o orgulho, ou a
inveja, ou o atheismo, mesmo no centro
da luz,a indocilidade e a revolta, te leva-
ram a fallir em condições que exigem a
incarnação primitiva humana ; nâo des-
viés os olhos com horror ; mas bemdize,
antes, ao Senhor que te permitte eleva-
res os teus olhares para elle e entreveres
a imagem da perfeição nos espiritos lu-
minosos que irradiam em torno d'elle.»

«Ha, aqui, uma instrucçâo seria a dar
ao homem que não visse n'essas incarna-
ções primitivas, ou em sua causa, senão
uma vingança mroz da Divindade.»

«Deus não se vinga. Que necessidade
teria elle d'isso ? Mas a sua sabia previ-dencia põe o espirito orgulhoso, que crê
ser a força do universo, em estado de
constatar a sua fraqueza ; faz como o
pae de familia que, depois de ter deixado
o fllho presumpçoso tentar erguer o peso

nem meios de fugirem.))
«Cada espécie procura a alimentação

que lhe é própria e não se dirige ao (pie
esta fora de seus appetites.»

«O homem, no estado do incarnação
primitiva o rudimentar, não tem mais
inimigos a recear do que a esponja, vi-
clima somente de insectos que d'ella so
nutrem quando chega ao termo de sua
duração material ; mas nem carnívoros,
nem herbívoros, nem nenhuma espécie
entre os peixes e as aves, fazem d'ella a
sua nutrição.n

«No período do desenvolvimento do
homem, em que os carnívoros, o não os
herbívoros, (porque, se a pi-eza nâo tom
um engodo que altraia o caçado?', este
ultimo não atacará)— procuram devo-
ral-o, o homem já não está sem defeza
nem meios de fugir.»

«Nós vos dissemos : «o homem nesse
estado d'incarnaçáo primitiva nâo é mais
que uma massa quasi inerte de mate-
rias niolles ainda e pouco aggregadas
entre si, rojando-se ou, antes, escorre-
gando, — os membros quasi no estado
latente;—as gerações que se suecedem
se desenvolvem ; as formas so alongam e
são postas em eslado de prover ás neces-
sidades que se multiplicam.))

«A matéria segucum desenvolvimento
regular ; os espiritos transpõem os de-
graus sem nelles tocarem, se se elevam ;
ha sempre categorias de espiritos em
relação com os graus de incarna-
ções.))

«Para passar do estado do incarnação
primitiva á forma humana, é uni typo
único em germeii que se desenvolve ;
único, mas modificado em seu desen-
volvimeuto, segundo os meios om que se
acha ; podeis tirar as vossas conclusões
a este respeito da elaboração do espirito
nos diversos reinos : da mesma maneira
que a origem do typo humano sahiu do
limo diluído e fecundado, assim tamhicm
succede.com o principio das primeiras
plantas, dos primeiros animaes.»

«Vegetações microscópicas, se desen-
volvem, crescem e se estendem sobre ou
sob o solo, produzem as suas sementes,
que, transportadas a diversos pontos, sof-
frem as influencias da ferra que as rece-
be, das águas que as regam, dos fogos
que as fecundam,dos fluídos omíim que as
envolvem ;—nascem depois-os typos&ni-
mães, passando igualmente pelas mesmas
transformações,seguindo os mesmos des-
envolvimentos provocados pelas mesmas
causas.»

que vê seu pae carregar, exercita a força
do filho, pondo-o cm estado de a desen-
vol ver pouco a pouco para aprender o uso' 
delia.»

«Essas incarnações, por mais horríveis
que possam parecer, são um beneficio
iimnenso para o espirito fallido. que
deve passar pelas phases o o jugo d'es-a
matéria de que se julgava o senhor, afim
de bom comprehender a sua impotência
e de adquirir, polo exercício o o combate,
a força, a destreza, a experiência sobre-
tudo, que lhe faltavam; ora, o que pune
o espirito é ao mesmo tempo o que o re-
genera ; sem essa terrível provação, íi-
caria vicioso, e o seu poder, se lho fosse
mantido, tornar-se-hia nocivoá harmonia
universal, o que é impossível.

«E', pois, por uma paterna! previden-
cia e om vista somente de seu adianta-
mento meritorio, que o espirito c con-
demnado a soffrer incarnações,que podem
ser abreviadas o atlenuadas ao in.fi-
nito, pelo seu zelo, um-ependimentb o
dócil idade.»

«Nós vos dissemos : «A previdência
do Senhor vela pela conservação de
todos)). As espécies incapazes de se'de-
tender nâo são atacadas de um modopo-
sitivo ; têm os seus inimigos,mas nasça-
tegorias fracas como ellas, e não entro
as espécies que as poderiam destruir
completamente, aolmiido-as sem dofoza

envolvimento material superior ao do
espirito humanizado.))

«O homem não esiá retardado, mas
delido ; sabeis quo é uma retrogradação
physica ; ora, a intelligencia deve açor-
dar nelle, ao passo quo, nos animaes, é
preciso que ella se desenvolva ; im-
porta comprehender bem isto • por ocea-
siao da formação de um novo planeta, o
principio de intelligencia, o principio es-
piritual latente que elle encerra, devo so
clobo?'a)-, se desenvolver, so individua-
hzar, ajuizar de si mesmo ; esse princi-
pio espiritual tem, pois, de passar por
uma serio incalculável de transformações,
para attingir esse alvo ; o espirito incar-
nado, ao contrario, é ròpellido para a
matéria, afim de lhe soffrer o constrangi-
monto, habituar-se a subjugai-a, apren-
dera dominar-se a si mesmo; o o prin-
cipío intelligente, tendo percorrido já
uma certa categoria de estádios, pode, SE
quizer, remontar rapidamente da iníini-
dade, para onde foi repellido, ás espheras
elevadas que deve attingir ; .iá se náo
trata, aqui, do um progresso lento, in •
sensivel, eivando, por assim dizer, o ser
espiritual ; é um trabalho raciocinado,
cujos primeiros elementos estão assimila-
dos e quo se trata de applicar.»

«Para estabelecer uma comparação que
se possa perceber : o espirito que se pre-
para nos diversos reinos inferiores (mi-
neral, vegetal, animal; é como a creança
cujo gerinen se fecunda no seio materno,
so desenvolve, nasce no dia próprio, «se
educa», e attinge a adolescência:; mas,
iiesse ponto, tem uma moléstia terrível
que o torna incapaz, por occasião da con-
valescença, de se recordar da mais pe-
qiiena coisa dos seus primeiros estudos;
já; não sabe pousar os pés para sustentar
o corpo vacillante e transporlal-o de um
ponto para outro ; balbucia sons inarli-
calados, inintelligivois diante dos que o
rodeiam ; os seus autores queridos, os
seus talentos, as suas lembranças, estão
mortos ; mas pouco a pouco a saúde se
fortalece ; a mãe paciente guia os passos
do sou filho, regulariza a sua palavra,
mostra-lheos vocábulos que elle não mais
conhece em seus livros, o reconduz ao ca-
mililio das sciencias que estudara, o a
intelligencia de novo se revela proinpfa-
mente ; tudo é para elle recordação, re-
conhecimento ; julga aprender e lem-
brar-se pouco a pouco; e quanto mais a
saúde se accoiilua, tanto mais rápidos
são os progressos.»

«Assim acontece com o espirito, com o
espirito fallido, cujos progressos espiri-
tuaes estão em relação com os. cuidados
que dispensou ásua saúde moral e quo lho
pprinittein effeCtuar rápidos progressos,
na romemoração dos progressos anterio-
res, quo julga serem um estudo,emquanto
nâo attinge o ponto em que o passado
pode.som inconveniente, se desdobrar aos
seusolhos. Elle nâo pode obter novos pro-
grossos, que então são realmente um es-
tudo, senão quando chegado ao ponto de
onde partira,ao momento em que tombara
nos logares tenebrosos da incarnação hu-
mapa.))

[Continua).
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QUINTA PARTE
CAPITULO III

MEDIUMNIDADES SENSORIAS — MÉDIUNS
VIDENTES E MÉDIUNS AUDITIVOS

«Deveis comprehender porque e como
o homem chega a ter a direcçâo e a su-
premacia sobre o planeta, se bem que,no momento do sua incarnação primitiva'as espécies animaes tenham attingido!
no ponto de vista do invólucro, urndes'

Mediumnidade typtologica
A inodiumnidade typtologica é a facul-

dade que permitte obter, por meio de um
objecto qualquer, mesa ou qualquer ou-
Ira coisa, communicações intelligentes,
por eífuitos de deslocamentos ou pança-das dadas no interior do objecto de quese serve a pessoa.

A explicação d'esses factos é muito
simples no caso das pancadas. Graham
Bell nol-o indicou precedentemente.
Quando o espirito quer produzir um rui-
do na mesa, por meio do fluido nervoso
do médium e do seu fluido perispirital,

forma unia columna fluidica quê lança
sobre a superfície da mesa. Orn, sabemos
quo um raio caloriíieo que incide de modo
intermittonte sobre uma substancia soli-
da, ahi determina sons; logo, é do mesmo
modo que se podo c unprohender a acpão
espiritual dos espiritos, nas pancadasdadas.

Examinemos agora o caso em que a
mesa so desloca sob as mãos do médium
para executar movimentos variados. Ê'
natural suppor, quando se sabe quo os
espiritos podem se materializar, que elles
levantem o movei e lhe imprimam movi-
mentos, do mesmo modo que nós o íaze-
mos. Nâo é nada d'isso, o os próprios es-
piritos vieram nos explicar como operam.
Eis o (pio Allan Kardec diz a esse res-
peito:

«Quando a mesa se move sob as vos-
sns mãos, o espirito evocado combina uma
parte do fluido universal com o qne des-
prende o médium, satura com elle a mesa,
que é a.sim penetrada de uma vida ficti-
cia. Assim preparada a mesa, o espiri to
a impelle o a move sob a influencia do
Srtu próprio fluido, desprendido por effei-
to de sua vontade. Quando a massa queello quer pôr em movimento è muito pesa-da, elle chama em seu auxilio espiritos
quo se acham nas mesmas condições queelle; e, combinando elles os seus fluidos,
chegam au resultado desejado.»

Para que a acção se reproduza, é pre-
ciso, portanto, que a mesa esteja de algum
modo auimali/.ada. Os fluidos necessários
para essa operação são fornecidos pelo es-
pirito e pelo médium, porque este é o re-
servatorio do fluido vital que é indispen-
savel para animar a mesa. Sabendo já
como o espirito manipula os fluidos, osta
questão nada mais tem de obscura para
nós.

A acção é além d'isso semelhante ás
que produzimos todos os dias. Quando
desejamos fazer mover um dos nossos
membros, o braço, por exemplo, o espi-
rito c antes do tudo obrigado a querer ;
a vibração d'essa vontade se iransmitto
ao fluido norvoso, e o braço executa o
movimento prescripto pela nossa alma.
Se, por uma causa qualquer, u fluido
nervoso não circula mais nos nervos, quose esgotam n'essa parle do corpo, a
acção não se pode dar.

No caso das manifestações typtologi-
cas, o espirito é ligado á mosa por um
cordão fluidico que representa o mesmo
papel do systema nervoso no homem ;ambos servem para transmittir a vonta-
de. E' evidente que os factos obtidos são
tanto mais accentuados quanto imqs forte
ó o espirito, o que os dictados jnte)lige||-
tes estão em relação com o grandeadiantamento da alma quo socoiumiinioa
o com a sua aptidão para se servir dos
fluidos.

Estas observações nos pormittem res-
ponder aos incrédulos que se admiram,
quando uma mesa se move, de não poderella sempro responder ás suas interroga-
ções.

Podemos comparar um espirito queage sobre uma mesa com um indi-
viduo operando sobr- um manipulador de
tolegrapho Morso. Se esse operador não
aprendei) p afpl)a|)eto ponvencjoqa} usapjo,
para transmitlir us, tejogrammas, ^qenviará senão signaes inintolligivejs •
mas se, ao contrario, está versado" na ar to
de tolegraphar, o receptor registrará
phrases perfeitamente conipreliensiveia,
Não se deve, portanto, estranhar quoum espirito seja inhabil para so mani-
festar, nas primeiras vezes que se o evo-
ca, o muitas vezes notamos qne essa
inaptidão cessa rapidamente quando se
chama muitas vc/.es o mesmo espirito. E*
preciso (pie o desiiicarnado aprenda o
modo de agir, o n'isso, como om tudo,
necessita de um certo tempo.

Q que dizemos acerca da mediumnida-
de typtologica seapplica iiidistjnctamentq
a todos os gêneros de manifestações de
espiritos. Como so vé, ó tudo simples o
comprehensivol no nosso modo do inter-
pretar os factos, o só as pessoas de jdóaa
preconcebidas continuarão a nos ineropap
do doidos e allucinados.

(Continua)
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CONGRESSO DE PARIS
Gomoçám a nos chegar as primeiras

adhesòes á idéa, ;i, que nestas còlumnas
demos curso, de se fazer o nosso paiz ro-
presentar no Congresso que, dentro de ai-
gnns mezes, se reunirá na capital :.da
civilização curopéâ e que lera do discutir
o fixar sobre bases definitivas alguns pon-
tos essenciáes da nossa doutrina. Como é
natural, partem essas adhesòes de dire-
piores de sociedades spiritas com sede
nesta capital, aos quaes primeiramente
chegou o echo do nosso appello e com os
quaes se acha a Federação Spirita Brazi-
leira cm contacto mais immedhilo. Con-
fiainos. todavia, quo não fardarão as
adhesòes do outros logares, de todas as
partos, ao norte como ao sul do nosso
extenso e formoso paiz, que não se pode
conservarindifibron te o estranho a esse
notável certamen internacional da intel-
ligencia, cujo alcance aílécla proporções
de rara transcendência, por se tratar da
fixação do ponto de vista doutrinário
acerca de questões fundainentacs do spi-
ritismo, como as que vão fazer objecto dos
pacíficos debates.

No artigo magistral que o nosso emi-
ncnlo confrade Gabriel Delanne inseriu
na sua revista, e que tivemos o prazer de
aqui reproduzir, se acha esboçado o plano
de estudo de taes questões, com uma se-
gurança de vistas quo dispensa todo
eommontario e não exige quo sobre isso
insistamos, para qüe fiquem evidenciados
o valor e a opportunidade dos assumptos
escolhidos, que representam parte das
bases sobre que repousa o edifício dòutri-
nario da Nova Revelação. A tarefa, po-
rérn, que alli so exige, de reunir docu-
mentos e testemunhos no sentido do com-
provar, mediante o irrespondível argu-
mento dos factos, a realidade scienfifiea
das vidas suecessivas, para já não falar
de outros assumptos esboçados pelo nosso
illustre confrade, no que respeita á defesa
da nossa doutrina contra os ataques dos
scientistas, habilmente dissimulados sob
a forma de interpretação dos phenome-
nos, não nos parece de fácil execução en-
tro nós, em que pese á competência e á
applicação observadora de alguns raros
confrades que, como um protesto vivo no
nosso meio em quo a negligencia invoca,
para ter curso, o pretexto da influencia
tropical acabrunhadora, se dedicam com
louvável tenacidade ao estudo aprofunda-
do dos factos tributários dos domínios
privativos á moderna psychologia.

Certo, poderíamos, se o quizessomos,
organizar um registro do casos, devida-
mente aufhenticados, relativos á theoria

das vidas suecessivas que vai ser debatida
e elucidada no próximo Congresso de Pa-
ris. Quantos, porem, dentre nós se terão
dado ao trabalho de reunir taes elementos
a par das indispensáveis provas documen-
taes, com a perseverança e a tenacidade
pacientes que requer um trabalho d'essa
natureza, o quantos se resolverão a, cm-
prehendel-o agora, sobretudo, tendo a
mais a vencer a dif-liculdadc do reduzir
tudo isso á forma, pouco familiar em gc-
ral, de uma língua estranha, cuja estru-
ctura, quando mesmo se trate do um idio-
rna, como o francez, com o qual estamos,
a poder de habito, um pouco identifica-
dos, sempre exige maior esforço em ser
convenientemente manejado?— Porque
ocioso ó prevenir os nossos irmãos, a
cujo critério não terá isso escapado certa-
mente, quo as memórias destinadas a ser
lidas peran to o Congresso de Paris, devem
ser redigidas em francez, — condição
tanto mais imperiosa, por todos os mo-
tivos, quanto é a nossa língua na Europa
quasi inteiramente desconhecida lora do
pequenino território de Portugal, que—
esse mesmo — não a conheceria, se
nol-a não houvesse transmittido como le-
gado primitivo.

E' por todos esses motivos que se nos
afigura não poder o nosso caro Brazil
intervir vantajosamente nos debates a
agitar, figurando com documentos do va-
lor, e cm grande numero, a propósito das
questões sobre que taes debates versarão.
Não desanimamos, todavia, de que o spi-
tismo brazileiro, pelo órgão de alguns
dos seus adeptos militantes, venha a
figurar honrosamente naquelle brilhante
comício, mediante a apresentação de uni
ou mais trabalhos vasados nos moldes
traçados por Gabriel Delanne, o nos re-
pularemos felizes se formos escolhidos
intermediários de taes documentos, ácuja
leitura não faltará o prestigio de uma
palavra altamente acatada nos círculos
spiritas da Europa,comoéa do nosso emi-
nente confrade Léon Denis, delegado,
como sabem os loitorçs, da Federação e—-
se annuirem á escolha, como o esperamos,
todos os nossos irmãos—do Brazil spirita.
dependendo aponas a proclaraação oflieial
d'essa delegação, da resposta que aguar-
damos ao convite dirigido em tal sentido a
esse preclaro representante do spiritismo
na França, resposta que— podemos ter
certeza antecipada— não deixará de ser
de amável assentimento, taes são os laços
de fraternal estima que nos prendem ha
algum tempo áquelle grande e generoso
espirito, e tal é também a confiança que
nos inspiram as continuas demonstra-
ções da generosa bondade com que uos
tem elle dislinguido.

Retomando, porém, o fio das conside-
rações que vínhamos desdobrando, ac-

cresceu taremos que, se é possível a duvi-
da quanto ao contingente com que possa
o nosso paiz contribuir para a elucidação
dos debates, mediante a exhibição do ai-
gumas memórias em tal sentido, pelas
dificuldades que pode oílerecer um tal mis-
ter, essa duvida seria inadmissível quanto
á sua adhesão ao Congresso, por meio de
uma representação collectiva de todos
os grupos, aos quaes do boa vontade nos
prestamos a servir de intermediários,
reunindo todas as representações parciacs
que nos sejam endereçadas e encaminham
do-as todas, a um só tempo e opportu-
namente, ao nosso delegado oflieial.

De íaciliina excciu-ão é esse trabalho,
para todos os nossos confrades directores
do grupos o sociedades, aos quaes bas-
tara cingirom-sc ás recominendações (pie
lhes endereçámos no noticiário da nossa
edição de 15 do janeiro, enviando-nos,
redigida em termos breves e simples, a
sua adhesão, á qual nada será necessário
acerescentar, além da nomenclatura dos
directores, quanto possível nos termos
do-nosso mencionado aviso, senão o nu-
mero de sócios de que se compõe o respo-
efivo grupo, podendo, sem o menor in-
conveniente, ser esse documento escripto
om portuguez. Da redacção darepre-
sentação gorai nos encarregaremos,
mesmo por exigir isso maior trabalho, a
quo jamais nos subtrahiromos.

Julgamos ocioso insistir sobre a utili-
dado de se fazer o spiritismo no Brazil
representar no referido congresso, de
cujas vantagens participarão todos os
grupos e sociedades que se quizerem as-
sociar a esse testemunho de solidariedade
com os nossos irmãos d'alem atlântico,
daquella genesosa terra, onde primeiro
echoou a irrupção da nova idéa, operada
na America do Norte, e de onde rápida-
mente irradiou ella por toda, a Europa e
nesta parto meridional do hemisphe-
rio.

E' necessário não desprezarmos este
ensejo, que se nos oílerecc, de affirmar a
nossa existência de agremiações regular-
mente organizadas, e de levarmos ao seio
dos povos civilizados que atlluirão, pelos
seus representantes, ao importante con-
grosso, o testemunho também da nossa
civilização e do desenvolvimento adqui-
rido neste solo abençoado pela semente
fecundissima da Nova Revelação. Sc dif-
liculdades de ordem material nos impe-
dom de enviar a Paris um delegado espe-
ciai, c necessário que, ao menos, pela
voz de um orador e publicista notável,
que supprirá vantajosamente essa falta
de medíocre importância, vá repercutir
no seio dos congressistas a palavra de
solidariedade e de fraternidade que lhes
enviam os spiritas do Brazil, niimairrc-
Vrimivel afiirmação de que não so con-

sorvam alheios e indifibrentes ás con-
quistâs e á marcha que, no velho mundo,
vai realizando atravez dos espíritos a
abençoada doutrina que inicia a nova
era de regeneração e de felicidade para o
gênero humano.

As primeiras adhesòes de que começa-
mos a ter conhecimento são para nós o
alviçareiro indicio de que o Brazil spirita,
pelos seus representantes, de norte a sul,
acudirá pressuroso ao cumprimento d esse
dever, e nos fazem vislumbrar as lison-
jeiras perspectivas de uma colossal adhc-
são a esse magnífico propósito de fazer
conhecido lá fora, no centro da ei /iliza-
ção c de irradiação da propaganda, quando
não os seus trabalhos práticos, que por
emquanto mal se esboçam, polo menos o
numero dos adeptos com que tem visto
se enriquecerem as suas fileiras, dia a
dia, afim de (pio possamos,por semelhante
modo, dar aos nossos irmãos da França
uma idéa do incremento e da extensão
que entre nós adquiriu o spiritismo om
poucos annos. Outro não c o nosso in-
tuito, solicitando aos nossos confrades
directores de grupos a indicação do nu-
mero do respectivos filiados, senão uti-
lizar os dados dessa espécie do recensea-
mento para a breve memória com que
nos propomos preceder a apresentação
das agremiações que, por nosso inter-
inedio, desejem enviar ao Congresso o
testemunho da sua adhesão e do seu ap-
plauso, huma sympathica aflirmativa de
confraternização no ideal commum.

Antes de concluir, devemos assignalar
que, estabelecendo acima para o plano
de trabalhos a enviar ao Congresso a
mesma limitação traçada pelo nosso illus-
tre confrade Gabriel Delanne, no seu
artigo, tivemos em vista as vantagens
da contribuição, no maior numero possi-
vel, do elementos documentaesno sentido
de esclarecer e firmar, sobre bases scien-
tifica.moh.tc comprovadas, o problema,
(pie vai ser posto em evidencia, relativo
ás vidas suecessivas. Quanto maior fôr
o acervo de documentos visando esse
objectivo, tanto mais unidade offerecerão
os trabalhos do Congresso c tanto maior
serviço prestarão, os que os fornecerem,
aos pesquizadoros laboriosos c previdon-
tes, interessados em apresentar diante do
inundo scientifico, que já principia, ora
a se inquietar, ora a se interessar pelas
allirmativas da moderna psychologia, um
respeitável alicerce de factos sobre que
possam fazer repousar com inabalável
segurança as suas theorias victoriosas.

Esse intuito, porém, que desejamos
patentear bem claramente, não excluo a
acecitação de quaesquer outros trabalhos
tendentes a pôr em relevo os phenomenos
observados entre nós, comtanto que ver-
sem sobre factos de verdadeira importam
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ou» o™ o|tar, ou locar, roproduz im- ousa era jatada mal assombrada ou vi-

,„o r"'?!si:si,üis ros «»« SrloSata^ ",as ,l ,;""i,ia ,,ao
caso cie mediumnidade, como nrá>üh rimo .„ ¦ ~
dom os saxofflos . -Ma» ossS Jg veiu „^ SS 

™T l'° '"""^
oçam com sentimento, apreciam 0 tra- que no seu'" dase'" V- 

™-
balho, naosao autômatos. Dar-se-ln-.i.i mnii,,,,. ¦ ,su apresentara-uma
-...,., ..«mihicn- .,,. ."¦'¦¦"" '""lher, a qual passara junto á sua

cia, exorbitando das raias da experimcn-
taçao vulgar, o quo so achem devida-
mente authenficados, tarefa, ao demais,
de fácil execução e que não reclama senão
alguma paciência e boa vontade.

Devemos ter om vista quo em um co-
inicio notável da intelligencia, corno o do
quo nos ocçupamos, não seria licito en-
troter a attenção da assemblèa com a
leitura do documentos que não estivessem
a altura das suas magnas preoecupações,
e a essa circnmstancia não c ocioso acero-
scontur que o raro valor pessoal do nosso
eminente delegado nos impõe o dever de
o não fazer intermediário, alem doinstru-
mento do representação, nos Lermos jáatraz assignalados, senão de trabalhos >.
cujo conhecimento seja digno da int-r- :
prefação da sua palavra sympathica o ' !?S 

da 
?yCho1^^i.reslioi,,!., „• fi ser '"" dos prmepaes objectos de psí.kI,, , ,un,ul cia adiado por uma cercapi stig.ada naquelle grande centro. do século vindouro I dí; tabüas co,n ura* Poria dando para o

Federação Spirita Brázileira
A ,'lll''''"iidadedequofoiaccommettido

o nosso querido chefe Dr. Bezerra de
Menezes, segundo o noticiámos já, deter-
minando o adiamento da assemblèa gorai

prestigiada naquelle grande centro.
Taes são as recommendações que

julgamos dever transmitiu- aos nossos
confrades, emquanto aguardamos o
testemunho formal da sua adhesão ao
Congresso Spirita e Espiritualista que, se
vai reunir em Paris proximamente,
fazendo votos por que essa adhesão cor-
responda á magnitude da causa quo nos "" U<1 aaoü,,1,Jiua S°™
commum e aos interesses doutrinários \T T 

S0 devorhl Pr0CGÜei' * eleição dos
qne vão alli ser debatidos, aos quaes não T^ ?* 

Federaçã0' v0iu <*W ™*
se podo conservar estranho o nosso paiz m'a °S W^proerám taes
em cujo seio a Nova Revelação üio fé- 

' ^J^ "° 
? ^ ^ ,! ^c se ^

cundos elementos encontrou paraaonu- ' 'T ' mQ^9, 9^3»*» * iftl.es
lenta florescência que já oilerecce que 'P° 

* "^ PQÜC0» co»sUt^ndo a
o penhor seguro de unia aurora do'Le T^'0 

'^ "P^0 Ck <N#°«»,
do regeneração, eorapensadora do dias ! 

"? 
T' T 

^ ^"¦^
amargurados quo vamosatravessando i u^n^ ? 

dos estatutos quoHra-
A'oora, pois. iodos os trabalhadores | ; \ 

"T "B *' 
T"*-^ *&».

do boa vontade.e quo a representação do 
"¦ 

n,o s i T 
°' ""'"'"• """"""^

Bra.il spirita no Congresso de Paris soja \&£. ¦ r 
' 

^""W**! lhl W
uraa brilhante aHh-maçao de enUrasias.no, , SSSf^^ 

°S i,,Ulil0S d°
de esperança e de ré nos destinos do novo J^issnnadeterencia pelo nosso
apóstoládo. v-encrando chefe, que o originaram.
-ai-=- ___^_„ Aos aütuaes directores parece ter sido

encontrado o meio de o conseguir, o que

una remmisconcia maravilhosa de uma: arte cultivada em uma existência prece-dento, como ailirniHin os latinos' Musentão porque essa memória tão apuradanao lhes suggore alguma peça queelles nao tenham ouvido cantar ou tocar'Suppomos estar em presença de umacombinação dos dois casos: que os dosin-carnados aciuam sobro elles, utilizando-se dos sontimentos quo elles trouxeramde outras vidas o que nelles estavam ador-mecidos.

dea^SdoS.fgíS- clMM!i r?àm° S™ toil- »,
rios da psyehologia que.aeSSo^v ggS? TlZ,?*' 

"" "^ ^ '
,,.. ...... luju quintal cia lechado por uma cerca '

I'""""'!!, |(llll,U ti Sllclcama, íixando-o muito. D'ahi em diante,todas as pessoas da familia passaram aver a mesma figura, que muitas vozes en-trava nos quartos, desmanchava os lei-tos, atirando ao chão os lençóes, cober-toros o travesseiros.
Outra vez, residindo a familia om Chi-cago, n uma casa que pertencia a umvelho amigo fallecido, estando sua mãocosendo, loi a sua cadeira empurrada até

grande distancia, sem que so visse asmãos quo a empurravam.
Ainda' residindo sua familia em

exterior, o que sempre se conservava le-chada a chave, estavam ello o mais novemeninos, cujas idades variavam de 8 a16 annos, brincando no quintal, quando :
viram a porta abrir-se sem que almiomn ella tocasse.

Náo querendo que os pequenos por alli jso escapassem, uma irmã do narrador Ivem o fecliou aporta; mas apenas se iaella retirando, a porta abriu-se comes-trepilo,e,quando ella voltava para fechal-a Ido novo, apparecou alli uma figura vos- '
tida de branco, que foi por todos vista eintimidou os meninos.

Esses factos de apparição estão hoje sedando por toda parto com espantosa fre-
quencia, principalmente com as creançasos preparados combatentes da grandelueta do futuro,quo lia de lançar o mate-riahsmo o a idéa do anniquilaniento daalma humana, por oceasião da morte docorpo, para fora dos limites do possívelprescrip tos pela razão.

NOTICIAS

ALLAN KARDEC

consiste em se realizar a adiada eleição,
0,11 emnpriincuto á determinação dos es-
fcatutos, com a cláusula, porem, do se ,1 Karde;

No vindouro sabbado, 31, realizará a
Federação Spirita Brázileira, em sou sa
blo. á rua do Rosário n. Mf, unia sessão
commrinorativado 31° anmversario da
dcsinoaniaçáo do nosso mestre Allan

pleitear a reeleição do nosso querido ami
go para o mesmo cargo de presidente, de
cujo exercícioo privou inopinadamentoa
traiçoeira enfermidade.

E! a primeira vez que se dá na Fede-
ração esse facto de uma candidatü-

Duas novas creanças-prodígio acabamde manifestar-se ao mundo, espantando
os mestres o arrastando os pensadores aoestudo dos segredos que se escondem ain-da nos recessos da psychòlogià. São doismúsicos em miniatura de gente, üin d'el-les, chamado ptípin Rodriguex Arriola,conta tres annos de idade e mostrou-sena Hespanha, o o outro tem apenas qua-

Cate. u.ni.msic\ seu, membros; mas hão de convir os
Ha cerca de sois mezes, a mãe de I »cpin, I10SS0S COi,Sücl°s. aos quaes dirigimos este

para impedir que elle lbe revolucionasse aviso> com° lIm instante appello ao mes-acasacomassuasl,rave.ssui'as,collocou-o mo U)mpo, qttoo inovei do nossdprocedNdiante do piano afim de que se entre,i- mehto orca pela su-èstào de „n>eese tirando alli algumas notas. Estando superior 1,11.1111olla no interior, ficou espantada ouvindo p(n°'' 1Illl]^ln ei e sagrado, qual o de
a execução, na sala, de uma bella pecado oüerecenKOS um testemunho solemne domusica. Correu para ver (piem tocava e, al»',eço, em que, por tantos títulos o de-
nino o nn,!rd!; 

°bSerVai' flue <!ni ° mc" U'muS l,T' á(llldle quefankylosado a«orii

mesmo uma única nota. ' ní,Uulu ;l PI0Paganda no Brazil, om ge-Dahi em diante esse menino se tem ' ral' ° áfederação Spirita em particular.mostrado um perito executor do tudo o A assemblèa, por conseguinte foi x- «»-""¦
[nL°UV0 pCa,lltar °U t0Car' Seu ^a- ; marcada para a próxima -cxfa-feira 10 í Vemi"'ü ° eminente orador francez, áííto0 i^:^'^';::m: fs 7 i,o"aà ,Ui **ú *•$$ ã :z^^. ^ • —ve, „„ve
m mãe ao salão Montoo de tódrid I '¦^^ "" olciçâo' so P™«1erá á 

" 
!"„ 

"° S|,"'U'S"'° «" ^ignalados
onde extasiou o selecto auditório ahi re. 

' i"',i"'"' "" •"' '"

Páracssá solemnidade, aflirmativado
aílbcto cultuai quo votamos á memória
abençoada do fundador da nossa doutri-
na, são convidados lodosos spiritas quea esse testemunho de solidariedade e de
gratidão desejem so associar.

Terá começo a sessão ás 7 horas da
noite.

Conferência cie Léon Denis
Tolhidos pela exiguidade de dimensões

da nossa modesta folha, quo nos náo fa-
culta o suficiente espaço para attender
^ todas as necessidades da propaganda
por este meio, temos involuntariamente
retardado a publicação da inspirada con-lerencia «pie, 110 salão do Grande Oriente
da França, produziu 110 dia 1.° do no-vembro o eminente orador francez, á

leitura do relatório annual eá prestaçãodas contas da tliesouraria.
A importância dos assumptos dispensa

a insistência pelo comparecimento de to-dos os confrades filiados.
--?,#?..__—

O Sr. W. .1. Erwood narra o seguinte
que aqui resumimos, em The Proqreàsive Thinkcr, de 17 de fevereiro ¦

Fraellomuitojovon, quando foi com

!É;íraind° varia^Casde não pequenaumiculdade.

sem SÍ!S 
ÍlU?',GSS:uilG (-í que < He próprio,

• nes SP-tar Cü,n üs ãpplausósid^
ymtes.parece ser um d'cllese ao termi-liar cada poça, grita enthusiasmado— üravo ! bravo ! repita'

O outro menino ainda tem a particuh-ndade de sercego.denascenÇa. Cecilcome-çou a tocar piano na idade de dezeseís 1 1 , .1 •mezes. Aos doisàiiiios já elle assumb™ Z ,í 
° umiU\^»n, quando foi com

Wí^í?S:toea„do'c«dííerS*éSa^i^lr W®* ^adeimdj .,„nos h,ranos o eantos populares. Tudoque I era uVa %^Z££tâ2?*!*> 
"T 

T 
"'"^ reáuDlida «™>^ O queda fnduna. Essa portanto, so vai ler, não sendo a repro

Desobrigando-nos hoje d'esse gratocompromisso, espontaneamente contra-
hido, para o que nos soecorremos dascolumnas do nosso collega La Tribuno
Psychiquc, não o faremos, todavia, som
manifestar o nosso pezar por não poderoflcrecer aos lei 1 orce ..... 1 • 1ua 'piores, na opulencia da
sua forma arrebatadora, a oração com-
Plcta do notável propagaiidista, da qualo mencionado collega não reproduziu
mais quo uma resumida summula. O que,

ducção integral steiíographica da conto-
i-encia do nosso illustre coutVade, está
longe de poder suscitar a profunda im-
pressão enthusiastica que produziram na
numerosa assemblèa os seus conceitos
eminentemente raciònalistas o communi-
cativos, atravoz das roupagens scintilan-
tes do seu estylo íimimente litterario,
mas em todo caso dará uma idéa apro-
ximada do que foi essa solemnidade, cm
que o inlemeralo apóstolo da Nova Re-vehição se viu uma vez mais acclainado
do um modo verdadeiramente friumphal
por um publico de escol, ao ponto de sesentir obrigado a voltar á tribuna paraagradecer esses applausos, repartindo-os
modestamente com o seu nobre coinpa-
nheiro de gloriosa jornada, o illustre es-
criptpr Gfabriel Delanne.

Eis em que formos descreveu La Tri-
bune Psy chique a memorável festa :«A conferência aimunciada pelo Sr

j 
Lopn Denis realizou-se, no dia ln. de

: novembro, nu salão de honra do Grande! Oncnte da França. F sabido que não sotrata do uma conferência isolada, masde uma excursão que se vai continuar
pelas cidades do Bruxellas. Anvers Lie-
ge, Charleroi, Bordeaux, Tolosa, etc.A sessão foi presidida pelo Dr Mou-tm, presidente da Sociedade. TomaramJogar ao lado do orador os membros doconselho administrativo, o general Fixo general Amade, muitos represeíifantesda imprensa, entro os quaes o Sr. GastoulUery, etc. Desde cedo a sala ficou repletado sorte que muitas pessoas foram obri-

gadas a retirar-se, por não terem podidoobter collocacáo, mesmo de pó.O Sr. Léon Denis, tomando a palavradvt que o dia é perfeitamente escolhido
para so tratar dos mortos e que, na, épocado sccpiismo em «pie vivemos, ó útil re-cordar repetidas vezes aos esquecidos queexiste um mundo de Alem. A religião
perdeu o seu império sobre as almas opositivismo tornou áridos os coraçõeso diante dessas desolações cabo pergun-tar do onde virá o soecorro para libertarnossos contemporâneos da lepra do ma-terialismo.

O spiritismo, com os seus methodos deprecisão e o esperado Salvador. Aos „uo«ao so inclinam senão perante o factobrqta, elleoílorece uma extraordináriavariedade de provas, desde as casas malassombradas até ás apparições matéria-1 zadas, passando por esses dictados me-diummeos quo ultrapassam notavelmenteas faculdades dos médiuns
o orador nos refere detalhadamente ahistoria de Hermanco Dufau, que aos 14annos escrevo a historia do Joanna d*Ai-ccomo o feria feito um abalisado Listo-nador ; essa outra historia, tão demon-strativa, de um joven niccanico que ter-mina o romance de EdwimDrodá dei-xado inacabado por Dickens, eassignalaas photographias de espiritos obtidas

por sábios de primeira ordem, como Al-rodo Russel A\rallace, Crookes, Aksa-kol, etc So a ignorância, portanto, oua ma le da parte dos nossos adversáriosos podem mduzir a pretender que a so-breyivencia nâo está provada de ummodo scientifico.
Em Ayignon, refere o orador que foitestemunha de um facto do identidadecuja simulação era impossível. \0 sCU

grupo em Tours, constata quo innume-<s individualidades do espaço se comniu-
vS'J,30l?SSeUS 

,m!fIil,,,s' ™* uma talvariedade de caracteres e de linguagem
Que os mais perfeitos artistas não o po-deriam um lar. l

Eia despeito dessas numerosas provascomo o acolhido o spiritismo ( — Essanobre doutrina, que não prega senão â
pohdanedade o o amor, encontra pelaiironia os ódios eolligãdosdos positivistasuos materialistas o mesmo dos espiri-tuahstas do todas as religiões.
Jlas 

a ironia, a injuria, o anathòmaliada podem contra a soberania da sua
! lorça. A verdade se impõe de um modo

ís *¦'•••
1
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irresistível, o os seus adeptos, quando
provocados, sabem levantar a luva. E'
Aksakoí reduzindo Iíartmann ao silencio;
Gardy refutando Young, c Chiaia provo-
cando Lombroso ao estudo, etc. E'corto
(pie actualmente já náo negam os factos ;
mas delles procuram tirar conclusões
di/Ierentes das dos spiritas.

Em vão se obstinará a sciencia, nos
seus envelhecidos niothodos; dia virá em
quo será forçada a render-se á evidencia
o a enveredar pelo sulco traçado pela
Sociedade Dialectica de Londres, porWallace, Crookes, Lodgc, Myers, Dalo
Owen e tantos outros. Se so recusa a nos
acompanhar a essas alturas em que es-
plendo a immortalidade, será então tuna
vez mais do seio do povo que partirá o
impulso libertador, e tal como o chris-
tianismo, propagado pelos humildes, a
gloriosa certeza da vida de aleiri-tumulo
ha de alcançar, um a um, todos os paizes
civilizados, abrindo caminho atravez de
todas as almas rectas e puras que não
ambicionam senão a posse da verdade.

Passando em rápida vista as objecções
dos nossos adversários, o Sr. Léon Denis
estabelece que a suggestão, a transites-
são de pensamento, o desdobramento da
consciência, operando-sc som sciencia do
evocador, não podem se applicar a todos
os casos,e que essas hypotheses são falsas
quanto á maioria dos phenornenos ob-
sorvados. A natureza diabólica das ma-
infestações não poderia ser tomada a
serio hoje em dia, porque o pensamento
humano já se libertou efesse espantalho
di! remotas épocas. Isso não passa de
um pretexto para dissimular o embaraço
dos padres, pois quo o christianismo ó
precisamente baseado sobre factos seme-
lhantes aos que agora se observam.

Na segunda parte da sua conferência,
o orador expõe o papel do spiritismo no
ponte de vista soieiililico. Mostra que o
seu fim ó nos fazer conhecer melhor a
nossa natureza intima e orientar o nosso
espirito no sentido de un. ideal supremo
que parece ter sido cclypsado aos nossos
olhos, absorvidos quo vivemos nas
pesquizas terra á terra. Demonstra o
caracter hypothelico da pretendida re-
velação divina, a (piai não se baseia
senão em textos obscuros e, na maior i
parto das vezes, falsificados, o spiritis- !
mo,ao contrario, toma como base o facto j
scientifico,sempre verificável,edemonstra |
que a alma é a verdadeira realidade; elle

(-10)
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No dia seguinte, quando os raios do sol
começavam a domar os montes que cn-
sombram a valia onde os velhos mineiros
plantaram a cidade, e os passarinhos, refu-
giados no pomar do asylo, á falta de mattas
e florestas talvez uma légua em torno, já
modulavam seus simples hymnos ao rei
supremo de toda a natureza, eu sahi de casa,
no empenho de ver romper o dia, do
morro da Forca, em cujo cimo edificaram a
igreja do Bomfim. donde se devassa toda a
cidade e, longe, muito longe, as habitações
ao redor.

Aquelle templo não tem a recommendalo
senão a posição e a antigüidade, tendo sido
construído com paredes de taipa, e tudo o
mais em relação.

Fazem-lhe ainda companhia, após os lon-
gos annos, dois pés de coqueiros, já cara-
quentos, mais amigos ou mais fortes que os
que formam, segundo a tradição, uma ala-
meda çlo planalto do morro ao sopé, onde so
encontra a igreja de S. Francisco de Assis.

Fffectivamcnte j^ozei momentos deli-
ciosos, lá das alturas do Bomíim, não só
por assistir d'alli ao aci >rdar da vida dos
campos, tão rica de episódios bucólicos,
como por vcv igualmente o despertar da
cidade, linda c preguiçosamente.

Quando voltei, cheio d'aqucllas doces
emoções, encontrei os meus amigos carrei
ros no seu posto: fumando do cócoras seu
cachimbo, em como da panella posta ao
fogo sobre tampes de pedra.

doscerra aos nossos olhos os nossos ftitu-
ros destinos o nos conduz para Deus, pelaliberdade e pelo amor, em logar de nos
submetter ao jugo da superstição e do
terror. Que puder do convicção traz
comsigo essa doutrina, tão popular
e tão accessivel a todas as intel-
ligencias ! Ella assignala um marco na
eterna sonda do progresso. As grandes
vozes inspiradas do Davis, do Allan Kar-
dec, do Stahiton Moses, nos provam que
os grandes espíritos do Alem so comum-
nicam comnosco e, a despeito de todas as
perseguições, amparam a inabalável enor-
giados qiie collocam a confiança acima
dos horizontes da torra.

A historia nos attesta (pie os povos
evoluem progressivamente, e o spiritismo
nos ensina quo nós somos os mesmos
seres quo vivemos no passado. A crença
nas vidas suecessivas faz desapparecerem
os prejuízos de castas, de época o, do pa-
Iria. Em definitiva, somos os cidadãos
do universo, que ante nós desdobra as
suas perspectivas insondaveis.

A alma se purifica passando por esses
cadinhos que a devem desembaraçar das
lias que a maculam, e todos, nos pres-
tando apoio mutuo, nos elevamos lenta-
mente, mas com segurança, para as feli-
cidades futuras. Auxiliemos esses grandes
antepassados que por nós trabalham;
não repudiemos essa nova distribuição
de graças que prudentemente nos o feita,
e veremos então a humanidade avançar
a grandes passos para os seus novos
destinos, regenerada por uma fé pura,
forte o inqüebrántável.

O orador foi repelidas vezes interroni-
pido pelos <i bravos! » dos assistentes.
Sen lia-se que a sala inteira se achava
subjugada pelo encanto da palavra tão
impetuosa, tão eloqüente e tão persuasi-
va do Sr. Léon Denis.

Posto que so tivesse otlerecido a pa-
lavra aos contradictores, ninguém julgou
dever acceitar o repto. Esta simples
constatação attesta a autoridade adqui-
rida pelo spiritismo.

Depois d'essa bella peroração, o Dr.
Moiitii), em nome do conselho adminis-
trativo, agradeceu ao auditório a bene-
volento o sympathica attenção com que
não cessara de escutar o brilhante após-
toio do spiritismo, agradecendo igual-
mente do um modo caloroso ao Sr. Léon
Denis o ter se dignado iniciar, assim, cm
Paris a serie do conferências que em-

O seu companheiro Carlos? perguntei.
Já tiveram noticias delle?

Aquelle que me disse conhecer a Maria
Canivete, olhou me, pesaroso, e respon-
deu :

Voltou á noite e foi-se pela madru-
gada. Veja que o carro d'elle não está ahi.

Nem uma palavra sobre o caso da vespe-
ra, sobre as relações de Carlos com a Maria
Canivete !

E, no emtanto, eu estava realmente intri-
gado com o tal caso.

Havia, porventura, alli sobeja matéria
para um romance, em que pudesse eu en-
treter as horas, emquanto as levasse ociosas,
em S. João d'El-Rei.

Foram-se os meus carreiros, sem me re-
ferirem o mysterio, que bem percebi ter-lhes
o Carlos revelado.

Fizeram bem, e cada vez mais os julguei
dignos de estima e consideração, nestes
tempos em que a honestidade de caracter
está desterrada da alta sociedade.

Muitas vezes encontrei, no seu triste li-
dar, a Maria Canivete, e nunca encontrei
quem me dissesse quem era e porque vivia
assim.

O meu amigo Estevão, um octogenário,
que ainda percorria os sertões a cavallo e
que se alleiçpou, porque eu lhe comprava
©vos e gêneros na casa commércial de um
neto, fez-me cahir das nuvens, contando-
me um dia a historia simples da pobre
mulher, em que eu julguei ter encontrado o
protogonista do meu drama de sensação.

Maria Canivete possuiu uns cobre-, que
recebera por herança de seu pae, e vivia
com sua mãe, sem grandezas, mas sem
privações.

Fez-lhe cócegas um rapaz (certamente o
Carlos), que tirou-a de casa, gastando-lhe
os cobres e abando ;ando-a.

Ella amava, e, vendo-se sem fortuna e
sem amor, não teve forças para resistir ao
abalo e íicou apatetada.

Era uma historia muito commuiu pata que
a levasse eu a altura de um romance.

Fiquei, pois, na situação de quem sonha
com um tnesoürò enterrado e, correndo ao
logar, só encontra carvão,

prehende este anno, tendo em vista dila-
tar o campo de cultura das nossas idéas,
para maior bem da humanidade, o o ter
finalmente sabido conimunicar ainda a
todas as pessoas, que reputaram ao mes-
mo tempo um dever e um prazer vir es-
CLitál-o, como que uni pouco da ardente
ehamma que o anima a. elJo próprio-

nam
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beijava. Ella fitou-os com certo ar de
tristeza, dizendo : preciso vos beijar em-
quanto tiver lábios para o lazer, o abra-
çar-vos emquanto tiver braços para vos
estreitar, porque em breve tenho que
voltar para o céo ; somente poderei
estar comvosco cm espirito, c nem sem-
ire podereis saber quando venho, e noir;

Tendo então a assembléa sublinhado posso vos acariciar como o faço neste
com Ireneticos applausos esse elevado
testemunho dosou reconhecimento, o Sr;
Léon Denis julgou dever retomar a pala-
yra para dizer que o cobriam do muitis-
simas flores e que elle se permiti/ia ro-
nuneiar a uma parte dtelías, que eram
merecidas pelos que, (.-orno o Sr. Gabriel
Delanne, sabem lambem, mediante um
labor, tão esclarecido quão perseverante,manter alto o firme e desdobrar ampla-
menu.! o pavilhão do spiritismo, cujas
bemiazejas dobras estão destinadas a
abrigar e proteger, em pouco tempo, a
grande maioria dos seres civilizados.

(Novos applaúsqs prolongados.)Elje terminou assignaJando que o Sr.
Gabriel Delanne, de rosto, deve por seu
lado emproliender próxima men te uma
excursão de conferências que compre-
heuderá quasi o niesino itinerário que a
sua.»

FACTOS
Um caso celebre

CURA DE LOUCURA PELO SPIRITISMO

(Traduzido do Re/igio-Philosophical
Journal, de Chicago, pelo Dr. Antônio
Costa)

[Continuação)
A Sra. Alter, em 16 do abril de 1878,

escreveu acerca de Maria o seguinte :
«Nossa angélica irmã diz quo cm

breve retirar-se-ha d'entro nós, mas que
estará muitas vezes comnosco ; que Lou-
rença é uma excellento- moça, que avó
quasi diariamente, e (pie de dia. para. dia
vai melhorando. Oh ! as lições que nos
são ensinadas são beijos thesouros do ra-
ros diamantes; são estampadas em nosso
espirito tão firmemente que será mais
fácil que passem o céo o a torra úo que
umjótaou um til serem esquecidos. Tenho
aprendido tanta coisa bella e elevada que
não o posso dizer. Calo-mo. Ha dias, es-
tando Maria a acariciar os pães,
ao ponto de levemente faligal os, eslws
lhe perguntaram porque os abraçava e

Não importa. Este mundo é das illusões
e das decepções.

Continuei o meu viver de ocioso, distra-
hindó-me em estudar os costumes d'aquelle
povo e em visitar os sitios mais aprazíveis
de sua cidade e dos contornos.

EmS. João ha ricos c pobres, como em
toelo o inundo; mas os pobres vivem do
trabalho, e o trabalho, quer lhes dè muito,
quer lhes dè pouco, chega para satisfazerem
suas necessidades c para uma maior ou
menor reserva. Não vi um pobre a esmolar!

Chamei um trabalhador para capinar c
plantar minha chacarinha, e, cm conversa,
soube que o homem era proprietário de duas
bem boas casas na cidade.

E' a tal coisa, de nunca se: gastar tudo
quanto se ganha durante o dia.

Também, favor (pie custe dinheiro, aquella
boa gente não sabe fazer.

Amável, obsequiadora, mas usuraria em
extremo. '

Visitei a casa da Câmara, em cujo pavi-
mento térreo è a cadeia.

E* um grande edifício de boa apparen-
cia, onde existe uma bibliotheca completa-
mente abandonada.

Fui ao mercado, creudo de novo c. por
isso, não valendo nem o nosso do largo da
Se.

Por uma bella manhã, transportei-me a
cavallo ás Águas Santas, ao pé da serra de
S. José e distante de S. João uma légua e
um epiarto.

Fica n'urn sacco da serra aquelle sitio, c
não tem senão unia grota, pída qual corre
um ribeiro! que pode se chamar làcrimal».
E' delle que se tira a água para o uso das
casas do pequeno povoado, que não conta
senão umas dez, cujos proprietários alu-
gam-n'as a tanto por dia.

Dois banheiros, bem arranjados e encer-
rados em casinhas fechadas, recebem a
água corrente de duas fontes .uedicinaes

A água é bcmi-thcrmal, e creio que ma-
gnesica a de uma fonte,e sodica a da outra.

Os doentes bebem a água c banham-se
nella.

momento, oh ! Quanto vos amo, a todos
vós !»

Em 7 de maio, dia cm que escreveu a
ultima carta, Maria chamou a Sra. Rolf
a um aposente particular, o alli, banhadu
em lagrimas, lhe referiu que Lourença
Veniium ia voltar. Parecia muito triste y
não podia dizer se ella vinha para ficar
ou não ; se, como julgava, vinha para
ficar, ella precisava ver Nervie, o Dr. Al-
ter e Al lio e despedir-se d'elles. Sentou-
se, fechou os olhos o om alguns momen-
tes deu-se a troca o Lourença teve
certeza, da posse do seu próprio corpo.
OJhanclüdurameiite em torno do aposento,
perguntou com anciedade :

—Onde estou eu ? É' a primeira vez
que aqui venho !

A Sra. Roflt. lhe replicou :
— Estás em nossa casa e foslo trazida

por Maria, afim do curar o leu corpo.
Ella gritando disse :
—Quero ir para casa.
Perguntou-lhe a Sra.RotTse não podiaella ficar até que süa gente mandasse

buscal-a.
—Não, disse ella.
Interrogada se sofiria de alguma dôr

no peito, (isso se clava durante o período(-m que Maria sofii-ia dores no lado es-
querdo do peito e estava continuamente
passando a mão e comprimindo-o), res-
pondeii :

—Não, Maria era quem sofiria.
Passados uns cinco minutos fez-se

novamente a troca, o Maria se apresen-
tou muito alegre, por lhe ser permittido
voltar, c recordou, corno tantas vezes
fizera, a canção favorita da sua primeirainfância : «Viemos, irmã Maria».

A moça parecia compenetrada de todo
o aílécto natural que urna filha e irmã, de
sentimentos delicados o gosto cultivado,
se suppòe possuir, depois de uma ausen-
cia cíe doze annos, o teve muitas vezes
occasião de o demonstrar por expressões
ternas e palavras meigas.

Quando em passeio com a Sra. Alter,

Isso, porém, não é a causa miraculosa
das curas epie alli se obtém.

O maior bem provém das águas do ri-
beiro, que se bebe em casa e de que se
faz uso na cosinha, as quaes são arseni-
cães.

(iostei tanto d'acpielle local, verdadeira-
mente selvagem, mas de um ar tão fino
como puro, que removi meus penates paralá.

Regalava-me com os passeios pelos mor-
ros c fazendolas visinhas .

De manhã c de tarde sabia a fazer aquel-
les passeios, e—obrado clima ou das águas,
ou de ambos— cm pouco tempo eu, minha
mulher e filhos nos senlimos reconstituides.

Também concorreria a alimentação, queconsistia em soberba carne de vento, do
sertão, angu de milho e leite, mas leite de
fazer coalhada com uma pollegada de nata.

Era uma ociosidade; mas eu, que sempre
repelli a ociosidade, rejubilava-me alli,
como se tivesse encontrado o meu paraísoterrestre.

Quando me lembrava da cõrtc, sentia
como uma nuvem pesada a passar-me pelocérebro.

-- Que vida egoistica ; mas que alegrias !
Nem dos meus bons amigos, quasi, me

lembrava.
Martim, o meu caro, bom c infeliz Mar-

tim, quando me vinha á lembrança, era um
pesadelo que me ainofmava.

Júlio mesmo, apezar de suas felicidades,
pois que fora eleito presidente da câmara
dos deputados, não me vinha senão muito
raramente ti lembrança.

Ku vivia só para mim: í
N'èsse estado d'alma, tendo ido á cidade,

recebi uma carta de Júlio, em que elle me
dizia :

«Coagiao t
tenho de ir ;

solicitação de um amigo.
João, para operai um fa.»

zerideiro do sertão, que abi se acha. Sinto
prazer, p rque vou abraçar te. Prepara-me
um commodo, que lá estarei no dia 20 do
corrente.»

[Continua]
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como a chama va; dizia ] tps classes que observavam, o as «lindas
I creanças» atlraliiivdodhes sobretudo a

atlençno, Afaria pareceu tO|n(ii'eni sóiis
braços mui pequena e gentil creança,
dizendo :

sua irmãNervii
ella :

— Norvio, miiilia iinica irmã, põe o teu
brtiço sobro mini, ou ontào abraça-me o
vamos dar uin pequeno passeio polojar-
clirii ou pela alameda, porque nao posso
estar comtigo por muito (.empo, e quero
aproveitar todos os minutos do que pu-
der dispor.

Quando a Sra. Allor lhe perguntou
quando o parti onde ia, ella respondeu-
lho quo os anjos diziam-lhe quo ia para o
céo, mas não sabia quando, exclamando
ainda :

—Oh ! como quizora que vivesseis
aqui om casa conmosco, como faziois
dantes, quando ou aqui estava !

Ella pensava muito no Dr. Alter, ma
rido do sua irmã,o diflicilmenlo occultiiva ;
a idéa de quo Ncrvio fosso casada c já
tivesse uma família ha dez annos. Dizia
que, no penetrar n'aqucllc corpo, soílreu ;
do mesmo modo que lia doze aunos
quando eslava na terra ; (pie lhe parecia I
tão natural aquelle corpo, quo so aíígu- ;
rava ter nascido com elle, entretanto
quo nâo podia fazer com elle o que do^o- \
jária. A principio não pareceu compro- I
hender quo náo fosse aquelle o seu
próprio corpo ; foi necessário (pie os
anjos lli-o explicassem e ella recebesse
informações o instrucções de seus pães,irmãos e amigos ti-esse respeito. Tão
natural lhe pareceu isso, depois do
conhecer todos os factos, que ella mal
podia perceber que não fosse aquelle o
seu corp.i original, nascido havia pertodo trinta annos.

Conversando com o escriptor (Testas
linhas acerca da sua primeira vida,
pediu-lhe para golpear o braço, como alli
outrora ello propuzera, e lhe perguntouse nunca tinha visto o ponto em que ella
o fizera. Recebendo uma resposta nega-
Uva, começou a levantar tis mangas como
que para.exhibir a cicatriz, mas de súbito
susteve o movi men to, como se um pensa-monto rápido viesse lhe dizer «não ser
aquelle o braço, mas sim um outro queestava na terra», o contou onde tinha,
sido enterrado, de «pio modo vira proce-der-se a isso, (piem estava em redor,
como o sentiram, etc., mas que ella
náo se sentira mal.

Eu ouyi-a contar ao Se. HolY, o a
amigos presentes, de que modo cila lhe
escrevera uma carta, ha alguns turnos,
pela mão de uni médium, dando nome,
tempo o Jogar, e também, por meio dè
pancadas e escripta, por um outro
médium, dando também a época, nome,
logar, etc, etc., factos confirmados
pelos paos. Ouvi relatar um passeio no
campo, ha cerca de vinte annos, com
cavalheiros, dos quaes dois se lembravam
perfeitamente'.

En: um d'esses bellos momentos em
qne ella se esquecia de tudo o que a cer-
cava, parecendo estar cm um êxtase feliz,
ifuma uniformidade graciosa c perfeita-monto normal de maneiras e ad emanes,
com os sentidos aguçados, foi ao céo,
como se expressava, em companhia, do
uma outra moça om idêntica condição,
cujo nome devo so oceuliar até quo a
admirável historia que ella está fazendo,
possa tornar-se publica com consenti-
mento geral. Viram e conversaram
acercadas bellas scenas que solhes auto-
lliavam, apontando indivíduos e no-
meando-os, assim como indicando pareii-tesco, historias,factos, etc, descrevendo
logarcs o oceurrencias.

Maria indigilava e descrevia alguns
com títulos do realeza, como Maria,
minha da Escossia, Henrique IV, rei doFrança,eoulros de igutil jaez,desenvolveu-do uma lição histórica e biographica,rica
de conhecimentos o acquisições na vida
espiritual. Então, inclinando-se e a joo-Ihando-sc, do mãos postas, as cabeçasunidas, como na mais intima o solemne
devoção, ficaram ouvindo cm silencio
por algum tempo, depois levan taram-se,
o a moça, cujo nome 00^^0108'
disse ;

—- Elle veiu abençoar-nos, não éMaria, — este anjo bello o luminoso ?
Depois de conversarem sobre diffcren-

7.P.V ainçla : — Nada interessa tanto á
humanidade ; portanto façamos âppqilo
á boa vontade sórin e sincera, dos liem
intencionados ; pela nossa parlo nos col-'ocamos á disposição dos pensadoreso—Esta o a irmasinha de Nervi.-Como dos homens de iniciativa dispostos a

nníi-nn n K«ll.. I 1\f*.. *parece ser unimeiga o bella ! Não
lindo anjinho í

A outra, com voz branda, disse-
lhe :

-De facto; mas parece-me que elles
são por demais puros para serem tocados
por seres como nós.

17 p.assado algum tempo, a cruáiíçn
foi cuidadosamente entregue aos cuidados
dos anjos.

A Sra. Alief, quo estava presente, o
a quem recentemente morrera uinticrean-
ça, sangrando-lhe, portanto, ainda o
coração, mostrou um immenso interesse
por toda essa seena, tão sensibilizadÒr;i
c improssiva que delia nenhuma de
scripçâo poderá dar idéa.

(í 'ontinüa)

Experiências do Di'. Paul (Mbie
CONCLUSÕES

Digamos, pois, tudo quanto pensa-
mos : esses plienomenos surprehenden-
tes, inexplicáveis, em comparação com o
pouco ipie sabemos, não demonstram de
modo absoluto (pie n morte ponha em li-
herdade o cü consciente ; mas observe-
mol-os deporto,estudomol-os,busquemos
;i sua razão, experimentemos e, ao fim das
nossas pesquizas, se acharmos qualquer
coisa que seja, mesmo «espi ri tos», pro-
clamomol-o alto e bom som.

Pola nossa parle estamos decidido a
não deixar passar uma oceasião de pro-curar a verdade e de lornal-a conheci-
da, se como pensa Schopenhaner, tiver-
mos a felicidade do a possuir um dia. I'','
o nosso dever; o interesse da humanida-
de nol-o impõe.

O exemplo dos brahmancs ahi está
para nos ensinar que ha mais perigo om
oceuliar a verdade, quo om fazel-aco-
nheeida. Elles quizeram guardai-a parasi, velando-a sob ;t Capa da ficção, mas
embruteceram o povo ; a ficção tornou-
se tão espessa em torno da verdade, queelles mesmos não mais a conheciam o
foram por fim allingidos lambem poloombrutocimento geral que era obra sua.

Se, porém, é salutar fazer-se conhe-
cor a verdade —com a circumspecção exi-
gida : a alegria atemoriza— será bom
([ue todo o mundo se mova parti procu-
ral-a ? Náo o achamos prudente, om thoso
gorai, mas é sobretudo om matéria de
psychismo experimental que so precisa
ter cuidado. Logo om principio, no in-
teresso mesmo da verdade, não convém
que os novos se metiam a estudar um
assumpto tão delicado ; convém! aocóii-
trario, que os já iniciados os aconse-
lhem a nao praticar o spiritismo experi-
mental. Com effeito, é preciso ser-so de
boa tempera e estar seguro dos seus an-
tecedenles hereditários, sob o ponto de
vista cerebral, para não se perder a razão
com esse arrojado vóo, maxime se aba-
lançando a perturbadores diálogos com o
invisível. Entretanto, numerosas famílias
brincam com o fogo dessa, loucura, e
«evocações)) se fazem diariamente diante
do creanças; quando não so tis obriga,—
coibidas ! — a lazer parte do «circulo
mágico !»

Em todos os tempos, desde os brahma-
nos até os iniciados da kabbala, os ho-
mens que se occupavám dessas coisas mys^
teriosas pròhibiam formalmente sua pra-tica áquel] es que signaes certos não do-
signavam como capazes de resistir ás
terríveis emoções qüeclláspòdom causar;

E' dever nosso assignaltir o perigoinhorente ás experiências do psychismo,
com as quaes se joga, entretanto, sem
desconhecer os grandes riscos que so
Corre.

E mais conveniente que se forme uraa
sociedade para estudar esse «novo ramo
da physiologiapsychologicai), para quesaibamos o mais depressa possivel o quodevemos pensar a esse respeito, quo podeser de grande alcance. Náo receamos di-

limiar as bases de uma associação cujos
meios do investigação baliram na collocti-
vidado unia força por muitos titulospo-
derosa.

As observações que fizemos, nosdiver-
sos meios a que nos conduziram as no-
cessjdades deste estudo, nos forçam a de-
sujar a formaçáa do uma sociedade como
a de ipio talamos, pois que dessas obser-
vaçòes reSUlta ti convicção do que, se a
luz não se fizer logo sobre os phenome-
nos, mjssteriosos mas perfeitamente na-
turaes, a nosso ver, que estudamos, de-
vem elles ser novamente explorados. «So-
remos invadidos por um descarado char-
lafanismo que, apezar do apparehte

i scepticismo da nossa época, cerceará
os arrojos da credulidado publica. Temos
milhares de provas do quo avançamos;
ha já mu começo do execução d'essa ver-

; gonhosa exploração (pie promotto tristes
I resultados parti o futuro, se os homens
| sérios náo in tenderem,

A'obra, pois ! Náo é mais perniiffido
j acolher com vaias o# ridículos fáceis um
I assumpto tão gravo.

Ha factos positivos; a metaphysica
nada pode contra elles, e quando ouvimos
dizer que ossos lados não são possíveis,
deve nos vir á memória a reflexão de
Pascal sobre o julgamento de Roma, (pie
condomnava a opinião do Gallileu, no to-
canloao movimento da birra : «Náo será
isso quo virá provar que cila fica em res-
pouso... Todos os homens reunidos não a
impedirão de mover se o náo deixarão de
so mover com ella !»

Quando um facto existo, todos os ho-
mens reunidos náo poderão impedir que
elle exista.

Fim

0 SPIRITISMO ANTE A SCIENCIA
POR

4«ül»ri<»l BlolaiiiM».
QUINTA PARTE

CAPITULO III
MEDIUMNIDADES SENSORIAS — MEpiUNS

VIDENTES E MÉDIUNS AUDITIVOS
Mediumnidadè Igpjlologica

(Continuação)
Sem ter ido tão longe como nós na

theoria, Crookes estudou os plienomenos
no ponto do vista material e, na espécie,
chegou a uma certeza absoluta. Nâo po-dondo reproduzir in endeuso a narração
das suas pesquizas, nos contentaremos
com expor as observações íinties ; eil-as :

«Estas experiências põem fora de
duvida as conclusões a que cheguei om
uma memória precedente, a saber : a
existência de uma força associada de um
modo ainda inexplicado tio organismo hu-
mano, força pela qual um acréscimo de
peso podo ser ajuntado a corpos soli
dos sem contacto eífbelivo. No caso de
M Home, esse poder varia enormemeute,
náo só do semana cm semana, como de
uma hora para outra ; em algumas ocea-
sioes ossa força não podo ser aCcusadá
pelos meus apparelhos durante uma hora
ou mesmo mais, e depois, de repente, ro-
Ijpparece com grande energia.

«E'capaz do agir a tuna certa distancia
de M. tIome(não raro de dois a três pós)mas sempre é mais poderosa junto a elle.
Na firme convicção em que estava do queum gênero de força nâo podia se mani-
testar sem o dispendip correspondente deum outro gênero de força, em vão procu-rei por muito tempo a natureza da força
ou do poder empregado para produziresse resultado. Mas agora que pude ob-servar mais M. Home, creio descobrir o
que essa força physica emprega para sedesenvolver. Servindo-ine dos termos
força vital, energia nervosa, eu sei
que emprego palavras que para mui-tos Investigadores so prestara a significa-
çoes diflerentes ; mas depois de ter teste-munhado o estado penivel de prostraçãonervosa em que algumas dessas experi-encias deixaram M. Home, depois de o

ter visfoem um estado dedesfallecimèiiLó
quasi completo, estendido no chão. pállidoo sem voz, —í não duvido nada de que a
emissão da força psychica seja acompanha-:
dade um esgotamento correspondonto da
força vital. »

E assim que se justifica a primeira
parte do ensino dos espíritos que revela-
ram a Allan Kardoç a lheoria das mani-
rostaçÕ6S physicas. Está eílêctivamente
dito \\() livro dos aiet.iiuns que toda a
acção physica produzida pelos espíritos
exi^o um dispendio de fluido nervoso do
médium.

Continuemos a nossa citação.
¦ « Para testemunhar manifestações

d essa força, não é necessário ter accesso
junto aos psychicos (lede médiuns) do.
fama. Essa força é provavelmente pos-suida por todos os seres humanos, om-
hora os indivíduos dolla dotados com po-der extraordinário sejam muito raros.

((Durante o anno passado 'outubro de.
1871) encontrei na intimidade de algu-
mas famílias cinco ou sois pessoas que
possuíam ossa força de um modo bastante
poderoso para me inspirar plenamente a
confiança em quo por intermédio dellas
se poderiam obter resultados semelhantes
aos que acabam do ser descriplos, desde
quo os oxperinionladores operassem com
instrumentos mais delicados e suscepti-
yeis de marcar uma fracçaó do grão, em
logar do indioar somente as libras o as
onças.»

Segunda confirmação da nossa theoria,
que pretendo (pio possuímos todos ern
germen a medi mun idade.

Esperando a apparição do uma grande
obra do illustre clíimico sobre a força
psychica, citemos ainda algumas das suas
reflexões:

«Tanto quanto as minhas oecupações
permittirem, proponho-me continuar
essas experiências de diversos modos, o
a seu tempo farei conhecer os resultados.
Emquanto espero, tenho confiança em
que outros serão levados a proseguir essa
investigação sob a forma scientifica. Que
fique, no entretanto, bem comprehendido
(pie, dti mesma forma quo todas
as outras experiências scientificas,
essas investigações devem ser coiidu-
zidas tle perfeito accordo com as condi-
ções em que a força se desenvolve. Do
mesmo modo que, nas experiências da
clectricídade pela fricção, é condição in-
dispensável que a atmosphcra esteja,
exempla do excesso de humidade o
que nenhum corpo conduetor Loque o in-
strumento emquanto essa força so gera,assim também se verificou que cortas
condições eram indispensáveis á produc-
ção c acção da força psychica ; e so essas
precauções nâo são observadas, as expo-
riencias nâo dão resultado. «S'o/c iulrans-
igcnlc sobre esse ponto, porque algu-
mas vezos fizeram objecções desarra-
zoadas á força psychica, por nâo se ter
ella desenvolvido em condições contrarias
dictadas por experimentadores (pie, en-
tretanlo, repelliriam as condições impôs-
tas a elles mesmos parti a producção de
alguns dos seus próprios resultados scien-
tiíicos.

«Posso, todavia, ajuntarque as con-
(lições requeridas são pouco numerosas,
muito razoáveis, e que de modo algum
impedem a mais perfeita observação e a
applicação do exame o mais rigoroso e
CXilCtO.))

17 do notoriedade publica, no mundo
scientifico da Inglaterra, quo a força
psychica é uma realidade. Poucas desço-
hortas suscitaram tantas discussões e ox-
periençiás contradictorias. Quando â
priori se ouve negar plienomenos que são
attestados pelas maiores illustraçòesda
Inglaterra, da Allemanha e da America,
vê-se com espanto profundo a que aber-
rações podem levar a rotina e o precon-
ceito.

Para que os nossos leitores fiquem olu-
cidados absolutamente sobre o valor das
nossas crenças, publicamos o relatório
do comitê da sociedade dialectica de Lon-
dros sobre o espiritualisino.

Eis aqui o próprio texto desse do-
ciiinonto. (Co)Uinãa)

\
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UM ANNO MAIS
A família spirita, om um movimento

de solidariedade collectiva, identificada
em um pensamento único e obedecendo a
um meimo impulso de aííecto e do reco-
nhecimento, celebra hoje, sem inúteis
pompas, na doce intimidade dos corações
reunidos o do recolhimento espiritual, o
31" anniversario da libertação d'aquelle á
cuja lidei idade á sua gloriosa missão devo
o conforto, a esperança e a fé que a en-
corajam nos rudes combates da existen-
cia e que, descerrando-lhe as consolado-
ras perspectivas da vida futura, como
uma realidade palpitante, a estimulam a
perseverar na luminosa orbita traçada
aos seus esforços e a não desanimar
no meio dos obstáculos de toda ordem
que surgem para lhe dillicultar o passo.
Separados pelos acci dentes geographicos,
que lhes impedem a coinmunliAo visivel,
o con tacto pessoal, os spiritas de todo o
mundo, elevando-se pelo pensamento àci-
ma d'esses óbices materiaes, constituem
de facto um núcleo expansivo, solidário,
communicativo, e, suprimindo as distan-
cias, se sentem unificados para a mesma
obra universal de glorificaçao ao Mestre,
ao renovador, ao missionário e apóstolo
da Nova Rovelação, cujo advento e fe-
cundaçào se deve aos vigorosos golpes do
seu espirito eminentemente sábio o orga-
nizador.

Como os christãos, açoitados pela im-
piedade quo pertinazmente, mais inútil-
mente, pretendeu suffocar os germens da
doutrina de Jesus, se reuniam nas cata-
cumbas para celebrar os mystérios da sua
fé e commentar a palavra divina que fora
revelada ao mundo, assim os spiritas se
oceultam em suas humildes tendas
para meditar sobro os ensinamentos
do promettido Consolador e tributar o
incenso da sua gratidão á memória
d'aquelle que foi o instrumento vi-
sivel e consciente d'essa obra de renova-
ção ha dezenove séculos esperada. Não
passam ainda elles infelizmente de uma
minoria relativamente insignificante,
perdidos no seio da turba numerosa dos
indifFerentes ou dos hostis, obstinados em
não escutar outra voz que não seja a das
suas pueris e mesquinhas ambições.
Dia, porém, virá em que, partilhando
das abençoadas consolações que a nova
psychologia oííereco a todos os soílrinien-
tos moraes que aflligem as sociedades
contemporâneas, esse culto, desataviado
de formas rituaes e de postiças exteriori-
dades, assentará os seus invisiveis altares
em todos os corações e lançará as suas
benéficas raizes em todos os espiritos.

Então já não será um punhado do
crentes, de repudiados da superstição,

dos interesses de seitas ou do castas, como
do desdém dos presuinpçosos, que se reu-
iiirâ para gloriíicar o nome do athlefa da
nova sciencia o da nova philosophia ro-
generadora. Neste dia, que assignala o
termo da jornada de um dos grandes be-
neineritos da hireanidadc, quando o prós-
tigio da sua missão se tiver imposto a to-
das as consciências e os f ruetos da sua larga
sêmen toi ra se tiverem propagado a todas
as camadas, famintas de verdade e de con •
soiaçòes, será essa mesma humanidade
em peso que, cheia de reconhecimento á
memória do seu bem foi tor, so erguerá,
íf um impulso universal de solidariedade,
pára a cobrir do bênçãos e louvores.

Longe vem - é certo - o definitivo ad-
vento d'essa época do luz. Absorvida
no culto de paixões grosseiras, a, hu-
manidade, dir-se-hia que indiflerente
á sua própria sorte, não parece resolvida
a tentar a prova salvadora, e os esforços
dos renovadores não raro se neutralizam
de encontro ás correntes de inércia, quan-
do nào de repulsão, que se lhes oppõem.
O clamor dos descontentes, dos expolia-
dos, dos eternos opprimidos, se confun-
de, atroando os aros, com as insolencias
tumultuarias dos detentores das posições e
das riquezas. O utilitarismo, formula de-
testavelmente modernizada do egoismo
primitivo, propaga em certas camadas a
sua acção perigosamente dissolveu te, e a
surda reacçào que se vai fazendo, com o
seu cortejo de ódios entre saciados e fa-
mintos, mal deixa perceber o amoroso
appello de algumas vozes inspiradas, que
se perdem no meio d'aquelle ruidoso
embate de paixões que o industrialismo
favorece. Perdidos os estimulos da fé, pelo
afrouxamento dos laços de uma religião
que já se não nutre senão do seu prestigio
no passado, das suas tradições, de que
apenas lhe restam as pompas exteriores,
bem pouco próprias para edificar as ai-
mas, a humanidade mergulha cada vez
mais no pelago da duvida, da indifferença
e do materialismo O sopro de scepticismo
que se levantou nas fronteiras do século
passado, como um correctivo aos exagge-
ros da intolerância religiosa e um protesto
das consciências livres, vai cada vez mais
penetrando nos corações e ahi apagando
todos os nobres estimulos, todos os im-
pulsos de fraternidade e de desinteresso
que fixerama felicidade das primeiras so-
ciedades christãs. Visto atravez (fessas
grosseiras manifestações, o mundo parece
tender ao anniquilamento moral...

. .. Mas nâo é em vão que a Providen-
cia vela solicita por suas creaturas. O
que sob esses aspectos monstruosos, sob
essas apparentes anarchias, se divisa é
todo um trabalho de demolição, para um
resurgimento novo. A hora presente ode-
rece todos os symptomas de uma época

de renovação, quo nâo podia vir dissocia-
da d'osses derradeiros estertores. E' a ago-
niado passado quo começa. Sobre os des-
troços das velhas sociedades corrompidas,
uma nova ordem moral e social se vai cs-
tabelecor. O grito dos desherdados teve a
sua repercussão no ether, em que a sobe-
rana justiça fa/, irradiar o seu poder. Aos
que anceiam pelo reinado do amor, pro-
niettido por Jesus á terra, já não olíerecc
duvida a proximidade do seu inicio. A sea-
ra. infelizmente, ainda corno no seu tempo,
é grande e são poucos os trabalhadores.
Dahi a lentidão dos progressos consum-
mados para esse grande objectivo o o
afastamanto em que se nos apresenta o
estabelecimento definitivo da era promet-
tida. Masaos poucos que se conservam co-
rajosamente lieis á redomptora missão
centuplica Deus as forças.Se, pois, o que
vislumbramos agora não sâo mais que os
indecisos albores do novo (Ua, nâo e isso
razão para que nos afrouxe o passo na
jornada. Repousados na certeza de que
esse dia chegará, redobremos de esforços
para preparar-lhe as galas, legando ao
futuro a continuidade dessa obra e hon-
rando assim os exemplos d'aquelle que,
em uma época incomparavelmente hostil,
em relação á nossa, nos soube transmittir
esse legado quo fará a felicidade das gera-
ções vindouras.

Cauçada das luetas seculares de ambi-
ções, esgotada cm suas fontes de energia
pelo malbaratamento de seus esforços na
perseguição de ephemeras chimeras, a
humanidade por fim se agitará em busca
de um ideal que corresponda ás suas in-
definidas aspirações e lhe restitua a fé
perdida, não mediante a manopla do
dogma oppressor, mas pelos processos
racionaes da analyse e da convicção, que
esclarecem c que elevam.

Essa é a missão do moderno espiritua-
lismo. Somente elle, dentro dos seguros
moldes em que repousa o seu edifício dou-
trinario, é capaz de ofiereeer a desejada
solução aos problemas que agitam o es-
pi ri to humano. O seu ensino popular, ac-
cessivel a todas as intelligencias, propa-
gando-se por todas as camadas sociaes,
já começa a fazer sentir, aqui e alli, os
seus effeitos salutares, esclarecendo os
espiritos, tranquillizando os corações,
dando, em uma palavra, a. todos indistiu-
ctamente a certeza da vida futura, pelas
provas sciontiíicas da immortalidade da
alma, a resignação c a humildade nas
provações d'este mundo, a esperança, a
consolação e a fé. h) isso, que é hoje
apenas, como dissemos em começo, a
abençoada partilha de uma pequena mi-
noria, será no futuro a posse integral
de toda a humanidade, feliz e redimida,
porque a nova doutrina terá projectado
a sua sombra beuiíazeja sobre todos os

ângulos da terra e ahi lançado as suas
raizes poderosas.

A esse tempo então, a commemoração
que hoje fazemos, entre hymnos de reco-
nhecimento e de alegria, nâo será apenas
celebrada pelos poucos discípulos fieis á
memória do mestre venerado, mas por
toda essa humanidade, grata aos esforços
titanicos com que elle soube, vencendo
todos os rudes obstáculos que se oppuze-
ram á sua missão regeneradora, dotar o
mundo com urna doutrina que é o mais
brilhante attestado do seu espirito orga-
nizador, methodico e tenaz, a ella con-
sagrando as mais puras energias da sua
intelligencia e os mais santos impulsos
do seu coração, até ao próprio momento
em que, inopinadamente colhido pela
lei da finalidade humana, tombou fui-
minado, na plena actividade da sua
obra, que acabava de reconstituir em
um dos seus departamentos, remode-
lando-a sobre novas bazes. Então toda
a.humanidade, identificada em um mesmo
pensamento, repetirá comnosco, n'um
impulso universal de gratidão :

Ave, Mestre!

NOTICIAS 
~"

Da revista Lumcn, de Tarrasa, Hes-
panha, extrahimos os seguintes factos
narrados pelo Sr. Camillo Flammarion
na Revue des Revues.

Uma senhora, na Inglaterra, proprie-
taria de uma antiga casa, legado de sua
familia, quiz fazer photographar o com-
partimento que fora outr'ora o gabinete
particular de seu avô. Collocado o ap-
parelho, todos se retiraram da sala, pois
a exposição tinha de ser demorada, por
causa da escassez da luz. Quando, porém,
a placa foi revelada, nella se viu uma fl-
gura sentada na cadeira, que o velho
tinha por habito oecupar. A idéa de uma
mystificação foi banida, por se verificar
que ninguém entrara alli, e um velho ami-
go reconheceu na figura o semblante do
velho dono da casa. Algum tempo depois
um amigo da familia, tendo de pernoitar
na casa, recolheu-se cedo ao leito, depois
de fechar a porta á chave. Adormeceu,
mas acordou sobrcsaltado, sentindo que
alguém passeava pelo_ aposento. Verifi-
cou achar-se a porta fechada, e não pou-
de mais dormir.

No dia seguinte contaram-lhe a historia
da photographia, e só então elle com-
prehendeu o que se dera.

Tendo ido passar alguns dias em casa
de uns parentes, a Sra. Helena Damilo-
vilch o seu marido foram dormir em um
salão, por ser grande o numero das vi-
sitas que accorreram para ver a proprie-
dade que acabava de ser comprada. Re-
colhidos ao leito, viu ella no meio da sala
a figura de um homem, que lhe disse :

—Morri nesta sala; chamei-me João ;
preciso de preces ; soífro; orai por mim.
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A Sra. Helena levantou-se som medo
algum, poz-se de joelhos e por-elleorou
com fervor. Seu marido vi ti-a cio joelhos
orando, mas não viu nem ouviu o fan-
tasina.

Um primo seu informou-a no dia im-
rriediato de que, do facto, ahi tinha mor-
rido um homem chamado

REFORMADOR—1900—Março 31
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loao . Dois

Esse desidcraliirn foi em todos ossontidos
satisfeito; todas ;is particularidades men-
laes, que os ospiriios examinados pos-suhim, puderan.| ser reconhecidas porseus amigos da terra : expressões] tônica-
dos do phrasos familiares ou especiaes,
sentimentos particulares, hábitos moraes,

natureza mais coisas que as admiffidas
pela philosophia. diia positiva'. 0 homem
mio se deve con tentar com o exercício chis
forças ccmrniins, sem procurar estudai-
as ; e preciso que aspire a um conheci-
monto mais elevado, para fazer crescer
constantemente o dominio da sciencia.»

Ahi termina a traducção; resta-nos
modos de raciocinar, lodosos traços ea- •

dias depois procurou-a a viuva, do João raclerislieos, emfim, da iuclividuklidade
para dizer-lhe que seu marido lhe appa- quo so manifesta. Nada ha do niaiá im- a8^ra al,n's,'nl;"' úmj. experiência pro-
rei-era em sonhos, pedindo que viesse j prossivo que esses incidentes quoperinit- ! Pli;1, ('1U! v,':" provavehneiiie demonstrai
agradecer o bem (pio lin- izera orando | tém, sem ser necessário reéorrer-so a I :>s idéas oniilfidas polo sábio manpiez.

outras provas, reconbecér-se á primeira | Viajando pelos Estados do su! da Repn-vista, de uni modo concludente, que ahi I im.,,, >-, i,„. .,., , ,„(....... , .,' onça cio brazil; mio deixou de nos im-
por elle.

felemeão Spirita ítailcira
Frustrou-se ainda. uma. vez o intento

dos directores da Federação, nu sei,lido
do normalizai- as condições da sua ad-
ministração, para o que, como viram os
leitores, tora designado o dia :'io cresto
mez,— 1 íon lei

se trata de mn amigo conhecido na vida
Esses factos se tem.produzido um grande j ?j^ssiouar ° f«cto cie, no bufei em (pie
numero de vozes, nas condições mais di- ' radiamos, a temperatura da sala de ;- e de um modo tão inesperado o j jantar ser sempre mais branda que a dos
1''"" um ,;i1 caracter do intimidado, quan- | outros compárfimentos do estabeleci-to a iorma o ao contexto intellectual das I _, „.,. ,,

, coinmunicaçòos, que mesmo ioda suspeita, j 
"ITi*; p,™|™™3 ;i causa natural do

i da possibilidade de uma fraude deve ser I lactD' ° níl° Meemos enooulral-a. As
I banida. Elles são de uma natureza lào ' paredes d'essa sala eram forradas do- afim de ter logar a especial que seria preciso forjar as theo- papel representando paisagens das re-assembléa geral qne tratasse do provi- | rias mais extravagantes, para explicai- ' 

gjões polares, nas quaes o solo as arvo-mentode taes cargos Súbita aD-írravacão os diversamente da hypothese spirita. O ; .., „ , ,
pi,, cio estado dc saudo do Lso uo^ ] "'""'"'" ^"'^ ""' ir,d,,0"tes «*"•"'- K ""'•ares que assignalaram as manifestações, '"" noAO-

Passaram-se annos e, om 1899,achan-rido chefe Dr. Bezerra de Menezes ' •' .pensamentosn actos cio agente.posto¦eni.¦ tencia vimos, cm sobresallo, na im- | communicação com o incarnado, que o > do-nos em nosso gabinete, nesta capital,
.. iconhece o quo só o conheceu nu vida

terrena, esses incidentes, digo, apresen-
tam um caracter tão surprehcndente, que
põem fora de duvida a identidade do agen-
loo dào a prova scientifica indiscutível dá
immortalidade da alma.»

COELABORAÇÃO

minencia de doloroso desfecho, dois dias
antes do indicado nessa convocação, do-
terminou novo adiamento, tanto mais ,
justificado quanto essa penosa ei reuni- |
stancia annullavaos motivos que nos ha- j
viam induzido a convocar a assembléa j
em questão, e provocariam mais serias j
medidas de caracter definitivo acerca da '
reorganização da nossa sociedade', caso |
so realizassem os tristes prenuncieis.

Porque a verdade é que aquelle grande
espirito parece chegado ao termo da sua
gloriosa jornada, c mal supporta já o en-
carceramento no seu pobre corpo grave-
monte enfermo. No momemto om que
escrevemos, parece conjurada a temerosa
crise quo.nós sobresaltou; fracos, porém,
são os lampejos do esperança que nos é
licito nutrir acerca da, sua permanência
entro nós, c ninguém poderá alllrmar, j
observando a marcha lenta o assustadora I n"nca Sürv|(los- dizondo-se-lhes lerem
a. f ¦ i ." elles morrido cholcricos, e só bastandoda enfermidade que o vai caca vez mus! ., , •""o medo para lazel-os contrahir amoles-alquebrando physieamcnte, que dc um J tia e ir até á morte. I An homem mor-
.momento para. outro não estejamos ex- j dido por um cão, no seu estado normal.

O PUDER Dfv ÍMACHNAÇÃG E DA 70NTADE
Por acharmos de importância, tradu-

zimos o seguinte trecho, extraindo por
La Lumière, do Paris, de um discurso
do manpiez de [.orne, proferido no Con-
grosso do Instituto dc Hygiene,em Black-
pool.

«Ninguém ignora, disso elle, que nas
epidemias do cholera, por exemplo, a
imaginação o o terror podem engendrar umçàlor nsphyxiaiito. Em umadasvezes
a enfermidade. Tem-so feito recolher a mudança da temperatura foi tão sen-! indivíduos de perfeita saúde a leitos .:„„]„,„ ., , ,,-si vol -.que .apanhamos um rcslriamento.

em um dos dias do mais calor, em quo
não se manifestava a mais simples vira-
çao, lembrámo-nos do que havíamos
observado no su). Concenírámo-nos,
lixando o pensamento em uma pai-
sagem polar, com o auxilio dos
nossos irmãos do espaço, figiirámb-
nos no meio da desolação do gelo, o im-
mediatainenle a temperatura refrescou,
o estabeleceu-se uma forte vi ração capaz
do deslocar um papel que segurávamos.
Repotimosacxpci-icneiáporni.-iisumavez, ! pressa buscal-o, pae.
o o resultado foi sémhi-n n niníinn Atiii.., O Sr. RoíLfoi procurai-o, e o doutor,

como dissera Maria, estava, de facto,
em casa de Marsh. A' sua chegada ao

FACTOS
Um caso celohro

CURA hiO LOUCURA, l'KI.<> SPIRITISMO
'Traduzido d0 Refigig-Bhilosophicàl

Journal, de Chicago, polo Pr. Antônio
Costa)

[Continuação)
Na. posquiza do factos desconhecidos

para outras pessoas, Maria parecia nota-
vol monto-desenvolvida.

['ma tardo, cheia de anciedado o poza-rosa. declarou que seu irmão Prank devia
ser cuidadosamente vigiado durante a
noite que se aproximava, porque elle ia
cahir muito doente e morreria, se não
fosse tratado eonveniehteniehto. Por
oceasião dessa noticia, achava-se elle em
seu estado habitual de saudo, e compro-
mettido a tocar em um concerto no alto
da cidade. A' fardinha d'esso mesmo
dia, o Dr. Stevens entrou para ver a fa-
milia, o, subindo, foi dalli directamento
á casa da Sra. tfawks, que era um poucodistante, na Cidade Velha, ficando ella
inteirada d'essc facto. Mas ás nove e
meia da mesma noite, o Dr. Stevens vol-
totísem epio os prevenisse, e foi á casado
Sr. Marsh, visínho dos Roíf, e ahi pou-
sou.

A's diías ho|as da manhã, Frarik foi
atacado dè uma espécie de espasmo e
calefrio congestivo tornando-o quasi in-
sensível. A

Maria immediatamentc viu a situa-
efloque tinha predito e disse :

—Mande â casa do Sr. Marsh chamar
o Dr. SLovons.

— Não; o Dr. Stevens está na Cidade
Velha., disse a familia.

Não; está om casa do .Marsh; vá de-

c o resultado foi sempre o mesmo. Outra
vez, estando o tempoírosco, imaginámos
achar-nos próximo ás labaredas dc uma
fogueira, o o resultado também nào se
fez esperar, sentindo nós os eflbitqs do

leito do doente, Maria tinha inteiro Co-
nhecimento do caso. Fez com (pie a Sra.
Roll' se sentasse; preveniu-se de água
quente, pannos o outros objeçtos necessa-
rios o foi fazendo tudo quanto so podiafazer por Frank. () doutor ajudava-a e
a animava a continuar. Salvou o irmão •

Delatamos as nossas experiências a. um ] mas não fizera um so movimento, depois
respeitável amigo, lente de um dos nos
sos estabelecimentos de ensino, e elle nos
disso (pie isso som duvida era. um pro~wwJM,...«u Y-» j ' i --'¦ ¦•••- ««v, ¦•" .".>¦ wouiiuu J1...I iijni, ..loo'/ i|ui^ ioou .:H,ni iiiauiii era um pio-

postos a vel-o partir, sereno o tranquillo, P0(lf; tornar-se hydrophobo, se acreditar . dueto da imaginação exaltada • mas dias
tal como ediíicantomonto o temos visto J?J 

° 
?"""al 

Se aCliava n'CSS» corifçào. ( f, js nog ^^ ,. , L também concebivel que pelo poder da l ' ,uus,--,luu l,uono meio dos seus longos o dolorosos sof- V()lll;H|(,_ pondo cmjogo ,.0I,;as 
J(|UG 

apo. : calor, recorrera á mesma experiência,
frimentos, para as regiões illumiiuulas ! nas começamos a entrever, se possa ' conseguindo idêntico resultado.
da verdade, do que tão repetidas porco-
peões tem mais do qiie nunca revelado
ultimamente o seu espirito.

j engendrar a enfermidade e, reciproca- Busquemos a explicação natural domento,fazei-a desapparecer. IA um facto • facto.
j comparável á faculdade que. sem duvida, ! Já sabemos que o perispirito envolve o

,„o nos ,,,,. pois, razcsenâo água,- j 
'^X *«!%$&¦ 

dc"d^ltoZ : ?""'""' 
«""" ^ "' ^ ° "'^

.... dê-o ao corpo: que todos os seiiliméntòf

da chegada dii Dr., sem sua cooperação
ou conselho.

dar, ou que accentuadas melhoras nos
restituama esperança vacillante por mai-
dc um motivo, afim do lhe podermos dai

bolso de tun indivíduo a uma distancia
de :'i> ou 30 léguas. No fim do século '1;ialma vindos das suas relações com o
quo vai entrar, sma duvida saberemos ; mtnido exterior são impressões das vi-

então a prova do auroro a riu- nos referi- ^^ 0dT ,i:i V0"Uul0 C ^ antcV,°" ' bví^QS <[W' ° P^P^ifc recebe do am-
1 "ios o momenlii em que a presença do i,i„nt,. m,; r, „ imos ultimamente, ou que a sua, para I .nedicose tornará inútiljuntoíaoleRodo: 

'° ' m QUG ^^'W^^rgu-
nós prematura, libertação dos frágeis la- | doente,a menosque se trato do casodoin- I "'"'"' '! " "" I|,K
ços qüe.ainda aqui o prendem, possa jus- ¦ ^-rvençãocirúrgica. MTosmo depoisdo uma

pie os nossos pensamonlos fazem
vibrar também esse porispirifo de formas

uticar deliberações compatíveis eom esse ¦ üPerilcao<!1 imaginação [iode ser um au- ; diversas, do modo a poderem, estudando
facto. (pie tao seriamente aílecta a exis- I gJÍK':S 

lr:lUu;,,!;iL°|;,llU^P,i^ « de toda , essas vibrações, os espiritos se com.nu-
.,¦„¦¦, outra espécie do tratameuLo, calmante, to- ' ..¦„...,tencia cia Federação nieo, ote.. dispondo o espiriio do enfermo I

E'oque fazemos, confiando que os nos-
uns com os outros, sem o auxilio

a so figurar sub a acção 
"das 

drogas. Será I üil Pa,avra- Ora o perispirito, achando-
1 uma tclcpathia bem methodizada. so mergüliíadò nos fluidos do ambiente,

Parece, porém,que com isso nada mais ' tanto pode transmittir á alma as vibra-faremos que descobrir de novo o quevòs- ções que receber do ambiente, como aantigos,ia sabiam e praticavam, o mio „.,„„.. , „ ,. , .
eram os segredos da magia espora? duo recebe daquella. Imaginando-

, Qual ora a sciencia quo permUtia aos 
' nos ellVo!,° cm golo, produz-se na nossa

| sacerdotes do Egypto declarar (pu; tros i alma> por uma associação de idéas, a
dos milagres feitos perante elles por MÓy- ; impressão do frio, essa idéa imprime ao

sorso oprimiu do seguinte modo. no £,'SiS'ío t ZL^c,-^ :'Kri3"iril"'"m!' ^ta ordem do víüraçücs,
.Lighl, dc agosto: ; quifio que so possa provar, calcular o \ qU°. C ° commuill,';i ao ambiento, o qual' solfro então, ao mesmo tempo que
Pip

sos consocios nos excu.sarào da irregula-
ridade temporária da nossa, altitude, ro-
lativamente á administração, attentos os
ponderosos motivos que nol-a¦impõem .

Falando das provas mediumnicas for-
necidas pela Sra. Piper, notável proles

« Os phenoraenos produzidos pela Sra. | (1° alguma sorte, palpar t A quantos re-I 
"c onlao5 ao mesmo tempo quo

iper oílbrecem a particularidade de | sultadosverdadeiros não se tom checado, | 110S transmittc a impressão do frio, um
psnonder elarnmmiío íí nvirm,,«-,.¦. £•«;«,,_ ! nartindo do hvnnlheseQ fnlcno 1 rlnc«nn;i;i,..;^  ,.responder claramente á exigência scien-

tiíica, imposta, ao spiritismo, de ser elle
real, pois a identidade pessoal dos espiri-
tos que se conimunicam com os inçárna-
dos ahi fica rigorosamente estabelecida.

partindo de hypothescs falsas ! desequilíbrio quo produz a corrente
A inspiração não é o equivalente dc \ aérea á que acima álludimos"unia sciencia exacta, e entretanto tem ; Aos antagonistas só diremos : Expcri-sido a inieiadora de verdades matliema- ' montai o vereis.

ticamciitó1 provadas. Houve sempre lía E. QUADROS.

Muitas vezes ella declarava ver os íi-
lhos do Dr. Stevens no céo, os quaestinham mais ou menos a sua idade o alli
residiam havia mais tempo que ella e
quo com elles estava o ia para sua casa.
Descreveu, som discrepância-, quartos e
mobília, deii-llio o nome cidade de seus
filhos, e, como demonstração desuásih-
ecridado. referiu uma notável experiência
da Sra. E. CA Wood.uma das filhas casa-
das do doutor, a. respeito;'dõ seus traços
pessoaes, o se bem que a crença de ai-
guns dos parentes ainda, não estivesse
acceifa por outros, era comtiido uma
magnífica prova do anjo da guarda. Ex-
poz minuciosamente! o caso, dizendo
onde o quando percebera o nome da Sra.
AVood, porque estava presente com
outros que ella indicava.

Emina Angolio. filha do doutor, queestava na vida espiritual desde 10 de.
março cie 1849, procurava por meio de
Maria tomar o corpo que ella estava
dominando, o ir para casa com seu pae,
cm Wisconsin, visitar a familia durante
uma semana ; e Maria estava disposta a
consentir n'isso.

Perguntou ao Sr. o á Sra. Roll'se dei-
xavam quo Eruina Stevens tomasse o
corpo por uma, semana para ir visitar
seus paos, irmãs o irmão, e d'esse modo
acreditarem elles que era Emma. Não o
julgaram, porém, conveniente.

Para mostrar a facilidade com que
Maria predomina-, ou entra c sai, como
se diz, o como o corpo de Lourença é um
perfeito médium, bastará um simples
exemplo :

Em 21 de abril, em uma das salas da
familia Roll' o em sua presença, assim
como dc sua criada Carlota, do Dr. Steel
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e a mulher, a Sra. Twing, do Orogon,
as Snís. Altcr e outras, assim como do
escriptor desla narração, deram-se ma-
infestações do um caracter muito parti-
cular, dignas de attenção.

Maria, vindo por ultimo reunir-se á
sociedade, na sala, sentou-se ha única
cadeira vasia junto do um cavalheiro
amigo da casa. O Dr. Steel torhon-se in-
íluonciado por um dos irmãos das pessoas
presentes o fez uma admirável allocueão
pathetica o cheia do energia. Quando a
mediumnidade ia so dissipando é ollp en-
frava na conversação geral, Maria vo-
Iünlariárriente desincorporou a sua força
predominante o, imprimindo ás feições de
rapariga a apparencia de um cadáver
com a cabeça apoiada aos hombros do
seu amigo, immediatiunente tomou conta
do Di1. Steel, o por todos os modos quo-
ria provar quo era ella; e então, atravéz
iFaquellas fôrmas viris, tomava uns mo-
dos joviaes o ria-se da posição daquelle
corpo appa rente mente desoecupado, da
sua posição diflicil, tudo isto no meio do
muito gracejo, por causa do corpo do
amigo que a supportava, D'ahi a pouco,
todavia, ella voltou ao seu primitivo logar
e pareceu satisfeita com o gracejo que
tinha feito com a influencia do cava-
lheiro.

Em alguns momentos mostrou-se na-
tural, chamando a cilada para ncompa-
nhal-a ao quarto. 

"Voltou 
pouco depois

vestida com trajos antigos, com saia,
toucado e capa fora da moda, trazendo
óculos e apoiada ao braço de Carlota,
como que vergada ao peso dos annos.
Nenhum traço de moça transparecia na
cutis daquelle rosto ainda jovem Sen-
tando-so em uma antiga cadeira de bra-
ços, começou a conversar como so tora
uma velha dos tempos doulrora, apre-
sentando-se como avó de Carlota, dando
seu nome, perguntando pelos parentes,
velhos e moços, e falando no nome d'a-
quolles que pertenciam ás famílias que a
moça não podia de maneira alguma co-
nhecer. Disse ter morrido em conse-
quencía de um cancro, perto do olho di-
reito, na região temporal. Pedindo água
lépida o pannos macios, quo lho foram
diidos, começou, com o modo o mais na-
tural, a banhar e fazer o curativo do
cancro. Pediu alimento, comeu e, nppa-
rentoménto sem doutos, mascou a comida,
como costumava fazer a velha, porque
dizia (pie, sòo não fizesse, se magoaria.

::¦;-*
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Na fazenda da Cruz, cerca de 20 léguas
de S. João d'Elrei, reinava a maior desola-
ção, causada por grave moléstia do fazen-
deiro, o barão de Montenegro.

O coronel José da Silva Eibeiro Monte-
negro era um homem rústico, porem de
um coração de fino ouro, pelo que todos
os que o conheciam lhe eram presos por
sincera dedicação.

Também cm torno de sua fazenda não
havia lagrima que não corresse elle a en-
xugar, não havia miséria que não corresse
a soecorrer.

Era o pae dos pobres, c este titulo lhe
dava mais nobreza e lhe falava mais doce-
mente ao coração do (pie o heráldico, queseus amigos politicos lhe offereccram como
recompensa de sua dedicação á causa pu-blica.

Tinha uma única filha, em cuja alma lan-
cara desde a mais tenra infância as sêmen-
tes do bem, educando-a cuidadosamente nos
prlncipios da religião do Calvário.

Para fazer a sua jóia digna da admiração
do mundo, como trabalhava por fazel-a di-
gna das graças do Senhor, transportara
seus penates para a Europa, logo que a sua
Carolina, conhecida por Yayá, chegara á
idade de 7 annos, e levou-a ao SacréQvur,
onde as boas disposições moraes e a não
commum intelligencia da menina colheram
os mais selectos iruetos.

Pediu para fazer meia. Sendolho forno-
cidos os preparos, achou dilliculdade,
pois que a fazodora de meia desconhecia
a maneira de fazel-a ; mas, desfiando e
tomando de novo as agulhas, o fez e ao
mesmo tempo referia á Carlota como so
trabalhava em meia som precisar olhar.
Por ultimo pediu para remendar e fazer
outras coisas, examinou a confecção dos
vestidos das moças, perguntando os pre-
ços, etc, etc. Poi ájanella, olhou para
fora e observou quão agradável era
aquelle logar, e assim continuou durante
uma hora, não apresentando nenhum
signal de decepção, mas mostrando ser
uma honesta velha, verdadeira dona de
casa, cheia do experiência. Numerosas
outras personificações podiam ser rela-
tadas, mas esta e bastante, Perguntada
como so produzia a materializaçao, disse
ser esse facio urna verdado, se bem que
nunca oxperinicntasse, porque ignorava,
mas que o aprenderia quando tivesse op-
portunidade.

Durante a sua estada em casa do Sr.
Roíl', as suas condições physicas conti-
nuamente melhoraram, estando sob o
tratamento o cuidados dos seus suppostos
pães, e conselhos e indicações do seu
medico. Era sempre obediente á direcção
e praxes da familia, como uma menina
cuidadosa e ajuizada, oonsorvando-se
sempre em companhia de algum mem-
bro da familia, sem se afastar mesmo
dos visinhos distantes do lado fronteiro
da rua.

Era freqüentemente convidada, e ia
com a Sra. RoíTvisitar as primeiras fa-
milias da cidade, (pie logo ficavam satis-
feitas por verem que não era uma de-
mente, mas sim uma moça de boas ma-
neiras e fina educação.

O seu modo de proceder por tauto
tempo, depois quo viera para a casa dá
familia RoíT, tornara-se extraordinário
para muitos.

Sentando-se em urna occasião á mesa
do chá, o Sr. Roííperguntou-lhe :

O quo posso, agora, mais te dese-
jar, Maria ?

Ella respondeu :
Oh ! nada ; su te agradeço; vou ao

céo, ao meu chá.
Alliando a acção ás palavras, ella

cahiu em plácida mediumnidade, ou foi
para o céo, como dizia, e assim se con-
servou até que a familia terminasse a

Aos 15 annos, Yayá era uma mocinha de
belleza deslumbrante, ou antes era uma
tríplice belleza incxcedivel: physica, moral
e intellectual.

O excellente pae era todo orgulho de pos-suir uma filha sem igual, pensava elle cm
seu desmedido amor, mas realmente dis-
ünctissimá em todas as relações humanas.

Yayá, por seu lado, sentiu-se ièliz de ter
por pae um homem em quem talvez o uni-
co defeito a nolar-se seria esquecer-se
completamente por ella.

Eram duas alinas dignas uma da outra,
e unidas por laços tão estreitos do mais
puro e santo amor que a nuvem, que pas-sasse pelo firmamento de uma, ensombrava
necessariamente o da outra.

Ora, o barão não queria sepultar nas
brenhas desconhecidas do grande mundo
o brilhante que com tanto esmero lapidara,
e, pois, tendo vindo da Europa para a la-
zenda, fez plano de estabelecer sua resi-
dencia na corte.

Yayá, porem, opp.unha-lhe embargos,
sendo toda apaixonada pela vida da roça,
onde lhe era dada liberdade que não teria
na cidade, e gozava o prazer de ser amada
por toda a gente da fazenda e da circumvi-
sinhança, para quem era o anjo da cari-
dade.

Como, minha filha, preferes esta vida
morta á vida activa da cidade 1

Morta, a vida que se alimenta do bem
que se faz 1 Activa, aquella que se enreda
por entre todos os vicios e todas as paixões !
Não, papae; aqui, no meio de boa gente
que não sabe o que é inveja, nem adula-
ção, nem interesse, a alma goza como o
passarinho que respira o aroma dasinno
centes ílòres do campo. E lá ? Não ha flores,-
nem aromas ; só ha uma lueta eterna pelo
egoismo.

Mas, filha, havia eu de dotar-te com
tão esmerada educação, moral e intelle-
ctual, para esconder-te onde só te podem
ver os que não te podem comprehender?E foi para mim ou para o mundo— e
foi por amor ou por vangloria, que o Sr.
tanto fez para me dar essa educação de
que fala ?

refeição, voltando então ao seu estado
normal.

Sendo novamente interrogada, disse
que tinha ido para o chá ; e então lhe
perguntaram :

—Maria, o quo ó que você comeu, o
do quo modo comeu ?

Respondeu :
—Mãe, soou pudesse dizer-le, tu não

poderias comprehender.
E assim, durante algum tempo, só se

alimentou desse modo, á oxcopção de
uma vez ou outra, e muito pouco, apenas
para acalmar a inquietação da familia.
Como o seu systema lhe con viesse, ella
comia com maior liberdade ; e durante
muitas semanas, até á ultima voz que se
alimentou, bebeu o dormiu como uma
pessoa de boa saúde o poderia fazer.

(Continua)

J. B ROUSTAING

OU QUàTRO E1NGEW
Explicados em espirito e verdade pólos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.
Evangelhos segundo Maiheus. Marcos o Lucas

REUNIDOS E POSTOS FM CONCORDÂNCIA
«E' o espirito que, vivifica ; a

carne de nada rwrve :
ns palavras que vos digo s3o

espirito e vida.»
('.7p3o, VI, v. 04).

"A lettra inata, e o espirito vi-
fificR.»

(Paulo, '2* epístola aos Corintuios, c. 111 v. G).

Gene.-vlogia de Jesus (aos olhos dos
homens)

(Continuação)
X. 50. Que se deve pensar d1 esta pretençüo,a saber : Que para o espirito formado, intelli-

gencia independente, tendo 11 consciência de suns
Faculdades, a consciência e a liberdade de seus
actos,—o livre arbítrio, e achando-se no estudo
de itinoeencia e de ignorância, a incarnação hu-
numa em us terras primitivas PRIMEIRO, DK-
POIS nos mundos inferiores, o nos mundos superio-
res, até que tenha attingiao a perfeição, é —da
mesma sorte que, para o espirito no estado de
formação, a materializaçao nos reinos mineral e
vegetal e nas espécies intermediárias entre esses
dois reinos, e 11 incarnação no reino animal e nas
espécies intermediárias,-- uma necessidade ç não
um castigo como sendo o reuni tudo de uma

! falta ,,

«Não; a incarnação humana não é uma1 necessidade, é um castigo, já vol-o dis-
somos ; o o castigo não pode preceder a

1 culpabilidade.»
É

Sim ; porem uma moça precisa appa-
recer, para encontrar o que lhe é mister
ao complemento de seu destino na terra:
o casamento. E podes tu encontrar aqui
um homem digno de ti ?

Ainda não cogitei disso, papae ; mas
sempre dirlhe-hei que o casamento, como
tudo na vida humana, tem sua razão de ser;
é sempre a conseqüência de um principioou lei, que não conhecemos, mas que dá a
cada mulher o marido (pie lhe está talhado,
e a cada homem a mulher que lhe está
igualmenre talhada. Ninguém casa porobra do acaso : e é por intuição desta
grande lei quo o vulgo diz: casamento e
mortalha no céo se talha.

Acreditas então...
Que meu marido, o que me está des-

tinadoj cm cumprimento da lei de Deus.
me encontrará na cidade ou aqui,,ou em
qualquer parte, esteja eu no fim do mundo,
venha elle do fim do mundo.

Ifto é fataluuno !
Não; « providencialismo.Não te comprchendo.
Supponha que já vivemos outras vidas,

na terra, única explicação para os casos de
nascerem creanças cegas, mudas, surdas,
aleijadas ; de virem umas com boas dispo-
sições para o bem c outras com disposição
para o mal; e de trazerem umas intelli-
gencia superior e outras intelligencia ru-
dimentar ; supponha que, em nossa passada
existência, commettemos faltas em com-
mum com um ente adorado; (pie soaremos
como elle, o mesmo castigo, no espaço, e
que temos, como elle, de voltar ú vida cor-
porea para repararmos aquellas faltas ; não
é natural que os co-réos venham fazer jun-tos sua expiação ? Pois ahi tem uma das
muitas razões pelas quaes os espiritos se
procuram, para cumprirem, juntos, sua mis-
são nesta vida. Não ha, pois, fatalismo,
mas providencialismo.Muito bonito, Sra doutora; mas onde
foi a Sra. descobrir estas novidades?—- Em nossa viagem da Europa para o
Brazil, não me viu tanto conversar com
aquelle velho americano, que é um sábio, e
todos o julgavam paleta ?Ah ! foi elle?

(.0 espirito não o humanizado, iam-
bem vol-o explicámos, senão quando a
primeira falta o tornou sujeito á incar-
nação humana ; é então apparelhado
para soífrer-lhe as conseqüências.»

Essa prctf.nçÃO é assim formulada : Segun-
do um systema que tem alguma coisa de espe-
cioso &' primeira vista, os espíritos não teriam
sido creados para ser incai*nados_materialmente, e
« sua incarnação humana NÃO seria SENÃO a
resultante de uma falta ; este systema cai por
estaunica consideração : que, se nenhum espirito
tivesse fallido, não haveria homens na terra uem
nos outros mundos; ora, como a presença do ho-
mem é necessária para o melhoramento material.
dos mundos, — como elle concorre, pela sua in-
telligencia e actividade, para a obra geral, é um
dos meios esseuciaes da creação, não podendo
Deus subordinar a execução da sna obra &
queda eventual de suas creações, a. não ser que
cont.as.ie, para isso, com um numero sufficicnte
de culpados para alimentarem os mundos crea-
dos e por crear; o BOM sr.NHO repelle um TAL
pensamento. >

«A ultima phrase deve-se supprimir; o
bom senso, ao contrario, indica que a
prescicucia de Deus o poz em estado de
saber que, no numero d'aquelles que elle
cria simples, ignorantes e íallivcis,
usando de seu livre arbítrio, havel-os-ha
sempre (pio suecumbirão á sua fraqueza,
que se deixarão arrastar pelo orgulho,
que dependo da ignorância, tem por de-
lavados a presümpção, o ogoismo e a
inveja, e que fallirão, porque abusarão
do seu livre arbítrio.»

«K' mais justo pensar que Deus, (pie
vos representam como o lypo perfeito de
toda a perfeição, n justiça do justo na
eternidade, crie sores fracos, proposi-
talmente para lhes fazer adquirir a
força na dôr das provações; que os crie
innocentes.AKiM de lhes ensinar a pratica
da innocencia no homicídio, na indigni-
dade e em todos os vicios das incarna-
ções humanas primitivas,—vicies que se
enraizariam na creatura sahida expres-
Samente das mãos do Senhor, a tal
ponto quo os milhares de séculos que se
escoam sobre ella não bastam para a
polir ; — torrente impetuosa correndo

| incessantemente sobre os calhaus rudes
e escabrosos, sem poder lhes desbastar
a superfície, «sem poder lhes gastar a
superfície, po'5 que,no dia que surge para
vós, tantas indignidades ainda aífligem
a humanidade?')

«Dons teria então concedido o livre
arbítrio ao espirito com a condição de
(pie esse livre arbítrio seria submettido
a uma lei uniforme,—a do peccado, sub-
inettendo assim a um supplicio igual (a
incarnação humana) o espirito que, no

»-- '' ¦

Elle mo desenvolveu um systema com-
pleto, que minha razão acceitou e mi-
nha consciência abraçou com enthusiasmo,
porque não ha doutrina que tanto exalte o
Creador.

Nesse caso, teu marido ha de cahir das
nuvens ?

Pode dizer assim, porque do espaço
vimos todos.

O barão ficou longo tempo embebido a
pensar n'aquelles conceitos da filha, sem
comtudo encontrar-lhes por onde acceital-os.

Ia travar discussão, em defeza da igreja
romana, cujos ensinos relativamente a pe-nas eternas eram rechassados pela lei das
reincarnações, mas chegou-lhe, a esse tem-
po, um chamado, para acudir a um pobrehomem que se achava gravemente doente.

O barão, á falta de médicos naquelles
logares, era o refugio de toda a gente dalli,
empregando a therapeutica homneopathica
com o mais brilhante resultado.

Levou o dia e a noite em casa do doente,
a quem proveu de tudo que lhe faltava, evoltou contente por ter salvado a vida deum seu semelhante.

Se os maus pudessem provar, por ummomento, as alegrias que só o bem podedar, não haveria no mundo quem não fosse
ou não trabalhasse por ser discipulo do
divino Jesus.

Ao apear-sc, o bom homem fez maioresiorço, porque estava fatigado da viagem,
o. sentiu como um estalido no pescoço, bem
ao pé da clavicula direita.

Apalpando, sentiu um pequeno tumor dotamanho de um caroço de feijão, que es-tremecia debaixo do dedo.
Comprehendeu que tinha um principiode aneurisma na carótida, mas oceultou-oá filha, para evitar-lhe sustos e agonias.
Inventou uma viagem a S. João. e ahiconsultou os médicos, que lhe confirmaram

a suspeita.
O tumor cresceu até não poder mais seroccukado, e eis porque na fazenda, e muitasléguas em torno, reinava a desolação, cor-rendo a noticia de ser aquillo mal sem cura.

{Continua),
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REFORMADOR - 1900 Março 31

As experiências foram
gaz, exeepto um pequeno

estado de iimocencia e de ignorância,
dócil aos espíritos encarregados de o con-
duzircm o desenvolverem, segue simples j pcrionciás, especial mon
e gradualmente a via que lhecindi-
cada para progredir, E o espirito indócil,
orgulhoso, presumpeoso, egoísta, inyer
joso, que, culpado e revoltado, íalliu,
abusando do seu livre arbitrio ?»

«NÃO; Deus é grande, justo, bom,

paterna] : os seus filhos nascem na sim-
plicidado de sen coração ; — foi Deus
quem o quiz; —têm a liberdade dos
actos, é Dèiis.quem lh'a concede; —¦ abu-
samd'ella quasi sempre;—é Deus quo,
deixando ao espirito o uso do.livro arbi-
trio, se retira, de alguma sorte, delle
para o abandonar ás stuis pro rias im-
pressões; é então que ollo escolhe asua
via ; òiitãó, mas então somente, que elle
soffre as conseqüências da siut escolha ;
tudo virá a seu tempo ; e esta verdade
virá a lume como vieram a reincarna-
ção o a anteriòridade da alma ; cada.
qual preenche asua Ia rela : uma gera
ção semeia, outra saeha o a terceira
colhe, »

«A presciencia de Deus o po/ emes-
dado de saber, do toda a eternidade,
(estando sempre desenrolados diante cio
seus olhos o presente, o passsdo e o Eu-

MssBHnMfunaaanu:

feitas á luz do
número de ex-

notadas aos

turo) que nada tem faltado, falta e nem
faltará á vida c á harmonia universaes ;
que tem havido, lia e haverá sempre es-
pintos culpados para contribuir para :i
manutenção das terras primitivas, a
vossa forra e os outros mundos que elle
tem creado, cria o creará, chamados a
servir de habitação aos espíritos que
têm fallido, fallem c fallirão, o que tém
tido, tém e terão (pio expiar o progredir
nesses mundos e que trabalhar para o
scu melhoramento material. »

«A presciencia de Deus o colloca em
condições de saber, e de toda a eterni-
dade, que tém havido, que haverá sem-
pre espíritos que, puros no estado de in-
hocencia C de ignorância, dóceis a
seus guias, ficarão puros na via do pro-
grosso, seguindo simples e gradualmente
a via que lhes é indicada parti progredir,

minutos.
A commissão evitou servir-se de

médiuns de profissão, ou médiuns
pagos, sendo o médium {medium-sli/p)
um dos membros da vossa sub-commis-
são. pessoa de distineta posição sociale
de absoluta integridade, que nenhum ob-
joctivo pecuniário tem em vista o não po-
d cria tirar nenhum proveito de uma ve-
lhac iria.

A commissão fez algumas reuniões sofn
a presença de médium algum (está en-
tendido que neste relatório a palavra
ii médium»! é simplesmente empregada
para designar um indivíduo sem cuja pro-
sença os phenomenos descriptos, ou não
tèin logar, ou se produzem com monos
intensidade e freqüência), para tentar
obter, por qualquer meio, effeitos semo-
lhantes aos quo se observam quando um
médium está presente.

Xcnlrum esforço foi capa:. <lc pi'o-
duzir qualquer coisa inteiramente
semelhante ás manifestações que têm
lugar em presença do um médium.

Cada uma das provas que a intelli-
geneia combinada dos membros da com-
missão podia imaginar, foi feita com pa-
ciência c perseverança. As experiências
foram dirigidas com grande variedade,
de condições, o lodo o engenho possível
foi ensaiado para inventar meios que per-
mittissem á commissão verificar suas
observações e desviar toda possibilida-
de de impostura ou [Ilusão..

A commissão restringiu seu relatório
aos factos de que sous membros foram
collectivamentc testemunhas, factos que
foram palpáveis aos sentidos c cuja
realidade é susceptível de ümá prova
demonstrativa.

Quatro quintos, mais ou monos, dos
membros da commissão entraram no ca
minho das investigações pelo mais com-
pleto sceplicisino a respeito da realidade
dos phenomenos aununciados, com a fir-
me crença de que elles eram o resultado,

não fallirão ; que os tem havido, que os j ou da invpósiüra ou da illusão, ou de
ha e haverá sempre para comporem
todos os mundos (iuidicos que elle tom
creado, cria o creará, apropriados ás
intelligencias que os devem habitar, e
onde ellas são chamadas a progredir no
estado fluidico.»

(Continua).
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QUINTA PARTE

CAPITULO III
MEMUMNIDAÜES SENSORIAS — MÉDIUNS

VIDENTES E MÉDIUNS AUDITIVOS

RELATÓRIO DA SOCIEDADE DIALE-
CTICA

«Desde a sua creação, isto é, desde 11
de fe/ereiro de 1869, a vossa sub-com-
missão realizou quarenta sessões como
fim de fazer experiências o obter provas
rigorosas.

Todas essas reuniões tiveram logar
nas residências dos membros da oonimis-
são, para excluir toda possibilidade de
mecanismo previamente disposto, ou
qualquer artificio.

A mobília dos logares em que se lizo-
ram as experiências foi sempre a mesma.
As mesas utilizadas foram sempre as de
jantar, pesadas, quo requeriam esforço
considerável para serem postas em mo-
vimento. A menor tinha, cinco pese
nove pollegadas do comprimento sobro
quatro pés de largura, e a maior novo
pés e três pollegadas do comprimento
sobre quatro pés (5 meio de largura : o
peso era proporcional.

Os quartos, as mesas, e todos os mo-
veis em geral foram cuidadosamente exa-
minados muitas vezes antes, durante e
depois das experiências, para se obter a
certeza de que não havia artificio ai-
gum, instrumento ouapparelbo qualquer,
por meio dos quaes os movimentos men-
cionados pudessem ser produzidos.

uma acção mvolüntdria de músculos.
Foi somente depois de uma irresistível

evidencia, em condições que excluíam to-
das essas hypotheses, e depois de expe-
riencias e provas rigorosas muitas vezes
repetidas, que os membros mais scepticos
da vossa sub-commissào, com a continua-

j ção e con tra as mas idéas, ficaram con-
j vencidos de que os phenomenos que se
J tinham produzido durante essa investi-

gaçáo prolongada oram verdadeiros fa-
ctos.

O resultado das suas experiências, por
muito tempo proseguidas o dirigidas com
cuidado, foi estabelecer as conclusões se-
guintes, depois de provas verificadas sob
todas as formas :

Primeira. — Em certas disposições
de corpo ou espirito, em que se achem
uma ou muitas pessoas presentes, pro-

j duz-se uma força sufliciente para pôr em
| movimento objectos pesados, sem em-

prego de nenhum esforço muscular, sem
contacVo ou connexão material de qual-
quer natureza entro esses objectos e o
corpo de algumas pessoas presentes.

Segunda,.— Essa força podo produzir
sons, que cada um pode ouvir distineta-
monte, om ohjeetos materiaes que nao
tém nenhum contacto nem connexão ai-
guina visivel ou material com o corpo de
qualquer pessoa; e esta provado qtie esses
sons provém d'esses objectos, por vibrai
ções que sâo perfeitamente dis li netas ao
tacto. Aviso aosSrs BersÒL; JulesSòury'
o á Academia das Sciencias que admiitiu
como única causa do phenomeno o mus-
culo rangedor.)

Terceira.— Essa força é freqüente-
mente dirigida com intelligencia.

Alguns d'esses phenomenos se produzi-
ram em trinta equatro sessões, sobre qua-
renta que a commissão fez. A descripçào
de uma d'essas experiências e do modo
como foi dirigida mostrará melhor o cui-
dado e a circumspecçâo com que a vossa
commissão proseguiu as suas investiga-
ções:

Emquanto houvesse contacto ou sim-
plesmeirtc possibilidade de contacto, pelas
mão^ ou pelos pés, ou mesmo pelas ves-
tes do uma das pessoas (pie estavam no
aposento, com o objecto posto em movi-
mento ou emiftindo sons, não se poderia
estar seguro de que esses movimentos ou
sons nâo fossem produzidos pela pessoa
em çontacfb. Tentou-se a experiência se-
guinfe :

Em uma. circumstancia em quo onze
membros da sub-commissâo estavam sen-
lados, havia quarenta minutos, em tomo
de uma das mesas da sala de jantar, des-
criptas precedentemente, e quando já
movimentos e sons variados se tinham
produzido, elles viraram (com o fim ih-
experiência mais rigorosa) as costas das
cadeiras para ;l- mesa, a novo pollegadas
pouco mais mi menos desta, depois so
ajoelharam sobro us cadeiras, collocando
os braços sobre o encosto. Nessa posição
sous pés estavam necessariamente virados
para traz, longo da mesa, o por conse-
qtiencia não podiam ser collocados abaixo
nem tocai o spálho. As mãos de cada pes-
soa estavam estendidas por sobre a mesa,
pouco mais ou menos quatro pollegadas
acima da. sua superfície. Nenhum contacto
com uma parte qualquer da mesa podia.
ter logar sem ser visto.

Em menos de um minuto, a mesa,
sem ser tocada, se deslocou quatro vozes;
a primeira vez pouco mais ou menos
cinco pollegadas de um lado; depois
doze do lado opposto; depois do mesmo
modo, e respectivamente, de qual/v c
seis pollegadas.

As mãos de todas as pessoas presentes
foram collocadas nas costas das cadei-
ras, a um pé pouco mais ou menos da
mesa,, quo foi posta em movimento cinco
vezes, com um deslocamento variando
entre quatro e seis pollegadas.

Foram, finalmente, afastadas da. mesa
todas as cadeiras, cm distancia do doze
pollegadas, e cada qual ajoelhou-se sobre
sua cadeira como precedeu temente, mas
d'esta vez tendo as mãos para o lado
das costas, e depois o corpo collocado a
dezoito pollegadas da mesa, ficando
assim o encosto da cadeira entre o expe-
rinientador e a mesa. Esta deslocou-se
quatro vezes em direcções variadas.

Daraute essa experiência decisiva, o
em menos de meia hora, a mesa moveu-
se assim treze vezes, sem contacto ou
possibilidade de contacto com uma pes-
soa presente- tendo logar os mo-
vimentos em direcções differentes, e ai-
guns respondendo ao pedido do diversos
membros da commissão.

(Continua.)

-Nos cpie, pois, uinda são susceptíveis de
uni movimento de reacção contra esse sur-
do mal-estar, e aos que de boa vontade de-
sejam se aproximar de Deus pelo entendi-
mento e pelo coração, votando-se ao estudo
das eternas verdades, tantas vezes revela-
das ao mundo, julgámos dever aconselhar
a leitura das seguintes obras, na ordem em
que vão collocadas:

O quis É o Spiiutismo e Noçõiís elemknta-
rus uo Spiiutismo, por Allan Kardec ;O Livkodos Espíritos, idem, idem ;O LivKo-nos Médiuns, id. id.

O Evangelho segundo o Spiiutismo, id' id.
O Céo ê o Inferno, id. íd.
A Gênese, id. id.
Obras Postiiumas;, do mesmo.
Alem d'essas obras, propriamente ditas

fttndamentáes, uma extensa collecção de
varias outras, visando o mesmo objectivo de
explorarão d'esses incalculáveis 

"domínios,

que se desdobram para alem do mundo vi-
sivel. têm vindo á luz. fornecendo os mais
valiosos elementos, subsidiários uns e com-
plementares outros, para taes investiga-
r;ões. Entre essas, indicaremos ainda, aos
estudiosos de boa vontade, as seguintes :

Depois da morte e O porque da vida, por
Léon Denis ;

Estudos çhilqsophícos, de Max;
Factos spiritas. ouservados por Crookes

i; outros sábios ;
Urania, por CainUlo Flammarion ;
A Evolução animica, por Gabriel Delannc;
Roma eo Evangelho, por D

v Pel/iícr.

ESTUDO 1)0 SPIRITISMO
Aos (pie desejem se iniciar no conheci-

mento da doutrina spirita, que cada dia
mais se alarma, por um lado, uma sciencia
experimental, graças á constatação inces-
sante dos phenomenos que attestam as re-
lações constantes entre o mundo visivel e o
invisível, e das leis a que estão submetti-
dos, e, por outro lado, uma philosophia ba-
seada sobre as leis moraes contidas nos
Evangelhos de Jesus, julgamos dever re-
commendar, antes de toda experimentação,
a leitura das obras que indicamos em se-
guida e nas quaes podem todos os que se
interessem por taes- investigações adquirir
os conhecimentos necessários para bem ob-
servar os factos e d'elles tirar as mais se-
guras deducçòes.

Do mesmo modo que em todas as scien-
cias exactas, o conhecimento prévio das
theórias. que a pratica verasuecessivamente
sariçciqnár, se impõe aos que abordam taes
estudos, assim também quanto ao spiritis
mo, que é a mais complexa e a mais trans-
cendente das sciencias. pois que abrange
todos os outros ramos das sciencias huma-
nas, um prévio estudo theorlco se impõe,
como o meio mais seguro e mais praticode attingir resultados satisfatórios, evitan-
do ao mesmo tempo os perigos de uma
experimentação imprudente ou mal orien-
tada.

Como sciencia experimental, o spiri-
tismo é a unira que offerece uma solução
integral a todos os problemas da vida e do
universo ; como philosophia baseada sobre
amoral puríssima doChristo.éomais pode-roso elemento de regeneração social e in-
dividual, que tanto se faz necessária n'estes
desastrosos tempos de materialismo c de
iudiffeieriça.

josc Amiga

Todos esses livros se acham á venda,
nesta capital, na livraria da Federação Spi
rita Brazileira, á rua do Rosário n. 141, so-
brado, e nos seguintes logares :

LIVROS SPIRITAS
Vendèm-sc nu livraria ilu Federação Spirita

BrazUàira,& rua do Rosário, n. 141, sobrado :

O LIVRO DOS ESPÍRITOS, \>or sillan Kar-
dec, encad. (peso 600 grams.)  58000

O LIVRO DOS MÉDIUNS, por Allan Kar-
dec, encad. (600 grams.)  5SÒ00

O Evangelho segundo o Spiritismo,
por Allan Kardec, encadernado (600
gratas.)  58000

O Céo E o Inferno, por Allan Kardec,
encadernado (600 grams.)  õ$0üü

A Gênese, por Allan Kardec, èncuder-
nado (600 grams.)  üSÚOO

Obras Pòsthumas, de Allan Kardec,
brochura (400 grams.)  ;}$500

PreÒès do Evangelho, por Allan Kar-
dec, brochura (100 grams.)  18000

O que ii o Spiiutismo e NoçOks ele-
MENTAUKS DO SPIRITISMO, por Allan
Kardec, brochura (250 grams.)  28000

Roma e o Evangelho, por D.' José
AmigoyPéUiccr] encadernado (400 grnis.j 4S0Ü0

Depois ua morte, por Léon Denis, eu-
cademado (f)0(l grams.)  53000

lDEM,.brochura (50(1 grams)  48000
O porque da vida, por Léon Denis,

acompanhado das Cartas de Lava-
TER A' IMPERATRIZ DA RÚSSIA SOBRE
A VIDA FUTURA, de 11111 CATHECISMO
spirita e de um METHODO PARA IN-
vestioaÇões spiritas, brochura
(1250 grams.)  28000

ÜS gênios, (poesias) por Manoel L. ele
Carvalho Ramos brochura (350 grams.) 16000

Spiiutismo, estudos philosophieos, porMax, brochura (300 grams.)  28000
Le professeur Lomhroso kt le Spi-

RITÍSMEj analyse feita no Reformador
sobre as experiências do professor Com-
hroso, brochura (150 gratn.)  1$000

Dernieks jours -d'un philosopiie, porSir Humphry Daci/, traducção franeeza
de C. Flammarion  68000

Les FIM de Dieu, por F. Jacolliot  103000
Le Lendemain de la MÔrt, por Lowis
Figuiçr  5S000

La Suevie, por/i. Nóeygeratk, brochura
(600 grams.)  78000

AS MANIFESTAÇÕES DO SENTIMENTO RE-
I.IGI0S0 ATRAVEZ DOS TEMPOS, peloMarechal E»>erlon Quadros, brochura
(150 grams.)  2.ÇO00

Os astros, Estudos da Creai;ão. peloMarechal, Facrlon Quadros, brochura
(200 grams.)  2SÓ00

Diálogos spiritas, brochura ( 150
grams.)  $300

La Casa emurujaua, por Lua dei
Alma, brochura (150 grams.)  1$000

El nino exposito, por Luz dei Alma,
brochura (150 grams.)  18000

Factos spiritas observados por
Crookes e outros sauios, brochura
(200 grams.)  38000

Deus na natureza, por O. Flavimà-
rio», encadernado (700 gnus.)  68000

Pluralidade dos mundos habitados,
por O, blummarion, encadernado (60Ò
grams.)  68000

OS MUNDOS IMAGINÁRIOS E OS MUNDOS
HEAES; por C. Flammarion., encader-
nado (700 grams.)  58000

Urania, por C. Flammarion, encader-
nado (400 grams.)  38000

Lu.mkn, por C. Flammarion, encader-
nado (600 grams.)  Õ3000

A Casa de Deus, por Júlio César Leal,
brochura (200 grams.)  38000

Remessas de livros pelo correio pagam o porto
de 20 rs. por 50 grams., além de 200 rs. para
registro de pacotes ntó 2 Irilo*.

Os pedidos devem ser dirigidos a João Lon,
renço de Souza.
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O descnl-M-c
A familia spirita brazileira acaba de

ser ferida em pleno peito, com- o des-
apparecimento do mais eminente dos seus
chefes, daquelle que, nas assembléás e
nos círculos, na imprensa livre- como do
alto (festas columnas, por tantos annos e
até ha pouco tempo, doutrinou, pela pa-
lavra e pela penna, os santos ideaes da
Nova Revelação, trazida ao mundo pelo
espirito Consolado!*, de que elle se fizera
o mais intrépido e, sobretudo, o mais
amado dos apóstolos-.
'Tiveram assim dolorosa realiza-

cão as previsões quo aqui ultimamente
formulámos. Conti'» a marcha insidiosa
do mal quo lhe invadira o organismo, não
valeram as prescripçòes da sciencia, pelos
seus mais altos represonlunles espiri-
tuaes, nem a solicitude c o carinho da
família desvelada, da terna o santa espo-
sa, em noites consecutivas de vigília, no
sobresalto d'aquolla perda irreparável.
Dentro dos improscrip tiver, desígnios da
Providencia, soara a hora da libertação
d'aquelle grande espirito, cuja missão na
terra bavia terminado, e no dia 11 d'este
mez, emquantó a natureza esplendia lá
fora, nas pompas outonaes, elle se des-
prendia dos frágeis laços da matéria, do-
cemente, quasi sem agonia, rodeado dos
seus aflectos caros, de todos aquelles en-
tes, amados e ternos, que eram parte in-
tegraute do seu próprio ser, o aos quaes
votava um culto só excedido pela sua
dedicação á causa que fora a sua princi-
pai missão na terra.

Esse trágico desfecho, posto que os-
peradõ, como o acabamos de assignalar,
produziu uma intensa consternação em
todos os espiritos que, de perto ou de
longe, privavam com o nosso querido
mestre, para já nao alludirmos á dòr in-
traduzivol d'aquolla pobre e numerosa fa-
mi lia, a qual se via assim privada do
seu único arrimo, do seu chefe, do sou
amigo, do seu defensor em todas as afilie-
ções moraes, como nas vicissitudes ma-
teriaes da vida, que, ao seu lado o

¦ ediíicada pelos seus altíssimos exem-
pios, pudera até" alli supportar com
resignação, senão com alegria. E se
para a familia que o idolatrava, na ex-
pansão de puríssimos aflectos, de que
elle era o centro de attracção e de irradia-
ção, o seu prematuro desapparecimento
assumiu as proporções de uma irropara-
vel catastrophe, não menos sensível é a
sua perda para os spiritas do Brazil, par-
ticularmente d'esta capital e da Federa-
ção Spirita, onde a sua cadeira, que elle
por tanto tempo honrou, progando, na
eloqüência inspirada da sua palavra ou-

vida sempre com encanto, as luminosas
verdades da Nova Revelação, permanc-
cera vasia, até que a Providencia nos
depare um missionário da sua elevação
que o possa dignamente substituir.

Não importa a indigilação d'este ou
d'aquelle companheiro para essa sub-
stituição, forçosamente" provisória. Os
que o rodeávamos, euvolvcndo-o no mes-
mo aííecto c admiração, os que, bastai--
te felizes para, sem pretenção, nos repu-
tarmos seus discípulos, tivemos a fortuna
de ahi escutar de perto os sábios conso-
lhos e as altats manifestações constantes

sa virtude que fará a nossa felicidade
no dia em que a possuirmos. Mas a
verdade que está nas nossas consciências,
e que, no meio da consternação em que
a sua perda nos lançou, mal podemos
formular, como um tributo do justiça, c
esta : o nosso saudoso e inolvidavcl mes-
tre reunia por tal modo todos os requi-
sitos de um verdadeiro missiouario, pos-
suia um conjuncto tão harmonioso de
conhecimentos e de virtudes, que por
emquantó não passam para nós outros de
meras aspirações, que ter a pretenção de
continuar-lhe as luminosas tradições já

do seu espirito solidamente apparelhado j seria demasiado orgulho para o que
de saber, mas sobretudo opulento de
peregrinas virtudes, sabemos que. ifíf
difllculdadcs com que tem luetado a Fe-
deração, e com quo de resto Inctam as
associações da sua natureza, vem se
acerescontar mais esta, insuperável no
momento : a de collocar n'aquella ca-
deira, em que elle deixa immorredoura
tradição, um companheiro digno, a todos
os respeitos, de o substituir.

Assim nos externando, temos certeza
de ser o interprete do sentimento de
todos os que até agora gravitámos em
torno d'aquello astro, que não se extin-
guia para nós senão para resplandecer
com claridades mais vivas na pátria es-

piritual em que nos precedeu. Não vai
nisso ostentação de humildade,—preeio-

como tal se apresentasse e que, só por
esse facto, se denunciaria inferior a
cssjá nobilissima funeção.

|ão pareça o que ahi fica o trivial
exàggero com que se usa glorificar a
memória dos que se foram. Falamos
diante dos contemporâneos, dos que de
perto apreciaram e puderam aquilatar o
valor da obra realizada por esse valo-
roso athleta do bem. Ella ahi está,—
a sua obra, que, se é cedo para ser jul-
gada no conjuncto, não o é para que se
registrem os oíléitos salutares com que
contribuiu para a orientação da propa-
ganda no Brazil. No que respeita par-
ticularmente á Federação, grato dever é
confessarmos que jamais ella prosperou
como durante o período da sua sabia 'e

esclarecida direcçâo. Foi o seu prestigio
no meio dos spiritas o que a veiu erguer
do abatimento cm que, por múltiplas
causas, se debatia ha alguns annos.
Modificando a sua norma do trabalhos,
presiigiando-os com a sua presença c
com a solicitude dos seus cuidados, con-
seg uiu elle trazel-a a essa altura em que
até aqui se conservou, como um elemen-
to de cohosão e disciplina, que fazia
derivar pelo seu orgâo, o Reformador,
de cujas columnas se esforçou sempre

por manter a orientação necessária á
uniformidade dos nossos estudos.

Não menos preponderante, todavia,
foi a acção que exerceu sobro a evolução
do spiritismo nesta capital; e quando,
em setembro do 1887, um numeroso
grupo de spiritas deliberou que se em-
prehendesse, por um dos grandes órgãos
da opinião, a exposição da nossa doutri-
na, afim de a tornar accessivel a todas
as intelligencias, nas di Heron tes camadas
soeiaes, foi para o Dr. Bezerra de Me-
ne/.es que se voltaram iodas" as "vistas, e
a elle, como o mais apto, é que foi con-
fiada tão grata c árdua tarefa, em quo
se conduziu com esse brilho e esse valor,
cheio de perseverança e de tenacidade,
que o fizeram temido de todos os adver-
sarios. Ahi está o primeiro volume dos
seus Estudos philosophieos, subordi-
nados á epigraphe geral Spiritismo, e
subscriptos por esse adorável pseudony-
mo Max, breve e conciso como o seu pro-
prio c.-tylo, de uma clareza e de uma ra- ,
cionalidade admiráveis, para attestar o
que foi ossa esplendida campanha que,
iniciada em uma época em que era peri-
gosoou, pelo menos, ridículo confessar-se
spirita, acabou por fazer a nossa doutrina
respeitada, como a vemos, de todos os que,
não cedendo embora aos seus vigorosos
argumentos, so sentiram, comtudo, obri-
gados a consideral-a com o acatamento
devido ás convicções superiormente dis-
eu tidas.

Além d'esses trabalhos já divulgados,
o nosso querido mestre deixa uma! ex-
tensa lista de obras, especialmente de
romances, íilguns dos quaes temos pu-
blicado em folhetins, todos vasados na
orientação spirita, que se tornara o ex-
clusiro escopo dos seus esforços nos der-
radeiros annos.

Não nos permitte a escassez de es-
paço, nem o estado de espirito em que nos
mergulhou, naturalmente, a sua perda,
fazer agora uma analyse, ainda que sue-
cinta, da sua vida e da sua obra. Nas
referencias que adiante publicamos, fei-
tas pelos jornaos profanos desta capital,
ter-s»-ha, entretanto, uma pallida idéa
da influencia que a sua eminente perso-
nalidade exerceu na sociedade do seu
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tempo, em qüe elle oecupou cargos da sempre acòiifiar oni Jesus, lòVuiitaiitlo' í do dia iuunediato ao do desappareciineii-
maior elevação; e isso, parece; será sul'-
liciento no que respeita ao boineni pu-
blico. N'e]le, porém, o que mais admira-
mos o nos interessa é o spirüa, o mestre
esclarecido o venerado o, tanto cõino
isso, o homem intimo, o cidadão dólar,
aíTectuuso e dedicado, o amigo e o pae.
quo espiritual mente se constiruira para
Iodos nós. Ahi, u es-o ambiento da in li-
niidade, é que elle foi grande o inexco-
divcl. Nessa constollaçáo de alFeetós;
nos círculos do amigos ou dos disci-

pulos, elle que, mesmo sob a a unos-

pliera, sempre perigosa, da política,

lhes o animo o dando-lhes elle próprio u to do"hòsso venerando chefe os últimos,
se referiram tioá termos mais respeitosos
o sentidos a suá^ehiineijle personalidade,
rendendo o mais justo preito ás suas vir-

! tildei civieas o moraes.
Na impossibilidade de aqui transcrever

¦ Iodos esses juízos, por estreiteza do es-
: paço c para não alongar doma iadamen-

te esta noticia, faremos abslraeç.ão dos
j (pie apenas apreciaram a sua indh idua-
! lidado política, ha muito tempo na doce

acrysolava, para lhe conferira palmado I penunibi'a do rofrahiniento, como acima
triumplio oda glorificaeão definitiva. alludimos, e nos limitaremos a reprodu-

Por isso o \iinos desprender-se do sou i >sir os conceitos dos que, mais completa-
ipie se consagrou por largos annos, para I pobre despojo material, deixando impres- 1 meuto informados, se pronunciaram fora
servira sua pátria, mas que abandonara ; sa no semblante a l-ranqüillidadò de uni j dessa exclusividade.

exemplo edificante,
1'ir-se-hia mesmo quo lios sÓíjr|ii)oilius

pliysieos, ífessa derradeira prova quo
I lhe estava reservada e de que sahiu vi-
' cl.orioso, nesses nioiuentos ang-ustiosos,

rui que a d^r lhe sublcvavao organismo,
sem. todavia, conseguir sequer lhe con-
iraliir um músculo da face, apenas so

] denunciando na tremula pressão com que
nos estreitava aa mãos, a sua le mais so

por completo, soube exercer o predo-
minio da sua bondade fundamental, poli-
tilicando as mais austeras virtudes mo-

verdadeiro justo. Encerrado no fúnebre
atando, as mãos cruzadas sobro o peito,
o ros!o pallilo c sereno eniinoldurado na

raes, a par da mais accessivel tolerância ' neve dos cabellos, parecia continuar um
e amenidade do trato, alli, cercado do soiniio interrompido pouco antes,
aílecto respeitoso de todos os que culli- :, E é isso, que nos dá a certeza da sua
vavamos a sua estima, ú que melhore felicidade radiosa na outra vida, na pátria
mais intensamente fez irradiarem as espiritual de que por tanto tempo estivera
oxcellencias da sua alma de eleição. desterrado, e onde foi recolher os louros

Com que amor; com quedesvelos.com inipereciveis conquistados na sua lunii-
que doçura, tocante c communicaüva, se nosa peregrinação pela terra, o que
dedicava elle então a sarar as feridas dos ! um pouco nos conforta da sua perda irre-
espíritos que, em tributação, o procura- ! paravel. O claro (pie deixa nas nossas li-
vam ! As palavras que saldam d'aquélles i loiras c impreenchivel ; a sua ausência
lábios vinham tão direitas do coração e j na Federação liado, por muitos annos,
eram por tal modo ungidas de amorosa
fé, que ao ihcxpriinivcl encanto de as
escutar, não raro joviacs, se i.ssociava

ser sentida. Consola-nos, porem, a certo-
za de (pie o sou espirito de luz. attrahi.lo
pelos nossos corações, não cessará de

immediatamente a calma, a Iranquilli- j exercer entre nós a sua influencia salutar,
dade, a consolação que a todos transfira- j guiando os nossos passos, orientando os
dia. Ninguém, quo o procurasse, sahiria j nossos trabalhos, nos inspirando e Corta-
sem conforto, som o allivio que só elle i lecendo nas horas de desfalleciinento o
sabia prodigalizar, quer se tratasse de j de amargura,
enfermidade do corpo, quer do espirito;
porque,— seja-nos licito, por gralo, re-

Foram os seguintes :
A NOTICIA

Falleccu hoje, ás 11 1(2 da manhã, o
illustre e conhecido clinico Dr. Adolpho
Bezerra de Menezes, cavalheiro de altas
virtudes e conceituadíssimo no nosso
meio social.

O Dr. Adolpho Bezerra do Menezes
exerceu no passado regimen, por varias
vezes, o cargo de vereador o presidente
da câmara municipal, e oecupou a ca-
deira de deputado pelo 3" districto elei-
toral, onde era prestigioso chefe do par-
lido liberal. N'essas posições prestou a
esta capital e ao paiz os mais relevantes
serviços.

Foram grandes também os serviços
que prestou na Companhia de S. Chris-
tovão, quando n'aquella empreza oc-
cupou o logar de director.

Retirado da política, o Dr. Bezerra de
Menezes entregava-se exclusivamente á
sua numerosa clinica, sendo reconhecido
como um dos médicos mais humanitários
d'esfa capital.

A' sua familia enviamos as nossas con-
dolencias.

CIDADE DO RIO
Depois de longos e cruéis padecimen-

Só esta fé, só esta confiança na sua
invisível assistência e no apoio moral,

polir—se olle,em seu (irôcinio no mundo, j com que contamos, do seu eminente o i tos, falleceu hoje o Dr. Adolpíio Bezerra
tivera de obter, num instituto sciontifico, \ generoso espirito nos encoraja d conti- j do Menezes, antigo e estimado clinico
o diploma quo o sagrara sacerdote da ! nuar a sua obra tão cedo interrompida. l c;ll,lL:l1,

medicina, do espaço trouxera já comsígo,
na sua elevação moral e nos propósitos
da sua abençoada missão, a investidora |
desse outro sacerdócio, mais difiicil e ;
raro do que aqueile, mas que por igual ;
exerceu exemplarmente: o de medico das I
almas. |

E foi esse o segredo da sua supremacia '
lem toda a parte onde teve accesso, o do j

prestigio que exercia sobre Iodos os es- J
pirif.os que se lhe acercavam. Jamais1
estas duas virtudes por exeoJlonca -o
amor o a fé—se associaram mais pode-
rosameiiTe cin uma mesma iudiyi liíáli-
dado, como nelle. CJa.im-r, uãi< <> possuiu
elle plalohicamenfo, nem o ensinava
apenas pelos lábios: subia-lho do
coração e o praticava indislinetinien-
te com todos, no exercício constante
dessa caridade activa e diligente quo
uai. raciocina, náo rcík-cle, po-quo é \,n-
sünctivac se multiplica sob milhares de
formas—na tolerância, ir.i indulgência
com que antes dissimula do que repara nas
alheias fraquezas. A fé, não a veiu adquirir
na meditação, nem no estudo: trouxe a
comsigo,poderosa, robusta, edificante,—
a grande fé rccommcndada por Jesus, da
qual exhibiu constantes provas, desde a
confiança no futuro, irrefieclida o cega,
nos dias da sua mocidade, como no decur-
so de toda a sua vida laboriosisídma, em
que jamais teve cuidado pelo dia seguiu-
le, até aos seus derradeiros momentos,
aquellas longas horas de amargura para
a sua desvelada e carinhosa esposa o os
seus amoraveis íilhinhos, que exhortava

fossam as linhas que acima ficam, sem
nenhum outro merecimento que o de ha-
verem sido inspiradas pelo coração, e quo
constituem, com a publicação do seu re-
trato na no-sa primeira pagina e das
apreciações, q .o damos a seguir, dos
nossos collegas da imprensa desta capi-
tal, a homenagem do Reformador c da
Federação.:ao s.-u inesquoeivel presidente,
significar ao seu espirito o modesto mas
sincero tributo da nossa admiração e do
affbclo cultuai que votamos á sua me-
uioria querida o venerada. E (pie lá, n'es-
_e infinito radioso om que elle paira, mais
feliz o mais vivo do (pio nunca, possam
envolvei-o as bênçãos du Céo c os amoro-
sos desveles do Divino Mestre, de que
(11.; se constituiu, para nossa edificação
na terra, o mais liei, o mais dedicado o,
cnire nós, o mais perfeiio dos discípulos.

A sua esposa., á sua torna compaiihei-
ra, lacrimosa posto que ro ignada, nas
consolações da fé que a amparam contra
o rude golpe, aquella que tão sintamon-
to o secundou na sua missão do caridade
o paz, durante trinta e cinco annos de
dedicação e aflecto mútuos, enviamos a
córdialtssima expressão da ín.sja respei-
tosa solidariedade, no transe com que a
Providencia julgou, em seus desígnios,
dever submetter á prova a sua alma,
cheia de humildade e do valor.

llomcna<jcas «Ia imprensa
Todos os jomaes desla capital, quer

ós vespertinos, quer os da manhã, em
suas edições, do próprio dia os primeiros,

Iixercoii entro nós o Dr. Bezerra do
Menezes vários cargos de eleição popu-
lar, sendo considerado por muito tempo
um dos mais prestigiosos chefes do par-
tido liberal do antigo Município Neutro, I ÍfW^Ívdís l,GlluficiuS;

cipal, e diversas vezes foi eleito deputado
geral, pelo :p districto do Municinio Nou-
tro.

Possuidor dobrando fortuna, a poli-
fica o a praticada c.iridado empobrece-
rani-iTo.

A sua morte deixa um grande vácuo
no coração daquelles que tiveram ocea-
siãodo admirar do porto (planto'valia
aquella alma privilegiada.

Medico, o medico hábil, a. sua vida foi,
nos últimos tempos, um continuo labutar
cm ^beneficio da pobreza ; jamais recusou
os serviços aquelles que a elle recor-
riam.

Dos pobres nada acceifava ; dos ricos
recebia o que queriam dar-lhe Por isso
morreu paupérrimo.

Para se poder avaliar bem a grandeza
d'almado Dr. Bezerra, basta expor o
seguinte facto, de que temos conheci-
mento, entre muitos outros factos.

lira o Dr. Bezerra presidente do uma
companhia, cnn escriptorio á rua Sete
de Setembro, quando lhe appareceu um
conhecido sou couimuiiicando-lhe o fal-
lecimento de um filhinho e dizendo-lhe,
cjip as lagrimas nos oi lios, que, achan-
do-se desempregado, náo tinha recursos
para fazer o enterro.

O Dr. Bezerra de Menezes chamou-o
a um canto o inclteii-lhc na algibeira
todo o dinheiro que possuiu. No momento
cm que se propunha a retirar-se para a
casa (morava então na Tijuca), recônho-
ceu. que, tendo dado tudo, nada lhe res-
tava para a passagem do bond, o pediu a
um.amigo trezentos réis emprestados !

As bênçãos da pobreza quo elle soecor-
ria o acompanharão para a morada ce-
leste !

O PAIZ
Adoptando como epigraphe o nome do

nosso querido presidente, eis o que escre-
vou esto illustre contemporâneo :

Succuinbiu hontem, ás 11 1/2 horas
da manhã, após longos e dolorosos pade-
cimenlos, que foram a ultima prova im-
posta á sua resignação verdadeiramente
ehristã, o eminente brazileiro cujo nome,
encimando estas linhas, como homena-
gein posUiuma ás virtudes da sua vida,
por tantos annos fulgurou nos annaes da
política do império o bojo apenas vive na
tradição dos (pie o amaram, ou da inex-
haurivel fonte da sua bondado receberam

durante a monarchia.
Por vozes escolhido pelo corpo eleito-

ral da cidade do Pio de Janeiro seu re-
prosentante na câmara municipal, por
força da lei que outr'ora vigorava, foi o
seu presidente, e ifesse caracter exercia
grande influencia, sendo muito respeitado
e considerado pelos chefes de sua parcia-
lidade política, e gozando também de
prestigio verdadeiramente popular.

Para isso concorria grandemente seu
espirito de caridade, pois quo ora medico
dos pobres, dedicado o afFcctuoso, e o seu
caracter lliano e aüavel que o tornava ac-
ccssivel ode Iodos estimado.

Foi deputado geral polo antigo Muni-
eipio Neutro e polo Coará, sua terra
natal.

Tendo exercido grande influencia como
político e homem do acção, como medico
que dispunha de clinica cxlonsissima, ha
muito tempo quo desappareccra da vida
publica.

Estava retirado, mas não esquecido.
Náo o esqueceram seus companheiros de
luetas, que nelle tiveram um bom e leal
camarada, no:n poderiam olvidal-o todos
quantos receberam os muitos benefícios-de que era pródigo seu excedente, bon-
doso e meigo coração.

• jorna! D() BRAZIL
Falleccu hontem, ás 11 horas dama-

nhã, o Dr. Adolpho Bezerra de Menc-
zcs. A

O finado foi ^íe, político do antigo
partido liberal, ná;'rogimen monarchieo,
nafreguezia dcS. Christovão, onde go-
zava do real influencia; oecupou os cargos
do eleitor especial o vereador ; foi por

Fui esta a característica essencial do
venerando extincto. Político militante,
filiado á mais adiantada parcialidade do
antigo partido liberal, deputado, vereador
da extincta Câmara d'este município, a
cujos destinos por longos annos presidiu,
cscriplor — que o era com raro mereci-
monto e brilho — em todas essas mani-
fesfáções da sua actividade deu sempre o
Dr. Bezerra de Menezes as mais brilhan-
tes provas da tua capacidade e do seu
valor moral o iiitellcctual ; mas foi so-
bretud.i no abnegado sacerdócio da sua
clinica e na doe- penumbra da sua Vfidà
intima que refulgirani os peregrinos dotes
do seu espirito, niultiplieando-se ein des-
velos, cm solicitude, em carinhoso desin-
teresse por todos os quo sofiriam. E ja-
mais bateu um desses, enfermo ou no-
cessitado, inutilmente á sua porta.

Tempo houve em quo, fascinado polo
desejo de servir á sua pátria, em cargos
públicos, exclusivamente de confiança po-
pular, como acabamos de alludir, substi-
tuiu o exercício da medicina pela tribuna
parlamentar ou pelos onerosos encargos
do chefe da Municipalidade, em quo so
conservou perto de vinte annos.

O que foi esse largo tirocinio de luclas,
que jamais lhe abpiebraram a virilidado
de um animo resoluto, inspirado única-
mente nas suggcstõos do bem o da moral
perfeita,dizem-no os annaes dessa época
não remota, o dizem-n'o, com o contraste
violento das más paixões que em torno
lhe corvejavam ameaçadoras, as calum-
nias, os insultos, as aggrcssõos constan-
les, que não respeitavam sequer o san-
tunrio da sua impolluta consciência.

Esse período do agitações, afravessou-o
muitos aünos prcádenlc da câmara muni- i elle com a fortaleza e as iliusões dos mo
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lliotes annos da sim hiucidade, sempre
iuqiiebrantavol e sereno, jamais recusan-
do aus seus adversários apaixonados, a
par da indiflerençu aos seus golpes repe-
tidos, a tolerância o —tantas vezes !—o
soecorro, quando, arrependidos, lhe vi-
nliani bater aporta, na supplicc attitude
do arrependimento.

E' que por aquella alma. que hoje a
gratidão de tantos orvalhade abençoadas
lagrimas, nunca pudera passar uma som-
brade maldade. E' que, bastante elo-
vado, para que u pudessem attingir as
aggressões d<>s quo a sua intransigente
honestidade prejudicava, o glorioso ex-
lindo pairava em uma almosphera do
sentimentos puros, alentados peles esti-
mulos da moral evangélica o da mais
viva Fé christâ, de quo toda a sua exis-
tencia foi um apostolado edificante.

Passou atravez das grandezas d'esto
mundo e do fastigio do poder, sem lhes
sentir avortigem, sobranceiro, indifferen-
to, alheio a ambições, tendo pelasseduc-
ções da fortuna um desprezo que tanto
contrasta com o culto hojo incondicional- I caso, os traços geraes da sua vida ahi

ção, voluntariamente acceita, d que lhe
era o único arrimo.

A sociedade brazileira, particularinon-
le a sociedade fluminense, contraído com
o venerando morto uma, divida que, re-
vertendo om beneficio de sua familia,
honrará a. nieinuria d'aquclle que tantos
serviços lhe prestou. Resta quo a pague,
provando assim que a ingratidão não c
a única moeda com que o povo costuma
retribuir os sacrifícios dos quo serviram
a pátria e a humanidade.

Taes são os nossos votos, a que associ-
amos o testemunho de condolências á sua
extruinusa companheira do 35 annos.

Era nosso intuito, ás linhas quo acima
ficam,accresconlar algumas nulas biogra
phicas, rclati.as ao illuslre brazileiro.
Infelizmente, porem, debalde rebuscámos
os archivos das bibliothecas, não lendo
obtido nas tradições da familia mais que
vagas indicações de datas, que a me-
moria não conserva fielmente. Em lodo

mente rendido a essa mesquinha preoceu
pação, cujo cultivo, em certas camadas
da sociedade contemporânea, tanto re-
baixa o espirito da nossa nacionalidade.

E' realmente edificante, no meio das
ambições que na hora presente se dispu-
tani entre nós a posse das melhores po-
siçõos, para a ostentação de inesperadas
opulencias.oppór o exemplo d'essc grande
cidadão, que—não ó mera figura—enca-
nceeu no serviço da pátria e da liumani-
dade e, tendo entrado para a vida publica
com fortuna, que lhe tocara por herança,
delia se retirou pobre, depois do haver
exercido graluilamente, por um largo
período, o cargo de vereador, que não
era então remunerado, c de ter tido cm
suas mãos, como seu presidente, as cha-
ves da Municipalidade, de que não se uti-
lizou senão para assegurar-lho as condi-
ções de prosperidade, de quo rezam as
tradições d'esse tempo.

Rostituido, depois de tão extenso in-
terregno, á sua vida clinica, que aban-
donara por força d'aquellcs absorventes
encargos, as suas vistas se voltaram finais
que nunca para o cx-tcícío d'csse aben-
coado sacerdócio, onde tanto se disün-.
guira na especialidade cirúrgica, eirí quo
era reputado notabilidade, e então çc mo-
çou verdadeiramente para elle a missão
de paz, de caridade e de consolações^ quo
o havia do conduzir, coberto de bênçãos,
ao termo da sua glorilicação na" tcrr.a.

Falem,a esse respeito, por nós aqueiles
(pie a sua competência medica salvou, e
a respeito das altas manifestações do seu
desinteresse e do seu espirito de caridade,
falem os que da sua bolsa, sempre parca,
receberam constantes benefícios. Porque
é preciso que se diga : o Dr. Boz;rra de ^
Menezes, por esse impulso de bondade ¦
quo se torna instiuctivo nas almas de j
raro quilate como a delle, se tinha sempre .
promplo o soecorro aus que nunca para !
elle appollarain inutilmente, era de uma [
extraordinária indilleronça pclus resulta-
dos pecuniários que lhe poderia assegu- ,
rar a sua clinica.

Despreoccupado do dia de amanho,
. confiante sempre no soecorro que o Céo

envia aos que tem verdadeira fé, 11'olle,
como cm nenhum outro, teve perfeita
objectivação a recommciidação" do Evan-
golho : «Vede os pássaros do céo...»

Assim, de facto, viveu esse grande ho •
mem, mixfo de desinteressa, de abnega-
ção, de fé c de grandeza moral, c que, de-
pois de sessenta o oito annos, votados á
actividade constante do trabalho, exlremo
de ambições vulgares, sai da vida, d'este
charco, que o não conspurcou, cercado do
uma aureola de virtudes e atravez de
uma glorificadora apotheosc do bênçãos e
do lagrimas.

A sua familia, numerosa/ Composta,
além de sua desvelada esposa, de muitos
filhos e de aggregados, que a sua carida-
de acolheu por largo tempo, fica na mais
extrema pobreza, maior quo a que sup-
portou alegremente, ao lado do seu bene-
mérito chefe, que era o primeiro a exem-

a conformidade com essa condi-

ficam •debuxados, e se, alheado das glo
riolas mundanas, preferiu elle as glorias
da immortalidadc, na outra vida, em que
acaba de penetrar, respoitemos-lhe a in-
tenção, que ainda mais põe em relevo o
seu extraordinário mérito.

Accrcscen tare mos apenas quo, dedican-
do-se nos últimos annos aos estudos da
moderna psychologia, era o mais emi-
nente chefe da doutrina spirita 11'esta
capital, e ahi, quer como polemista e
doutrinador pela imprensa, quer como
presidente da Federação Spirita Brazi-
loira, sempre foi escutado o seu conselho
e acatado o prestigio da sua palavra,
a que a sua elevação moral dava uma
grande autoridade.

O saimento terá logar hoje, á 1 hora
da tarde, partindo da rua Vinte Quatro
de Maio 11. 03 para o cemitério de São
Francisco Xavier.

A exiguidade de espaço do que dispo-
mos nos força a interromper aqui a tran-
scripção das homenagens prestadas pela
imprensa d'esta capital á memória do
nosso querido chefe. No próximo nume-
ro continuaremos essa transcripção, me-
nos com o fim de alardear os seus altos
merecimentos, que elle, com tão edificante
humildade, procurava dissimular sob um
exterior de extrema simplicidade, do que
no intuito de testemunhar a taes collegas
o nosso reconhecimento, honrando com
os seus juízos as nossas columnas.

Não terminaremos,todavia, por agora,
som accrcscentar a essas aflectuosas ho-
mcnagvns, como precioso fecho, o teste-
niunho de solidariedade quo immediata-
mente recebemos de irmãos nos.os, au-
sentes desta capital, aos quaes nâu pas-
sou indifíerenlc o einucionante facto da
libertação do nosso saudoso companheiro
c mestre.

De Irajá nus endereçuu o nosso prós-
timoso confrade José Aquino uma carta
significativa, em que, justificando o fccu
uão compareoimcnto, por seriamente
enfermo, nos encarregava de apresentar
á familia do nosso chefe a expressão dos
seus cordiacs sentimentos e de o repro-
sentar nas homenagens prestadas pela
Federação ao seu presidente.

Iguaes encargos piedosos nos con dou
o nosso confrade Francisco José de Oli-
veira Junior, de Ouro Preto, emquanto
de Barbacena nos era endereçado o se-

guinte expressivo telegramma. :
— Barbacena, 14—Federação Spi-

rita Brazileira— Rio. Os spiritas do
Barbacena se congratulam com seus
irmãos, pela resurreição do seu querido
mestre Bezerra de Menezes.

Acccitai solidariedade Grupo Unlao
Fraternal.—Ed. Magnin, Alfredo Paes,
Modesto Lacerda, Francisco Vaile,
Gicéro Camões.

NOTICIAS
Sai a presente edição da nossa folha

com um grande atraio devido ás inquie-
iaçõescaps sobresallos em ime vivcnius
nos últimos tempos da enfermidade du
nosso querido chefe, o que se multiplica-
ram em cuidados, nos distrahindo para
outros urgentes deveres, depois da sua
desincarnação.

Apresentando instantes excusas, por.
esse facto, aos nossos confrades eleitores,
devemos assegurar-lhos que esta, como
idonticas faltas por nós commettidas, ja-
mais o tem sido por negligencia ou pro-
posital descuido, restando-nos apenas
acerescentar que, quanto em nossa fra-
queza couber, nos esforçaremos por, de
futuro, as evitar, para o que já estamos
dando andamonfo aos trabalhos da nossa
próxima edição.

Constou de duas partes, como de co-i-
tume.a sessão commemorativa, tendo, na
primeira, o nosso collega vice-presidente
feito uma allocução sobre o grato motivo
quo alli reunia tão grande numero de
spiritas, reconhecidos c fieis, e constando

a segunda da manifestação espontânea
de um espirito sofiredor, a cujo animo
procurámos levar as consolações de que
é pródiga a nossa abençouda doutrina.

A's 9 horas da nuite terminou essa
afiectuosa cerimonia, rendondo assim
uma ve/. mais os spiritas do Rio de
Janeiro -3 da Federaçãu um amoroso
tributo do reconhecimento á memória
daquelle querido e inolvidavel Mestre,
•hiexcedivtíl - na sua missão exemplifl-
cadora de virtudes evangélicas, na terra,
em quo o sulco fecundo traçado pela sua
obra imporecivol levanta cada vez mais
em revoada os corações, para o glorificar
e bemdizer.

Ha tempos o Light, de Londres, tran-
screveu do Modem Astrology uma pre-visão sobre o anno de 1890 que, por ter
sido em grande parte verificada, elle/az
lombrar em seu numero de novembro
ultimo. Dizia ella : Haverá pequenas
guerras e rumores de guerra; esse será o
clímax de 1899; mas será 110 verão d'esse
anno que a nuvem da guerra se romperá
avermelhando o Oriente na sua passa-
gem. A África era indicada como o ponto 

'
em que a lucta estalaria, fazendo correr
muito sangue e trazendo grande pertur-
baçáo á paz universal. As datas de 12 de
abril e 15 de outubro, ahi precisadas, as-
signalaram acontecimentos da guerra
anglo-transvaaliana.

Sbbro a França dizia a prophecia :
«lissa nação attrahirá os olhos do

mundo e se, pelo aspecto de Júpiter
cm relação ao Sol, os maiores pe-
rigos serão desviados, nem por isso será
evitada a pratica de actos irritantes, que
tornarão memorável o começo de 1899».

?í- -*•"#- H—

ALLAN KARDEC
Não discrepou das cerimonias com que

nos annos anteriores tem sempre a Fe-
deraçâo Spirita Brazileira commcmorado
as datas inolvidavois que assignalauí a
vinda o a partida do nosso querido
Mestre, fundador da doutrina spirita, a
festa com que, no dia 31 de março pas-
sado, foi sulemnizado 110 nosso salão o
31.° aimivcrsario da sua restituição á

0 CONGRESSO DE PARIS
Podemos ter hoje a satisfação de nu-

nunciar a todos os nossos confrades,
d'esta capital como dos Estados da Re-
publica, aos quaes chegou o echo do
nosso appello 110 sentido de se fazer o
Brazil representar 110 congresso spirita
que se vai reunirem Paris, dentro do
alguns mezes, que o eminente publi-
cista Sr. Léon Denis, a quem o nosso
vice-presidente se havia dirigido, om
nome da Foderação, acaba de correspon-
der do modo mais gentil ao convite,
quo. lhe fora feito, de representar o
spiritismo do Brazil 110 referido con-
grosso, endereçando, com captivante

j brevidade, ao nosso mencionado compa-
L nhoiro uma carta, do que extrahimos
! o seguinte trecho, que se relaciona com
I o objectivo do convite:

«x\cceito com todo o prazer a missão
que me ofierocois,de representar os spiri-

| tas brazi loiros o a Federação no Con-
grosso do Paris.

«Não terá este logar senão ein
setembro, de 15 a 2G. Se tiverdes
alguns documentos a me remetter, por
exemplo uma exposição—quanto possível
em francez — acerca da situação do
spiritismo no Brazil, tendes todo o vagar
necessário para isso.»

Vai, pois, ser um facto a representação
do nosso paiz 110 grande comício univer-
sal spirita c espiritualista quo um
punhado do combatentes da nova idéa
se propõe realizar na capital do mundo.
E essa representação vai ter o esplendor

com solicitude e interesse, auxiliai] do-tt,
a marcha evolutiva c triumphalda Nova
Revelação.

Inteiramente repleto, o salão dos tra-
balhos da Federação ufierecia o aspecto
dos grandes dias solennics, e a assembléa
ahi reunida, numerosa e escolhida, deu
ainda uma vez eloqüente testemunho do
seu amor o da sua veneração por aquelle
eminentíssimo espirito do nosso Mestre,
para o qual so voltam de continuo, a cada
novo beneficio colhido 110 oásis da nova
doutrina, os nossos corações reconheci-
dos, pela sabedoria c poderosa intuição,
alliada á mais tolerante bondade, com
quo elle soube felicitar a humanidade,
dotando-a d'esse código sublime de novas
e eternas verdades, em cuja organização,
que tem victoriosamente desafiado todas
as investidas da incredulidade, a sua in-
telligencia disciplinada c lúcida exerceu
tão preponderante quão providencial in-
tervciição.

vida o piritual, de unde continua a seguir de uma intelligencia que cuiicentra, no
actual momento, as melhores esperanças
do spiritismo na'França, pela sua sabia
orientação o pelo prestigio da sua
palavra, alcandorada sempre na mais
rica inspiração, quo a torna sympathica
c a faz sempre escutada com respeito e¦applausos nas grandes assembléas, toda
vez que ahi so eleva, persuasiva o elo-
quente. E' reahnonto para nós motivo de
honra e desvanecimento quo tão eminente
espirito seja o interprete dos nossos
sentimentos do fraternidado 110 seio dos
congressistas.

Resta que a iniciativa tomada,para esse
fim, pela Federação, seja correspondida
por todos os spiritas do nosso paiz, aos
quaes renovamos o nosso appello no
sontido de nos enviarem suas adhcsões,
observadas quanto possível as recom-
mendações que lhes endereçámos em
nossa edição de 15 do janeiro. E so a
isso alguma coisa nos _ licito, aceres-
centar, será que não nos devemos utilizar

.¦v:
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da faculdade concedida em soa caria pelo

nosso illustre delegado, de prepararmos
com vagar a nossa representação.

Ao contrario, urge, a nosso ver, que

todos os documentos estejam promplqs

antes do fim de junho, afim de quo elle

próprio os possa analysar, por esse modo

se orientando no quê terá a fazer a tal res-

peito, tendo-os <;ni seu poder om meados

de julho, Não devemos esquecer (pio

outros trabalhos terá elle necessa-

riamente a preparar para apresentar ao

Consrtssoe (p.«. por conseguinte, deve-

mos deixar-lhe a antecedência necessária

para o.s coordenar. 1_ se aqueila concessão,

significando claramente uma delicada

deferencia a nosso respeite, não visa.

senão tosteinunhar-nos uma boa vontade

á qucuâo podemos deixar de sei- profun-
damentê gratos, ó nosso dever d ella não

abusar, o que poderia nos oceasionar as

inconveniências inherentes ás coisas relê-

gadasparaa ultima hora.
Um pequenino esforço, pois, é tudo

quanto pedimos aos nossos confrades dos
Estados brazileiros.

Mãos á obra, quanto antes, o que a
representação do Brazil spirita no Con-

gresso de Paris possa ser, a todos os
respeitos, uma aduanarão iriumphal da
vitalidade da Nova Revelação mesta
formosa terra, em que tantas victorias o
futuro lhe reserva.

cia

thesoureiro, Luiz Gonzaga do Góes ; ora- A Sra. Alter escreveu :
dor, Autonio Scipiào da Silva J-ucá (re- I "Quando amanheceu o os anjos disse-
eleito) ; orador adjunto, Alceu do Lemos | ram áMaria (pie Louro/içu vinha tomar
Gonzaga ; procurador, Manoel Joaquim
Ramalho (reeleito).

A esses denodados operários da reno-
vaçào moral (pie acceleradamente se vai
operando entre nós, tornamos extensivos
os votos acima formulados, não desejando
senão (pie, unificados em uni único pen-
samento — o d" servir a sacrosanta causa
a (pie hypotheearani a sua dedicação —
mereçam os seus esforços as bênçãos do
céo e o poderoso amparo dos seus men-
sageiros.

FACTOS
Um caso celebre

CURA DE LOUCURA PELO SPIRITISMO

Traduzido do Rcligio-Philosophical
Journal] de Chicago, pelo Dr. Antônio
Costa)

(Conclusão )

delia posse de, seu próprio corpo, (dia pa
receu tornar-se muito triste. Eoi á resi-
dencia dos Srs. L. C. Marsh o M. Hoo-
ber, despedir-se, referindo-lhes que os
anjos lho haviam dito que o corpo estava
curado o Lourença ia para casa viver de
novo com seus pães, inteiramente boa ;
entretanto sentia-so triste, separando-se
de todos (pie tão bondosamente a haviam
tratado: ajudas tes com vossas sympa-
tinas a curar esto corpo, o Rancy pode
vir habital-o.»

Quando foram dez horas, ella parecia
indisposta para ir o deixar Raucy voltar.
A Sra. Alter retirou-se alim de ir para
casa, o Maria foi com ella. Quando
chegaram ao pateo, disse-lhe a Sra. Al-
ter :

—Maria, sempre fizeste a tua vontade;
eu nào entendo desses assumptos, mas
acho (pio dòveriás permittir que Lourença
voltasse agora, o poderias vir de novo,
se precisasse*.

Maria respondeu-lho : «sim» ; 6,. bei-
Como se aproximasse o tempo da resli- jando a mãe e a irmã, despediu-so.

enge-
Muito se tem falado, e com justiça

notável descoberta do já celebro
nheiro, Sr. Rychnowski,—oelectroide,—
o qual produz uma modificação do fluido
electrico, capaz do romper o véo que nos
esconde grandes mysterios da creação o
dar-nos a explicação de muitos dos pho-
nomenos physicos do spiritismo, sem do
modo algum prescindir du acção direclo-
ra dos agentes intelligentes desincarna-
dos.

O autor, porém, conservava secreto
o machinismo do apparelho que empre-
gava para obter essa modificação do flui-
do electrico. Sabe-se agora (pio faz parto
d-esse apparelho um grande cylindro do
vidro, dentro do qual, por meio de uma
manivela, gira um rolo feito de uma
substancia, só por elle ainda conhecida.
Do attrito d'csse rolo sobre a parede in-
terna do cylindro provém a decomposição
do vapor d'agua e a formação d'ossa ma-
teria subtil.

Cabe-nos esperar quo o autor, con-
cluidas as experiências quo está fazendo,
dê ao mundo o conhecimento completo do
sou apparelho.

ASSOCIAÇÕES
Segundo communicação (pio nos foi

gentilmente transmittida, sabemos haver
se installado recentemente em Pelotas,
Rio Grande do Sul, um povo grupo spiri-
ta familiar, sob a protecção de S. Mar-
cos c a denominação «Amor c Paciência,»
o qual se acha, em boa hora, confiado á
criteriosa direcção dos seguintes irmãos
nossos - ~- ' "*P*

Presidente, Narciso Claro ; secreta-
rio, Alfredo Máia Bastos ; exhortador,
Francisco Josó de Souza Bravo.

A'rua Riachuclo, n. 10, se acha in-
stallada a novel agremiação, por cuja
prosperidade o benéfica influencia sobre a
divulgação do novo espiritualismo na
adiantada cidade rio-grandenso fazemos
os mais cordiaes votos.

tuiçào de Lourença a seus pães o a sua
casa, Maria parecia ás vezes fazer trans-
parecer por distantes a lembrança e ma-
neirasde Lourença, nào ao ponto de per- J
düi- a sua identidade, ou permittir a ma-
infestação do espirito de Lourença, mas
o bastante para demonstrar quo a sua
presença junto ao seu corpo de algum
modo a impressionava. Porguntando-se-
lhe onde estava Lourença, respondia:

— «Partiu para algum logar», ou
«está no céo lomandolições, e eu também
aqui estou para isso».

No domingo, 10 de maio, cerca de
quatro horas o meia da tarde, estando.

| sentados, na sala, o Sr. Rofl" o Maria, es-
tando Henrique Vennum, irmão' do Lou-
rença, sen tado, em outro aposento que fi-
cava entre este e a sala do jantar, Maria
abandonou a sua. influencia, e Lourença
tomou inteira posse de seu próprio corpo.
Henrique foi chamado, o ella, abraçando-
lhe o pescoço, beijou-o cm lagrimas, fa-
zendo todos chorar. Nessa emergência,
o Sr. RofTperguntou á Lourença se podia
ficar, emquanto Henrique ia buscar sua
mãe (ella manifestara desejo de ver seus
pães).

—Nào. Mas se Henrique fosso bus-
cal-a viria outra vez conversar com ella.

Immediatamente deixou Maria mani-
festar-se de novo. Quando so perguntou
á Maria onde ostivera, respondeu «que
tinha visto o Dr. Stevens, c este lho pare-
cera tão bom como nunca.»

A Sra. Vennum, dentro de unia hora,
achou-se presente e, á sua chegada,
Lourença entrou na posse de si mesma,
dando-se então uma das scenas mais orno-
cionantes. Mãe e filha abraçaram-se, bei-
jaram-se o, chorando, dcsperlaram lagri-
mas de sympathia em todos os circum-
stantes ; parecia a verdadeira entrada no
cé;).

Rofl'

Idêntica gentileza comnosco tiveram
os nossos confrades do Centro Spirita
Alagoano, nos communicando a eleição è
posse da sua directoria para o corrente
niiiio, a qual ficou assim constituída :

Presidente, Manoel Pinto de Mello
Maia. ; vice-presidente, professor Ignacio
Joaquim da Cunha Costa (reeleito).; se-
epetario, Joaquim Ribeiro de Aboim ;

Na manhã do 21 de maio, o Sr.
escreveu o seguinte -.

«Maria deve deixar o corpo de Rancy
hoje, cerca das 10 horas, segundo ella
diz. Está se despedindo dos visinhos e
amigos. Rancy deve hoje voltar boa para
casa Maria desceu do seu quarfce^ende
estava dormindo com Loftie, ás 10 horas
da noite passada, deitada por nós, nos
abraçou, nos beijou e chorou, porque des-
pede-se de nós, dizendo-nos, para dar to-
das as suas pinturas, bolas, cartas o 25
continios, quo a Sra. Vennum tinha dado
a Rancy, o prometteu que havia de visi-

• tal-a muitas vezes. Pede-me que escreva
ao Dr. Kstovons o seguinte :

«Diga-lhe que eu vou pana o céo e
que Rancy vai boa para casa». Diz ella
que verá vossos caros filhos na vida espi-
ritual; diz ainda que vos viu uo domingo
passado. . . Na noite transada, chorando,
ella me referiu : « Pae. eu vou para o céo
amanhã, ás 10 horas ; Rancy volia cura-
da e vai para casa, boa.» Conversou muito
amavelmenté acerca da separação que ia
se dar. o o mar... bello ora a sua envie-
ção acerca do ceo h sua casa. >¦

Ouviu-se uma voz dizer : «Então, Sra.
Alter, onde vai ? » E como que um sus-
piro respondeu : « Sim, eu sei, Maria
me disse ! '>

Em caminho, encontraram-se com as
Sras. Marsh o lloober, que eram as vi-
sinhas mais próximas o amigas favoritas
de Maria ; Lourença não pareceu conhe-
cel-as, mas observou ; « Maria pensa
muito nestas visinhas.» E, voltando-se
para a Sra. Alter, com quem Lourença
tinha apenas ligeiras relações de ha dois
annos, disse :

¦ __.\iaria pode vir o falar-vos durante
todo o trajecto para a casa, se precisais
(folia ; o então voltarei.

Pelo modo de falar, fazia transparecer
que havia apenas simples relações. Dis-
se-lhe então a Sra. Alter :

—Tive sempre confiança cm vós e teria
prazer de conversar com minha irmã.

Fez-se de novo á troca, e Maria fez
ver quo apreciava muito a sua compa-
nina. Conversou amorosamente o deu
bons conselhos acerca de muitas coisas o
assumptos da familia.

A transformação final deu-so no tempo
predito, e Lourença pareceu sentir ai-
guina coisa como a sensação de quem es-
tava dormindo, se bom que soubesse que
não. Ao chegar ao escriptorio do Sr.
Rofl', a senhora perguntou-lho, dirigiu-
do-se ambos a ella, se queria ir para sua
casa, ao que ella respondeu afíirmativa-
mente.

Entro outras cartas, reproduzirei uma
de sua mãe, relatando-mo a cura de sua
filha.

«Watseka, (Illinois), 9' de julho de
1878. —Caro amigo — Maria Vennum
está completamente boa e em seu perfeito
estado natural. Durante umas duas ou
três semanas, pareceu um tanto estranha
ao que ella tinha tido antes de adoecer
no verão passado; mas talvez soja isso
devido á transformação que se operara
com a moça ; c, a não ser isso, parece-
lhe como se tivesse estado sonhando ou
dormindo, etc. Lourença tem estado mais
activa, mais intelligente, mais laboriosa,
mais bem disposta e mais delicada, do que
dantes, acreditamos ua sua completa cura
o a sua restituição a familia é devida, ao
Dr. E W. Stevens e ao Sr. o Sra. Rofl,
para cuja casa fora removida por ) edido
do mesmo doutor, o onde sua cura se
consolidou.

Firmemente acreditamos ainda que, so
ella se conservasse em casa, teria morrido
ou seriamos obrigados a transferil-a para
um asylo de alienados; e, se isso se desse
e lá tivesse ella fallecido, eu nào poderia
sobreviver por muito tempo, visto como
recataria sobre mim a responsabilidade
dolorosa d'aquolle facto.

Diversos parentes de Maria-Louronça,
o nós mesmos, acreditamos presente-
tuentn qufe t-lla foi ourada pola força es-

piritual. o que Maria Rofl'se iucarnou por
todo o tempo em Lourença»;— Laurinda
Vcnntun. . ?'
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CAPITULO III

MHDIUMNIDADES SENSOIUAS — MÉDIUNS

VIDENTES E MÉDIUNS AUDITIVOS

RELATÓRIO DA SOCIEDADE DIALI-
CTICA

(Conclusão)

A mesa foi examinada com cuidado,
virada de cima para baixo, c esmerilbada .
peça por peça, mas nada se descobriu
que pudesse explicar os phenomenos. A
experiência foi feita em toda a parte á
plena luz; do gaz, collocada acima da
mesa.

Em resumo, a vossa sub-commissão
foi testemunnha,maisde cincoenta voz<ís,
de movimentos sem contacto, em oito
sessões diflbrcntes em casa dos membros
da vossa sub-commissão, e de cada vez
as provas mais rigorosas foram postas
em acção.

Em tjdas essas experiências a hypo-
these de um meio mecânico ou outro
qualquer foi completamente repellida,
pelo facto de (pie os movimentos tèrii
logar ern muitas direcçõos, ora de um
lado, bra de outro, ora subindo para o
tecto do quarto, ora descendo,—movi-
mentos quo teriam exigido a cooperação
de um grande numero de mãos e de pés,
e que, na razão do volume considerável o
do peso das mesas, nào poderiam pro-
duzir-se sem o emprego visível de um
esforço muscular.

Cada mão o cada pé estavam perfei-
. lamente á vista, « nenhum d'elles poderia
se mover sem ser visto immediatamente.

A illusão foi posta 1'óra de duvida.
Os movimentos tiveram logar cm di-

versas dirccçòis ; todas as pessoas pre-
sentes foram simultaneamente testo: nu-
nhas. E'isso um assumpto de medida,
o não de opinião ou imaginação.

Esses movimentos se reproduziram
tantas vezes, em condições tão numero-
sas e diversas, com tantas garantias con-
tra o erro ou embuste, o com resultados
tão invariáveis, que os membros da sub-
commissao, que tinham tentado essas ex-
periencias, depois do terem sido na maior
parte e anteriormente scopticos no prin-
cipio da investigação, se convenceram dt;
quo existe uma força capaz da morer
eoi pos pesados sem contado material,
força que depende, de um modo
desconhecido, da presença de seres
humanos.

A sub-commissão não poude collecti-
vãmente obter nonhuma certeza relati-
vãmente á natureza e origem dessa força,
mas simplesmente adquiriu a pmova do
fado da sua existência.

Axouimissão pensa que não ha nenhum
fundamento na crença popular que pre-
tende que a presença de pessoas scepticas
contraria a produceão ou accão d'essa
força.

Em resumo, a suh-cómmissão expri-
me unanimemente a opinião de que a exis-
tencia do um facto physico importante se
acha assim demonstrada, a saber: que
movimentos podem se produzir em ,
corpos sólidos, sem contado mate-
rial, por uma força desconhecida até.
agora, que age cm distancia indefi-
nida do organismo humano, e com-
plelamenle independente de acção
muscular, força que deve ser submettida
a um exame scientifico mais profundo,
corn o fim do descobrir sua verda-
deira origem, sua natureza e sou po-
der...»

(Continua!.
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BEZERRA DE MENEZES

A cjloiHÍieaçáo
Era intuito nosso, voltando a tratar

da personalidade querida do nosso chefe,
hoje na plena luz da espiritualidade, en-
íeixar, posto que em largos traços, os
factos capitães da sua vida, tão cheia de
grandes exemplos, afim de, pelo menos,
o tornar um pouco mais conhecido, do
que o era, nos círculos spiritas, por esse
modo contribuindo para dilatar o circulo
dos justíssimos afiectosem cujo seio viveu
aqui na terra e que ainda se evolam para
o seu espirito, na immortalidade, con-
tribuindo ao mesmo tempo, pela di-
vulgação de taes exemplos de aerysolá-
das virtudes christãs, para estimular os
indecisos e fortalecer nos vacillantes o
desejo de persoverar no bom caminho.
Ao demais, teríamos assim um excol lente
ensejo, sem prejuízo de outras manifesta-
ções, de patentear ao seu gdorioso espi-
rito a afíeição cultuai ò o reconhecimento
que lhe votamos, pelos benefícios moraes
que sobre nós o em torno de nós tão lar-
gamenle semeou.

Melhor, porem, muito melhor do que
as mais bcllas phrases com que acaso
pudéssemos aureolar a sua memória ve-
ncrada, mesmo nos reportando aos factos
da sua vida, falará a doscripção, que
adianto publicamos, da sessão realizada,
logo após o sepultamento dos seus ama-
dos despojes, na própria sala da Federa-
ção, onde se reuniram, como habitual-
mente, os membros do grupo Ismael,
composto em sua quasi totalidade de so-
eios da Federação Spirita, para comme-
morar o facto d'aquelle dia, — aus-
picioso facto, a que, todavia, a nossa ira-
gilidade não podia deixar de pagar o
tributo pungente da saudade.

Essa doscripção de uma festa vorda-
deiramento espiritual, á que só porinvo-
tentaria omissão deixámos de nos referir
no nosso numero passado, melhor do que
quaesquor elogios, dará uma idéa do que
foi na terra e continua a ser na vida do
espaço aquelle que por tanto tempo tive-
mos a fortuna de ver ao nosso lado. Só,
eííectivãmente, um espirito da sua eleva-
ção, depois de haver preenchido gloriosa-
mente o seu dia, teria o direito de ser
acolhido na verdadeira pátria com tão
carinhosas demonstrações.

Accrescentaremos apenas que o am-
biente n'aquella notável sessão, pelo
estado de recolhimento dos espirites e
graças ao desenvolvi men Io do médium—
um dos mais honestos c conceituados no
nosso meio e dos melhor apparelhados
para manifestações d'aquella natureza
—era, como raramente, propicio a essas
manifestações, Dahi a fé que nos parece

dever merecer de todos a referida
doscripção, como a communicação no
mesmo momento transmitida pelo
espirito do nosso inólvidavel mostre;

Antes de a reproduzirmos; todavia, e
fazendo allusào á precedência quo a esse
respeito, por uma deferencia especial,
mereceram do digno presidente do grupo
Ismael os nossos collegas do Perdão,
Amor e Caridade, dá Franca (S. Pau-
Io), seja-nos licito, por conveniência de
paginação, intercalar o que sobre o nosso
querido ex-presidente publicaram não só
os nossos referidos collegas como os
nossos confrades da Revista Spirita,
do Porto Alegre, únicos jornaes spiritas
que por ora recebemos, tratando desse
assumpto.

Eis o que disse o Perdão, Amor e
Caridade:

«No dia 11 do corrente mez, ás onze e
meia horas da manhã, deixou o involu-
cro mortal, que lhe era cárcere material,
o que foi, na vida de relação, Dr. Adol-
pho Bezerra de Menezes.

Este nome ficará vivo e será iiiirnòr-
redouro no coração dos spiritas, tal foi a
relevância com que o adornavam as vir-
tudes christãs e os trabalhes que huinil-
demente praticou, no empenho de disse-
minar a Doutrina Spirita.

Depois de seus companheiros do grupo
Ismael terem lhe prestado o tributo de
amizade, acompanhando o seu invólucro
ao cemitério, na sua volta reuniram-se
para commemorar a Ceia do Senhor.
N'essa sessão manifestou-se o espirito do
Dr. Bezerra, demonstrando a lucidez do
seu espirito no curto espaço de 31 horas,
que tal era o tempo que mediava do seu
desprendimento».

Escreveu a Revista Spirita, de Porto
Alegro:

«Pelo telegrapho tivemos a noticiada
desincarnação do nosso prezado irmão
Dr. Adolpho Bezerra do Menezes, na
Capital Federal, a 11 (Veste mez.

Era o illustre finado presidente da
Federação Spirita Brazileira, cargo que
exerceu, não somente com muito zelo,
mas também com lodo o brilhantismo de
que ora capaz por seu reconhecido ta-
lento.

Em I8S7 a União Spirita do Brazil,
reunida em assembléa gorai, deliberou
quo se publicasse em um dos diários do
Rio de Janeiro uma exposição da doutri-
na spirita. D'ossa commissão encarregou-
se o Dr. Bezerra do Menezes, escreveu-
do os artigos que todos os domingos
appareciam no jornal O Paiz, assigna-
dos com o pseudonymo Max, os quaes
em 1892 foram colleccionados em livro
demais de trezentas paginas.

Alem d'estes, outros importantes ser-
viçosprestou o dosiucarnado á litteratura
spirita e à causa da propaganda do spi-
ritismo no Brazil, sendo a ultima das
suas publicações a traducção da impor-
tante obra Roma e o Evangelho, de que
demos noticia em nosso numero de janei-
ro passado.

Apresentamos á Exma. família os
nossos sentimentos de pezar pelo rude
golpe que a veiu ferir, -a separação ma-
tòinál, a qual, embora temporária, deixa
sempre aos que ficam uma saudado (pie
só pode extinguir a resignação aos de-
pretos divinos e a certeza de que o ente
querido, passando á melhor vida, conti-
nua entre, nós.

E vós, prezado irmão, que do espaço,
om tão pouco tempo, mais uma vez vos j
lerhbrasles dos pequenos obreiros de I
Porto Alegre, acceilai os votos que. faze- i
mos pela vossa paz no mundo espiritual |
e rogai comnosco a Deus para que nos j
nao falte o alento na santa cruzada de!
que los tos valente trabalhador».

Eis agora aqui, minuciosamente des- !
cripta, a memorável sessão á que allu- I
dimos no começo, e da qual excluímos
apenas o frecho final, pelo seu caracter \
de intimidrde, relacionado privativa- i
niente com alguns membros do grupo, e j
mesmo por falta absoluta de o-paço para
suatranscripção na integra:

«O Grupo Ismael, tendo assistido, ás 2
horas da tarde do dia 12 de abril, áinhu-
máção do invólucro carnal do seu amado
companheiro Bezerra de Menezes, reuniu-
se ás 7 horas da noite paru commemorar
a Ceia do Senhor.

A lembrança de que a Ceia Pasclioal
representava o Senhor, o Manso Cordeiro
Iminaculado, que para a salvação da hu-
manidade devia ser immolado ; que sim-
plcsmente como um emblema serviu para
confirmar a lei do amor, da unidado,
para symbolizar a fraternidade que deve
ligar os homens;

A lembrança de que a desincarnação,
como uma graça, é o que liberta o cs-
pirito do instrumento que lhe foi dado
para as provas que curam as onfermi-
dados da alma, tudo isso constituía mo-
tivo solemne para, com a expressão das
maiores alegrias, agradecer ao Pae do
Céo tantas misericórdias ; entretanto, os
membros do grupo, sentindo 11'alma as
pungentes dores da saudade pelo passa-
monto do seu companheiro, do seu mes-
tre, dosou amigo,que lhes davao exemplo
vivo cio. amor, da bondade, da humildado
e da resignação, vertiam lagrimas, o
foi sob taes impressões que commemora-
ram as solemnidades das Endoençasda 5?
feira santa, lendo os capítulos—-13 —11
— 15—lfi e 17 do Evangelho de S. João,
depois das preces e communicações dos
guias c protectores.

Finda a leitura das sagradas lettras, o
nosso companheiro Frederico, somnani-
balizado; disse:

Ajudem-me ! Não lia tristezas- Tudo
quanto eu vejo revela alto júbilo. Quadro
soberbo que me deslumbra!

Sob uma espécie do docél, cercado dos
mais eminentes espíritos, presidindo ao
nosso trabalho, eu vejo Santo Agostinho.*
—Como so diz na terra, a elite celeste
aqui está representada : os Apóstolos, a
Magdaiena, todos os nossos guias o pro-
tectores. Imaginem, ó o termo de que
posso usar, uma avenida de luz, gtiarnc-
cida om ambos os lados de anjos formo-
sissimos—a estrada juncada de flores,
quo não existem na terra, tlõres de luz,

Guia <lo irmão Bezerra.

trazendo todas as creanças açafates de
flores e, pendente aos pescocinhos, a cruz.

—Acalma-te, diz Bittencourt, observa
e diz.

—Fora dtessa estrada vejo muitos espi-
ritos soííredores; no meio delles, como
pastor no meio do rebanho, estão Bitten-
court e Romuaído.

—Observa mais.
—Ah ! a nossa estrella, como um sol

radioso. abrange om seus raios todo esse
quadro!—Acalma-te e sobe. . .' —Eu já sabia, Colina e Bezerra! Eil-o
pela mão, om triumpho ; parece que a
corte celeste o acompanha, tal c a mui-
tidão que segue a Enviada de Nossa Mãe
Santíssima. Oh! feliz espirito ! Vamos,
desce, vem junto aos tens saudosos ami-
gos, ainda uma vez, alentar-nos com a
tua palavra.

Não é surpresa para mim, eu adivi-
nhava. Deixa que o ultimo dos teus

| admiradores da terra venha n'esse bando
divino.

Entra na avenida, como eu disse, sor-
ridente.—E' o mesmo homem, calmo, a
todos um sorriso e um beijo.—Eil-o en-
tre nós, ajoelhado aos pés de Santo
Agostinho. Levanta-sc—AlV!" Ismael dá-
lhe um osctilo na fronte e lhe diz :

—Sê bemvindo. Fala.
—Não.

Porque '.
—Obedeçam ao programma—recebam

a communicação de seus guias, leiam as
sacratissimas paginas do Evangelho,
para commemorarmos as endoenças.

Continua o médium : Meu Frederico,
como agradecer a Deus? Povoa o meu
espirito um inundo de idéas que eu não
encontro palavras para dizer a vocês.

Ouçam os bons amigos; eu espero.
(Diz Bezerra).

Procede-se á leitura dos capítulos 13,
14, 15, 1G o 17 do Evangelho de S. João.
Frederico, em estado somnambulico, diz:

—Paz. Quanta ventura gozas,- oh !
minha alma! Quando sonhei, alma pec-f
cadora, filho dos vicios o do crime, no
dia em quo eommemoram as endoenças,
os discípulos lêem o gravam em suas ai-
mas o testamento de Jesus; quando so-
nhei vir cm espirito assistir a essa com-
mem oração!

Mãe Santissimã, puro abrigo de todos
os infortúnios, manancial celeste, que
dosai lera todas as almas, fostes vós, de-
certo, meiga Mãe, fostes vós decerto", ce-
¦leste Esposa, que, orando ao Senhor,
com essa oração que só a Virgem Imma-
culada pode ter,despistes a minha alma das
fezes do mundo, que acabo de deixar, e me
rostituistes ao vosso amado Filho, como
se eu fosse um seu verdadeiro discípulo
lá na terra; como so eu tivesse direito a
sentar-me á mesa do banquete divino,
comer o sagrado pão, beber o generoso
vinho ! Mãe Santíssima, abrigastes-me no
vosso manto celestial, aquecestes o meu
espirito no vosso amargurado e santo
seio; sede bemdita, Senhora, sempre boa;
baixai os vossos olhos sobre os meus ami-
gos, oh ! Virgem Gloriosa ! São também
vossos filhinhos, como eu, que aftlicto
gemi o padeci na terra, sempre com os
olhos cravados em vós. Dai que elles
possam comprehender, oh ! Virgem Im-
maculada, esse ensinamento em que se

1
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vê o vosso amado Filho, o rei absolutoácompanheira de sua longa o edif.emiie

íòstep anefa.curvadoaosprs dos hun.il- existência nos ristes dias da viuvez

des peccadorel, como um servo humilde, ; que hoje lhoopprime o coração.

tirar de seus#s o pó da estrada de p,
regrinos, que trilhavam ! Que elles pos-
samcomprehenderesse-«OT(U-vo 

v

aos outras,-certos, convencidos
o amor que desdobrarem das suas

esse amor ovo

ite que
almas

Mãos á obra, os inspirados da grau-' dão, o possamos ncYs em breves dias
1 assignalar n'oslas cohunnas a profíçui-
' dade das suas diligencias, quo virão
| poupar aqueila pobre e numerosa familia

as contingências amargas Ao desamparo,
a (pie ficará reduzida, sem uma generosa' iniciativa d'essa natureza.

para. com os seus irmac
Ia-se libra-se aos [•aramos onde esta o

vosso amado Filho,—éanlor elevadíssimo

que nos vem com Jesus.8
Meus caros companheiros, meus ami-

gos, é de mais a recompensa !
Saudades ! ouvi, do mais de um, essa

palavra ; mas saudades porque ?
Vê tu, meu velho amigo (para Sayao),

vêem todos vocês como é fraco o espirito
do homem.

Vocês, spiritas, meus companheiros,
que falam a todo momento commigo, tèm
saudades o choram ! Eu lambem choro a j 

ò|mcnlo>
minha fraqueza. Oh ! Deus, Oh ! Jesus j
Ghristo! Quando, pelo verdadeiro elo da ;oraal. , '

amizade, pela verdadeira coníprchonsao
dos teus ensinos, serão estancadas as
nossas lagrimas, cessa palavra nao terá
sentido nenhum na linguagem das croa-
turas, vivendo nós sempre unidos e liga-
dos pelo coração? Eu estou junto de
vocês, meus caros companheiros. Eu lhes

peço : nâo quebrem essa cadeia sagrada.
Como isto é bonito, como isto eleva as

nossas almas !
...Obrigado a todos vocês ; a Iodos

vocês obrigado. Bezerra estará sempre
unido aos vossos corações. O Bezerra pede
a Deus, eDeus ha de permitlir que elle
continue a trabalhar, a produzir na
seara bem dita.»

Sesuem-se um dialogo o conselhos in-

Ainda em sua edição (\o dia seguinte
escreveu o grande órgão democrático:

Hontem alludimos aos dcslierdádps,
¦ aos pobres, que foram levar ao caritativo

medico, que os curava gratuitamente e

I lhes distribuía até, pura a dieta, os min-
! guados recursos da sua bolsa escassa, o

i derradeiro tributo de veneração e do
.'cimento.

amigos, de todas
as representações soei nes. das mais ele-
vadas ás mais modestas classes chis.

uni' fralerriizaram n'essc testemunho de

piedoso a.Tecto ao grande morto e qpc
subscreveram seus nomes no livro de

condolências :

)r .•'ernaudo Costa. José Guimarães,
Cario.- Torres Rangel, José Guilherme
Cordeiro, Antônio Guilherme Cordeiro,
Antônio F. Teixeira, .1. Laiisac e .Ia
cinlho Silva, pela casa editora II. Gár-
nier, João l.ourenço de Souza, Arthur
José Goulart e Arthur Vianna, por si e

pela Associação Spirita Caridade nas
Trevas, Francisco Perdigão Filho, Luiz
Pedro Drago, Marcos de Almeida, Cán

timos, e uma bellissima communicação j (ii(lü Baptista Antunes, Paulo do A. For
final. 1 tos Bustamantc Sá, Manoel'Fernandes

Figueira, marechal Ewerton Quadros,
* Continuamos agora a transcripçao,

interrompida no nosso ultimo numero,
Carlos Galdino Leal, Joaquim V. de
Fiusa, Francisco Fragoso, Luiz de

do;™o;™blicou, em sua edição dt, ^^^^ite^^^gWg

*

13 de abril, o nosso collega O Raiz,

adoptando ainda pior epigraplie o nome

dó nosso querido ex-presidente.
Foi o seguinte :
Revestiram-se de uma solemnidade

augusta as derradeiras homenagens hon-
tem prestadas a este illustre brazileiro.
Desde que se divulgou a noticia do seu
trespasso, até uma parte do dia do hon-
tem, uma incessante romaria ' se esta-
beleceu em demanda da sua habitação.
Eram os pobres, os humildes o. necossi-
tados, no anonymato da sua condição,
ehi que, não raro, brilham excelsas vir-
tudes, que lhe iam render o tributo da
saudade e do reconhecimento, conquis-

| tados a golpes de bondade, e cujos solti-
cose lamentações se confundiam com os
da pobre familia desolada.

A' 1 hora e 20 minutos sahiu o feretro
coberto de grinaldas e conduzido por
senhoras até ao coche, seguindo então,
com um acompanhamento de cerca de
80 carros, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier, o ahi baixando ao carneiro

Luz e Fé ; Guilherme Vianna, polo Gru
po Caridade e Instrucção, Dr. Leopol-
doda Rocha Barros, Fernando Lamarao,
Leopoldo Costa, pelo Grêmio Spirita Ca-
ridade, Amor e Perseverança, Frede-
rico Júnior, Fui/, Augusto Tinoco de
Lacerda, F. Franklin de Castro Menezes,
Alfredo Aurélio de Figueiredo, José Bri-
io de Souza, Pedro Galdino Leal, Fre-
derico Ferreira Lima, José Maria Vai
Lobo, Júlio Aügusio de Oliveira, Luiz A.
Portocarrero, Antônio Jusé Bruno, José
Bernardino de S. Peixoto, José Victor
da. Silva, Manoel José de Lacerda, Luiz
de Barros eVascóncellos, Octácilio Alves,
Pedro Leandro Lamberti. João L. Cas-
tro, Alberto Rodrigues, Alfredo Lanreii
tino Coelho Martins, Dr. Carlos Luiz de
Vargas Dantas, Francisco Pinheiro Gui-
marães, Antônio Ceeilio da Silva, Amo-
nio de Araújo Pimenta, tenente Álvaro
etc Carvalho, Dr. Antônio Gonçalves de
Carvalho, Vicente Simões, Manoel V.
Paim Pamploiia, Celestino Simões. Ja-
cinlho dos Santos, João Francisco Soares,

\. Fernandes PorO^, lgnacioNu-

plio du Alhayde, Dr. João Baptisia de
Lacerda Sobrinho, vigário Escobar, João
Gonçalves do Nascimento, Leopoldo de
Carvalho^ coronel .Gornolio II. Maia do
Lacerda. fàtnnio !,. I'. Alves, Octácilio
Vivos, Frederico Furtado Cavalcanti,
Octácilio Corrêa dos Santos o João 'lei-

xeirh Barbosa, pelo)Gi'upo Spirita 13 de
Abril. José Marques Pires \'az, José
Octácilio Lopes e José Martins de Figuci-
redo, polti Sociedade do Propaganda Luz
e Amor, Jeronyino de Sá Pinto Serqtiei-
v.\, Alfredo Joaquim Soares, Sebastião
Agostinho Pereira, Eduardo Gomes da
Silva, José Pereira Rego Netto, Antônio
Lopes Quintas, Alberto Galdino Leal,
Cândida Drago Portocarrero, Rita da
Cunha Telles, Carolina Ferreira Machado,
Maria Gonçalves Cordeiro, Luiza Maria
Comes Cordeiro, viuva Moreira Lyrio e
filhos, Isabel Cândida dos Santos, Anua
Lias Ribeiro, Maria Feiíppa de Albuquor-
ipie, Marçdllina Felismiha Koríl', Rita
Pairiploha DcélUngér, Güiõrriar Cândida
dos Santos, Ilaydéa Cândida dos Santos,
Luiza. Fragoso, Maria Magdalena da
Cosia Rodrigues, Maria Nazareth Athay-

, de, bolores Athayde, Marieta Maria de
i Lacerda, M. de Souza, Oscar Moreira dé

Souza, Prudência Camiida de Almeida,
| GUiíhermina Ferreira Machado Lima,
! Manoelita Athayde pinho, Geles to Athay-'. 

de, viuva Galdino Leal, Dr. Lacerda So-
• brinho, Carlota Quintahilha Costa, Be-

nigná Quihtanilha Costa, Victor Hugo de
Athavde, José Athayde, Francisco de As-
sis Athayde, Francisco Piuientel, José

, Paulo de Faria, por si e por seu sogro
Duarte José Teixeira, Magdalena Rosa

j do Magalhães, Theophilo Rufino Bezerra
j de Menezes, Ângelo Gonçalves Cascâo,

Manoel Álvaro do Pinho o Silva, João
i Bapti-ta Lacerda do Nascimento, Luiz

Portocarrero Velloso, Leopoldo Cirne,
1 

por si e pela Federação Spirita Brazilei-
ra, Alfredo Pereira, Joa'- lgnacio Piraon-
tel e Pedro Richard.

Cobriam o feretro, como dissemos hon-
tem, iunumcras grinaldas, dentre as
quaes pudemos notar as seguintes, com
os respectivos dísticos : Tributo da fami-
lia Maia Lacerda; Ao Dr. Bezerra do
Menezes a Recebedoria Municipal ; Sau-
dades da familia Cordeiro ; Gratidão de
A. Cordeiro & C; Ao vovó Bezerra, da
Nair ; Saudades de sua nora ,- Saudades
de seus filhos ; Saudades de sua esposa ;
Saudades de Ribeiro de Carvalho ; Sau-
dades c gratidão de Mariano e familia ;
Saudades de seus netos; Saudades de sua
filha Antonica ; Da Sociedade Propaga-
dora das Bellas Artes; Reconhecimento
do Lyceu de Artes e Oflicios ; Saudades
das famílias Portocarrero e Drago; Lem-
branca de Isaura.

:*•

í Placiilo

n 6 WSS quadro B 1, ao po do qual i nes, Loovigildo Leito, João da Silva Tor-

o 
"transportaram, 

empunhando as alças, res. capitão Manoel Raymundo de Souza,

osSrs JoãoDru.nmond, João Maurity, alferes Gastao Koiioralo de Oiuua,

coronel Cornelio H. Maia de Lacerda, Thiago Bevilucqua, Arthur bevilacqua,

João Lourenço de Souza, capitão Ma- Domingos B. I, F.lgueiras, Anto.no José

noel Ravmundo-de Souza e José Ignaciq Leite Borges, Manoel Lopes de Carvalho,

s>.

Pimentel. Alli foram piedosamente reco
lhidos os seus veireraveis despojos, mas
o seu espirito, esse continua a viver
mais do que nunca para a immortalidade
e para o bem—objectivo da sua rápida
e luminosa passagem neste mundo.

Por absoluta falta de espaço deixamos
de publicar hoje a nomenclatura das
iimurneras pessoas que assignaram o
livro de pezames á inconsolavel esposa
e familia do glorioso desapparecido, ro-
servando também para amanha a enu-
meração das bellissimas grinaldas que
foram guarnecendo o esquife.

Sabemos que um grupo do amigos de-
dicados e gratos ao Dr. Bezerra de Me-
nezes trata de instituir uma commissao
angariadora de donativos, para o fim de

Affonso L. Nogueira, Domingos Gon
çalves Penara Nunes, por si e pelo
grupo Luz e Caridade, Joaquim G. de Oli-
veira, Dr. Pedro Luiz de Oliveira Sayão,
Adolpbo Be/.erra Mass.ai. Dr. Atalibá
Ribeiro, aspirante Dias Ribeiro, Carlos
Fromcnt, Manoel Gomes de Almeida,
CancMdo Nobrega, João Druminoiid Jú-
pior; Mariano José Machado, Carlos Fil-
gueiras Lima. José Pamplona Machado;
Dr. Nuno Alvares, Adolpbo Lacerda Ma-
chado, Dr. Dias da Cruz, Paul de Souza,
por Manoel de Mesquita Cardoso, Rodrigo
de Oliveira, commissao da Sociedade Pio-
pagadora das Bellas Artes e Lyceu de Ar-
tes e Otílcios, Álvaro do Rego Martins
Costa, bacharel Francisco de Mendonça?
Theophilo Pereira, V. Liberalino de Albu-
querque o F. J . Bethencourt da Silva Fi-

proporcionar algum conforto á santa I lho, João Ramos, José Capella, Rodol-

Passamos agora a dar as únicas notas
biographicas que existem do grande ei-
dadáo, grande na sua doce simplicidade
<! na irradiação ile suas extraordinárias
Virtudes, tendo nos sido essas notas es-
pontaneae gentilmente trazidas por uma
com missão da Sociedade Propagadora
das Bellas Artes, de que elle era sócio
benemérito.

No Riacho do Sangue, na então pro-
vincia do Coará; nasceu o Dr. Adolpbo
Bezerra de Menezes, a 29 de agosto de
1S31.

Educado catholicamente, c seguindo o
caminho da honra e do dever, matriculou-
se em 1838 na escola publica (ia villa do
Frade, recebendo n'essa escola as suas
primeiras lições.

Por motivos políticos, sua familia foi
obrigada, em 1812, a retirar-so para-o
Rio Grande do Norte c, havendo na serra
do Martins, na villa da Maioridade, hoje
cidade da Imperatriz, uma aula publica
de latim, n'ella matriculou-se e, apenas
com dois annos de estudo, substituiu o
professor no ensino cVessa disciplina.

Sua educação preparatória foi confiada
a sou illustre irmão Dr. Manoel Soares
da Silva Bezerra, e foi feita com grande
brilhantismo e em pouco tempo, sendo
sempre disúnguido por seus collegas e
contemporâneos.

A 5 de fevereiro de 1851 embarcou
para o Rio de Janeiro, c d'ahi por diante

a sua vida se tornou cheia de luetas e de
diííiculdades.

Por causa da politica, e lambem por-
quo possuía um coração generoso e fran-
co, seu pai, que alienara a diversas pes-
soas (pie exploraram os sentimentos ai-
truisticos do seu coração, foi obrigado a
chamar os seus credores o propor-lhes
o pagamento de suas contas.

Sua fortuna era realmente bella. for-
tuna essa que serviu para formar dois
filhos em direito e levar o terceiro ao
2" anno da Faculdade de Direito de Olin-
da; os seus credores, porém, conhece-
doras dos seus severos princípios de hon-
radez, se recusaram • terminanteniento a
receber o que elle lhes devia, sujeitam
do-se todos aos j>rcjnizos que pjudes-
sem ler.

Insistiu, porém, o bom velho na sua
resolução, apezar do bello proceder dos
seus credores, e. de proprietário que era,
tornou-se mero administrador do que
possuiu, tirando unicamente de sua for-
iuna o necessário para a manutenção de
sua familia, (pie dahi começou a passar
por privações.

Foi asdm que o Dr. Bezerra de Me-
nezes concluiu os seus preparatórios e,
sem mesada de espécie alguma, douto-
rou-se, em medicina em 1850, obtendo
eni fodos os annos do curso a nota de
Óptima eu m laude.

Tinha então o Dr. Bezerra de Menezes
chegado ao fim de seu curso, mas, des-
provido inteiramente de recursos, não
sairia como fazer face ás primeiras indis-
pensaveis despezas, quando o governo,
reformando o corpo de saude do exercito,
nomeou cirnrgiâo-mór o Dr. Manoel Fe-
liciano Pereira de Carvalho, que o cha-
mou para seu assistente, com a patente
de cirurgião-tenento.

Foi, pois, a carreira do novo medico
iniciada sob bons auspícios, e em 1857
foi por elle rpresentada á Academia Na-
cional de Medicina uma Memória, que
lhe valeu o titulo de sócio ellectivo e um
voto de louvor.

Eleito redactordos seus Annaes, com
raro brilhantismo exerceu esse cargo
durante quatro annos, tendo-o deixado
por não lho permittirem seus múltiplos
allázoros.

Em 1800 os moradores da freguezia
de S. Christovão o elegeram seu repre-
sentante na Câmara Municipal. Duas ve-
zes o Dr. Bezerra negou-se a essa dis-
tineção, desculpando-se com os sons
aílazeres clínicos o, ainda mais, com o
pedido, quo seu pae lhe fizera, de nunca
envolver-se em politica.

Os habitantes de S. Christovão ap-
pellaram para o seu patriotismo, e elle
foi eleito, apezar da opposiçâo e de ser
novo em politica, tendo abraçado as idéas
do partido liberal.

O Dr Haddock Lobo, chefe conserva-
dor, impugnou a sua eleição, por ser elle
medico militar.

Sendo excluído da chapa, o também
•com a exclusão do tenente-coronel Frias
de Vasconcellos, o partido liberal ficava
eni minoria ; poréin o Dr. Bezerra, sa-
criíicando-se a seu partido, pediu exone-
ração ilo cargo que exercia o foi empossa-
do do de vereador em 1861 . E com tanta
energia bateu-se na câmara contra o par-
tido conservador que cVolla retirou-se
com lodosos correligionários, em 1803.

Em 1S64 foi reeleito, obtendo uma
bellissima votação, o em 1807 foi eleito
deputado.

Na câmara dos deputados e na muni-
cipal demonstrou quanto era illustrado
e independente, tendo feito tenaz opposi-
ção ao ministério presidido pelo çonsç-
lheiro Zacarias.

Por motivo da ascenção do partido
conservador, em 1808, foi a câmara dos
deputados dissolvida, o durante 10 annos
de decadência do partido liberal procu-
rou o Dr. Bezerra de Menezes eleval-o.
qu r em conferências, quer pela iinpren-
ôa.ònde com talento dirigiu A Reforma,
órgão do partido liberal.

Vencendo innu meras diííiculdades,
inaugurou a Estrada de Ferro de Ma-
cabe o Campos.
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Pelo seu partido foi eleito pela quarta
vez, em 1870 ò, dò novo subindo o par-
tido liberal, em 5 de janeiro de 1878, foi
novamente eleito deputado.

Em 1878 o eleitorado da Corte dirigiu
uma petição aos conselheiros Aílbnso
Celso o Octaviano, solicitando d'elles a
inclusão do nome do Pr. Bezerra de Mi»-
nezes na lista senatorial do Ceará .

Essa lista já estava organizada, de
modo que o nome illustradissimo do Dr.
Bezerra de Menezes delia não poude
ser incluído, ruas, apezar disso, os libo-
raes do Ceará deram-lhe uma votação
brilhante.

Em 1880 foi presidente da câmara
municipal da Corte o deputado geral
pela província do Rio do Janeiro. Era
membro eílectivo da Academia Nacional
de Medicina, honorário da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional, mem-
bro do conselho e sócio benemérito da
Sociedade Propagadora das Bellas Aries,
membro do conselho do Lyceu de Aries e
Officios, presidente da Soci-dade do Bo-
neficencia Cearense e fora presidente da
Companhia Carris Urbanos.

Era casado com D. Cindida Augusta
de Lacerda M chado.

HájOiitrõ muitos outros, um facto inte-
ressante e que merece especial menção
na vida do Pr. Bezerra de Menezes.

Atilrinanios a sua veracidade, pois
nos foi contado por pessoa merecedora de
Ioda a fé.

guando o Dr. Bezerra do Menezes
desembarcou no Rio de Janeiro, trazia
comsigo apenas a quantia de 38*000 ò
logo, para se poder manter, tratou de
ensinar particularmente philosophia c
mathoma ficas.

Era chefe da republica onde residia
em companhia de alguns amigos, pobres
como elle.

Quando chegava o fim do mez, o paga-
mento do aluguel da casa era feito pelo
Dr. Bezerra de Menezes. Mas, um mez,
elle, por escassez absoluta de verba, não
poude satisfazer, no dia do vencimento,
esse compromisso, e deveras incomino-
dou-se, não sabendo que desculpas daria
ao proprietário da casa, quando viesse
receber o respectivo aluguel.

Bateram á porta e o Dr. Bezerra es-
tremeceu de pavor, suppondo que era o
seu senhorio; enganou-se : era um moço
que lho disse querer aprender mathema-
ticas, pagou-lhe adiantadamente três
mezes, a despeito do escrúpulo coln que o
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A bella e pura filha de Montenegro, para
quem aquelle pae era o ar, a luz, a vida,
ficou um corpo sem alma, a vagar pela
terra, imaginando não haver no mundo
meios de salvar a vida de sua vida.

Diante do adorado pae era o anjo da es-
perança, alentando-lhe o animo por mil
modos, qual mais insubsistente.

Isolada em seu quarto dava expansão a
suas dores, e era a própria a não esperar
recurso algum que a pudesse livrar do
golpe de morte, pela perda do ente em
quem concentrava todos os affectos de sua
alma.

O pae bem comprehendia o que se pas-
sava no intimo d'aquella alma adorada ;
mas fingia-se animado pela esperança de
que o mal ficasse estacionario, ou mesmo
de que se operasse a cura espontânea, o
que não era sem exemplo.

Viviam assim os dois a se enganar, es-
tando ambos desenganados.

Agora estavam os papeis invertidos. A
bella menina instava por que fossem para
a Corte ou para a Europa, a consultar os
mestres dá sciencia ; — e o Barão, conven-
cido de que só de Deus lhe viria o remédio,
caprichava em permanecer na fazenda,onde
nascera, onde se creará e onde queria ver,
pela ultimu vez, o bello céo do amado
torrão.

— Mas, papae, isto é quasi um suici-
dio 1

Dr. Bezerra se quiz oppor a essa larga
antecipação, o. . . nunca mais apparoceu
para receber as lições.

Quem foi esse moço nunca elle ò sou-
be !

Os chefes do partido em opposição ao
Dr. Bezerra de Menezes nomearam mui-
tas vezes cpmmissões para. fiscalizar o
seu procedimento nos cargos do que era
investido;, porém delles o Dr. Bezerra do
Menezes sahiu sempre com o seu caracter
impolluto, immaculado.

Destas notas se deprehende o engano
quo involuntariamente coinmotteinos, af-
firmando, segundo referencias ma! com-
prehendidas, que a fortuna que o Dr. Be-
zorra do Menezes possuía lhe proviera de
herança. Agora, melhor informados, \
sabemos que essa fortuna fora laborio- j
samente adquirida na. exploração da Es-
Irada do Forro Macahé o Campos, a (piai
viera por fim a tornar--.se sorvedouru dos
seus bens, graças á má vontade e perse-
guições do governo i/operial, que pela
independência de caracter do illustre bra-
zileiro nunca morreu de amores, negan-
do-lho todos os meios de desenvolvi-
monto da ompreza e obrigando-o a sacri-
ficios em que naufragou a sua fortuna.

Outra, muito maior do que essa, pode-
ria, entretanto, é cerlo, ter o Pr. Bezerra
accurnulado em 30 annos de clinica,posto
que com intermittencias, so pela sua alma
branca pudesse passar um momento essa
vil preoceupação de aceuinular ouro.

Mas não. Para maior realce da sua
virtude era preciso que um dia a fortuna
lhe tivesse lançado o seu bafejo, como
uma seducção, e que depois, tendo elle
todos os elementos de reconquistal-a, a
desdenhasse com a mais edificante indif-
ferença, para não cuidar senão do oxer-
cicio do seu sacerdócio e do repartir a
caridade por todos os desherdados.

Por isso foi o sou enterro aquella apo-
theoso a que anle-hontem assistimos, e
por isso temos fé que os seus concidadãos,
que já começam a se mover, saberão sal-
dar a divida contrahida com a sua mo-
moria.

Ha ainda uma rocliíicação a fazer nas
notas biographicas acima, enviadas a O
Paiz e uma omissão a notar nas home-
nagens prestadas á memória do nosso
mestre.

A recldicaçãoé do nome da companhia

i
de carris de quo elle fora direetor, o que
é u Companhia de S. Christovão d nâo a
de Carris ilrbanos. Quanto á omissão,
involuntariamente eommotlida decerto,
foi a da seguinte eiroumsiancia cáracte-
ristica e tocante :

Penetrando o cortejo fúnebre no cerni-
terio, onde uma multidão, talvez mais
numerosa quo aquelle,aguardava a che-
gada dos preciosos despojosf o ao acer-
oár-so do túmulo que os deveria receber,
notaram todos os circumstantos que a
sepultura se achava toda enfeitada de
flores naturaes. Mão piedosa e incógnita
alli fora semear em profusão aquellas
flores, que elle tanto amava, como uma
tocante homenagem de affecto e reco-
nhecimento, mais valiosa ainda pela
sua espontaneidade, discretamente velada
nas dobras do anonymato.

Esse tributo silencioso o expressivo de
um coração ignorado dá bem a medida
do culto que teve na birra—e maior virá
decerto a ter— aquelle grande espirito.

Agora, para terminar esta serio de
homenagens, não nos podemos subtrahir
ao dever de reproduzir a Palestra que
o applaudido e notável ldterato Artlmr
Azevedo escreveu ri O Paiz do dia 13,
rendendo assim um espontâneo preito
pessoal á memória do extraordinário
brazileiro, cuja individualidade elle soube

dizer a ..'muitos dos seus concidadãos que
elle era um ladrão, o diziam-no com a
facilidade o o desáásombro com que no
Rio de Janeiro —só no Rio de Janeiro—
se dizem essascoisas. Outros o defendiam
aíTirmando que elle nâo roubava, mas
apenas consentia que o>. amigos rou-
bassem.

Um periódico de caricaturas muitas
vezes o representou vestido de salteador
da Calábria, com o clássico chapéo
pontudo e de trabuco ao hombro.

Entretanto, não consta que Bezerra
de Menezes accumulasse riquezas nem
construísse avenidas ; não consta que
algum dia fosse além da áurea médio-
c?-ilas; não consta quo o dinheiro lhe
servisse para alguma coisa que n~\o fosse
acudir ás necessidades mais urgentes
d;í existência; não habitou palácios, nao
comeu cm pratos de ouro, nâo dormiu
sobre colonas de damasco, não viveu em
sumpluosos salões,entre custosos moveis,
alfaias (i objectos de arte ; não andou de
carruagem'; não percorreu o mundo, nâo
leu bai es, nâo foi visto em festas e

saraus, não jogou, não teve amantes,
não auferiu nenhum dos gozos materiaes
da vida.

Se, quando lhe lançaram em rosto
esse tremendo labéo de ladrão, Bezerra
de Menezes não fez o mesmo que o
infeliz farlos Costa, foi porque era uma
alma forte, um espirito orientado, um
philosopho preparado para todas as luetas
moraes. Só agora respondeu aos seus
aggrossores, — o respondeu como ? mor-
rendo pobre. Felizes daquelles que in-
cumbem da defeza de sua honra os seus

apreciar em uma linguagem tão simples I próprios cadáveres !
e despretonciosa na sua fôrma quão syn- > Nâo venho engrandecer os serviços de
tbe tica nos seus conceitos philosophi- | Bezerra de Menezes : elle foi durante

filha,

que

o que me ensi-

o doente »ão

Não, minha
naste.

Eu ! Eu ensinar
procure o remédio ?!

Pois então ? Não vale por isso o teu
«casamento e mortalha no céo se talha» ?
Se esta moléstia me deve trazer a morta-
lha, para que me incomm dar ?

Ora, casamento explica-se; mortalha,
não.

Não me disseste que a gente vem com
uma missão reparadora das passadas cul-
pas ?

Disse ; mas o que tem isso com o
nosso caso ?

Tem muito — tem tudo. Imagina que
um espirito já acabou a sua missão. Para
que mais viver "

E
sua ?

o senhor pensa que já acabou a

portanto, nãoEstou muito longe
posso morrer.

Pode, sim, para que se cumpram as
leis que regem a natureza.. .

N'este caso, fica prejudicada a repa-
ração.

De nenhum modo ; porque o espirito
terá nova existência complementar da que
perdeu.

Longa foi a discussão, que ha muito dese-
java o barão ter com a filha sobre aquelle
assumpto ; — e sobre ella apenas direi
cpie, embora não convencido de todo, o ho-
mem ficou muito abalado em suas creu-
ças. Se não fòr assim, só assim é que Deus
se nos apresenta em toda a grandeza c ma-
gestade de seu amor e de sua justiça.

Sahiram meio conformes quanto a idéas
religiosas, porém quanto a sahirem da fa-
zenda não andaram nem um passo um
para o outro.

E, no meio da mais profunda desolação
d'aquellas almas, appareceu-lhes em casa,
de viagem para a Corte o deputado do dis-
tricto e intimo amigo do barão.

Conhecido o caso do imminente perigo
do seu amigo, o moço deputado falou-lhe
com enthusiasmo da pericia cirúrgica de
Júlio, seu collega na Câmara.

cos, como de roslo o sabe fazer, como
ninguém, o brilhante escriptor.

Eis o que foi essa bollissima Palestra:
Que dia mais apropriado que sexta-

feira da Paixão para falar-se de um
grande morto? Refiro-me a Bezerra de
Menezes, que acaba de descer ao túmulo
entre hymnos de apolheose, e ora, não
ha muitos annos, a creatura mais inju-
riada que cobria o céo carioca.

Foi urn martyr da vida publica. O
voto popular amarrou-o durante muito
jompo ao cargo de presidente da IIlus-
(rissima Câmara Municipal da Corte,
como a um pelourinho infame. Ouvi

Conheço-o muito, acudiu Yayá.
Conheces ! Onde o viste ?
Nunca o vi, mas não se lembra de que

o Sr. mesmo tem me mandado vir todos os
seus romances ?

E' verdade; mas não sabia que era
medico.

Medico de poder competir com os pri-
meiros da Europa, exclamou o deputado.
Olhe, barão, o doutor Júlio é capaz de
cural-o,e, se elle não o conseguir, ninguém
no mundo será capaz de o fazer.

Sim ; mas eu não posso ir á Corte su-
jeitar-me a tratamento— e elle não pode
vir cá.

Porque não pode ir á Corte ?
Não lhe sei dizer ; mas tenho em mim

algo que me impede.
Deixe-se disso, meu amigo. Vá salvar

sua vida.
-- Não falemos n'isto, doutor; é questão

resolvida.
Yayá não deixou o seu hospede, a pedir-

lhe, em lagrimas, que convencesse o caro
pae a vencer aquella repugnância.

O moço prometteu-lhe, e não houve meio
que não empregasse para chegar ao dese-
jado fim. Tudo foi baldado.

Um spirita diria que espirito inimigo,
, senhor da vontade do barão, tolhia-lhe o
livre arbitro. —Uma obsessão.

Então, disse Yayá ao moço deputado,
faça com que o dout >r Júlio venha cá. Não
laça questão de preço. Meu pae é muito rico.

Também Júlio não a fará. Elle é mui-
to nobre e caridoso.

Bem o sei, que em suas obras derrama
sua grande alma.

Faz d'elle o merecido jüiaò, e_eu lhe
prome

muitos annos o direetor do nosso serviço
municipal, e a cidade do Rio de Janeiro
é o que é. Todo o seu tempo era pouco
para tratar de política, paixão que o
dominava e o absorvia e acabou, feliz-
mente, por eufastial-o do mundo.

Efoi tal o seu fastio, que elle procurou
a sociedade invisível dós espíritos, e
entrou a viver noutro mundo melhor,
onde nâo havia câmaras municipaes,
nem eleitores, nem periódicos de cari-
caturas.

Mas ainda ahi a paixão, pois que elle
era ura impulsivo, o arrebatou até o
aposlolado, até o sacerdócio, até o fana-
tismo, e fez delle, entre nós, o mais fer-

aquelle moço, cuja grande alma, como dis-
será, se derramava, sensível, intelligente e
nobre, em cada um dos seus livros.

E tanto se lhe prendeu pelo coração,
apezar de nunca tel-o visto nem saber qual
era seu estado, «.pie acompanhava, pelos
jornaes, todos os seus passos na carreira
política, com o empenho que só podem tejr
mãe, irmã e amante.

E era por temer que Júlio fosse casado
ou não correspondesse aos anhelos de sua
alma. que fugia á simples idéa de ir viver
na Corte.

Antes a illusao que o desengano !
Ao pensamento, pois, de vir o illustre

moço salvar o caro pae. ligava-se, como
esmalte, um sentimento intimo, que lhe fa-
zia pulsar com violência o coração e tingi-
rem-se-lhe de carmim as faces.

Correram os dias, depois da sahida do
deputado, levando-os a moça n'um desa-
socego, a si mesma inexplicável.

Seria receio de não poder vir o medico
de quem esperava a salvação do amado pae?Seria por sua causa, por se ir encontrar,
face a face, com o homem em cujas mãos
estava, porventura, a chave de seu destino
na terra?

Quasi se pode alarmar que ambas aquel-
Ias causas commoviam sem cessar aquelle
mimoso ser.

Um dia trouxe o correio uma carta do
deputado, em que este dizia que muito a
custo, por tor sido Júlio eleito presidenteda Câmara, pbtivera delle fazer uma visita
ao barão, para concertarem os meios de
üatamento. E acerescentava que muito
desarranjo causaria a seu amigo ter de-
ir á fazenda. pel > que pedia que viessem

tt© fazeíro vir tratar seu pae. Só se de j Para S. João d'El-rei, onde fácil seria a Ju-
todo lhe fòr impossível.

Sahiu o deputado amigo, deixando um
raio de esperança no coração da moça.

Um raio de esperança - e mais alguma
coisa, porque ella sentia por seu joven ro-
mancista muito mais que sympathia.

Parecia-lhe que o ideal de perfeições
pbysicas e moraes, que toda a moça aspira,
erri seus sonhos de encontrar o par de sua
alma, devia ser perfeitamente realizado por

lio ir visitar o doente, sem faltar a seus
devores parlamentares.« Quando elle tiver de ir. eu avisarei,
concluía a carta ; mas previno-os.de que a
viagem será este mez.»

O barão ficou muito satisfeito e resolveu,
desde logo, ir para a cidade, onde tomou
aposentos no hotel Oeste.

(Continua)
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vente propagandista de uma doutrina de ( vice-presidente ), cominend idqi* Fran

piedade e consolação, que eu nau pro- , cisco Joaquim Betheneourt da^Silva, Pr
fesso, mas respeito profundamente j Jü-ij Baptista Maia de Lacerda Recreia

Onde estará o seu espirito agora?
Reduzido ao nada absoluto, ou verifi-
cando, na apregoada desincarnação, ate
onde chega a verdade do que elle aihr-
mava, a prova definitiva e real das suas
crenças ?

Quem sabe lá ! E* loucura sondar os
arcanos do infinito, quando esta terra

que pisamos, que apalpamos, que nos dá | ges dum
de comer e nos ha de comer a todos, é
também ]\m mysterio inescrutavel para
todos nós, inclusive. . . os sábios.

A. A .

rios; e Dr. Luiz Pedro Drago tbesotirei-
ro), procede com regularidade aos seus
trabalhos.

Uma outra indicação, porem, foi ap-
provada na reunião citada, o essa nos
loca particularmente. Fedia o seu Mig-

s-e á nossa folha,
como órgão da Federação Spirita Bra-
zileira, e ao nosso collega do Perdão,
Amor e Caridade, da Franca, por muito
identificado comnosco, um appello no
sentido de serem abertas, nas respectivas
columnas, subscripções populares entre

O assumpto de que nos vamos oecupar , os spiritas, afim de <cv o seu producto

NOS TEMPLOS DO HIMALAYA
Agora que so acha publicada eni língua

portuguuza, de conformidade com os di-
feitos para isso expressamente concedi-
dos pelo sou autor á Federação Spir"

B. U(
rni

S' t

QUATROt

Explicados em espirito e verdade pelos
Brazileira, a excellente obra 

'cujo 
titulo 

': 
evangolisuas assistidos pelos apóstolos.

AfTELLo m mum
merece bem. a nosso ver, que d (die faça-
mos objecto de um artigo á parte. Viram
os nossos confrades e leitores, pelas re-

,i,, b

iquella obra do patrimônio.appncauo
Pois bem. E' d'esse dever,—eo cum-

pri ri amos mesmo sem tão generosa sug-
ferencias feitas ao nosso querido Be- gestão —que nos vimos desobrigar, con-
zorra de Menezes, que a sua existência fiando que, pela sua parte, o nosso col-
n'este mundo se extinguiu aureolada de lega, nominalmente indicado, será
mais esto galardão para o seu espirito : ; solicito em nos acompanhar. 0 appello

adoptamos por epigrapbe,devida á penna
Imbilissima do Sr. A. Van der Naillen,
o notável director da Escola deEngeulia-
ria do S. Francisco da Califórnia, jul-
gamos prestar um serviço a todos os
eítudiosos de boa vontade reconnnendan-
do a sua leitura, interessante o proveito-
sa a iodos os respeitos.

A edição, da casa Garnier, feita em
Paris è excollentemenle impressa, resen-
te-se infelizmente de alguns descuidos
typographicos, que,todavia, não alteram
as bellezas do texto e serão facilmente
reclificados pelo leitor intelligente, no
próprio curso da leitura.

Já tendo nos oecupado, com o mere-
| cido interesse, do magnífico livro, logo
| que appareceu na primeira edição fran-
| coza, e nestas columnas publicado o

Evangelhos segundo Matheus, Marcos e Lucas
REUNIDOS E P<>STOSEMCOXCORDANClA

-V.' o espirito que vjviftcá ; a
canie de nada serve :

as palavras que vos digo são
espirito e vida.»
í.loiio, VI, v. 04).

«.•1 lettra inata, e o espirito vi-
viviftca.»

(Paulo, 2a epistola aos Corinthios, e. III V. 6.)

Geneai.ooia de JeSüs (aos olhos dos
homens)

(Continuação)
ock incarnaç&ò humana, continua o autor d'E9-

SA PRKTKNÇÃO, é uma necessidade para o es])i-
rito que, cumprindo a sua missão providencial,
trabalha cm seu próprio adiantamento, pela acti-
vidade c intelligencia que é preciso desenvolver
para prover á sua vida e ao seu bem-estar ; inas
a inearnação humana torna-se uma punição,

dCVido illizo apreciatlVO, nOS limitaremos I quando o espirito, não tendo feito o que deve,
,; :- V ¦ ¦ é constrangido a recomeçar a sua tareta e inulti-

aCCreSej h i;i!)'!'> j piica ás Su.ns existências corporaes, penosas por---e

a mais extrema pobreza, depois de um
labor continuado, repartido entre as

preoecupações da obtenção do sustento
para a sua numerosa familia, de um
lado, e do outro as dos seus devores mo-
raes, das quaes não eram as menores as

que diziam respeito aos soecorros que

quo nos fui assim endereçado, trans-
initiimol-o, portanto, a todos os nossos
irmãos, e o fazemos com a previa cer-
le/.a de que não deixará de se;- por elles
acolhido pressu rosa mente, agora que se
lhes oíferece o ensejo de praticaros santos :; UI" caracter enérgico e independente, em

a esta breve referencia
aneiiás Cllie SC' acha elle exposto á venda, I sua própria falta ; um alúmno não consegue

i tt.r\r^r\ i- ¦ 1 v?r. ' obter as suas graduações senão depois de ter pas-ao preço (le 1.O00, na livraria da Fe- , 8ado 1)elá fieiri de todas as aulas; são essas aulas
deração Spirita Brazileira

ahi 
* 

está a punição : poder passar algumas em
claro é um mérito ; o que c, pois, verdade é

O Liqhl, de 12 de agosto, COlila O que: a inearnação na terra é uma punição para
• j.'.? muitos d'áquelles que a habitam, porque podiamSOj-UiniO , tej__ evjtu,i0i ,„, passo que tel-a-hão talvez du-

e
a

am

deveres de amor e ue fraternidade para i

Vivia em Southport uma senhora de j piicado, triplicado, centuplicado por sua culpa;
retardando assim a sua entrada nos mundos ine-
lliorea ; o que c falso é admittir, em principio, a
inearnação humana como uni castigo.»companhia de algumas creádas. Um dia.

(mando ella eslava escrevendo, sentiu
com pródiga mão repartiu elle por todos : CuI11 :i familia d'aquelle .pi.' á sagrada . qu(J .llgnom ei]traya no seu gabinete;
os necessitados, do corpo e do espirito. , causaque identifica os nossos espíritos tão j ergueu os olhos e viu do outro lado da
A fé que elle depositava na Providencia, relevantes serviços prestou quando na 1 secretária uma mulher, que a olhava
e que lhe outorgava essa invejável des- ! terrae á qual náo cessará sem duvida de 

' fixamente, tendo um véo sobre o rosto.
~~ ~-i~ r,o c¦n,,,v,,^i,, i, imnn •• -p i • 1 • • Julgaridò-sc victima de uma allucinação,

preoccupaçao pelo dia seguinte, o impe- , prodigalizar, qa .vida espiritual,-os mes-
diu nobremente de assegurar o futuro de | lnü3 desveles e cuidados.
seus filhos o de sua desvelada e carinho-
sa esposa, no que se refere ás exigências
da vida material — e só a esse respeito,
porque de exemplos e ensinamentos mo-
raes lhes legou elle um inesgotável the-
souro. Excellente elemento é este para
as vicissitudes da existência. Nem só-
mente disso, todavia, se poderão infeliz-

a dama estohdeu o braço para a figura,
mas, com surpresa, notou que o corpo

Será necessário acerescentar alguma | desta era aéreo. 0 fantasma desappa-
receu então, mas tornou-se ainda visi-
vol em ires outras oceasiões.

Um dia a senhora em questão ouviu

coisa para que cie todas as partes, ate
onde chegar o nosso appello, affluam cs
óbòlosespontâneos e generosos dos nosso? • um grito na còsinhá e, indo ver o "que
irmãos, como um testemunho de reco- era, encontrou uma creada atacada de
nliecimento á memória do mestre aporá violenta crise nervosa. Ao tornar a si.
ausente o, ao mesmo tempo, do interesse
e piedade que lhes deve inspirar a sorte

mente nutrir aquelles entes caros, que do tantos entes que elle nos confiou,
elle cercava de desvelos e de carinhos e particularmente a nós outros spir-tas,
para os quaes não pode hoje obter a sub- para (|110 vedássemos por elles e lhes
sistencia necessária, como o fazia até- o '' 

poupássemos as dolorosas contingências

esta declarou ter visto um fantasma
atravessar a cosinha. Pela doscripção
feita pela creada, a dama reconheceu ser
a mesma figura que mais de uma vez
tinha visto.»

extremo do que lhe permittiam as forças
physicas, apezar dos annos que as alque-
bravam já.

Disse o nosso collega â'0 Pai:- que,
pela sua fé instinetiva na Providencia,
que vela de continuo por todos os filhos
que n'ella crêem— o até pelos que não
crêem — o nosso inolvidavel chefe,
depois de legar á sociedade brazi-
leira, que tanto beneficiou, os mais altos
testemunhos de acrysoladas virtudes, á
sua generosidade entregava confiante a
sorte eo amparo de sua fr.milia. H disse
bem, porque essa é a verdade, o mo-
vimento de sympathia que a esse respeito
se levanta e a que alludiu ocollega men-
cionado, como acima viram os leitores,
éa saneção do acerto com que procedeu j-:„a
aquelle grande espirito, (pie até ifisso nos
quiz deixar uma edificante lição.

Uma reunião popular de amigos do
nosso venerando chefe teve logar no dia
17 de abril, na sala da Federação, e en-
tre outros alvitres, foi suggerido o de se
constituir uma commissao central que
dirigisse os trabalhos relativos á acquisi-
ção de um patrimônio destinado a «asse-
gurar o abrigo e a subsistência á familia
doDr. Bezerra de Menezes.»

Essa commissao já se acha funecio-
nando desde o dia 25 daquelle mez e,
tendo elegido para seus directores os Srs.
senador Quintino Bocayuva (presidente).

Direitos aulimies c de Iraduecãoda fome e do desabrigo !
Vamos! Amigos, irmãos! Cm suai- Temos satisfação em dar publicidade

ficio, se tanto for preciso!—Mas que a ao seguinte documento, obtido porini-
esposa e os filhinhos do querida compa- Cativado nosso collega bibliothecario,
nheiro que nosprecedeu na grande pátria ; g»'aças ao qual vai ser ainda uma vez

possam dizer, contemplando a solicitude | 
açcrcscida a lista de importantes obras

com que todos cumpriremos — porque | spiritas publicadas em portuguez sob os
duvidar?-esle: dever sagrado que a con- auspícios da Federação, que por esse
sciencia nos impõe:

— Elle tinha razão. A Providencia
não desampara nenhum de seu< filhos.

Sejamos nós os instrumentos consci-
entes e visíveis dessa amorosa Provi-
deiicia.

E, para começar inscrevamos o pri-
meiro obolo:

Direeloria da Federação Spirita Brazi-
 2ÜOíO(X)

^Totícíãs

modo vai se desobrigando da missão, que
: voluntariamente se impóz, de divulgar
j no nosso paiz todos os trabalhos dò valor
| e de interesse para a propaganda, publi-

cados no estrangeiro, mediante expressa
autorização dos respectivos autores, as-
segurando-se assim, pelo menos, um di-

¦ reito de prioridade incontestável.
Eis o documento em questão :
«Os abaixo assignados. directores da

, Union Espiritista Kardeciana de
Calalurat. do ('entro Barceloncs de
Estúdios psicológicos, e da revista La

FpiiprarSn Srvirita Rra7Í ípira í ünion BsPiHtisía, Por delegação doi eaeraçao òpinia erazueira 
| Sri viscond(, de Torres Soianot, actual-

Na próxima sexta feira, 4, se real]- , mente enfermo, porem no pleno uso de
zará definitivamente a assembléa geral, suas faculdades mentaes, autorizam a
consecutivamente adiada por motivo do,KÇ^f? ^'ita 

Brafilf^ com
, , ., . , | sede no Rio pe Janeiro, a traduzir e pu-estado de saúde do nosso querido o inol-

vidavel chefe Dr. Bezerra de Menezes,
para o fim, já annunciado ívestas colum-
nas, de se elegerem os novos directores
da Federação para o exercicio deste

blicar em língua portugueza a obra
mediumniea. sob o titulo Marictta, da
qmal é proprietário o referido Sr. Vis-
conde de Torres Solanot.

E para que conste e produza os eflei-
. tos legíies, firmamos o sellamos o presen-nino, o serem apresentados os relatórios | to documento erri Barcelona, no dia pri-

e contas da thesouraria e da livraria, a j meiro de abril do mil c novecentos.
cargo dos nossos collegas Pedro Richard ) An gel Aguarod -—Eduardo Pascual,

Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz l e João Lourenço de Souza. . Jachüho Ester a Marata.»

itO que é falso, ao contrario, é aidmit-
tir que, para o e>piriio formado, isto é,
no estado de innocencia e de ignoran-
cia, investido do livre arbítrio, que, não
tendo abusado 'Io seu livre arbítrio, não
falliu e que, dócil aos espiritos encarre-
gados de o conduzir e desenvolver, segue
simples e gradualmente a via que lhe é
indicada para progredir, a inearnação
humana é uma necessidade, como para
aquelle que, indócil a seus guias, rebel-
de, culpado e revoltado, e abusando de
seu livre arbítrio, falliu».

(O que é falso, ao contrario, é admit-
tir que a inearnação humana não é, em
pjrincipio, um castigo, como residindo
de uma falta que a tornou necessária, d

((Aquelles que formularam essa pre-
tenção errônea ainda não foram esclare-
cidos, ou não reílcctiram suílicientemente
sobre a natureza e o fim dos mundos ha-
Ditados pelos incarnados, como mundos
de ex pi ações e de progresso, — sobre a
origem do espirito, seus diversos estados
de formação, sobre estas duas situações
destacadas, que cumpre distinguir bem :
— a situação em que o espirito está no
estado de formação, seguindo uma
marcha progressiva continua até a época
em que se torna espirito, espirito forma-
do, isto é, intelligencia independente,
tendo o livre arbítrio, a consciência de
sua vontade, do suas faculdades, a con-
sciencia da liberdade e, por conseguinte,
a responsabilidade do seus actos ; E a si-
tuação em que está n'esse estado de espi-
rito formado, no estado de imiocencia e
de ignorância, podendo usar do seu
livre arbítrio para seguir simples e gru-
dualmcnte a via que lho é indicada para
progredir, op abusar delle, sob a influ-
ériciá do orgulho, da presumpção, da in-
veja, o ser, por conseqüência, indócil, cal-
pado. revultado, podendo assim fali ir ou
não fallir.n

«A inearnaçãoé uma necessidade para
o espirito no estado de formação ; é in-
dispensável ao seu progresso, ao sou des-
envolvimento, para lhe proporcionar e
desenvolver, progressivamente, a consci-
encia do seu ser, o que não pode ter lo-
gar senão pelo contacto com a matéria ;
é a união d'esses dois princípios que traz
o desenvolvimento intellectual.))

(>A inearnação é uma necessidade até
ao momento em que o espirito, chegado
ao seu ponto de desenvolvimento intelle-
ctüàl, está prestes a receber o dom pro-
cioso, mas taào perigoso, do livre arbi-
trio.»

(Con tinúa).' 
_taí*"- *¦¦¦:-.
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BEZBRBA- DE MENEZES
A hoihcriaqc.n «Ia FcdcriicAo

Depois de havermos acolhido ivosfes
coluinnas todos o.s tributos"; <! todas as
manifestações, prestados á memória-que-
rida do nosso mestre, e director, justo
nos parece que também façamos rofe-
roneiã ás «pie ao seu espirito foram reii-
didas poraquoÜa, entre todas as soeioda-
des spiritas, que maiores ser' iços e mais
valiosos benefícios d'clle recebeu o que
durante os últimos annos teve a. preciosa
fortuna dò Iheentregar confiante a dl-
rocção.dos seus destinos. Quando,, con-
fundidos com os espontâneos teste-
minilios da imprensa livre, lautos co-
rações reconhecidos se congregavam
cm torno da sua memória venerada,

para a gloriíiéar e bcmdizi r, não
podia a federação Spirita Ürazileira,
que o teve cariiihosamonto cm seu seio,
se conservar fora dVsse halo de alleetuo-
sas demonstrações, tanto mais grrttnyao*
seu espirito, quanto mais sinceras.

E a Federação,satisfazendo os dictames
da sua própria gratidão, soube cumprir
esse dever de collectiva homenagem ao
seu querido chefe, dever que—enten-
deram os seus companheiros de directoria
—cumpria fechasse o cyclo do seu mau-
dalo, antes que, pelo voto dos associados,
fosso esse mandato renovado ou trans-
ferido a outros.

Simples, como todos os sinceros im-

pulsos do coração, foi essa cerimonia. E

todavia, annunciada apenas de véspera,
em uma única das folhas publicas d'estai
capital, a sessão commemorativa, o as-

pecto da sala da Federação, littcral-
mente repleta, denunciava logo á pri-
meira vista tratar-se de uma d'essas to-
cantos soleumidades, cm que a Intèlli-

gencia para quasi nada entra, porque
ii ellas o coração o o plenipotenciario da
inspiração e fala menos pelos lábios do

que pelas lagrimas de enlernecimenlo

que borbulham dos olhos inyólunta-
riamente.

Foi esta por excellcncia a nota predo-
minante daquella inolvidavel assemblea,
a cuja descripçào se sente a nossa pcnna,
por impotente, obrigada a renunciar.
Instantes, scenas como aquella, sen-
tem-se, mas não se descrevem. Para a
avaliar e comprehender, era necessário
ter estado alli, ter podido observar, desde

que o nosso collega vice-presidente to-
mou a palavra para, cm uma linguagem
singela mas repassada do emoção pro-
funda, se referir ao motivo d'aquella
festa de spiritas e aos factos da vida do
nosso mestre, observar—dizemos—um
d'esses momentos de absoluto silencio em

que os coração., por assim dizer, cessam

do pulsar, o todos os espiritos, recolhidos,
identificados em um pensamento coni-
mum, se fusioiiarn, formando um todo
homogêneo, para subir, num impulso
de solidariedade o de ihoxprimivel ar-
roubo, (mu demanda daquillo (pie faz da.,
sua a tinirão um extasis suave, cessando
apenas com as ultimas vibrações da pa-
lavra do orador.

Tal foi o quê sé deu na memorável
sessão de 27 de abril, ein (pu; a Federa-
ção, pelo órgão de um dos seus òbseti-
ros membros, u\\< sobretudo pelo espon-
taneo concurso de todos os assistentes,
em numero considera vel, rendeu ólliehil-
mente o primeiro tributo á memória
do seu venerando presidente. E o fez
pelo modo mais compatível cornos seus

próprios sentimentos e com a elevação
daquelle peregrino espirito.

Uni punhado de allbctuosos ç eordialis-
¦ sinios protestos, esvoaçando ao de leve

pelos factos edificantes daquella, vida
exomplarissima, luminosamente ponti-
lhada déimTudbs raras, —"a praticada ca-
lidado; em .seguida,com um pobre irmão
dp.éspaço, na manifestação quo, em sua
honra, fez o objecto da segunda parte
da eonunenioração, uma prece, longa,
emocional, sincera, de todos aquelles co-
rações docemente identificados em um
mesmo impulso de amor o gratidão,—
o eis tudo.

Foi pouco ?
Foi tudo quanto puderam realizar os

discípulos reconhecidos o lieis.

<> {>;«(rimoitio para a íííiuilia

Falemos agora um pouco d'essa. obra
piedosa que um punhado de amigos dedi-
cados, sem dislincçòo de credo religioso
ou philosophico, so propoz levantar, vi-
sando o amparo daquollas doces creatu-
ras, a terna esposa e os filhinhos que
povoam o lar do nosso querido chefe,
nas vicissitudos da, vida material a que
ficaram expostas pela sua ausência.

Constituídos em (.Commissão Central
do Patrimônio», segundo alludimos já
no appello inserto em a nossa, ultima,
edição, tiveram esses amigos a delicada
gentileza de contemplar o Reformado)1
com um dos ofiicios-circular que dirigi-
ram a toda a imprensa d'esta capital,
solicitando o sou concurso para a obra
einprehendida. Na impossibilidade, por
falta de espaço, de transcrever na inte-
gra esse oíTicio, aqui reproduzimos os
seus trechos principáes, que são os se-

guinlcs :
« Poderoso elemento de disciplina e

cohesão social, não é licito a esta Com-
missão prescindir do concurso que as
vossas luzes e a vossa benéfica inlluen-
cia lhe podem prestar e que por dois
modos, além de outros que o*. Vosso espi-

I rito esclarecido vos suggerir,- se pôde
| objoclivar.
! • E' o primeiro vos proslardes a, reco-

•¦ lher os Obolps que a generosidade pu-
j bliea vos enviar, com applicação á obra

. emprehendida por esta Commissão,
| abrindo mesmo, se assim o*julgardes,
: subscripeões populares em vosso es-
icriptorio.

E' o segundo a publicação gratuita,,' em vossas columnas editoriaes, das no-
| tasque esta Commissão julgar necessa- |
j rio» reinelter-vos. relativas ao anda-
l monto dos seus trabalhos o á arrecadação
! phis pareci las para- constituição do pa-

trimonio.»
È' isto. em synlhosb, o que, ein seu

! ollieio. nos pede u, Commissão Central do
1 Patrimonip; o ocioso-nos parece lhe di-
•¦ zer. em resposta, que as nossas colmo-
\ nas estão francas a*.indo o quo ifollas

i lhe pareça.conveniente inserir. Infeliz-

| mente, todavia, pela oxigiiidade das di-
• nieiisões do nosso jornal e pela sua cir-

I eufação. relativamente limitada; não se
! nos admira de valor o concurso que nos
! .i sgjlWta a benemérita Commissão. para
I a sua obra. Como quer (pie seja, não re-

I cuamos do nosso modesto ofibrecimonto.
Quanto á primeira parte da sua soli-

I citação, ella vem justamente ao oncpii
': tro Ma iniciativa quejà tomámos, abrindo
' n'estas mesmas eoluninas, como viram

13ii.l-t-H-.S- _l-1=_-]S?'7, data, em

quecomeçam as suas desillusões políticas.
| Seu nome proposto para entrar na lista
' triplico para o Senado, apezar de seus

tantos serviços, não foi acecilo pelos
chefes, no anno immediato.

I s77 X ] -|-S-f-7-l*7=l.000, data de
sou partida para o mundo espiritual.

NOTICIAS»-
0 CONGRESSO BE.PARIS

Depois do q ue. em nossa edição de 15
de abri I escrevemos acerca do grande

os nossos confrades o leitores, no nu-
mero passado, uma subscripção cujo

producto reverterá exactamente em favor
do patrimônio quo a Commissão se pro-
põe constituir, havendo assim, portanto,
entre nós a mais perfeita concordância
de acção.

Por ora, o não tendo sido feita a larga
distribuição da nossa folha, não temos
recebido, por essa subscripção, senão o
obolo inicial de quo então demos noticia,
isto c, 20P|Õ0Ó como contribuição dos
direclorcs da Federação.

A' medida que outros nos vierem ter
ás mãos, como esperamos, os iremos
dando á publicidade necessária.

\<>ía Curiosa

Encerrámos hoje esta secção com a
seguinte nota. interessante, que nos foi
enviada pelo venerando confrade maré-
clial Dr. Ewerton Quadros, nosso
assíduo e prestimoso collaborador :

Fixação de datas importantes da
vida do Dr. Bezerra de Menezes.—
Se a cada uma dessas datas juntarmos a
somma dos algarismos que a compõem,
obteremos a data immediala.

Assim : 1831— data do seu nascimen-
to:— fs:n-(-H-8-f-:3-f-l=18-t-L data
cm que começou sua vida no magistério
como lertte de latim. 1844— l-fS-j--!
-f-4—lSGl, data em que tomou assento
na Câmara Municipal, encetando a. vida

política.

certamen internacional que, em setembro
próximo, vai reunir na capital da França
os espiritualistas «le todas as jiartes do
inundo, julgamos ocioso insistas- junto dos
nossos c-mfrades directores do grupos
acerca da significação que terá para o
spiritismo n,) llrazü a sua adhesão a^.
referido congresso".'.Não será, porem,"'
demasiado lembrar-lhos novamente (pie

1 os docunwmlos cVessa adhesão, por nosso í
intermédio, nòsrdevom ser enviados com
a máxima brevidade, alim de (pie possa-

P~nm .CQIüj_loJ_àL.. & exposi(;ào_nscripta -npie
' estamos elaborando, para enviar ao nosso

; eminente representante Sr. Léon Denis, c
| para a qual necessitamos do voto ex-

presso de te das as sociedades do nosso
paiz.

Muito pouco é o que solicitamos á boa,
vontade dos nossos irmãos : um simples
ollieio declaratorio da adhesão, contendo
os nomes dos directores e o numero dos
filiados aos respectivos grupos. Nrissò
consistem os documentos a'que acabamos
dealludir, sem os quaes, entretanto, não
podemos dar andamento ao nosso rela-
to rio.

E' preciso não esquecer que o tempo
vòa adiante da inércia em que nos vamos
negligentemente acastellaudo, com pre-
juizo da antecedência indispensável para
a confecção do nosso trabalho,o qual,para
honra dos spiritas do Brazil, não devo
chegar á ultima hora. Urge, por conse-
guinto, ser diligente, afim de quo possa-
mos todos, aproveitando as vantagens da
comparticipaçào no grande certamen, ter
ao mesmo tempo a satisfação de ver o
nosso caro paiz,tão malsinado lá fora por
vários motivos, aliirmando ao menos,pela
voz de um orador notável, a pujança o o
desenvolvimento das crenças espiritualis-
tas em seu seio, e reclamando a esse ti-
tulo, o mais eloqüente entre quaésquer
outros, o logar que lhe compete no con-
certo dos povos cultos do universo. .

Por ora temos apenas recebido as se-
guintes adhesões :

Centro Spirita Caridade de Jesus
(Santa Catharina) ;

Centro Spirita, de Curityba ;
Grupo Spirita do Serrito (Paraná) ;
Grupo Spirita, Familiar Luz e Fé (Ca-

pitai Federal ;

m

' 
...v

m

•¦"-,. n

l-**i

Grupo Spirita Ofliciál Luz e Fé (idem);
Grupo Spirita Fé e Caridade (idem);
Grupo Spirita dos Humildes (idem).
Como se vé, posto' que valiosas, são

ainda em numero excessivamente limita-
do as adhesões. Não attribuimos esse
facto senão ao tradicional espirito de in-
difléronça que om geral nutrimos por
todas as coisas, mesmo pelas que mais
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Usino in. Orazil, para fraleriuzar com
seus irmãos, Fraquejaiiles mas sinceros,
e oírerecer-lhes dcxfra vigorosa que os
ampare.

Eis aqui a edificante cominuiueaçâo,

direclamente nos interessam. E é por missão para examo das respccUvasicon- do de espirito, sò eollocnsse diante do um
isso quo para o combater, lembramos tas da thesouraria o da livraria, teinlo í cspollips Ella o fez, o -disse que se estava
aos nossos confrades, tanto de fora como ' 

rccaj,ido a ÜSC0]i,a nos seguintes; irmãos v",ldü- il pcincdpio como uma columnado
desla eanital nue da sua adhosão em1 . . ,, •',,,•, fumo, no meio da qual apparccia umauebiacapii.u, qut, ua ou.i nossos : Américo Ferreira de Almeida, ,,(lmi,.,.M ,.i«.mu,,., ,. m.«, ; o r. -, em
massa dependo a importância da nossa pequena pnamma, e depois toda a suo
representação. E* sobro o vulto d'essas N»'0 Rodrigues fortes o Vicente-dos figura. E'como columnas do fumo que
adhesões que teremos de calcar os nossos ] Santos Caneco. ella vô os outros espiri tos, salvo alguns cujas primieias para a publicidade tive-
argumentos em favor da marcha do Foi procedida a leitura dos relatórios que lhe mostram forma; materiaes, de ram os nossos prezados irmãos do Per-
spiritismo neste canto do phnicta, sob conccnicntes a cada ura d'csses deuarta- e,r(linari(? vestidas, trazendo algumas for- \ dã0) Ámor e Caridade, da Franca,
«-.«te e/Vi ria nossa torra tão nronicio mas femininas um veo. isso tom impor- ..esto eco oa nossa teria u j j. inCi, tos, ficando a approvaçáo das contas t.mfli.. nm,nnn 

¦¦¦»,„:;,, :,,.„„,., ... d, 
'.,.•,. - aos <piaes pedimos venia para a Irans-

germinação c florescimento dos grandes ll lancia, poi que mana ignora ar- uosui
ideacs. «Sem isso, que poderiamos dizei- dependente do parecer da referida cem- pçõos do espíritos feitas por outros me- cripçao :
tlocumonladamcnle a lal respeito missão. diüus.» „ paz.

Grande já é o numero de inimigos de Km r-eguida c, com excepção cio nos-.) —«se» Abençoados estos momento- em que
Iodadas ordens que pretendem si oppòr coinplll,i,0ir,, vice-presidenlo, rocem- ASSOOTACOES ; as almas dos homens podem so'casar
ao dcsenvolvimenlo da nova revelação, ' ..-^ com a nossa alma Eonidito o malrimo-achando-se prcsenlc iodos ,.-,„ .,, in„.i(i. , rnmm.niiouoão. nos fa- I ."' . , • , i . ,mo ipie se torna indissolúvel pc.o aperto

desse laço que vamos buscar no Evan-
gclliOj nos mysterios da. lei do Eterno,

ilisciptiH s. c os seus discípulos aos no-
meus.

üemditos sejam estes momento-; om

(pie assumimos o sagrado compromisso l" Em attencio- i communicação, nos fa- ..-,.-
de divulgar, para t-ranquiIIidade dos es- ' outros membros da directoria, o nessj zom sabor os nossos irmãos do (Xpiipo
piritos quo buscam a verdade, c para fo- collega Leopoldo Cirno, antigo vice- Iniciativa Spirita Queluzensc, definitiva-
licidade dos corações assediados de amar- p,.osijcntó da Federação, os emposso» "'"'•'t" insfallado, a 20 demarco, em , ..,.,,, , . ;i,. ,..,... ., .,,;..,,.
guras. Nào lhe accresçenUmos mais esse ' d , (] Lafayetto, antiga cidade de Que uz (.Mi- | njt (. (, ,l3 n|mag bo predispostas a
da inércia c da*indiflercnça pelos seus nas), haver sido deita a seguinte direclo- os,0 C0ns0I.cj0 ,|(,S11S, Lã0 bondoso, tão
destinos. tlccer, em seu mune c no dos compaií c>- ria. que terá tio presidir aos seus desti- | 7 ?oul)(1 (iicUu. (U,,,U1(,, aos se:is

Lembremo-nos de que o congresso que ros. o testemunho de confiança (pie lhes nos no corrente anno :
se vai reunir, quando outras vantagens j cr!l dado, assignalou as dilliculdadcs o Director de trabalhos o estudos spi ri-
não trouxesse para a fixação de ponto- ^ ,.„„„,,,.. responsabilidades da inVes- Lasy João Alvos de Almeida Pires.; 1"
de vista èsscnciacs da nossa doulrina, .,' ,, ¦ ¦, secretario, Antônio da Cosia Ptmonlel ; .
traria pelo menos a de valer por uma : ll,lu,a *"'< lllc lam ;i Boncrosidsulo do- .,0 SCCVÜÍAV\o, victoriho do Prado Pe- | 

<luo s> paz «Io Senhor, domuiiando todo o
colossal ailirmação de vitalidade, que confrades, lerininando por dirigir uni reira; collector de esmolas, Ceeiliano ¦ "osso :Qr, nuo^jpernutte jamais rpm
será o prenuncio do dia definitivo do oi- aprfllloi'. todos, para que secundassem Gomes de Oliveira ; distribuidor de eari- ¦
umphoque se aproxima. í.os. seus frágeis esforços, inspirados n 'hv]l\ l^ivilo.ico Carlos de C. Nunes.

E quando de Iodas as partes se nmlti- ,,, , ¦'" ,, . ,,,.',. , , .,,,,,. E'presidente espiritual da novel agre-IUii -ii f|i»Sl'!0 ' ' ' S i lldO Se 1 i f ir/.p i vi!>"'iiic
plicain as adhesões, sorá licito suppp-r ' ,, ',,. miacâo o espirito do apóstolo Paulo, e I ^ii.uuq, u (alio ..m. av m0anta.
ao menos que os spiritás do I3raz.il se i dia,,tü ^solhos a luminosa tradição alli ;|^n;is sc,ssòos se reillizam ás terças c Claras sao tis leis do Eterno aos espi-
manterão retraindo- c alheios ti esse deixada pelo Dr. Bçzeiva, de Menezes- sextas-feiras, coinpreliciidendo esludoda rnos que as querem coiuprchend.-r.Alii,

grande auspicioso movimento? o mestre venerado que acabava de pe- doulrina, n^inifuslacõcs 'trabalhos 
p;-a- i iiessc niaiutncial de luz,esl;i bem clara a

Não. Kâoc possivel. Kpreciio agirc uctrar os vaslissimos horizontes da im- ticos) #:çloséiivolYÍ nto cie mediniis. pídayra do Senhoi ...
(pianto antes, pois não se devo esquecer ,. , Eis=alíi um programmaque, posto fiel- M13lNT01)E C0Rl'

repudio que, na linguagem . iiliga, cha-
mtivani os nossos ani.epa--s;ulos o aborre-

\)\-.\'S I \V. C.\S.\.MI..\-
mortalulade

17
mente em pratica, grandes resultados(pie. quanto mais tarde nos vierem o

documentos, mais diilicil o. onerosa se1 Entre outras neçessidadcs.evidenciadas p0([c trazer á diíltisão da doulrina na
tornará, aesnecessariamento, a nossa ta- no -en nppcllo, salieniou elle a de tlila- adiantada cidade mineira, mesmo n'um
refa. lar a circulação do Reformador, ainda raio mais extenso, nào sendo jade si

Mãos á obra, pois. I restricftt iiiLeliziEeníc, afim de levara mésuiápoiico significativa a fundação do
_.. „* ,^ , i i i. -i i referido urupo, (píer' mais um pharol1 iodos os ângulos do Urazil ;i> alvicaras ., • o i i-

Conta os factos seguinte, a Hkisla da boa nova eme se rcílectem nas'sua. cpguido 
no meio das trevas o da anarch.a

disiudipsichici, dallalia boanova, quh st icllccfcm nas sua- mora] (:m quo so dobatc 0 nosso pn^
«O filho do p.mlicista Sr. Uellucci P^S'»^-pequeno mas constante c va- cujos destinos, entretanto, lao altos sé

Ignazio apresentava no pescoço ura tu- "riacl° rêposiferio dos ensinos da Nova n^s apresentara no luturo,
mor, cujos rápidos progressos tornavam Revelação. E para isso é necessário que A°í; ' ";1';'.!" ""'•' n -'idi.u.o.iv , ,r,r ,•

: TO DE ESPÍRITOS.

achará á frente da sympátlíicá asso-
3 cordiae? volos por que

o barro estúpido aproveitado para a
creacão, para a estabilidade das leis éter-
nas, para equilíbrio da própria creacão,
poderá si ir tomado pelo homem, deslura-
brado na plástica o eslheliea, como mo-
ti vo dei sentença ; e só o será, parti o
amor carnal ou para o repudio, o des-
peito.

Essa apreciação da carne s«'i pertence
aos homens, pois Deus só fa" o con-
sorcio dus espíritos. — Nos primitivosurgente uma operação cirúrgica. Mani- os spiritás que o lêem tomem definiu- ,l.ll,u" ,l !,.y,tV

festou-se então um agente occulto, di- vamçntc a pcUo vulgarizal-o, nmltipli- sojnin^inspiS,
caiido o numero do.s assignantes, anga- pelos mensageiros do Senhor, em sua j 

-;cl'lP'.'a0 • quando, bali
!'!," riandoospessoalmente, de modo a sup- abençoada missão. seus primeiros erros, a¦ ,u  ; azas da esperança, \

zendo
— Com a operação obtereis um ri

tado mediocre. Eu curtirei o menino s
a vossa intervenção. Que o Pr. Rizzi primir, um pouco ao menos, as dillieul

tempos, quando n humanidade vinha en-
rialecidose" guiados | tl'ando. 1,os "lominios da terra da pro-

batida pelo tufão dos¦ros, aves, sacudindo as
ilibam pousar na

superfície da terra ; quando ainda a vozexamine bem o tumor, o venha proceder dadescom que lueta para se manlor. COMMUJSriCÀÇJOES 'do Senhor, por ; pr..phclas va hovoexame d iiqiu a uma semana. Em k, Q dopofa f]o óxhorlai. os < Unha (,choado. chainando-as ao ninho doNolimde quatro dias o tumor linha , ,.• ,. , - ,., .,..,.,„„„,,u,,,,„,(,-. >,.,;..,.;,.
quasi totalmente desapparecido nào companheiros era geral a perseverança ii com viva satisfação (pio oílorecc- aiicpcncluncnto, natla mais encontravam
restando no logar maisquê uma níancíia ao amor ao trabalho, de que lem sido mos tio estud » o á mediit.çáo dos noss >s i f™^™Sr ^fJJ°'f 1>T t TY1*t ., l ... ,-,-,; i • • ; que para nada; ser\o nos olhos do Sonhcr.livida. primeiro a dar o exemplo, levantou conIrados c leitores a seguinte,commu- ,,.,,.;., ,,,,.,, c -,, „„,.„„,„ , -... ' ' i i.i\ i.i uma so prcoccupaçao; o gozo naNao menos curiosa loi a oulra cura sessão do assembléagoral, marcando nicacão, difada, na scssíio do dia 5 do I sua maior cílervesccncia —o domínioobtida na mesma familia. A cunhada do ,- ,., , - « ¦¦ .o,si ,i„ ,,.,,,,-, k.».,-., , l^ ,.„,,,-, , ¦ \„^,\..\ i„ , ,,,n,,,. /,,'T, ,, . , dia 12 liara apresentação do cxaim de ai-ni, uo grupo.ismaee, polo próprio cs- bestial da mulher, quo os iorlos acrodi-«Sr. Bcllucci, sofirendo de um tuinorulc- ... ,. . , ,„„.,, ,. „ u « ,, ,. ,
rino, Volumoso, do caracter alarmantec conlas. P'i;'ío queda o seu nome aquelle pu- . 

jaAa.nse.-ih, 
Mladaa.ti,, cnpl.va de seus

muito doloroso, estava resolvida a ono- "** '*~ *T nhado de humildes crentes, ávidos de \ P',- -V-
, , , .... ,, , . . A iamilia era umapalavra sem sentidorar-so, quando o mesmo agente occulto .\.-t Pcvue Scienttftüitc et Morale comprehender e praticar os ensmamen- ,,. ,:ii.n. n aAn,v. i.... . -,i ,...'-' « '-'s Hinos, coionos, maços nnonas aurc-so apresentou o promettcu-lhc a cura da Spiritisme, os Srs.Ch.Broqu|te Pr. ., tos do Divino Mestre, e que no momento, | veitados partia cultura da ferra O amorcompleta cm oito mezes, somenic po- Dusart descrevem extraordinárias experi^G dosdo algumas sessões anteriores, pro- nâo linha sanfiTicado a mulher' porquedmdo que o auxiliassem,.jazendo mjec- encias com a niedium Mana, acerescen- ..... ¦ ¦ : í

ções liydrattnias da infusão de nina laudo que mui tos desses factos são de.lal
planta muito commum. Assim se deu. ordem, que alguns leflores os poderãoo Pr. I«"izzi, acceilaudo o segundo "aso pòr em duvida, até que outros novos os da quesiao do casamento, do tão pai- ,,.-., .. r , . .
como possivel diz que o primeiro foi um venham confirmar. Dizem elles ipUanle iuicr.sse para a humanidade, nos do .nundò, que 

°o -^'and,'' t£\-!Zvverdadeiro milagre..) ,«O espirito do Maria, quando liberta- $oc ,..,, ' 
' '

do
Federação Spirita Brazileira

«¦!:!¦-¦.-. -t:.j . o;'mi n interpretar o que nas dlc se desdobrava por muitas mulheres
ava (.'in gozos c mais gozos,
nlingencia precária da alma

-:::^ Mir.. se conlem a propósito o^.^siHlVçava. cm gozos emaisgozos
, . " .E loi nessa coi

Io seu estudo defrontavam i Moysés -umi enconlrar a massa para*' do do corpo, parece fortemente impellido ,, ,.,,. ,, „,„.n ¦-;::,,.
-...,....  .. ,•  elles com a difiiculdade.de conciliar a au- fluQmde:\ia legislar, c que devia guiara cannnlmr para a lientc e, nao encon-1 nela lei do SpiíIíí r '

... ,. trando tropeços nos objectos ihaleriacs, lonzaçtio do repudio da adultera, for- ,[ ','...,. .. , ,'levo finalmoníc logar, na sessão do ' J ' , 
' 

,- ,„,,i-, i., ,,,. \i ,. •• •¦ •« Perimilindo ao Jioinom repudiar -ua
. .. percorre grandes distancias, nao po muiaiia per vb.oses. com o espiri Io dos milii, .. m ,..•,,,,,--,, ,. -4 d este mez, a c e c.ào (a direclori-i da • ¦ «• . mtuiiei, jMojses nao levo senao em vis a- 

1U?'10 ia tiiecoini da dendo, porem, peneirar cm todas as ca- Eyange.l.os, particularmente cm certas condemnar essaserio de mulheres cai.ti-Ecdcraçao, para o exercício deste anno sa- cm nl-mmns das ouacs aontrada ho ,.,-..,, ,• ,. ,«, i ¦¦ \ v^-«iuuii.i_l!> xapu' &l1' ^ '•' passagens, c cora os diclamcs das ltns >as-ío domínio do homem; condemnnr ocomocomparcc.monlodcumgrandcnu- parece inlerd.cta Quaes .como o por ^ casamento em Q»c na vossadihgüagem se chama biga-
n quem, nao o sabemos. Ima vez no '

interior de uma casa, elle ahi se pode: todas as -nas relações,
manifestar por plienomenos physicos o I c dcs.vjodos estudiosos fui satisfeito, el residente, Leopoldo Cirno; iiilcllcctuaos, como o fazem os espiri los á elevação da !iimu;vMMnAico-presidome. Dr. «João Baptista dos chamados mortos. Indo á casa ,!•¦ V.. %ação que so.vai ler, inspirada nos inHís i momento da vinda de N. S.Jesus Christó,^la;n" •ar'fT'1a: :oespir...odoMar,a.oinouun.aavea,tor- .os ,. da nioral até que Elle, compadecido de seus irmãosL.°.SocPotíirio.Josó Antônio Pereira noti-a invisível e ],.VOu-a a casa de p.. 'la torra, baixa o.s olhos piedosos prin-

Guimarães reolei.oV om1°; es,a?"arM reunidos cm sessão, rtçl- evangélica, dia por nos nao tome ,,, lm01|(;) ^ 
• 1'

mero de associados, tendo sido o seguinte
o resultado do escrutínio :

mia e dizer: —Senão tens amor á mulher
ao menos dá-lhe a liberdade.

Passam-se os tempos, essa lei fui
in» conimuni- mantida o cumprida, até quo chega o

2." Secretario, tenente Pr. Francisco
xando cahir a frucla sobre a mesa. Ma- razão om acceitar como aulhenlica a ro- i unha debaixo de suas vistas a Virgem

Antônio do Carvalho;
Thesoureiro, lv<ir,,
Archivista, João Louf

(.reeleito).

ria, porem, como acontece cory mrifos ferida coniniuiiicaçáo, a qual vem ainda
outros espíritos, não ponde explicar c,,no uma vcz provar quc ondo c0liehard(reeleito^:d ° íacl° se dera. Em sen estado livre ¦„„„,„_, ori.nA- , . . ,"/' I .... reinam corações bem intoneionnt os c^-urenco do cjm,7n "sse espirito nao lem as sensações do . !^r,71nc. •• , "iiLneionauos, csiiieiK.o «ie cotiza ¦ . / pir tos deseiosos de anrein er o noi-fnni'i Ino e do calor, o possue uma noção cora- ". 

«ipieuut-i o noneai
. .. . ' plota de tudo que o cerca, seja de dia, àiveMo, «ahi baixam, nas pompas da luz,A pedido do, dois últimos confrades, ! sejaánoite. Em corta oceasião nós lhe ' os mais eminentes espiritou eo.no essefoi pelo presidente nomeada uma com- pedimos que se exteriorizasse e, em eHa- | de Ismael, o aloYantado guia do spírí-

fnimaou)nda,osamiíieando() mr o toman-
dô* os filhos como verdadeiros fruetos do
amor edosaílectos, Elks--Jesus— Irans-
jgindo ainda com a pobreza <los homens,

^liz: a vós S(*i ópermittidorepudiar vossas
mulheres ora caso do iníidelidade.

Tobro linguagem a vossa da terra ! Se
nòfpuilesSe apVdveílãr uma outra phra-



'•*4
j

I

se, diríamos: Compadecei-vos das. gehcia liidepciidoiite, lendo ovossas esposas : nao repudieis vossa trio a 
'
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mulher por principio alga ia. \ eiva-
Lll|,;i lia" podo repudiar os seus senti-
mentos.

Se as convenções do mundo, se as
susceptibilidades mandam que nâo façais
convivência com as vossas esposas
adúlteras, essas has não podem impedir
que na expansão dos sentimentos do vosso
coração, que no segredo da vossa alma,
leveis o pão da caridade á desgraçada.

Meus (illiinhos, cómprchoiídcr a lin-
giiíigcm do Evangelho ó diflicil, mas não
impossível, quando no intimo de vossa
alma pedírdes a. Jesu ¦ a, luz quo vos illu-

fossos espiritos a

li\re arbi* j u outras condições, a. iicira de iodas as
de ! aula:-, chegando sempre a obter as suasconsciência de sua vontade,

suas faculdades o de seus actos;»
«Iiicariiação ou. para melhor dizer,

materialização d'essa essência espiritual
ua maioria inerte, primeiro ii" reino mi-
neral o nas espécies intermediárias que
participam do mineral e du YOgelal ; DÊ-
pois no reino vegetal o nas espécies in-
Icrmcdiarias que participam du vegetal e
do animal, operando assim, seguindo uma
marcha progressiva continua., o seu des-
envolvimento quo a prepara e a cohtliiz I para soífrercm as conseqüências
aos limites da consciência da vida:'.»

suecedem, nos mundos elevado., ü cada
vez mais elevados, as incarnações cada
vez menos nialeriaes,—porque a maioria
segue os progressos do espirito,—mais
ílindicas o cada vez mais lluidicas —
quando u espirito, pela elevação adqui-
rida, livre do todo o contacto com a
carne, volve para as regiões superiores,
percorrendo as camadas de ar o de mun-
dos, — aprendendo de uni lado, insira-

mine. Riscai dos
palavra repudio, o obedecei ás leis do
mundo ; mas obedecei lambem ás leis

^asfedo Jesus : tende GompaiuMO da iiifeliz
esposa».

.1. 1'.. ROUSTAING

OU ÍJ110 EPM1S
l_x.pliçados.cm espirito c verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.

Evangelhos segunilu Mailiciís, Marcos e Lucas
/;/.7'.V IDOS /."/'".v/v is/¦: i/( 0.\i O/W. I.VC7I

«IS' o
úimic di

as palavras qu
c.tpiril

vtüijica nS)H I II" Ijlli

uncln servi
vos (.ligo srio

iii 
'

(Juau, \'I, v. (II).
«A letlra inaln, c " espirilo vi-

viviüca.»

(Patilo, -'¦ epístola nos Coiàulhios, c III v. l>.)

: JESUS (aos olhos dos
homens)

«Incarnação no reino animal, — di:-
pois nas espécies intermediárias quopar-
ticipam, no ponto de vista do invólucro
material, do animal e do homem, ope-
raiido, sempre por uma progressão eonii-
nua-, a consciência da vidaacliva exterior
o de relação o desenvolvimento iiilcllo-
clual (pie conduzo espirito, no estado de
formação, aos limites do período pivpa-
ratorio que precede a recepção do livre
arbítrio, da vida moral, independente e
responsável que fa/. o livre pensador.»

(((Jhogados a < ssé ponto de desenvol-
vimcnlo intelleòliial, em que recebem o
dom precioso o tão perigoso du livre arbi-
trio. os espi ri tos, — iguaes sempre, — todos
no estado de iimocciK ia, e de ignorância;
sã'.) revestidos doporispirilo que cnvòlvé.'á
inlolligcncia independente, — para todos
então incarnação IlUidicâ que esse po.ispi-

graduações.»
i .Muitos espiritos fallcm (já yol-o dis-

somos), porque quasi todos abusam do
seu liyre aibitrio; alguns, docois aos
espiritos encarregados de os conduzir o
desenvolver, seguem simples o gradual-
mente a via que lhes é indicada para
progredir. »

Os que fallcm, soíircm uma punição, ! indo do outro.»
um castigo que podiam ler evitado;. «Os espiritos qu

de sua ; volvem iainbeni.a,sua acfividadec a sua; intelligencia, para progredirem no estado
fluidico, pelos esforços espirituaes que são
chamados a envidar, aiiuide chegarem,
I a fali idos— do eslado de innocencia c
de ignorância, de infância o de inslruc-
ção,;á perfeição! —o trabalho ó grande,
incessante o custoso, sob esse invólucro
que constituo o perispirito^ que é para o
espirito, malária, já vòl-o dissemos, o

ficam puros desen-

lalta, uma voz preparados, como ja vol-o
explicámos, para serem Iiumanizados,
— são submcllidos á incarnação humana
segundo o grau do culpabilidade e as
condições apropriadas ás necessidades
de expiação e de progresso, ou nas ter-
ras primitivas, oc em outros mundos
habitados pelos espiritos (pie falliram. >

«A incarnação humana,em principio,
é a pena da primeira falta que determi- | (pie,— notai-o bem.— ao mesmo tempo
noii a queda. A reincarnação

rfio constituo c que, no vosso ponto de | caram pur
vista material, se,deveria chamar ; i:'i-
rol acro.»

«Todos, puros no estado do innocencia

a pena
da reincidência, da recahida ; porque to-
das as vossas existências são solidárias
entro si. e todo espirito reiucarnado traz
comsigo a pena secreta de uma incar-
nação precedente.d

«Osespíritos que, dóceis aos espiritos
encarregados de os conduzir c desenvol-
ver, não fallcm, c mlliiuani a prògrc lir
nu eslado fhiidjco. »

«Os espiritos que falliram, c os que fi-
raballiam, uns o outros,

em seu próprio adiantamento, pela sua
; actividado e intelligencia, preenchem a

rrsua missão providencial nesta srando

que i' 0 instrumento e o meio do seu
progresso, podo também a todo ins' mto
ser o instrumento e o meio da sua
quela,— corno para o espirito que fal-
líu,— foi o instrumento da sua queda,
talvez a todo o instante, o instrumento
de rccaliidas, o é o instrumento c o meio
do seu progresso nas incarnações huma-
nas. d

«Desenvolvóiii lambem a sua aclivir
dade e a sua. intelligencia, na medida da
elovaçí.o adquirida, para ávida o a bar-
morna universaes, pelo estudo c o tra-
I tal lio, mas sempre no estado do espi-
rito. nos inundos habitados por seus

GUNJSA.1 OOlA

(('on/inuação)
«Já vòl-o expicãuiu.in. uü core-

polimos:
«0 ponto de partida originário para

Iodos os espiritos é o mesmo : — Forma-:
cão primitiva u rudimentar do espirilo
pela quintessência dos Unidos, parte de
tal maneira sublil que nenhuma oxpres-
são podo delia dar idéa a vossas inlelli-
gencias limitadas ; — quintessência (pie
a vontade de1 Deus anima para. lhe dar O
ser v que constituo a essência espiritual)
(principio do intelligencia) chamada a

o do. ignora fiei a, igualmente submcllidos
a espiritos encarregados do os conduzir
o desenvolver, tem a liberdade dos actos e
podem assim progredir nu estado fluidico
para, do estado de infância o de inscrue-
ção, chegar, com o auxilio de progressos
suecessivos e conlinuús, á perfeição ; fazer
como o aliimiiu que, constantemente do-
cil o atlcuto á voz, aos conselhos c ás li-
ções de seus mestres, passa pela fieira de

unidade da creação, onde, para todos os irmãos — os espiritos incarnados quo
espiritos tu Io á reciprocidade e solida- I falliraiu. o nos mundos ondo estão espi-
riedade, no iuHilo do se elevarem para
Doiis, segundo as leis geraes do pro-
grosso, pela sabedoria, a sciencia e o
amor. »>

c-0-5 espirit s (pie falliram dcsOnvol-
vem, no estado de incarnados, a sua acti-
vidacle o a sua iotcHigcnciâ, não somente
para proverem á sua vida e ao seu bem-

todas as nulas o chega a obter as suas gra-! estar o, messe intento, ao melhoramento
duações ; podem, au contrario, com mot- j material dos mundos qne habitam, o quo
ter unia falta o ASSEM provocar c receber i é o lado material, mas lambem para
o castigo, a punição devida ao culpado, j trabalhar cm seu adiantamento moral e

inlellecfiial e no desenvolvimento mora
o intellectual das humanidades que po-

tornar-se, por uma progressão continua,
espirilo, espirito formado, isto 6',

mas ao culpado su ; fn/.er como o alumno
que, indócil, culpado o revoltado, provoca,
por sua propina falta, o recebe a punição, I voam esses mundos, d
o castigo., sendo expulso e indo.u'uina p;c- | «a.' incarnação matéria

ritos no estado de erraticidade, por toda
a parte no espaço. »

«Os mundos se multiplicam ao iníi-
nito ; a sua multiplicidade c a sua mui-
liplicaçâo doslumbrar-vos-hiam ; nada
pode, no quadro estreito da vossa intel-
ligencia, vos frzer comprehender a sua
extensão; mas os espiritos são ainda
mais innumeraveis.»

«Os espiritos, chegados a certo grau
de desenvolvimento moral e intellectual,
os infallidos até ahi, como os que já
falliram, são chamados ao estudo dos
mundos, de seus princípios e de sua or-
ganização ; é então que, sob a direcçâo

mio castigo j d'csses espiritos do unia pureza perfeita,
intel

(-19)
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uileiicia •ia, percorrei', em outro meio o j necessário para a expiação c o progresso, ' quese perde na noite das eternidades, so

D'aquellc recanto distinguià perfeitamente j desconhecido, ou antes, um qnulam, só-

Julio me havia .escripto, dizendo _
lia no dia 2u, e, pois, eu linha tenção de ir
á cidade nu dia iS, paru tomar us coinnio-
dos ipie ello me enconiinendara ; entretan-
Io, tendo, a \\, cabido o ministério, e, por
isso se suspendido o trabalho das cama-
ras. aproveitou elle áquellas ferias parla-
montares; que prometliam ser de alguns
dias, pela difliculdade de uma nova orga-
liizaçãOi para lazer sua excursão.

D'uhi resultou chegar elle a S. João no
dia 15 á noite, sem me encontrar, por me
achar eu muito tranquillo nas minhas
Águas Santas.

E foi causa de soffrer o meu caio amigo
serio desgosto, felizmente sem consequen-
cias.

Logo que chegou o trem ã estação, os
agentes dos diversos hotéis cercaram os
passageiros, convidando-, s, cada um, para
o seu, como c costume.

fulio perguntou-lhes cpial era o mais pro-
ximo, que estava fatigaclo da longa viagem
o coberto de poeira, e á resposta de snr mais
próximo o eVOeste, seguiu para lã.

Tomou um bom eommodo, pediu um ba-
nho, e, tendo descançâdo um pouco c ou-
vindo tocar magistralmente piano, na sala.
ergueu-se da cama e dirigiu-se para onde
se fazia musica tão encantadora, como
nunca ouvira melhor na côrtc.

A sala estava cheia de damas e cavalhei-
ros, (pie mostravam ser de boa sociedade.

Julio descobriu, vasia, uma cadeira ao
canto da sala o no vão de uma janella. que
foi tomar Iminédiataménte.

a dama que tocava c,mal poz n'ella os olho-
sentiu-se atfráhido por uma corrente lluiclí-
ca tão violenta, qual a que arrasta c liga
dois corações que só amam estremecida-
mente.

Como por encant >, vieram-lhe ao pensa-
mento áquellas palavras de Martim: a me-
tade de minha alma, que elle mcltcra a ri-
diculo, lindo das almas partidas.

>— Oh ! pelo (pie sinto, encontrei a metade
de minha alma perdida nos espaços I

E não tirou mais os olhos díaquèlla figura
angélica, em cujo physico transluziam as
mais éxcelsás bellezas de uma alma pura.

A moça olhou-o àttentamenle, e ficou 111-
bra, quando terminou a musica c foi cnlhu-
siásticamenlè ápplaudida; ouvindo lhe a sau-
dáçãòi »sú os peregrinos do infinito podem
dará musica da terra os tons da musica cc-
leste».

— Obrigada, disse, e foi sentar-se perto do
sofã, donde mal divisava o gentil cavalhei-
ro desconhecido e récemchegado; que diri-
gira aquella saudação, cujos termos a per-
turbavam.

Entre cs presentes estava um velho nego-
ciante da Cidade, que viera visitar um ami-
go da roça; c, como ii) interior é a política
o pão nosso de. cada dia, o Sr. Almeida er-
gueu a voz para saber noticias da corte.

A conversa cahiu sobre a queda do mi-
nisterio, conjecturando cada um sobre o
vulto político (pie organizaria o novo gabi-
nele.

O Sr. Almeida, exaltado liberal, não ia
com áquellas conjecturas, porque, em sua
opinião, a situação conservadora estava
gasta — e um liberal seria chamado, neces-
sariamente, para inaugurar a nova situação,
unira que podia fazer a felicidade do paiz.

A ( ontradicta não tardou r, do terreno
dos princípios, passaram os combatentes ã
apreciação dos homens políticos de ura e
de outro partido, deprimindo os liberaes
aos conservadores, e estes aos liberaes.

O Sr. Almeida, para provar que os con-
servadores não Unham mais homens dignos
das altas posições, trouxe o exemplo de te-
rem tido necessidade de eoilocar na presi-
delicia da câmara dos deputados um illustre

mente conhecido por suas trancancias
Ainda não tinha concluído a objurgatòria,

Pouco depois de serenada a ardente dis-
cussão política, entrou pela sala do hotel
o delegado de policia, perguntando ao dono

e sahia lhe ao encontro a moça pianista, j da casa se recebera, pelo trem, algum
(pie fez ao joven presidente da câmara uma ! hospede.
verdadeira apothcose.

Falou com tanto sentimento c animação,
de estatelar o velho maldizente, cujos pon-
los de aceusação pulverizou com admirável
sciencia da vida publica e até da intima do
seu heroe, como lhe disseram.

Ileroc, sim. acudiu a moça. quasi com
exaltação—heroe pelo saber, que bem o
aitèstam suas obras,—heroe pela grandeza
de sua alma, que se derrama na sublime,
doutrinação contida n'aqucllas brilhantes
paginas,'—heroe, emfirn, porque, sem fortu-
na c sem protecção, conquistou por seus
raros merecim.ntosos mais altos log.ues da
escala social.

E' seu parente? perguntou o Almeida,
reconhecendo lc batido.

Nao, Sr.--nem meu conhecido é pes-
spãliiiente ; mas, pelos jornaes, conheço-
lhe a vida o, por seus incomparaveis li-
vros, conheço lhe os sentimentos, tão no-
bres e elevados que me fazem um dever de
consciência admirar-lhe a alma —uma alma
tão acima do commum, como o condor esla
acima das aves de curto vôo.

Julio, do seu recanto, assistia ao processo
que lhe fora instaurado n'aquella reunião,
como os mortos assistem do espaço aos
juízos (pie fazem os homens de sua vida
corporea.

Pouco lhe interessava a opinião d'aqucllcs
homens, tendo por principio sú ter na maior
conta o juizo de sua consciência, o de Deus
e o dos seus intimou amigos, sem que, no
entretanto, desprezasse o do publico.

Sublimou-se, porém, ás mais elevadas
regiões, vendo aquella menina, por quem
tão fortemente estremecera seu coração,
tomar-lhe .1 defeza, e fazel-a tão enthusias-
licamente, mostrando, como se vivesse a
seu lado, o mais perfeito conhecimento de
sua vida publica e particular.

Estava cm êxtase ; mas não eram aquel-
Ias as únicas emoções que lhe estavam re
gerv'ad_s para aquella noite.

Recebi um único: é aquelle cavalheiro.
Todos os olhos se fixaram no moço esbel-

to que estava sentado a um canto da sala.
E', disse o delegado, que recebi um

telegramma do chefe de policia da corte,
pedindo-me a prisão de ura ousado gatuno,
que embarcou hoje para aqui c que tem
ares c maneiras afidalgadas.

A moça pianista olhou também para o
indiciado c sentiu tanta dòr, como se fora
coisa sua.

Levante-se, falou o delegado ao moço,
que eu preciso iiiterrogál-ò.

Sem se abalar, Julio respondeu :
Julga, porventura, que eu devo con-

firmar sua suspeita a meu respeito, obede-
cendo á sua mtimação?

Não sei; mas eu sou autoridade.
Será; mas não sabe sel-o; porque uma

autoridade digna de o ser não expõe vim ho-
mem ao escarneo publico, sem ter contra
elle indícios de crime, j

_ E já não disse que recebi um tele-
gramma?... êPorque embarcou hoje um gatuno, e
de razão (pie seja eu 1 Sr. delegado, respei-
te-me, se quizer ser respeitado. Sereconhe-
cer cm mim signaes de ser gatuno, venha
a mim, porque, mais do que o Sr., tenho o
dever dn respeitar e fazer respeitar a lei e
a autoridade — e fique certo de que me sub-
metterci ao interrogatório.

Julio disse estas palavras de pé e do
meio dá sala, o tal era a expressão altiva de
sua physionomia, que todos ficaram certos
de que havia engano, e o delegado, attonito,
perguntou :

Mai o que devo fazer?
Não sou eu que lh'o hei de ensinar,

Sr ; mas porque o vejo em penivel posição,
presto-me a dar-lhe a mão. Vamos alli á
janella e eu lhe ensinarei o que deve fazer.

O pobre delegado foi á ianella, de cabeça
j baixa.

(Çoiuiuúa)^
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entruü-am a esses estudos : e si ha sua veis, os movimentos intelligeiite.-i o, ni".s biiKpianto (pie os factos de transportes
sàu múltiplos, complexossís,exigem uin
concurso de eircumstanetas espociae

direcção que constituem planetas, os | I))(.^ ., ^pensão nó espaço dn matéria
desenvolvem; os conduzem; de esplioras j jlu,j^(; ;l mais pesada; d fortiori, ohtor< '•''
em espheras, para as regiões <nie lhes j S(,_1|.,,1 (SSI,S lvsllU;ll|l)S s„, um \0,,iiv (i(! nau pociem se operar senão por um único
são próprias ; ó lambem o momento em m)| m(,lliilIn, Sü tiverem á n.âb muitos ^i111'11"- "•" *» médium; o iiocossiiam,

que muitos, arrastados pelo orgulho, 0lltl,^ igualmente bem dotados. ró,';1 tlaís.condições da tangibilhlade, do
falleni, dosconhecendo a máo direcforá | 1( Mas da producçâo d'oa§ps pjUMIonu;_ mim^ conitenaçao Ioda particular para
do Senhor, ou duvidam ti) ai P»der, n0s á obtenção do de transportes ha um 1 ,>,,1:"' e tormu' "«visível o objecto ou

ypctos quo fazem assumpto do Iraiis-então a lnu' OS oduvidando do suas forças; uh.luu ,i num mundo : porque n este (.'aso nau soo tra.-
da incarnação humana, relativa ao de- halho do espirito o mais,comploxo, rhaís
lictò, sôa liara o espirito ; utesse caso (ijfij,.,], tims ainda <> espirito não podo |
planeta, que não deve perecer, pnr.pi>'' operar senão por um único apparelho
operário primitivo faltou, continua a -ua inediumnico, o que quor dizer que muitos
marcha progressiva, gfaçasaos cuidados moilitins náo podem concorrer si multa'-
e o concurso de um espirito neainente para a producçâo do mesmo
que substituo o espjrito quo falliii e (pu plienomeno. Acontece inesmo, ao con-
cohliiíuaa obrado progresso.» trario, que n presença de certas pessoas

«Acabamos çle vos falar, para a ror- íU1Upatliica^ ao espirito queoperaomr
maçâo dos planetas, dos espirites quo ; |i;i,.1(.;l mdicalmenlc a sua operação. A
chegaram a, certo grau de sciencia ; mas j assas'inotivosqt1e,como vedes; não deixam
ainda antes de la chegarem, quantos íi- j l|(1 |rl, jIll|)(,rl;m,.j;i> ajnnt;li qnc ((S tl,ll)S_
carain precipitados do ctlior ua mu teria portes necessitam sempre maior con-

contração o, ao mesmo tempo, maior
difiusão de certos fluidos, e que final-
mente náo podem ^nv obtidos senão com
os médiuns melhor dotados, os em que,
.¦in uma palavra, o apparelho olectrò-
mediumnico está melhor disposto. Em
geral os factos do^lransportcs são , o
continuarão a ser. raros. Não preciso vos
demonstrar porque.são e serão elles me-
uos [requentes, que os outros rae tos de
tangibilidadé : pelo que vos digo, vós

; mesmo deduzircis. Alem d'isso esses nhe-
ponto ae parlnia,— tornam a se eu- i , .,,,,,,, . .- ,, , , ,, , .' .' , , , > nomenos sao de tal natureza quo nao socontrar igtiaes no ponto dr chegada,,--

immunda ! quantos que se atestaram du
via ao entrar nella 1 quantos que não li-
Véram a coragem nem de tentar os es-
forços necessários, nem de perseverar
nesses esforços depois de os terem teu-
tado!»

«Mas, não o percais nunca de vista,
todos os espirites,— os que fallirair.,—
corno os infallidos, isto o, -que ficaram
puros na via do progresso— o,- sempre
dóceis a seus amas, --. a li ingiram assim
a perfeição, - - ijguncss. na origem, uo

sendo igtiaes em pureza, desde (pie se
tornam puros espirites, — depois de te-
rem seguido vias diflerentes, porque foi
<latio a cada um segundo suas
obras.»

(Continua)

ESPIRITISMO..ANTg \ SCIEiWIA
POR

QUINTA PARTE
os TRANSPORTAS

Chama-se transporte o factode ^cv um
objecto qualquer transportado, pelos espi-
ritos, de um logar para outro. Assim,
pode-se ter, o. ti o caso mais geral, trans-
porte de flores, de fruetas e objectos
m

Vós todos, spiritas,comproliondeis a.-,
minhas explicações e comprohcndcis a
concentração de Unidos especiáes para a
locomoção e. laclifidade da matéria inor-
tt! : acreditais ifisso, como acreditais nos
|)lienómenos <!a eleclricidado e magnclis-
mo, com os quaes os factos médiumnicos.
oücrecein grande analogia,de (pie são. por
assim dizer, a consagração e o desenvolvi-
incuto. Quanto aos incrédulos, ou nada
tenho a fazer para os convencer ; não me
oecupo (1'òlles ; convonçer-so-lião um dia
pela forçada evidencia, porque ^vú pre-
ciso se inclinarem perante o testemunho
unanime dos spiritas, como foram força-
dosa fazèl-ó perante tantos outros factos
que a principio repellirain.

«Para resumir: Se os factos de tangibi-
lidade são freqüentes, os factos de trans-
portes são muitos raros, porque as con-
dições são muito diíflccis ; por conse-
puinte, nenhum médium pode dizer : A
tal hora, em lai momento, eu obterei um
transporte ; porque muitas vezes o espi-
rito mosmofica impedido no seu trabalho.
Devo açcrescentar que esses factos são

ritas sérios, e n esso numero podemos
mencionar M. Vinceiil, que publicou, so-
bre os transportes; uma Interessante oro-
chifra, em 1 SS2,

Digamos antes de tudp qiie excluifho-
as Iiypotheso- de fraudes, emieisl.es, bas
nindo esses temores as precauções toma-
das por M. Vincoul. 1' r outro lado-
estando porfoitamente estabelecida a liou,
radez do narrador, podemos sem hesita-
ção admittir o seu testemunho.

Alem d'isso, o que elle conta foi obtido
muitas vozes, o as revistas spiritas estão
cheias de exemplos semelhantes ; mas
damos preferencia a esse narrador, tanta
polo modo scientifico da direcção dos
suas experiências, como pela notável
coincidência que existe (.mire as condi-
ções que elle observou e as descripias,
pelo espirito de Erasto como indispensa-
veis.

(Continua.)

lamente díííiçeis em publico, porque
todos os médiuns nao sao apropriados
como todos os espíritos não os podem i ''"'
..,,. i,...;.. r,,.,, Mir.ii,, •,,.,.; ! ahi se encontram quasi sempre elementospiouu/.u. (_(jiii oiiiiito, o preciso que enlin
o espirito e o médium
exista uma certa aflinid
analogia, em uma palav,,, ., ,,,, .
semelhança que permitia á parte expan- contraio, como cer to que esses phenome-
sivel do fluido perispirilicoáo incarna- "os a? P™rtuzom espontaneamente, as
do misterar.se, unir-se, combinar-se com ! Imus l,as VMCS SOlT1 SClencm ^ mCcllUnS

ireciso «pie entre ,. . ,.
• ., ' . > energicamenterefractanos.que parahzami influenciado , ... ' * ' . , .

, , os esforços do espirito e, com mais tortelado, uma certa . ', ,. ,n ,, | razão, a accao do médium, Tende, aovra, uma certa ' ,

o do espirito que quor fazer um Iram o sem premedltaçao, quasi sempre em
.„,,,, i .. , i particular, e, fiualineiite, muito raras ,'e-porte. Essa lusao deve ser La) (pie a lor- '
ça resultante so torno, por assim dizer, zes quando estes são prevenidos d isso;
uma, da mesma sorte que duas porçõesfáou^ ^'oisconcluir 

(p.c ha'motivo le-
de uma corrente electrica, agindo sobre i y'ünio de suspen,;., to-his as vezes ,pieum |
o carvão; produzem um foco, uma ela- i »'^'">« sel.sonjeia d(! obtel-qs avontade, i
riihide única ; ou' Por outl'a> de dar ordens acis espíritos' 

l>ara que esíi união ( Para que essa \ 
CT° 

%%^oi;es' 
°«UÓ ''' ^Pl^^le \

fl]e.ln ,.:,.,,: ,. • . , ..¦ , \aosurdO. lendo ainda como regra geral ,lusao, ciireis-vos '. li quo para. a nroduc- • -, . -
n.in ,i',^-üo ,,i„>n„  .-,,,; 'que os nlienomenos spiritas nao saoçao ci oi>ses pnonomenos e preciso quo as , ¦, •,

produzidos para serem of/erecidos
(! divertir os curiosos.qualidades essoncíacs do espirito motor '" ""«-'""* W

sejam augmentadas de algumas das do nn e*Peclacldo.tos se
fio quanto a ph

a. respeito d»
(pie, como os transportes o outros seme

"¦."•" —j—— lrtnrii ,;-/., i . ¦ ,,,. ii ri .-/ ? • Se: a guíis espíritos si! prestam a essas
atériaes, taes como medalhas, a. is, >"o«i.uiHni/ii.lo ; o que o fluido filai, m- (>oi,..s0n,.0 „,',., _.,., -J

etc E' bem evidente que osse nhenome dispensável ;'. producçâo do todos os factos : cclsas' na0 pof &'' s,:"tl
yw,. xj ».ui (.Mino t|H(, i. so |ni( nonit - 

„ . , . .,,,„„„„.;„, ,,- , nomoiioS: simples, e nao.a respeito dos
no nao éauthentieo senão com a condi- ' 11)eill,lllll"cu>, e o apanágio exclusivo do '
cão de ser nroduzido om cirpmnsiíineia<; í iacarnado, e que, por conseqüência, o i ., ...¦' ' ' A ' '¦¦ '¦' stançias , n„nil.ilr. ,.,,„..,, „ . '.„•,,..,,. ] . - ' lhan tes, exigem condições excepcionaesespjiito operacior oourigauo a so impre- I r ', . ., ,

gnar d'elle. E então que pode, por meio
de certas propriedades do vosso meio
ambiente, desconhecidas para vós, isolar, ,
tornar invisíveis o fazer mover certos I l/'l° V°Uf accolLal-,os ,'(-a,n!;1,li(;- Quan-
objectos materíacs e os próprios incar- I do um phenomeno de tangibilidadé, appa-

taes que nenhuma susp- ita seja. possível.
Deve-se, para esta espécie do oxperièn-
cias, operar com pessoas <aija honradez
soja absoluta e, de mais, em logares co-
nhecidos perfeitamente pelos o perimen-
ladores. Estas advertências tem por fim
àcãutelar os spiritas contra, os embustes
quo nunca deixam de se dar quando se
trata de factos extraordinários.

Eis o aviso de um espirite muito com-
pelomte no assumpto .-

«K' preciso, indispensável mente, para
obter plieiioinetios d'esl;i urdem ler com-
si^-o médiuns qnc ou chamarei seus/'.-

«Lembrai-vos, spiritas, de que, se e
absurdo repellir sistematicamente todos
os phenomeuos (Falem túmulo, náo o sábio

nados
«Não mo e permittido agora desven-

dar-vos as leis particulares que rogem
os gazes (! os tinidos que nos cercam,
mus antes de passados alguns t/unos.
antes que a existência ãeum homem
se plisse, a explicação dessas leis o des-
ses pheiiomcnos vos será revelada, c vo-

tipos, istq é, dotados no mais alto grau ms. sm'S'"' •' reprodtizii,-sc uma nova
das faculdades inédiumnicas de expansão I vai'lédade demodiuns quo cahirão cm um
e peneti-abilidade ; porque o systema ner- I ,:sl:u1,1 cataleptico particular, desde que
voso desses médiuns, facilmente excita- I ésüvorom mediunmizados.

rição, visibilidade ou transporte, se ma-
1 nifesta espontaneamente e de um modo

instantâneo, acceilai o; mas náo deixarei
de vos repetir : não acceiteis nada cega-
mente ; quo cada facto soffra um exame
minucioso,-|)rofundo e severo; porque,
aeivdiiai-o, o spiritismo, tão rico em phe-
nomenos sublimes e grandiosos, nada tem
a ganhar com essas pequenas manifestar
ções quo hábeis prcsiidigi ladores podem
imitar.

vel, lhes permitte, por Jiiéio de certas
vibrações, projoctar em torno d'elíes,
com i>rofusáo, seu tinido animalizado.

«As naturezas impressionáveis, as
pessoas cujos nervos vibram ao menor
sentimento, á menor s-jnsaçào, que a.
influencia moral ou physica, interna ou
externa, sensibiliza, são aptas a ser ex

«Vede de quantas diílíciiklades a pro-ducção dos transportes se adia coroada :

«Eu sei ii an que ides dizer-me : é
! que os plienomehos são úteis para con-

vencei' os incrédulos; ríias ficai certos de
;...;,, ... ,:i;,;. ,.,..,.(i. i;i: ,., Mm se não (ivesseis outros meios
dessa natureza são excessivamente ra- ' ^onmcçao, nao temas hoje a gente-
ros, eeom tanto mais razão quanto os *ima V"rh' ,los spinias une tendes.
espíritos se prestam pouco a isso por 

FaMA°fração ; ó por ahi (pie fareis o
(pie lhes dá um trabalho quasi material
que óvincommodo c fatiganto para elles

çéiJ entes médiuns, para os eíléites phy- ; Além disso acontece ain da. que, muitas' vezes, apezar da sua energia o boa vou-
fade, o estado do médium lhes oppoc uma
barreira intransponível.

E', portanto, evidente, o vosso racio-

sicos de tangibilidadé e transportes. Com
efibifo, seu systema nervoso, quasi intei-
ramonie desprovido de invólucro refra-
etário, quo isola, esse systema ua maior
partedos outros incarnados, os torna ; cinio sanecionn,— não o duvido
próprios para pdesenvolvi men to desses
diversos phenornenos. Conseguiu temeu te.
com um indivíduo d'essa natureza o no

-<pie os

máximo das conversões serias. Se jul-
gais útil para certas pessoas agir me-
diante os factos materiaes, apresentai-os
ao menos em circunistancias taes (pie não
possam dar logar a nenhuma falsa inter-
prclaçáo, e sobretudo não saiais das con-
dições normais d'csses factos ; poi-que
os fados apresentados em más con-
dições forneceu' argumentos aos in-
o-edulos, em togar de os convencer.—
Erasto.»

factos tangíveis, de pancadas, movimen
to e suspensão, são phenornenos simples,
que se operam pela concentração o dila-

qual as outras faculdades não sejam lios- lação de certos fluidos, e podem ser obti- ; Deve-se ter notado com que sabedoria
tis á mediumnidade, obter-so-hâo mais I dos pela vontade e trabalho dos médiuns tcste espirito nos p'>emuno contra o
facilmente os |henomenoí, de tangibilida- : aptos para isso, quando e^tes são secun- 

' ,3«lt-h"sia9in0 tlüS fanáticos. Estas pre-
de, as pancadas nas paredes o nos mo- i dados por espirites amigos e beimvolos ', scripcoos sao adoptadas por todos os spi-

ESTUDO 1)0 SPIRITISMO
Aos <pie desejem so iniciar no conheci-

mento da doutrina spirita, (pie cada dia
mais se amrrna, pôr unviçido, uma sciencia
experimental, graças á constatação inces-
sante dos phenornenos que attestam as re-
lações constantes entro o mundo visível c o
invisível, e das leis a que estão submetti-
dos, e, por outro lado, uma philosophia ba-
seada sobre as leis moraes contidas nos
Evangelhos de Jesus, julgamos dever re-
commendar, antes de toda experimentação,
a leitura das obras que indicamos em se-
guida o: nas quaes podem todos os que se
interessem por taes investigações adquirir
os conhecimentos necessários parabém ob-
servar os factos e dVlles tirar as mais se-
guras deducções.

Do mesmo modo que em todas as scien-
cias exactas. o conhecimento prévio das
thcoriiis.quea pratica vemsuccessiv unente
sanecionar. se impõe aos que abordam taes
estudo--, assim também quanto ao spiritis
mo, que óa mais complexa e a mais trans-
cendente das sciencias, pois que abrange
todos os outros ramos das sciencias luuna-
nas, um prévio estudo theorico se impõe,
como o meio mais seguro e mais praticode attingir resultad >s satisfatórios, evitan-
do ao mesmo tempo os perigos de uma
experimentação imprudente ou mal orien-
tada.

Como sciencia experimental, o spiri-
lismo é a única que offerece uma solução
integral a todos os problemas da vida e douniverso; como philosophia baseada sobre
amoral puríssima dòChrislo.éo mais pode-roso elemento de regeneração sócia! e in-dividual, que tanto se iaz necessária n'estes
desastrosos tempos de materialismo c de
jndifferença.

Aõs qüe,.pois, ainda são suscepliveis deum movimento d? reacção contra esse sur-do mal-estar, e aos que de boa vontade de-sejam sej-apròxirnar de Deus pelo entendi-mento e pelo coração, votando-sc ao estudodas eternas verdades, tantas vezes revela-das ao mundo, julgamos dever aconselhar
a leitura das seguintes obras, na ordem em
que vão colloeadas :

O que k o Spiritismo c Noções elementa-
KES no SniurisMo, por Allan Kardec ;

O LiVRòoos Espíritos, idem, idem ;
O Livro nos Mkdh \s, id. id.
U EvANGELIlO SEGUNDO 0 SPIRITISMO, id' id .
< ) G/iü K <> l.\|-ia-:.%,.,, id. id.
A t.iiíNl.sr. id. id.
Obkas Posthumas, do mestno.
Alem dessas obras, propriamente ditasfundamentacs, uma extensa collccção devarias outras, visando o mesmo ohjccUvo deexploração dVsses incalculáveis domínios,

que se desdobram para alem do mundo vi-sivel. têm vindo á luz, fornecendo os maisvaliosos elementos, subsidiários uns e com-
plementares outros, para taes investiga-
ções. Entre essas, indicaremos ainda, aosestudiosos de boa vontade, as seguintes :

Di;rois da morti: c OTourjui; m vida, porLeon Denis ;
Estudos philosophicos, deMàx;
Factos spiritas, oi;skrvados por Crooice

i; OUTRus sahios ;
Urania, por Camillo Flammarion ;
A Evolução animica, por Gabriel Delanne;
Roma i; o Evangelho, por D. José Amigo

v PellkcY.

Todos esses livros se acham á venda,
rTesta capital, na livraria da Federação Spi-
rita Brazileira, â rua do Rosário n. 141, so-
brado,
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INTRANSIGÊNCIA
Nos arraiaes do spiritismo militante,

particularmente no que, com certa pro-
priedade, se poderia denominar a doma-
gogia espiritualista — qualificativo que
adiante justificaremos — produziu um
certo alvoroço o facto da prohibição op-
posta pelo areehispado á eífectuação de
suílragios religiosos promovidos, a 29 de
maio recem-íindo, na igreja do Soccorro,
em S. Gliristovão, por um grupo de
amigos do nosso querido chefe Dr. Be-
zerra de Menezes, em intenção do seu
espirito.

Náo tardaram contra a iniciativa dos
suílragios os protestos, mais ou menos
escandalizados, de alguns spiritas, econ-
tra os protestos que, sobre a prohibição,
se levantaram em plena igreja, não tar-
dou a critica rnordaz de mal disfarçado
romanismo, chegando um seu anonymo
representante a publicar, em C Franca-
no, periódico quo vê a luz na Franca,
Estado de São Paulo, um breve artigo
de censura, om que se aflírma- que «as
missas pertencem exclusivamente aos ca-
tholicos.»

E não foi tudo. Communicações espiri-
tuaes, attribuidas ao nosso cliefe, foram
ruidosamente estampadas nas columnas
da imprensa livre, como um tácito pro-
testo à apparente subserviência á santa
Madre Igreja por parte daquelles a
quem, sem maior exame, se atlribuiu o

^-esquecimento da sua fidelidade spirita o o
supposto amende honorable diante do
sacerdotismocatholico romano. E todavia,
uns o outros, contra-protestantes cm
nome do exclusivismo egoistico e intole-
rante da sua igreja; e spiritas tão pres-
surosos em zelar os créditos da doutrina
que não se deram ao trabalho do verificar
se a linguagem, ao menos, das communi-
cações traziam, como cunho do authonti-
cidade, a expressão de doçura quo so
devia attribuir ao seu autor, não nos
parece que tenham agido com a necessária
serenidade e isenção de animo, nem se-
quer com o indispensável conhecimento

. do facto em suas intimas relações.
Efftíctivamente, se um pouco menos do

paixão e alguma tolerância houvessem
inspirado os puritanos dos dois campos,
não teriam elles ollerecido o espectaculo
de forjar argumontos e verberar pretensos
delictos de lesa fé, não diremos leviana-
mente, mas com alguma precipitação,
quando o próprio facto em si mesmo lhes
retira toda a base.

O que se deu foi o seguinte : — um
grupo de amigos catholicos do nosso che-
fe, que os não possuía exclusivamente
nas fileiras spiritas, o á cuja testa se
achava um respeitável sacerdote, cujas

allectuosas rolaçõos, radicadas no con-
vivio de um longo tirocinio político e
social proseguido cm commum, datavam
do longos annos, desejando ofibrecor um
testemunho solomne de respeitosa vehe-
ração á sua memória, por tantos títulos
sagrada, deliberou, para esse fim, fazer
celebrar, pelo próprio chefe da commissao
parochial, os públicos suílragios quo
deram logar à prohibição do arcebispado
e que, entretanto, eram os únicos com-
pativeiscomasua forma de crer. Haveria
n'isso, porventura, alguma coisa do es-
tranhavcl ? Do que modo, senão por uma
missa com libera-me, segundo eslava
annunciado, ou por outra forma do ritual
romano, poderiam catholicos tributar o
seu culto á memória de um amigo desap-
parecido ?

E porque fossem esses amigos monos
intolerantes e rancorosos, nas coisas- da
sua fé, que a própria igreja á que, apezar
de tudo, prestam disciplinar obediência,
entenderam que o facto'de ser spirita o
nosso chefe não o tornava indigno de
taes suílragios,. por lhe não tirar nenhum
merecimento à face do Senhor. Tolhidos
na expansão do seu affecto, protestaram.
Não discutiremos se lhes assistia ou não
esse .direito. Decidam-no os entendidos
em orthodoxia catholica, com que nada
temos.

Assim exposto, om toda a sua singe-
leza e em toda a absoluta verdade, o
facto que tão grande celeuma levantou,
que responsabilidade pode ser, por elle,
attribuida aos spiritas? Que interferência
tiveram elles n'isso, a não sor o compa-
recimento pessoal do alguns que, pelo
facto de estar emancipados da tutela do
culto exterior, nem por isso so julgam
menos dignos da sua crença, entrando,
por um motivo semelhante, em um tom-
pio de qualquer seita religiosa que seja
para fazer a sua prece, a par de condes-
cender corn a crença alheia e, até certo
ponto, com os hábitos da sociedade em
que vive ? Haverá também, nesse com-
parecimento, motivo do reprovação ?

Não. Não será pela abstenção syste-
ma tica de se reunir, por um motivo
piedoso, aos seus irmãos catholicos,
para, emquanto elles so absorvem na
Contemplação do ritual symbolico do seu
culto, elevar a sua alma a Deus, em uma
prece intencional, quo o spirita allirmará
a pureza, a tolerância e a superioridade
da sua crença.

Certamente não nos é licito recorrer
aos suílragios de qualquer seita religiosa,
para o exercício dos nossos deveres espi-
rUuacs, o menos ainda cabe nos moldes
da nossa doutrina esse ecclctismo desna-
turador e ridículo de alguns, quo, por
mal orientados, vão procurando introdu-
„ir, nas praticas spiritas, formulas o

sacramentos privativos dos representantes
do papa. A esses, a responsabilidade do
hybridismo com que desvirtuam o após-
toladode quo se suppõcm investidos, som
roíloctir nos seus perigos, esquecidos do
que o spiritismo, representando uma nova
conquista do espirito de liberdade sobro
as superstições grosseiras do passado, ó
incompatível com esses vestígios do foti-
chisino idolatra e pagão, que, de resto—
digamol-o a passar—eram desconhecidos
nas praticas do christianismo primitivo.
Deus ó espirito e em espirito o adoramos
nós outros, divorciados de ioda a imiti-
lidade de exteriores formas.

IVahi, porem, a votarmos a uma
exclusão feroz todos aquelles que, não
pensando comnosco o ainda bastante
fracos para não poderem repcllir o jugo
de- uma orthodoxia envelhecida, ainda
cedem á necessidade d'esses symbolos e
dessas pompas cuítuaes, vai um abysmo.

rando por sobre todas, não as hostiliza,
mas também não tem necessidade de lhes
pedir emprestadas formulas que para
nada lhe servem, o menos ainda, por
seus adeptos, lhes presta obediência.

Vê-se, pois, pelo que acabamos de di-
zer, que somos também empenhados em
fazer respeitar,, em sua integridade, os
princípios prescriptos pela Nova Revela-
ção e quo, dentro d'esses principios—não
é a primeira voz que o proclamamos—
nenhum spirita tem o direito de recorrer
aos suílragios de qualquer seita e muito
menos o de accommodar á sua crença as
formulas exóticas de uma religião qual-
quer. Mas no caso de quo nos oecupamos
e quo atraz ficou exposto em toda a sua
verdade, não foram spiritas que recor-
reram aos officios da religião catholico-
romana; nem um grupo, nem mesmo
um individuo, propagandista ou não, se
apresentou a assumir essa gravo respon-

Entonda-se bem o nosso pensamento:— ! sabilidade. A iniciativa partiu de alguns
nem transigência, pela. assimilação da
bagagem inútil de seitas religiosas que
mão correspondem aosídeaesteio espirito
humano emancipado, o quo, com mais
forte razão, implica quanto a nós a não
-obediência ás suas prescripções, a que
nos devemos conservar estranhos,— nem
intolerância ao ponto do pregarmos o
horror aos logares em que oííiciom sa-
cerdotos de um culto di Heron te. E' esse
puritanismo exagerado, que de nada
valerá se não medir a sua intransigência
pela pureza dos princípios spiritas, isto
é, so os seus portadores não tiverem, na
pratica quo não em bellas tiradas decla-
matorias, a humildade, a tolorancia e a
indulgência indispensáveis ao verdadeiro
spirita, que chamaremos a demagogia
espiritualista á que alludimos no começo.

Entre esse rigor disciplinar ruidoso e
o hybridismo accommodaticio com que—
somos informados — so desnatura em
alguns logares a pureza e elovação de
vistas dos ensinos da Nova Revelação,
simples e desataviada de todas as formas
obsoletas com que ó incompatível, ha um
meio termo justo que todo spirita bom
orientado conhece e do qual não se dos-
via nunca.

Todas as religiões são boas,— já o
temos dito aqui— desde que satisfazem
as aspirações era tal sentido dos quo as
professam com sinceridade, porquo aos
olhos de Deus a forma exterior sob que o
adorem seus íilhos do todas -as partes do
universo, sob todos os climas e em todas
as regiões, é absolutamente secundaria
e não podo aílec tar a intensidade do culto
intimo que se extorioriza sob taes indifie-
rentes formas. Tolerante a respeito de
todas ellas, reconhecendo que cada uma
correspondo a um determinado estado do
espirito humano, a doutrina spirita, pai-

amigos catholicos do nosso mestre, tendo
á sua frente um respeitável sacerdote.
-Qne tínhamos nós ãYíT com isso?—

Dir-se-ha que não foram esses os uni-
cos suílragios promovidos, e que apenas
foram os únicos não realizados, em vir- ?
tudo da prohibição do arcebispado, porque
a familia fez celebrar a missa do 7.° dia
da desincarnação do seu querido chefe.—
Isto ó uma questão mais delicada.

O facto sedou, infelizmente, e ninguém
o deplora mais do que nós, porque—
preciso ó que so saiba— d'elle tendo tido
prévio conhecimento, o procurámos im-
pedir, intervindo junto daquolla velhinha
santa, que foi a esposa, a doce c desvelada
companheira do nosso chefe, e o fizemos
discretamente, mas com franqueza, in-
spirado não somente nos puros principios
doutrinários, mas também no receio de
que viesse o facto a se prestar a desfavo-
raveis conimentarios o explorações hostis,
que, aílbctando a memória do mais
eminente dos seus chefes, affoctaria a
própria doutrina, pelo desprestigio quo
lhe poderia, em um certo limite, acarre-
tar.

A nossa palavra, porem, posto que
acolhida sempre alli com uma sympathia
que nao traduz senão generosidade, não.
teve a força de vencer o timorato impulso
d'aquella consciência que, alheia ás Iuctas
e controvérsias quo de continuo nos
assediam cá fora, reluetava ante a pos-
sihilidade da escandalização á que, no
seio da sociedade em que vivia e quo não
era toda spirita, poderia dar logar a
abstenção systematica de quaesquer suf-
fragios. Ao demais, é possível que nem
fosse somente esse o motivo do receio.
Quem poude já avaliar ató quo ponto se
estendem as influencias da educação, dos
hábitos desdo a primeira infância contra-
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hidos e cujo reflexo, em geral, se proje-
cta sobre todo o curso da existência ?

Ora, a familia do Dr. Bezerra de Me-
nezes foi, como elle próprio, educada ca-
tholicamento. Que ha de ostranhavel,
pois, em que aquelle receio de escandali-
zar a sociedade, pela abstenção do suf-
fragios radicados na tradição de tantos
annos e do tantas gerações, se associasse
esse outro tomor, até corto ponto supersti-
cioso, de violar aquella tradição ?— Não
é quo, iniciada prudente e sabiamente por
ello próprio nos ensinos da Nova Revela-
ção, não estivesse e não esteja a familia
d« nosso chefe perfeitamente convencida
da inutilidade do todas as formas exte-
riores do culto que já pertence ao pas-
sado. Mas é que custava tão pouco, na
sua própria phrase, «dar aquella satisfa-
ção á sociedade». . .

Bem sabíamos nós quanto nos havia
de custar essa concessão, do niiniina im-
portancia na apparencia. Mas o que faria
qualquer dos nossos confrades em caso
semelhante ? Protestaria immediata-
mente,, e de um modo ruidoso, pela im-
prensa, como, de resto, o estão fazendo,
soecorrendo-se para isso do nome respei-
tavel do noSso chefe e attribuindo-lhe
communicações, cuja identidade é tão
difíicil de provar ? Que visam taes pro-
testos ? Se não foram spiritas, com a
responsabilidade formal da sua crença,
afíirmada por palavras o actos, na pro-
paganda ostensiva ou privada, em núcleos
íntimos, quem fez celebrar a missa do
7o dia, mas a familia do nosso chefe,
que não tinha o dever dessa publica so-
lidariedado, se não foram spiritas, mas
um grupo de amigos catholicos, com um
sacerdote á frente, quem promoveu os
suffragios solemnes com libera-me, pro-
hibidos pelo vigário geral do arcebispado,
a quem visam ferir esses protestos ? A
familia ?

Mas — perdóein-nos os nossos con-
frades — não será generoso, nem delica-
do, nem justo.

Se o que visam, entretanto, taes pro-
testos é unicamente firmar os princípios
spiritas, na pureza das suas praticas,
pela qual, de resto, nos temos batido e
nos bateremos sempre, não podiam elles
escolher mais mal apropositada oppor tu-
nidade, porque outro não é o seu effeito
senão perturbar tranquillas consciências,
sem proveito algum para ellas próprias.

Quanto á authenticidado das commu-
nicações que têm sido divulgadas, sobro
ella voltaremos mais detidamente, se a
isso nos induzirem motivos de conveni-
encia ou do elucidação d'esso delicado
ponto. Não deixaremos, comtudo, do assi-
gnalar desde já, a propósito do seu con-
teudo, que, a par de mal aconselhada essa
precipitada e ruidosa divulgação, sem
mais detido exame, não 6 nossa opinião
quo exprimam ellas, quer a elevação,como
atraz já indicamos, do autor que lhe
attribuem, quer a verdadeira orientação
do nosso modo de agir cm caso seme-
lhante.

Pairando a doutrina spirita, como
igualmente o assignalámos acima, em
umaatmosphera superior, alheia a quaes-
quer disputas do predomínio religioso,
contendo em seu código fundamental
princípios tão altos e tão grandes, que á
sua sombra se podem abrigar todas as
religiões existentes sobre a terra, quo te-
nham por base a moral, isto é, a nocessi-
dade do aperfeiçoamento individual, e a

existência do uni Ser supremo, creador
de todas as coisas, dêem-lho o nome quo
quizorem, assiste, porventura, aos seus
apóstolos o direito dassas irritantes ag-
gressões a taes ou quaes cultos, como se
lhes disputasse uma concorrência com que
é incompatível ?

A igreja foi lógica, dentro do exclusi-
vismo em quo so enclausura o que 6 a
negação da sua origem, próhibihdo os
suffragios aquelle (pie ha muitos annos já
não pertencia ao sou grêmio, fora do
qual, a seu ver, não ha salvação. Di-
gamos de passagem que essa prohibiçào
foi lançada pelo próprio ministro que
celebrou os suffragios remunerados do 7.*
dia. Náo vai nisto uma insinuação ; mas
os factos têm uma lógica terrível.

Pois bem. So essa igreja, como nos
parece evidentemente, calca um terreno
falso, se nos hostiliza porque da consa-
graçáo pratica dos nossos princípios, que
são os do christianismo puro, vê em so-
bresalto decorrer o ániquilamento do sou
domínio tantas vezes secular, se usa, não
somente comnosco, mas com todos qua
lhe não prestam obediência, de intoleran-
cia, de maldição e de ódio, devemos nós
responder-lho hostilidade por hostilidade?
Pois não basta que ella, por taes meios o
pelos factos apontados, se encarregue do
seu próprio desprestigio?—Se, adulte-
rando as verdades do quo somos deposita-

| rios e que temos o dever de defendei", nos
atacar no terreno dos princípios, então
sim, restabeleçamos a verdade, usemos
do direito do defeza, mas sem rancor e
sem aggressão, com a tranquillidade do
animo sereno que se sente amparado em
uma causa santa. E* isso o que, por nós,
temos feito aigumas vezes. A critica,
quando se oílereça ensejo do a fazer,
exerçamol-a com a mesma segurança e
serenidade desapaixonada. D'outro modo,
seria curioso que, achando mau o seu
veso intolerante e exclusivista, não tives-
semos nós, para oppõr-lhe, a tolerância
illimitada, o que não implica— repelire-
mos ainda—a transigência com as suas
praticas, a que nos devemos conservar
estranhos, dentro dos moldes que indi-
cámos mais acima.

TO,para finalizar, citemos, repetindo-a,
a phrase do arrojado poeta das Espumas
Fluctuantes -.

«Se elles dizem rancor, dizei fraternidade».
Seja esta a nossa divisa, verdadeira-

mente digna dos apóstolos da nova fé.

NOTICIAS
Contam-nos o seguinte caso suecedido

com o nosso confrade Dr. R., médium
muito conhecido if esta capital:

«Havia, em um dos arrabaldes d'esta
cidade, um rapaz de boa familia que, ou
por má indole ou por algum desarranjo
mental, abandonara a familia e so en-
tregara á vida de pescador. O seu maior
gosto, porém, era seduzir meninos, ató
filhos de famílias serias, para o acompa-
nharem em vadiagem, no mar. Muitas
vezes, por queixas dos paes dos meni-
nos, foi ello preso pela policia, mas
sempre acabava sendo solto, ou por pe-
didos de seus parentes, ou por suppôrem-
n'o doido, porque, sempre quo era preso,
elle lançava mão de uma navalha, que
comsigo trazia, o com ella golpeava-se
no pescoço com o fim de suicidar-se.

O Dr. R. desejava muito conhecer
esse infeliz,quando uma vez lhe disseram
que o rapaz estava parado á esquina que
lhe fica em frente á casa. Correu á ja-
nella e viu-o, mas, sendo médium vi-
dento, notou que por traz do rapaz se
achava o espirito de uma mulher, que

olhou para elle o fez-lho uma careta,
acompanhada do esgares.

Elle então concentrou-se, pedindo a
Deus e aos bons espiritos por aquella
pobre transviada. Ella tornou-se seria,
por turbou-se e sahiu correndo, como so
ainda estivesse incarnada. o mais nola-
vel, porem, é que o rapaz foi correndo
também, sem quo nenhuma outra pessoa,
a náo ser o médium, pudesse dizer por-
que elle corria.

Nessa mesma noite o Dr. R. pediu
muito pelo espirito perseguidor, o este
se apresentou o contou que te vingava
daquelle moço, que em sua vida lhe
havia feito o mesmo. Seguiu-se uma
longa predica, e, ao cabo do tres dias, o
espirito, experimentando algum arre-
pendimento pelo que estava fazendo, re-
cebeu a luz de alto o declarou que ia
deixar sua victima em paz, pois Compro-
hendia que estava so compromottendo.
Partiu então, e o rapaz mudou completa-
mento de condueta, e, menos do um mez
depois do facto citado, era um traba-
lhador serio, apenas com o defeito de
correr com as creanças (pie o procura-
vam, talvez porque lhe vinham avivar o
remorso, com a lembrança do que elle
fazia.

Federação Spirita Brázileira
Em virtude de não ter comparecido

numero sulliciente de associados áreunião
de 12 de maio, designada para apresenta-
ção do relatório da commissão de contas,
nüineiite á gestão dos negócios da lhe-
souraria c da bibliotheca da nossa socie-
dade, somente ponde ser preenchida essa
formalidade om assemblèa de 18 daquelle
mez, constituída depois da sessão ordi-
naria semanal da Federação, sondo ap-
provadas as contas prestadas pelos nossos
confrades aos quaes estão aífectos aquelles
departamentos. '

Mais de espaço publicaremos o relatório
da referida commissão, bem como os dados
que fizeram objecto desse trabalho, dei-
xándo de publicar na integra os docu-
mentos a que se referem, por serem
muito extensos, sobretudo o da biblio-
theca, mais do interesse privado da nossa
sociedade quo, por muitos dos seus mem-
bros, já se pronunciou a respeito, do que
de interesse para os leitores em geral.

Léon Denis
O nosso collega Le Spiritualisme

Modcrne se refere, em uma de suas pas-
sadas edições, nos termos os mais justos
e calorosos, ás conferências por este nosso
eminente confrade realizadas em Char-
leroie Orléans, da serie que elle se propoz
levara effeito em algumas cidades da
Bélgica o da França, segundo o noticia-
mos já nVstas columnas.

Eis o que, acerca da conferência ode-
ctuada na ultima dVssas cidades, diz o
collega mencionado, e que é com viva
satisfação quo trasladamos para aqui :

«Temos noticia, por um dos nossos
amigos de Orléans, do enthusiastico aco-
lhimento que nossa cidade encontrou o
Sr. Léon Denis, a 21 donovembro ultimo,
em uma (Possas conferências soberbas o
vibrantes, que são um conforto para a
fé vacillante e uma reanimação para a fé
abatida pelo erro.

Orléans, a cidade das congregações,
— Orléans, em que a lembrança de Jo-
anua d'Arc, a libertadora, se atuía cada
vez mais na bruma onformiça das deplo-
raveis superstições, estimuladas por uma
religião que se desviou da sua sublimi-
dade, — Orléans, a cidade triste, oppri-
mida sob o domínio dos padres, tinha
necessidade da bella palavra do Léon
Denis, para sacudir a sua morna submis-
são, o do radioso pharol que elle ostenta
bem alto, para aclarar a tenebra da sua

oscravizaçao, o vácuo da sua inconscien-
cia. Foi uma bella victoria : os echos
repercutirão alli por muito tempo, agita-
dos, o as aggressões e as criticas, quonão podem deixar de surgir, não farão
senão firmar cada vez mais solidamenle
as convicções o dilatar o numero das
dedicações adquiridas.

Assignalemos, de passagem, oste in-
cidente significativo : — contestado em
particular pelo Sr. Gastou Mery, director
do Kcho du Mervcillcux, depois da sua
recente conferência em Paris, o Sr. Léon
Denis lhe havia escripto, informando-o
da conferência que devia realizar em
Orléans e convidando-o a vir travar com
elle uma discussão franca. O Sr. Gastou
Mery não julgou prudente acceitar o
repto o se absteve de apresentar em pu-blico os seus argumentos.O Sr.Léon Denis
teve — com justa razão — que assigna-
lar essa abstenção.

O moderno espiritualismo, effectiva-
mente, não se limita a uma phraseologia
complexa e diffusa ; oilbrece provas, ele-
mentos de convicção,clareza,mnis clareza
sempre,e nadaadmittedevago.nemambi-
guidade alguma.—Labor improbus...*

Honra ao intemoratb apóstolo !

Eis aqui uma noticia com que corta-
mente não vão so alegrar muito os mate-
rialistas por systema, ou por convenien-
cia pessoal,—-que o são quasi' todos.

«William Crookes, refere o Yorkshire
That,—o presidente da Royal Societye
eminente sábio, mostra-se muito des-
contente com os progressos da sciencia,
relativamente aos segredos da natureza.
Em um discurso, proferido em publico,
chegou elle a afilrmar que estava ílr-
memento convencido de que a sciencia,
para se adiantar, devia se apoiar no
domínio dos conhecimentos oceultos e
recorrer ao auxilio dos clarividentes e
dos médiuns.»

-i—

Novo systema de telegrapho
Segundouma correspondência recebida

pelo Times, foi recentemente oxperi-
montado um novo systema de telegra-
phia, entro Budapeste Berlim, pelos Srs.
Pollak e Virag.Ter-se-hiam transmittido
até 250 palavras em 10 segundos, som
prejuízo nenhum á clareza do recado. Um
rolo de papel perfurado, semelhante aos
que se acham em uso actualmente, serve
para a transmissão do telegramnia, quese torna visível e é photographadona es-
tação de chegada. Em vez das linhas o
dos pontos do alphabeto Morse obtêm-
se traços ascendentes ou descendentes,
como V V direitos e invertidos, partindode uma linha horizontal.

O apparelho receptor compõe-se da
membrana vibratória de um receptor
telephonico 'o do um pequeno espelho
concavo, sobre o qual se reílectem, em
traços luminosos, as impulsões recebidas
pela membrana. Graças a um dispositivo
engenhoso que faz lembrar, mais ou
menos, o cinematographo, os traços de
luz refleetidos polo espelho vêm so re-
produzir sobre um rolo de papel sensi-
bilizado, dando em resultado uma ima-
gem comprida e estreita que se desen-
volvo e se fixa pelos processos pho to-
graphicos ordinários. — O Cosmos,
do 28 de outubro, informa que o sr. Per-
riu, inspector geral dos correios o tele-
graphos, foi mandado a Budapost, paraestudar esse apparelho.

Origem do Trabalho
Nem por terem sido formuladas porum philosopho pouco conhecido, nos pa-rece merecerem menos interesse as se-

guintes observações, que encontrámos
transcriptas no nosso collega La Lac-
mière, quo se publica em Paris:

"Parlindo desta observação—que a
aclividade dos seres é habitualmente
superior á medida das suas necessidades
naturaes, (jue esse facto se observa nos
próprios animaes e nas creanças, e quo

i
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essa superabundancia de actividade é
despendida por uns e outros em jogos,
cm folguedos ; que primitiyameíiie o tra-
ballio não passa de um impulso natural
sem objectivo definido, previsto ou dose-
jado, o Sr. Rouxol, no Journal de Ilg-
giène, do 2G de outubro, concluo que o
trabalho ó o jogo, ou, o que vem a ser o
mesmo, que o jogo é a primeira forma
do trabalho. Entre todos os povos pri-
mitivos o jogo precedeu o trabalho o este
foi assimilado, unido ao jogo. A lavoura,
a colheita, todos os trabalhos se faziam
ao som da musica. Ainda hoje muitos
camponezes trabalham cantando. Mas
so o trabalho tem a sua origem no jogo,
distingue-se d'elie pelo fim a attingir.
Trabalhar é pôr, em exercício completo,
integral, todas ès faculdades, particular-
mente as superiores. Visar um fim e
atlingil-o, é crear. Ü jogo é apenas hu-
mano,—o trabalho é divino. O trabalho
não é, pois, por sua própria natureza,
servil, mas sim liberal, porquanto não
é por necessidade que se trabalha ; aliás
o progresso não existiria ; donde resulta
que : 1.°, a origem do trabalho vem dos
jogos ; 2.", primitivamente todas as ar-
tes foram liberaes. Essa origem explica
a antinomia dos homens que trabalham,
quando o interesso d'elles seria antes
roubar. Se pois, em sua essência, o tra-
balho é um jogo, um prazer ; como
veiu a se tornar um iiicominodo, como é
hoje ?

COLLABORAÇÃO
A IksuíTcicão de Christo*

Em um trabalho aiprcsentado á Socióté
d'E'tudes Psychiques, do Genebra, emit-
tiu o Sr. A. Lemaitre sobro este as-
sumpto uma opinião que não pode ser
acceita pelos spiritas christãos.

Diz elle que três factos lhe parecem
certos, nas diversas narrações dos Evan-
gelhos : o Chrislo permaneceu sobre a
cruz um tempo assaz curto; seu sepul-
tamento, por seus amigos, foi feito preci-
pitadamente, o na manhã do domingo já
o corpo não estava no sepulchro. Dahi
conclue elle que o Christo não morreu
na cruz ; que José do Arimathéa, conhe-
condo que apenas elle estava mergulhado
em um somno lethargico, salvou-o,
abrindo o túmulo durante a noite; que

FQLH1TIX (50)

Cliffli E MORTALHA
POR

Segunda Parte

IX

Júlio e o delegado estiveram por cinco
minutos conversando á janella. emquanto
os que compunham a sociedade do hotel
estavam sem saber o qtie pensar, anciosos
e curiosos de saber qual o desfecho da
surprehendente scena.

A todos parecia que o moço, cuja pre-
sença impunha respeito e cuja arrogância
nobre indicava elevação, não era ura homem
commum—devia ser de posição elevada.

A moça pianista sentia-se cheia de nobre
orgulho, por ver que o bello cavalheiro se
erguera tanto acima da vil suspeita, que
obrigara.o delegado a acceitar o que elle,
por generosidade, lhe offerecera, para sahir
üo cipoal em que levianamente se met-
terá.

Mal sentia-se o ruido da respiração de
toda a gente que enchia a sala.

De repente, os dois conferenciadores se
afastaram da janella, e á primeira vista
reconhecia-se quem ficara humilhado.

O moço, com sua inquebrantavel sereni-
dade, atravessou o salão, sem olhar para
ninguém, e foi recostar-se ao piano, donde
deitou á- sua defensora um olhar que dir-se-
hia composto de faiscas electricas.

O delegado, cheio de confusão, com passo
vacillante, sem poder encarar ninguém,
tentou sahir da sala; mas ao mesmo tempo
endireitou para o piano e, estendendo a
mão ao moço, alli recostado, disse-lhe, em
tom que por todos foi ouvido :

— Ainda uma vez peço á V. Ex. que
ine perdoe e que me dt* suas ordens.

na meia-obscuridade da manhã elles
puderam retirar-se sem ser reconhecidos;
que á noite Jesus poude apresentar-se aos
discípulos, reunidos n'uma câmara ;iltn,
e os enviou á Galilóa, para onde elle
também seguiu secretamente ; e que ahi,
em presença de quinhentos dos seus, elle
os preparou para a missão que elle lhos
confiava e desàpparecou.

_Esf[iioceu o Sr. Lemaitroque, afim de
não ficarem os cadáveres dos suppliciados
presos ás cruzes no dia de sabbado, os
judeus enviaram agentes seus, para, que-brando-lhes as pernas e os braços, preci-
pitarem a morte, e que esses agentes,exc-
cutando a ordem quanto aos dois ladrões,
deixaram de o fazer quanto a Jesus, por
já estar morto; que, para verificar esse
facto, o ílanco do Jesus foi trespassado
por uma lança. Acredita o Sr. Lemaitre
que os sacerdotes e phariseus, sabendo
que Jesus promettera rosuscitar no ter-
ceiro dia, seriam tão ing-enuos quo dei-
xassem do vigiar o sepulchro por um só
momento e que, quando elles sedaram a
pedra o collocaram uma guarda junto a
ella, deixassem de verificar se o corpo
alli se achava? Como explica o assombro
dos guardas, ao verem o sepulchro vasio,
se elles não tivessem antes alli visto o
corpo? Como podia Jesus, com um corpo
humano como o nosso, penetrar na ca-
mara alta, onde os discipulos se achavam
reunidos, tendo as portas e janellas t'e-
chadas por medo aos judeus? Esquece o
Sr. Lemaitre que Jesus elevou-se aos
ares avistados discipulos até sumir-se?

Perguntamos-lhe se é admissivel que
um espirito da ordem do de Jesus, o
Christo de Deus, so prestasse a ser um
embusteiro e enviasse seus discipulos
para ensinarem ao mundo uma mentira?
E esses discipulos se sujeitariam a ar-
rostar os tormentos e a morte para
sustentar uma falsidade?

Hoje nós sabemos que não são esses
factos maravilhosos, oceorridos durante o
curso de sua vida e morte, o queaccentua
a alta personalidade de Jesus na historia
da humanidade, mas sim a grandeza de
sous ensinos, asublimidade da sua moral.
No tempo, porém, em que viveram os
apóstolos, esses factos tinham uma im-
portancia capital, e elles, crentes since-
ros, não aífirmavam senão aquillo que
haviam testemunhado.

E. QUADROS.

que lhe
no inco-
guardar

Júlio, com a maior singeleza, respondeu:Obrigado, doutor. Eu não tenho cr-
dens a lhe dar, e serei contente se me
distinguir com sua estimo.Minha estima! O que lhe vale a minha
estima ?

Sr., eu distingo os homens pelas suas
qualidades moraes, e, agora que sei com
quem trato, digo-lhe que muito apreciarei
suas relações.

V. Ex. é que me distingue muito com
essas expressões.

Dizendo isto, o delegado despediu-se de
Júlio e, cumprimentando os presentes,sahiu da sala, emquanto todos de boca
aberta olhavam para a Ex. que escapara
de ser presa como gatuno.Mas quem será este moço de tão nobre
presença, e elle mesmo nobre, porquetem Ex.?

O Sr. Almeida, com a liberdade
dava a idade, tentou abrir brecha
gnito, que Júlio não procurou
senão na presença dos que lhe fizeram a
autópsia moral.

V. Ex., disse para o moço, deve ter
passado minutos bem angustiosos.

Com o seu sorriso de fina ironia, como
quem sabia ferir de morte
Júlio respondeu, dizendo :

— Menos do que V. S
curiosidade.

Todos apreciaram a resposta, mal po-dendo conter o riso, mais provocado ainda
pela cara apalermada com que ficou o
Almeida.

•—Eu... eu... eu tenho curiosidade,
sim, senhor; mas não é natural querersaber quem é o cavalheiro que escapou de
ser preso por gatuno ?

Assim como é natural que não se in-
commode com uma levi-.mdade quem tem
a consciência de se achar muito acima
delia.

O velho Almeida, que tinha grosado a
pelle de Júlio, mal podia pensar (pie era
elle o que estava tirando uma pequenavingança, ou antes, que estava se distra-
hindo á sua custa ; porque o moço não
levou as palavras do velho ú altura de uma
offensa.

o adversário,

com a sua

FACTOS
Importantes curas

Devemos á obsoquiosidade do nosso
confrade Angelino de Aguiar, da cidade
de Limeira (S. Paulo),a notificação dos se-
guintes casos de curas, mediante inter-
venção espiritual, alli operadas, o que,
por muito interessantes, julgamos dever
trasladar para as nossas columnas, como
o faremos sempre a todos os trabalhos
de real interesse para a propaganda, que
nos sijjam enviados com esse fim.

O mencionado confrade é, ha cerca de
um anuo, director de um grupo spirita
intimo, do qual fazem parto apenas três
familias de suas relações, e costuma ce-
lébrar as respectivas sessões em sua pro-
priacasn, com o concurso do médium
José Alvos, um joven do 1S annos, psy-
chographo e somnambulico.

Em maio do 1899 adoeceu um irmão
do médium, manifestando-se a enfermi-
dade por uma grande inchação hemifa
ciai, a qual se foi aggravando ao ponto
do tornar necessária a intervenção cirur-
gica, muito perigosa, segundo a opinião
dos próprios médicos que o examinaram
o que aífirmavam não se poder contar
com êxito de mais de 20 % sobre o nu-
mero de operações daquolla natureza.

Não obstante, o á vista das condições
do enfermo, estava sua mãe resolvida a
correr os riscos da tentativa, no intuito
de salvar a vida de seu filho.

No dia, porem, em que se havia deci-
dido a autorizar a operação, aconteceu
que o confrade Aguiar, realizando urna
das sessões habituaos, recebeu ordem de
um espirito protector no sentido de in-
tervir junto da mãe do médium (e do
enfermo), afim de obstar á consumma-
ção do facto, ao quo elle obedeceu, en-
viando á pessoa indicada um recado es-
cripto. No dia seguinte effectuòu uma
nova sessão para inquerir do benevolo
espirito interventor se podia se encarregar
da cura do rapaz, obtendo resposta afiir-
inativa.

Eflectivãmente, a partir de então, co-
meçou o enfermo a sentir progressivas
melhoras, sondo de notar que a inchação
baixava constan temen te.

Um dia, pela manhã, perguntou elle á
sua mãe se havia estado á noite em scu
aposento, ao que ella respondeu que não.

As pessoas presentes, principalmente a
bella pianista, percebiam, pela elevação
dos conceitos do moço, que aposição social,
que lhe dera direito ao tratamento de Ex.,
ligava-se uma iutelligencia superior e bem
cultivada.

E-, então, volvia-lhe ao pensamento a in-
terrogaçâo tácita: quem será este moço de
tão nobre presença e de tão superior espi-
rito ?

N'essa cogitação, em que todos se embe-
biam, guardaram elles o mais profundosilencio, de repente interrompido pela subi-
ta entrada de outro moço, já um poucoconhecido no logar.

Max tinha vindo á cidade a jantar preci-samente com o delegado, que era seu col-
lega e o tinha cercado de obséquios.

Tendo este sahido á diligencia quesabemos, ficou elle entretido a conversar
com os convivas do banquete de annos, e
ahi ficou até que voltou o dono da casa,
cujas primeiras palavras foram :

Estou corrido de vergonha 1Pelo que ? perguntaram todos a uma
voz.

Tenho até vergonha de lhes contar.
Mas emfim. ..
Emfim dir-lhes-hei que, tendo recebi-

do um telegramma do chefe de policia da
Corte, pedindo-mc que prendesse um gatuno
que suppunha ter embarcado hoje paraaqui, percorri todos os hotéis, sem encon-
trar um gentlcman, como diz o telegramma
que se apresenta o sujeito—e, chegando ao
do Oeste, deparei com um moço de ares afi-
dalgados.—-E' o meu homem, pensei; inti-
mei-o a vir falar-me, declarando a razão
porque o fazia. O moço repelliu a insinua-
ção com tanta nobreza e indignação, quereconheci o meu desaso. Depois de uma
troca de palavras, que me confundiram,
elle chamou-me â parte, para me dizer quemera. Quem pensam que era o cavalheiro a
quem publicamente injuriei ? Era o Dr. Ju-lio, presidente da câmara dos deputados, a
quem fui apresentado na Corte e que, naminha confusão, não reconheci.

Júlio I exclamei. Júlio aqui! Adeus,
vou ter já com elle.

— E' exquisito, disse o rapaz. Pois
esta noite eu vi uma mulher vir do lado
da sala, entrar em meu quarto e, diri-
gindo-se a mim, começar a' passar-me
pelo rosto as mãos, muito macias.

Eaccrescentou que, ao retirar-se a tal
mulher, sentira augmentar muito a in-
chação, sem embargo de estar no dia se-
guinte, isto é, quando relatava o facto,
com o rosto completamente desinchado,
não mais aceusando os soffrimentos que
até então o acabrunhavam, e que até hoje
não reappareceram.

E' esse o primeiro caso de cura pela
intervenção espiritual.

O segundo oceorreu do seguinte modo :
Tinha o médium José Alves uma so-

brinha om estado grave de saúde, e acha-
va-se,nanoitede 19 do janeiro d'este anno,
em casa do confrade Aguiar, conversando
exactamonte sobre a pequenina enferma
quo, a familia suppunha, desincarnaria
n'aquella mesma noite, quando, ás 9
horas e no meio da palestra, cahlu
inesperadamente em transe (somnambu-
lismo).

N'esse estado, dirigiu-se elle á talha
d'agua, encheu um copo, trouxe-o á sala
de visita o, pondo-o sobre a mesa, ajoe-
lhou-se e elevou uma prece ao Creador.
No mesmo instante começou a agua a se
agitar no copo, como se a estivessem me-
xendo com uma colher, ao mesmo passo
que o médium divisava um como turbi-
lhão de microscópicas luminosidades, em
forma de estrellas, que se confundiam na
agua.

Voltando a si, cheio de esperança, e de
natural contentamento pelo que se aca-
bava de dar, mas não tendo positiva in-
tuição do facto e suas conseqüências,
pediu ao invisível que, se aquella agua
fiuidiíicada era para dar á sobrinha, re-
stituindo-lhe a saúde por esse meio, quês
lhe desse um signal.

Immediatamente ouviu-se um grande
estalo no ar. E então, chamando suas
irmãs e seu irmão, com elles dirigiu a
Deus uma prece em acção de graças, ou-
yindo-se por essa oceasião dois novos es-
talos idênticos ao primeiro.

Logo em seguida deram uma colheri-
nha d'aquella agua á enferma, a qual no
dia seguinte estava inteiramente livre de
perigo, vindo a se restabelecer completa-
mente.

E, á carreira, sahi e cheguei ao hotel,
onde reinava o maior silencio.

Júlio 1 bradei, atirando-me de braços
abertos para o meu caro amigo.Max ! Não esperava ter hoje o prazerde ver-te.

E, abraçados, demos expansão á nossa
alegria, por acharmo-nos juntos.Tomámos assento no meio dos que se
achavam no salão, todos a nos olharem,
como se fossemos umas raridades.Só te esperava no dia 20, e ahi tens a
razão porque não vim receber, á estação,
o muito nobre Sr. presidente da Câmara
dos Deputados.

A estas palavras, dir-se-hia que uma fais-
ca electrica tinha tocado todos os presentes,tal foi o movimento espontâneo de todos,
erguendo-se de seus assentos e cumprimen^
tando calorosamente o meu amigo.

Só uma moça, bella como a aurora deum dia de primavera, ficou sentada, a olhardo seu logar para Júlio, mas olhando comos olhos fixos, sem pestanejar.O velho Almeida, como se tivesse rece-bido uma pancada no alto da cabeça, sahiucambaleando, e resmungando :Fui mais zebra do que o delegado.
Júlio, em vez de responder-me, e malcorrespondendo ao cumprimento geral,ficoupor momentos como que magnetizado peloolhar mexprimivel da bella moça extatica.Porque antecipaste a tua vinda? per-guntei,, admirado da distracção do amigo.Dando um largo suspiro, que parecia sua-ve expansão de sentimentos concentradosno coração, respondeu-me, voltando a seusmodos joviaes :Porque aprouve-me fazer-te uma sur-

presa.Não foi completa, visto que aqui estou.Se por este lado não foi, será por outro(pie nem imaginas.
Ah 1 eu não tenho o dom de advinhar.
E ainda que o tivesses,não o poderias,O queé? O que é?
Dir-te-hei somente que transformei-meaqui em S. João.

(Continua).
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REFORMADOR — 1900 — Junho 1

D'está narrativa so pode deprehendor
que o médium José Alves possuo, alem
das faculdades apontadas, a de elleitos
physicos, que outra coisa nào são os es-
talos com que o espirito respondeu á
sua solicitação. Isto quanto á classifica-
ção dos phenomenos.

Mas o que delles sobretudo resalta é a
intervenção, nào raro bomfazeja, dos
habitantes do mundo invisível no nosso
mundo, e a prova das suas constantes re-
lações comnosco, inconsciente ou con sei-
entemente para nós.

Quanto á authenticidado dos factos
relatados, nos reportaremos com absoluta
segurança á palavra desinteressada e
sincera do nosso confrade Angqlino de
Aguiar, que, pela sua probidade, nos
merece inteira confiança.

Já ha algumas
magnotizo o

varas que as senhoras trazem nos livros
de orações ; tem ao lado um desenho
representando unia rosa colorida ; por
detraz so acham estas palavras ingle-
zas .- For my dear Ixika. October
17S3.

Em um corte halo na imagem, por
baixo da rosa, estão passadas tros pe-
queiias fitas brancas um pouco desbota-
das. Em uma leio estas palavras que
foram bordadas: eu sou o pão da vida;
ei.n outra estas : God is love ; e na ter-
ceira : Christo é a minha vida. As
fitas tôm algumas dobras, mas a imagem
está intacta, e seria absolutamente
impossível, cercada como está de um
recorte dentado muito frágil, que este
recorte não se tivesse amassado ou
quebrado, so o médium trouxesse esses
objeçtos comsigo para dopôl-os ao seu
lado. Além d'isso, repito, ello nào fez
nenhum movimento durante a experien-
cia.Está como (pie anniquilado nas almo-
fadas em que o colloquoi, e tive muiio
trabalho para o despertar. Accrescenta-
rei que o médium se conservou muito fa-
tigado durante a noite e o dia seguinte.
Era como uma espécie dc esgotamento ;
nenhuma dôr, mas lassidão geral. No

. dia seguinte, ás nove o meia da noite,
magnotizo o médium. O espirito chega.

— O instrumento se fatigou, diz elle;
\ com esso transporte ; por isso não so', deve prolongar o seu somno. Picaria

contente se tivesseis notado o seu estado,

0 SPIKITISMO ANTE A SCIENCIA
POR

Gahricl Slelaiiae
QUINTA PARTI-:

OS TRANSPORTES
{Continuação)

Damos a palavra a M. Vincent, (pie
opera em um quarto da sua casa, a por-
tas fechadas :

«Chego agora ao primeiro transporte,
e eis o que encontro nas minhas notas,
sob a data de 28 de setembro de 188o.

noites consecutivas
médium, o espirito que I consultando o bater do coração ou do

quer produzir o transporte me fez ossa : pulso. Terieis notado que batiam mais
recommendação, para liem dispor o in- | fracamente que do ordinário ; que o
dividuo, visto nào ser esle um médium
de effeitos physicos bastante poderoso
para ser possível obter espontaneamente,
com os seus fluidos, um tal phenomeno.
Magnotizo, portanto, o médium n'essa
mesma noite.

Logo que adormece, chega o espirito.
Manifesta-se do seguinte modo :
Interrogo-o como so falasse a um in-

seu estado não era o normal.
Podeis me dizer como fizestes isso ?
Nào tão bem como eu quereria. Yi"

por urna espjecie de absorpção do
(luitlo vital. Nós nos impregnamos dos
Unidos do médium.

Eu queria lambem perguntar como
püdestes fazer atravessar esses objeçtos
a parede; porque o logar em que fizemos

dividuo incarnado que ahi estivesse. Elle a experiência não tem chaminé e a porta
me ouve, e seu pensamento formula
uma resposta (pie fere os órgãos cere-
braes do médium adormecido. Esle me
transmitte então de viva voz, como se
fosse emittida pelo seu próprio pensa-
mento, a phrase que acaba de ouvir ;
proponho depois uma outra questão e a
conversa continua assim, até (pie o espi-
rito, sentindo o médium fatigado, me
aconselha que o desperte.

E' provável, mo diz elle, quo ou
faça o meu transporte amanhã.

E o que nos trareis ( pergunto lhe.
Tenho dois objeçtos em vista. Es-

tão ambos na Inglaterra, om Londres;
Um é uma imagem que dei á minha irmã
no século passado. Ua palavras inglezas
nas costas. O outro é uma lembrança
que o médium deu outr ora a uma pessoa
de sua amizade. Trarei, accrescenta o
espirito, um ou outro desses objeçtos,
talvez ambos.

Ireis então buscal-os á Inglaterra ?
Sim ; agora podes despertal-o.

Até amanhã.
Desperto o médium, tendo durado a

sessão um quarto de hora.
No dia seguinte, 20 de setembro,

magnotizo o médium ás O horas da noite.
O espirito chega e diz-mc que vai pro-
duzir o phenomeno.

Segundo os seusconselhos,l'aço deitar o
indivíduo no chão. Um instante depois o
espirito me manda apagar a luz. Apa-
go-a. Collocado junto do médium, sen-
tiria o menor movimento que ello fizesse.
Elle, porém, não se mexe. Espero. No
fim de dois ou tros minutos.o médium me
diz adormecido:

Elle mo apresenta alguma coisa,
mas eu não a posso tomar.

O que vos apresenta ?
Oh! Colloca-a ao meu lado.

Dirijo-me então ao espirito :Estais sempre ahi ?
Com uma voz fraca o médium res-

ponde:
Sim : voltarei amanhã e dar-te-hei

detalhes. Desperta-o.
. Accendo a lâmpada e encontro ao lado

do médium uma imagem tendo pouco
mais ou menos o aspecto cVessas gra-

e a janella estavam fechadas . . .
— Fui buscar esses objeçtos, durante

o dia, com os lluídos que lomoi do me-
diiim. l)csmalcriali:ei-os nos logares
em ipio so achavam, porque estavam em
duas casas differentes ; depois, quando
se tornaram fluidicos por essa operação
primaria, eu os trouxe para aqui, fa-
zendo-os atravessar a parede como
eu pmoprio a atravesso. Tornei-os ma-
teriaes depois, com outros fluidos to-
mados ao médium que acabavas de ador-
mecer. A imagem foi dada outrora por
mim á minha irmã chamada Froderika,
ou Rika por abreviação, na época em
que habitávamos Londres, depois de ter
deixado a Allemanha. Quanto ás três pe-
quenas fitas, foi o próprio médium quem
as deu, ha quinze ou dezeseis annos, a
uma pessoa de sua amizade, morta depois
em Londres. E agora desperta o médium.

Desperto-o; são dez horas e urn quarto.
Tal é a historia desse primeiro trans-

porte.»
(Continua.)

.1. B. ROUSTAI-NG

OS QUATRO EVANGELHOS
Explicados em espirito e verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.

Evanirellios so'runtlu Matlicus, Marcos c Lucas
REUNI DOIS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

«E' o espirito que vivifica ; a
carne de nada serve :

as palavras que vos digo silo
espirito e vida.»
(João, VI, v. 04).

«A lettra mata, e o espirito vi-
vivifica.»

(Paulo, 2a epístola aos Corinthios, e. III v. 6.)

Genealogia de Jesus (aos olhos dos
homens)

(Continuação)
N. CO— QUAKB HÃO O SENTIDO E O ALCANCE

(1'estas palavras que ínediumnieamente ilietastes,
falando de Maria e de José, quando se iricar-
narauí em missão: »Maria, espirito perfeito, —
José, espirito perfeito, menos elevado '<jue
Maria»,—«ambos inferiores a Jesus» '!

QcíABS SÃO, lia perfeição; a causa is o
MOTIVO de inferioridade de uns ein relação UOH
outros?

Só Deus é perfeito de toda a eterni-
dade, .vo' elle tem a perfeição absoluta,
o amor universal, infinito,—a sciencia
universal, infinita ; só Deus podo dizer :
Não irei mais longe, porque tom, de
toda a eternidade, attingido o supremo
liinile ; é o único que, tendo sempire.
sido, tendo semjmc sabido, nada tem
que aprender.

(O espirito creado jamais pode
igualal-o ; e como tudo, no universo, na
inimensidade, no infinito, tende sempre
ao progresso,— oespirito, por mais adi-
atilado que seja, intelleclualmcnte,
jamais podendo igualar a Deus, tem
atravez das eternidades e na eternidade
sempre que aprender».

«O progresso intellectual é. pois,
para o espirito, qualquer que elle seja,
indefinido, tendo elle sempre quo adqui-
rir om sciencia universal, sem que
jamais haja limites a esso progresso».

«A perfeição moral é. como a perfei-
ção intellectual, relativa: um espirito
pode ser perfeito moral e intellectual-
monte, relativamente aos mundos
inferio7'es aquelle que habita.»

((Um espirito pode ser muito elevado
cm relação avós, na hierarçhiá spirita
—perfeito moraleintclleclualmentcrtf/a-
Uva/mente ao vosso planeta, e nào ter,
todavia, ainda chegado ao ponto culmi-
nante da perfeição, tendo, para lá cho-
gar, do progredir muito em sciencia uni-
versai; são os espirites que chamais
espiritos superiores».

«0 espirito perfeito em relação a vós
—relativamente ao vosso planeta, é
aquelle queso tornou senhor das paixões
humanas, soube libertar-se dellas, des-
pojou-se de toda a impureza de pensa-
mento o, por conseguinte, de acção ;
é animado do amor mais ardente e
mais dedicado por todas as creaturas
do Senhor, está penetrado de respeito o
de adoração pelo seu Creador,—atfingiu
o apogeu do amor e da dedicação, mas
nào da sciencia».

«0 ponto culminante da perfeição é a
perfeição sideral, isto é, a perfeição
moral e intellectual relativamente aos
mundos superiores, materiaes e fluidicos
habitados pelos espíritos fallidos ou
infallidos, até que tenham attingido os
mundos fluidicos puros, onde, estando
completamente purificada, pura, a essen-
cia do perispirito, o espirito já não está
sujeito a nenhuma incarnação, em qual-
quer planeta que seja, sendo então nulla
a influencia da matéria».

«Es>a perfeição sideral não pertence
senão ao puro espirito.»

«0 puro espirito não chegou ao saber
sem limites que só Deus possue e que
os espíritos que mais so aproximaram
d'ello pela sciencia nào possuem, porque
nenhum espirito creado, repetimol-o, ja-
mais pode igualar a Deus.»

«0 puro espirito, que attingiu a infal-
libilidade moral, não é infalli\:el intello-
ctnalmento senão d'um modo relativo e
por assistência, quando certos graus do
sciencia lhe faltam para cumprir uma
missão qualquer, porque, perfeito mo-
ralmento, relativamente a todos os es-
pirUos,quacsquercfue sejam, é sempre,
pela vonu.de de Deus, assistido e ampa-
rado pelos seus superiores em sciencia.))

«Ahiorarchia que provém da sciencia
não é, para os puros espiritos entro si,
na igualdade quo a pureza constituo,
senão um principio de assistência que
vem de Deus Só, única origem da qual
provém e áqual remontam todo o mé-
rito e todo o poder».

«Sabei-o bem : o puro espirito, se tem
muito quo fazer para chegar aos extre-
mos limites da sciencia universal no iníi-
nito, é sempre perfeito moral e intel-
lectualmente relativamente aos plane-
tas a que tem acceso.»

«Os puros espiritos são intermediários
entre a essência eterna de vida, a in-
telligoncia suprema, creador incroado,
causa primaria soberanamente intclli-
gente,—Deus,—e os espiritos superiores,
ministros das vontades divinas, e, por

escala hierarchica, por
tons espiritos, até vós ;

elles, segundo
intermédio dos
(dles operam, conforme o emprego que o
Senhor lhes designa para tudo o que diz
respeito ao progresso universal, sobre o
preparo, o desenvolvimento, a direcção,
o luhcciohámonto, a execução da vida e
da harmonia universaes, segundo as leis
naturaes o immutaveis que elle estabè-
locou de toda a eternidade, na iminen-
sidade, no infinito,—da vida e da'bar-
ínoiiia universaes em todos os mundos,
sejam quaes forem, habitados pelos es-
piritos que falliram ou por áquelles quo,
mantendo-se sem fallir, seguem sim
plesmente a via que lhes é indicada
para progredir.»

«Cada inundo, seja qual fòr, tem um
espirito protector e governador,—um
Christo de Deus, cuja perfeição se perde
na noite das eternidades, infallivel e in-
fui lido, que presidiu á formação d'esso
inundo, é encarregado do seu desenvol-
vimontò e do sou progresso, do desenvol-
vimentò e do progresso de todos os espi-
ritos que o habitam, para os conduzir
á perfeição.»

«As missões dVsscs Christos de Deus
são relativas, segundo o grau e o desen-
volvimento do planeta. A's vossas terras
ingratas pregam o amor; aos mundos
mais elevados trazem as grandes desço-
hortas, as sciencias e as artes ; em todos
preenchem as funeções de alavanca para
levantar os instinetos adormecidos, se-
guridõ as capacidades e as necessidades
dos planetas quo dirigem.»

«As missões, para os Christos de Dous,
seja qual fòr a inferioridade ou a supo-
rioridade dos mundos quo dirigem, são
peeenchidas com o mesmo zelo, quer
tenham logar em Marte ou na vossa
terra, em Venus ou em Júpiter.»

(Continua)

LIVROS SPIRITAS
Vendem-se na livraria da Federação iS/tirita

Jlrazileira.á. rua do Rosário, n. 141, sobrado :
O LIVRO DOS ESPÍRITOS, por Allan Kar-'

dec, enead. (peso U00 grams.)  53000
O í.ivuo dos MÉDIUNS, por Allan Kar-

dec, enead. (600 grams.)  5J0ÒO
O Evangelho segundo o Spiritismo,

por Allan Kardec, encadernado (GOU
granas.')  53000

ü CÉO E O ENBERNO, por Allan Kardec,
encadernado,(600 grams.)  53000

A GÊNESE, por Allan Kardec, etiender-
nado ((100 grams.)  53000

Obras PoSTUUMAS, de Allan Kardec,
brochura ('100 grams.)  iiSÕOO

Preoes do Evangelho, por Allan Kar-
dec, brochura (100 grams.)  13000

O que é o Spiritismo e rôoeõiís ki.k-
mentares do Spikitismo; por Allan
Kardec, brochura (250 grams.)  2$0ÒÒ

Roma e o Evangelho, por 1). José
A miyoi/ PeZii(jèr,èncádernado (400 grms.) 43000

DepóIS ua morte, por Léon Denis, en-
eadernado (500 grams.)  53000

Idk.m, brochura (500 grams)  43000
O POBQDK DA VIDA, por Léon Denis,

acompanhado das Cartas de Lava-
ter a' imperatriz da Rússia sobre
A VIDA FUTURA, de U1U CATHEOISMO
spirita e de um Methodo para in-
VÉSTIGAÇÕES spiritas, brochura
(250 grams.)  2S000

Os gênios, (poesias) por Manoel Ij. de.
Carvalho Ramos brochura (350 grams.) 13000

Spikitismo, estudos philosophicos, porMax, brochura pSOO grams.)  23000
LU PBOFEBSBtrR LOMUROSO ET LE SPI-

BITISME, analyso feita no Reformador
sobre as experiências dq professor Lom-
broso, brochura (150 grani.)  13000

DUKNIEHS JOURS D'UN PIULOSOPIIE, porSir IlumphryPayy, traducção francoza
de C. Elnmuiarion  03000

Lies Kils de Dieu, por F. Jacolliot  103000
Lu LendÉMAIN DE LA Mort, por Louis

¦/''(/" ièr  53000
La Sl.-RVIK, por A'. Noegycrath, brochura

(Q00 grams.)  73000
As maniekstaçõksdosentimento re-

LIGIOSO ATRAVEZ DOS TEMPOS, peloMarechal E»c.rlon Quadros, brochura
(150 grams.)  23000

ÜS astros, Estudos da Creação, peloMarechal Everlon Quadros, brochura
(200 grams.)  23000

Diai.ocíOS spiritas, brochura ( 150
. «nuns.)  83oo
La Casa umiiriuada, por Luz dei

__ Alma,, brochura (150 grams.)  13000
EL nino EXPÒSITO, por Luz dei Alma,

brochura (150 grams.)  13000
Factos spiritas observados por

Ckookks e outros sadios, brochura
(200 grams.)  3$000

Deus na natureza, por O. Flamma-
rion, encadernado (700 grms.)  63000

Remessas de livros pelo correio pagam o portede 20 rs. por 50 grams., além de 200 rs. pararegistro de pacotes até 2 kilos.

Os pedidos devem ser dirigidos a João Lou-
renru de Souza.
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0 VERDADE
Sob esta epigraphe publicou o nosso

respeitável confrade A. Laurent de Pa-
get, direetor de Le Progrcs Spirite, de
Paris, na edição de 20 de dezembro da
sua apreciada revista, ura artigo tão bem
lançado, tão cheio de critério, de órien-

taça o spirita e de elovação de vistas,
como, de resto, o sabe elle fuzer, hon-
rando as tradições do Mestre, que não
resistimos ao desejo de o reproduzir
n'estas columnas, dando-lhe a collocaçã0

. a que tem direito, por todos àquelles ti
tulos e porque, ao demais, os seus con-
ceitos -tem uma applicação de extraor-
dinaria opportunidade entro nós, sane-
cionando ainda uma vez o velho brocardo:
«cá e lá.., »

Leiam-n'0 os nossos confrades, medi-
tem sobre àquelles. salutares ensinos e,
depois d'essa leitura proveitosa, estamos
certos de que se sentirão tocados do de-
sejo de evitar àquelles males o procurar
os benefícios, que alli são apontados em
uma linguagem tão repassada de obser-
vação e de sineeridade.

Eis aqui o magistral,artigo :
«Não é raro ouvirmos dizer :

•» Como so dá que a vossa doutrina,
destinada, na vossa opinião, - a regene-
rar o mundo, ainda se acho no periodo
do desenvolvimento primário ?• Se tendes
nas mãos a prova da immortalidade,
porque não sfazeis maior numero -de
proselytos ? »

Ser-nos-ha facilimo responder.
O spiritismo phonomenal, o spiritismo

de factos, o que impressiona os sentidos
e, antes que aocoração, se dirige áintel-
ligencia, esse spiritismo está universal-
mente conhecido. Ninguém mais o põe
em duvida. Ellcattrai especialmente os
sábios, os investigadores, os que acre-
ditam que a razão e a intuição não bas-
tam para comprehender o objectivo de
Deus na creação, e exigem provas ma-
teriaes para estabelecer a sobrevivência
da alma.

-A esses algumas vezes se juntam crea-
taras muito menos recommendavois :
embotados que vão pedir ás experiências
spiritas que lhes espanque o torpor ;
inditíerentes, curiosos, incapazes de com-
'prehender o elevado alcance do spiritis-
mo1 philosophieo e moral .Muitos vêem no
spiritismo umadistracção facilmente obte-
inivol ;-interrogam Chateaubriand, Victor
Hugo ou Lamartine,com tanta desenvol-
tura como se * se tratasse do primeiro
que apparece, fazem girar mesas como
se faz saltarem os dados, e da mais alta
philosophia conhecida não retôm senão
o que pessoalmente lhos interessa. Sim,
esse spiritismo tem congregado muitos
adeptos, mas hão é mais que o peristylo
do templo que devemos erigir á verdade.

A verdadeira doutrina spirita não é
realmente praticada por um grande nu-
mero de crentes; ella não percorre as
rutts,~sabemol-o bem—mesmo não pe-
Tíétrou, até aqui, n'esses salões cm que o

movimento das mesas é alternado com as
communicações escriptas devidas a ho-
mens illustres... de outrnra.

Os grupos spiritas mesmo, por dedica-
dos que sejam os seus fundadores e os
seus membros, só raramente obtém o
privilegio dessas communicações verda-
deiramente elevadas, que offereçem o
cunho da superioridade do espirito que
as dictou. Ahi, todavia, e*stá todo o spi-
ritismo, em seu ensino de consolação e
moralizador.

O que diz esse ensino, cujas bases o
nosso caro e venerado Allan Kardec lan-
çou no Livro dos Espíritos e que as
suas outras obras desenvolvem gradual-
mente, com uma segurança de methodo,
uma clareza nitida de vistas ás quaes
todo espirito alheio a prevenções deve
render homenagem fraternal ?

Esso ensino diz ao homem que não
basta crer ; que é ainda necessário quo
os. actos oílereçam concordância com a
crença. Ser spirita, no verdadeiro sen-
tido da expressão, é não somente estar
convencido ida ^realidade das manifesta-
ções spiritas, mas ainda, e sobretudo,
praticar o que os espiritou ensinam: a ca-
ridade, - a doçura, a. moderação, o desin-
teresse, a modéstia, todas as virtudes que
transfiguram o; homem desde este mundo
eo tornam digno de uma situaoSLo mais
elevada, quando passar a uma vida me-
lhor., :.i

Quantos ha, entre os homens em ge-
ral,—e mesmo entre os spiritas—que
comprehendam e accei tem toda a * exten-
são d'esso ensino ? Peza-nos dizel-o, mas,
basoando-nos ¦ sobre,a nossa longa expe-
rieneia pessoal, acreditamos poderiafflr-
marque o omenòr numero. Sim, não se
acha ainda constituída senão de um re-
duzido numero de homens—digam o que
disserem—essa phalango heróica, iessa
phalange sagrada — budhista, judaica,
christã, spirita, não importa !—que con-
sente em sacrificar o eu egoistico e
pessoal, para não cuidar senão do bem
da humanidade; que se subtrai ás tenta-
ções do orgulho, ássolicitaçõesdo egoismo,
para se votar, i sem affectação, sem pe-
dantismo, • á vulgarização i das verdades
fundamentaes necessárias, á felicidade, á
tranquillidade ?moral da raça humana.

Como então nos admirarmos de que
o spiritismo, cujas crenças elevadas são
feitas da mais pura esseneia de todas as
religiões e de,todas as philosophias que
a precedoram,--esteja ainda em seu pe-
riodo deincubaçãona humanidade ?

O homem, em geral,nao acceita pres-
surosamente senão o que -satisfaz as suas
paixões ; — nunca o que as reforma. O
christianismo, é incontestável, deu ao
mundo uma aspiração mais larga para
o ideal; levantou e arrastou as massas
pela sublimidade dos seus preceitos, mas
por quanto tempo ? Que se tornaram,
em um tempo relativamente curto depois
da sua morte, os ensinamentos do Jesus?
Eneontral-os-hemos mais tarde nas aber-
rações e nos crimes da Inquisição sa-
cerdotal^ nas guerras religiosas que eu-
sanguentaram a terra ? Encontral-os-
hemos, hoje, na estreite™, no absurdo
de dogmas implacáveis que indignariam
o grande reformador de Nazareth, se
oile pudesse ainda ensinar visivelmente,

¦. no templo, a sua doutrina de paz, de
amor o de justiça ?

| O spiritismo, quo vem fazer reviver
a doutrina de caridade, de fraternidade,
que foi a de Jesus ; o spiritismo, que
ensina aos homens a necessidade do de-

j ver cumprido, encontra, c deve ainda
j encontrar, muitíssimos adversários. O
i homem fala-com freqüência dos seus
j direitos; quão menos, porém, se preoc-
j cupa com os seus deveres ! E, todavia,

não ha direito sem dever, nem devores
sem direitos. Eis ahi do que deveríamos
estar compenetrados: seriamos então
mais tolerantes, mais esclarecidos, me-
lho ros do que somos.

O spiritismo moral, por conseguinte, o
verdadeiro spiritismo encontra muitos
obstáculos á sua expansão. E' necessa-
rio que não constitua isso, para os seus
defensores, um motivo de desanimo na
tarefa que se impuzeram. Cada um de
nós tem a sua missão, grande ou pequena,
a preencher, e deve preenchel-a, sob
pena de sentir o remorso aguilhoar-lhe
a consciência. Comprehende-se, porém,
porque o spiritismo, a despeito e, mesmo,
por causa da superioridade dos seus en-
sinos, não está ainda adoptado, como o
deveria ser, pela- immensa maioria dos
homens. A írivolidade humana, o orgu-
lho, o egoismo. assim ainda o querem.

Quando o espirito do homem se tiver
elevado, quando mais segura fòr a sua
razão, mais amplo o seu coração, mais
delicada a sua consciência ; quando de
preferencia elle quizer se oecupar do fu-
turo que na outra vida o espera, do por-
que da sua existência terrestre, das res-
ponsabilidades effectivas que contrai em
sua tresloucada carreira atraz das mira-
gens enganosas da materialidade, então,
somente então, poderá o nosso caro spi-
ritismo esperar attingir a plenitude da
sua expansão. Até lá, não affectará pro-
fundamente senão as almas afflictas que,
não encontrando esperança alguma aqui
na terra, pedem aos mortos bem amados
o segredo do túmulo, a o-merança infinda
de os rever na immortalidade.

Ha outras causas — é preciso ter a
coragem de o dizer—que afastam,por ve-
zes, espíritos sensatos e bem intencion.i-
dos dos meios em que se experimenta o
spiritismo.

Uma das principaes consiste no abuso
que damediuninidadesepermittem alguns.
As faculdades mediumníeas não são coisa
com que se possa brincar ; é preciso não
fazer d'ellas um pedestal para o orgulho,
um escabello para se elevar a melhor
posição material, o sobretudo é necessa-
rio praticar honestamente, lealmente, a
mediumnidade.

Ha médiuns admiráveis que se consa-
gram com ardor á difiusão do spiritismo
pelo inundo ; ha outros, modestos è ob-
scuros, cuja fimeção se define no meio da
família ou em pequenos grupos particu-
lares. Esses trabalham para o bem da
humanidade ; são abençoados por Deus
o pelos homens.

Ha infelizmente outros que nem sem-
pre comprehendcm a nobreza, a impor-
tancia da sua missão, que rebaixam a
qualidade de médium por mesquinhos
sentimentos de inveja a respeito dos ou-

tros médiuns, por um orgulho absoluta-
mento incompatível com os princípios do
verdadeiro spiritismo.

Ha-os quo — sinceramente -r- prestam
as suas faculdades especiaes aos experi-
mentadores spiritas, sem se preoecupar
bastante*com as condições materiaes e
com a atmosphera moral dos meios em
que se exerce a sua mediumnidade. Ha-os,
finalmente, que se tornam presa dos
espíritos inferiores, grosseiros, cujo in-
tuiio esui muito longe de ser o aperfei-
çoamento da humanidade A sinceridade
d'esses médiuns os põe ao abrigo das nos-
sas criticas. Poderíamos, entretanto, lhes
aconselhar que fossem prudentes, que se
não entregassem de pés u mãos atadas ás
influencias invisíveis que os dirigem c
cujo fim é apossar-se d'elles. Não nos
recommenda Allan Kardec que persis-
tamos em nós mesmos, isto é, que jamais
abandonemos o nosso livre arbítrio ? E'
sempre para temer a obsessão, não o es-
queçamos ; os médiuns estão a ella su-
jeitos mais que quaesqner outros. Seja-
mos absolutamente passivos como me-
diuns; é indispensável para não misturar-
mos o nosso ao pensamento dos espíritos
quo se manifestam ; mas uma vez obti-
das as conimunicações. examinemol-as
com reflexão, julguomol-as friamente, á
1 uz da experiência e da razão. Não acre-
ditemos jamais que somos particular-
mente escolhidos como porta-voz dos
mais eminentes espíritos, do próprio
Creador. Deixemos essas aberrações do
espirito aos illuminados, aos fanáticos,
que tão a miúdo se comprazem na ridi-
cuia exaggeração da sua personalidade.

A nossa critica visa sobretudo attingir
os falsos médiuns, cujo numero é muito
maior do que se pensa. Temos o desgosto
de o constatar: — n'cste Paris, em que
Allan Kardec editou as suas obrasirnmor-
taes—se encontram seres, absolutamente
destituídos de senso moral, que não tre-
pidam em simular a mediumnidade, com
o fim de surprehender a boa fé dos que
lhes prestam attenção. Alguns não re-
cuarn diante dos mais audaciosos embus-
tes, havendo-os até que chegam a com-
metter actos severamente punidos pelas
leis penaes.

A nossa posição nos permitte ouvir
muitas confidencias, e com aperto de co-
ração fomos levado a constatar como
pode a sèdc do ouro levar certos simu-
ladores a nada respeitarem, a brincarem
com os mais nobres c os mais sagrados
sentimentos, expostos a ser desmascarados
qualquer dia e a fazer interpretar como
ridícula, pelos que ignoram o verdadeiro
spiritiamo, a mais santa coisa que ha no
mundo : as relações dos incarnados com
os desincarnados. Se em nosso caminho
encontrarmos — e nós mesmo os temos
encontrado algumas vezes — d'esses seres
hybridos que têm tanto de serpente como
de homem, é nosso dever os obrigar a
emendar-se e, se necessário fòr, desmas-
caral-os, porque é incalculável o mal
que causam á nossa doutrina.

Quanto aos que se nos venham queixar
deter sido enganados por esses falsos me-
diuns, dir-lhes-hemos: tomai para o fu-
turo as vossas precauções e tratai de
aproveitar a experiência. Os que vos in-
duziram ao erro não eram médiuns e
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muito menos spiritas. Do mesmo modo [ Kardec, como um dos seus melhores
que é necessário não acreditar em todo amigos, tão assiduamente collaborou.
espirito, «mas verificar se os espíritos são ; gcm espaço para aqui reproduzir ade Deus,» segundo o conselho do após-' noticia biographica que o referido col-tolo Joao (1), e igualmente preciso não | Iega ,,„bHcou acerca do grande êscriotoracreditar em todo médium que como tal '
se apresente, sobretudo se um interesse
material qualquer »'¦ susceptível de rlictar
a sua conducta.

Verificai antes d»; tudo se esse médium
é digno de o ser; se, por suas virtudes,
pelo seu caracter, corresponde á idéa que
deveis fazer de uni verdadeiro informe-
diário entro os bons es júri tes e os homens.

Não torneis, sobretudo, o spiritismo
responsável pelos prejuízos qüe soífrestes
por culpa dos pseudo-mediuns (pio se vos
apresentaram em casa. 0 spiritisrno vos
ensina quo é preciso jamais fazerdes ab-
stracção da vossa razão. Exercei, por-tanto, o vosso julgamento sobre ossos
pretensos médiuns antes de os admiftirdos
á vossa intimidade. Estudai melhor o
spiritismo ; comprehendei melhor o sou

que expirou aos 80 annos de idade, do-
pois de uma existência agitada, mas la-
boriosa e fecunda, limitamo-nos a con-
signar ao menos o facto da sua desincar-
nação, corno uma homenagem ás virtu-
des do seu espirito, (pie —estamos cer-
tos—terá sido acolhido no seio de Deus
com u carinho <¦ as bênçãos merecidas
pelos que souberam honrar e praticara sua lei.

.Muito se falou do capitão Joshua
Slocum que. em um pequeno navio
de 11 metros de comprimento e o
peso de nove toneladas, fez uma viagem
de eircumnavegaçáo do nosso mundo,
onde perigos sem conía esperam e amoa-

. çam os audaciosos que tentam devas-alcance moral, o que de nos elle exige, Sar-lhe os segredos.se queremos, um dia, nos elevar na hie
rarchia dos seres, quaudo nos acharmos
collocados face á face com a «nossa con-
scieneia. nas luminosas osplieras da outra
vida. Esses, d.- quem vos queixais, vos
foram enviados para desenvolver em võs
faculdades que jaziam talvez ainda ador-
mecidas. Ensinaram-vos a desconfiar das
faisas apparencias, a ver o nosso mundo
terrestre tal como elle é, com a sua
mistura de vicios e virtudes, de coisas
mesquinhas e grandezas. A experiência
se adquiro á nossa custa; não o deplo-
remos, porque o sofirimento purifica o
nosso ser e lhe permitte avançar no illi-
mi tado caminho do destino.

Nunca seria demasiado vos incitar a
ler, reler o meditar sobre as obras fun

6'
o uuico tripulante do seu
endo levado, ífessc empre-

Era elle
navio, não
hendimento, por algum interesse com-
mercial, mas somente por um espirito de
aventuras e maravilhas

A historia, diz The Progressive
Thipker de 20 de maio, donde tiramos
esta noticia, menciona muitas viagens
celebres, cheias de perigos, rnas nenhu-
ma é, mais digna de admiração, pela
temeridade do marinheiro, os poucos re-
cursos de qne dispunha e o feliz resultado
(pie obteve.

Somente os conhecedores da arte nau-
fica, que têm freqüentado essas para-
gens, percorrendo esses mares, tão

... ,„,,- cheios de riscos em todas ao estações,
damentaes da. doutrina spirita, particu- I poderão formar urna idéa da grandezalarmente O Litro dos Médium, para o sobrehumana d'essa empreza e da teme-
caso de quo nos occupainos. Por essa ridade do capitão Slocum.
leitura reflectida ficareis sabendo como
se pode conhecer os verdadeiros, os
bons médiuns. Talvez então acheis quea brilhante luz da philosophia spirita é
sufficiente para esclarecer a vossa con-
scieneia, e experimenfareis menos a
necessidade de consultar a todo propo-sito—algumas vezes fora de propósito—intelligencias que nem sempre entendem
mais do que vós próprio do destino eterno
doser. Se, porem, a experimentação spirita
vos é necessária, procurai então verda-
deiros médiuns, sinceros e bons, e não
procureis um grande numero delles.

Eis o que a nossa experiência nos
obriga a vos dizer.. Permitti-nos ac-
crescentar que, ao dirigir uni appello aos
nossos amigos do espaço, devemos nos
colloear acima dos interesses secunda-
rios, das questões materiaes ou pueris, ie nâo ter em vista senão o nosso desen-
volvimento. intelleclual o o nosso apor-
feiçoamento moral. Fm taes condições,
estamos certos de ser bem assistidos;
penetramo-nos assim da tranquillidade
moral, da calma deliciosa que deve
presidir ás nossas relações com o mundo
invisível.

Achamo-nos em estado de então com-
prehender as bellozas e os benefícios do
verdadeiro spiritismo, essa escola em
que dia a dia melhor aprendemos o quedeve ser e o que deve fazer o homem
para corresponder aos desígnios do I >eus.»

NOTICIAS

O apparelho da embarcação era o
mais impróprio possível para navegar
em alto mar, e esta era pesada, incom-
moda e diilicil de ser conduzida mesmo
por uma equipagom numerosa e hábil;
mas, apezar disso, o capitão, sósinho
nella, foi de Boston a Gibraltar, cruzou
o atlântico meridional, veiu á costa do
Brazil e foi ao estreito de Magalhães. A
sua habilidade como commandante é
muito mais notável, quando se sabe que
elle só estudou náutica em navios de
vela.

Um simples relógio de estanho lhe
servia de elironometro, e comtudo rara-
mente elle se enganava na determinação
das longitudes.

Quando elle queria entrar cm um
porto, o gurupés apontava para a en-
trada, directamente, mesmo depois de
ter estado quarenta dias navegando em
alto mar, sem avistar costas.

Fui a 2-1 de abril de 1S95 que elle
partiu do Bastou, tocando em vários

j portos, até chegar a Jarmith a 2 de
j julho; dahi seguiu rum., das Açores,' onde aportou a 20.

<> incidente mais dramático da via-
j gem, e que para nós em parte explica a
j temeridade do capitão, deu-se a 20 de
j .inibo, um dia depois da sua partida dos
J Açores. Alguns amigos o haviam pre-semeado com grande quantidade do amei-

xas o queijos, que elle imprudentemente

Quando o capitão voltou a si, era dia,
e seu navio corria como um corcel de
raça, tendo feito noventa milhas durante
aquella noite.

PUBLICAÇÕES
Dia a.dia, notamos com satisfação que \recrudescem os bons elementos de pro- <

paganda da nossa doutrina, traduzidos
em livros o revistas, que surgem coils-
tantemente, como alviçareiros sympto-
mas da fruetificação definitiva dos novos
ideaes, na nossa terra. K, se um desses
combatentes esmorece e suecumpe na
lueta, nâo o senão para ser substituído
por outros, em maior numero, que vêm
preencher o claro aberto nas fileiras dos
cruzados da verdade e do bem. que nos
propomos ser todos os que hypothecá-
mos a nossa dedicação á sagrada causa
da Nova Revelação.

Saltaram-nos do pensamento estas
considerações a propósito da amável vi-
sita, que acabamos do receber, de três
novos campeões do spiritismo, que re-
centemente surgiram no nosso mundo jor-nalistico.São elles: O Spirita Alagoano,
do Maceió, A Regeneração, da cidade
do Rio Granciò (Rio Grande do SuP, e
A Doutrina, de Curityba, cada qualmais cheio de esperanças, traçadas no
programma em seu primeiro numero,
todos ardentes de enthusiasmo o de fé nos
destinos da causa cuja bandeira acabam
de desfraldar aos ares liberrimos da
nossa pátria, qne tanto espera de iguaes
esforços de todos os seus filhos, para ser
feliz e verdadeiramente grande.

Envolvendo esses jovens collegas em
um mesmo e unico sent!mento de afie-
ctuosa sympathia, não temos para elles
senão um brado de acolhimento fraternal
em que vão os nossos melhores votos
pela sua prosperidade e pela fecundidade
da missão que se impuzeram.

Avante, pois, o que jamais lhes faltem
as inspirações do alto e, com ellas, as
forças necessárias para empenharem as
derradeiras batalhas, n'essa lueta in-
cruenta cujo triumpho se avisinha e se
faz annunciar por symptomas eloquen-
tes e significativos.

DR. BEZERRA DE MENEZES
0 PATRIMÔNIO PARA A FAMÍLIA

Não foi estéril, felizmente,—,, disso
estávamos seguros— o appello que, des-
tas columnas, dirigimos aos nossos irmãos
en: crença, om favor da familia do nosso
querido e venerando mestre Dr. Bezerra
de Menezes, a qual, mais que qqaesquer
outros, lemos nós, os spiritas. .. devor
de amparar nas viscissiludes a que ficou
exposta, pela ausência do seu idolatrado
chefe, que lhe era o unico arrimo. Pode-
mos hoje, assim, registrar os primeiros
obolos, que nos chegam com edificante
recommendaçào de sigillo, o qual, porém,
facilmente se comprehende, só poderemos
parcialmente observar, attenta a necossi-
dade e o devor, em que estamos, de dar
contas publicas d'esse deposito têmpora-
rio.

Doadores (3 donativos foram os seguiu-
tes :
Visitantes do Grupo Spirita

Santa Rita de Cássia  2õ§000
Um membro do Grupo Spi-

rita Pé, Esperança e Garida-
de, de Campos  2Ò?00Õ

Quantia publicada
45*000

200S000

2-15-Í000
Aos bons confrades, que tão nobremen-

te se adiantaram a cumprir esse grato
dever de fraternidade, nada precisamos
dizer acerca do seu procedimento que, com
a sancçâo da própria consciência, atttra-
hirá as bênçãos do Céo, de que se torna-
ram merecedores.

Maurice Lachàtre
O nosso collega Le Spiriiualismc

Moderne, de 25 de abril, nos transmitte
a noticia da desincarnaçâo deste emi-
nente representante das lettras na Fran-
ça, e a nós spiritas não seria licito pas-sar em silencio esse facto, deixando deassignalar,por este modo publico.o nossoafiecto e admiração á memória daquelle
que, depois de haver escripto aquella fa-mosa Historia dos Papas, lançou aouniverso das lettras o Cirande Diccio-nano, em que o nosso mestre Allan

(1) Primeira epístola de S. Joao, cap IV.

devorou, do que lhe proveiu uma forte
indigestâo, acompanhada de caimbras no
estômago. Antes que se pudesse prepa-rar, recebeu elle o golpe do uma tor-
menta que sobreveiu.

Sofirendo muito, conseguiu elle sal-
varo navio, pòl-o no rumo conveniente,
e, tendo prendido a roda do leme. veiu
cahir no seu camarim.

Ahi, delirando, viu elle surgir diante
de si uma figura humana, que, tirando
o chapéo, lhe disse:

—Eu fui um dos companheiros de Co-
lombo ; sou o piloto da J'inia, que ve-
nho auxiliar-vos. Dormi tranquill0,capi-
tão; eu conduzirei esta noite o vosso
navio. Estais com febre, mas pela ma-
nhã estareis bom.

Sob a epigraphe Será sonho ou vi-
são? a Sr. Julia H. Johnson, da Cali-

j fornia, conta no Progressive Thinker,•de Chicago, os factos extraordinários
; que com ella se dão durante o somno,

e que ella diz não poder affirmar se são
| sonhos ou digressões do seu espirito pelo

j 
mundo espiritual. Ella vê distinetamente

I o entra em relação com todos os seus
\ amigos que já nâo são deste mundo, en-
| contra-se com pessoas que ella nunca
! conheceu e, ainda melhor, vé-se em

companhia de outras que conhece o queainda estão presas a um corpo. As im-
pressões são tão vivas, que ella acredita
que o facto realmente se dá.

Uma vez se lhe apresentou, em uma
dessas visões, uma antiga companheira
de infância, então.falIecida,que,chorando
lhe pedia que lhe perdoasse uma ofiensa
que lhe fizera ; ao amanhecer ella se
sentia satisfeita com a reconciliação ope-
rada.

Afinal ella uma vez se viu passeandode braço.com uma joven amiga sua, por
praças o ruas muito freqüentadas, mas
que não sé lembrava de haver visto du-
rante a sua vida. Recordava-se de que,em certo ponto, ella, detendo-so, disse á
sua companheira:

— Como é isto ( Ida! Pois tu não
morreste ?

A resposta foi o desapparecimento ra-
pido da outra, dei\ando-lhe, porém, a
impressão segura de haver estado com
ella.

A Sra. Johnson escreveu ao viuvo da
sua amiga, contando-lhe o seu sonho,
afim de ver se o afastava dos seus sen-
timentos materialistas ; e foi grande o
seu conten tamento,t quando este," em sua
resposta, lhe disse q'ue urn outro médiumlhe havia já fornecido provas irrecusa-
veis de que sua mulher vivia e o acom-
panhava, o que fora para elle um enormeconforto.

No p7'ogressire Thinker, de 20 de
maio, lemos o seguinte :

« A familia James Miller, moradora
em Mount Eaton, E. fj., vive aterrori-
zada com a apparição do espirito de uma
mulher que, por mais de uma semana,
lhe tem feito freqüentes visitas. A pri-meira apparição deu-se assim : toda a
familia já se tinha agasalhado, e só o
Sr. Miller se conservara por algum tempo
junto ao fogão. Quando se levantou,ouviu
atraz de si um ruido estranho, como do
alguém que suspirava. Yoltando-se, elle
achou-se dum te de uma formosa mulher,
vestida de branco, com a cabeça pendidao chorando amargamente. 0 Sr. Miller
ficou pasmo, pois não sabia por onde
aquella mulher tinha entrado, pois queelle havia fechado todas as portas.

A visitante lhe era totalmente des-
conhecida; e o modo mysterioso, pelo
qual ella penetrara em sua casa, fez queo Sr. Miller lhe perguntasse como o
fizera. A figura fixou-o com os olhos
cheios de lagrimas e lentamente começou
a passear pela câmara. Elle viu a mys-
teriosa visitante colloear uma frigideira
sobre a estufa e dispór-se a fazer a sua
refeição, limpar dois pratos o os CQllocar
sobre a mesa. O choque da louça des-
pertou a Sra. Miller, que chamou por seu
marido, para saber o que era; ao som
d'essa voz a figura sumiu-se. Toda a fa-
milia foi despertada e ouviu o que seu
chefe lhe contou, mas todos acreditavam
que elle havia sonhado, até quo desço-
briram a frigideira,- que ainda estava
sobre a estufa; os pratos não se achavam
sobre a mesa, mas a toalha ahi se via
estendida.

Todas as portas foram examinadas
e as indagações feitas na visinhança nada
adiantaram.

Na noite seguinte Andrevv Miller,
filho do precedente, de 23 annos de idade
que Unha ido á villa, chegou á casa>
quando a familia já estava recolhida. Ao»
entrar, uma figura de mulher so lhe
apresentou parada junto ao fogão.
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Elle pensou logo na apparição de
que seu pae havia falado o resolveu-se
a ver o quo era.

Caminhou para ella e estendeu o
braço para segural-a, mas illudiu-o ella
o foi apparecera alguns pés de distancia;
tão inútil como esta foi a segunda tenta-
tiva que elle fez para prendcl-a. Então
elle trouxe de uma sala visinha uma
arma de fogo, o sobre a figura, que es-
tava de pé junto ao fogão, apontou e
fez fogo.

O estampido do tiro foi acompanhado
de um grifo horroroso, c, quando o fumo
se dispersou; a figura havia desàppàre-
ciclo, mas o velho relógio, que se achava
no canto da sala, estava escangalhado
em conseqüência da doslocação do ar. A
familia acordou assustada e, ouvindo a
historia, ficou mais aterrada que nunca.

Essa apparição fez lembrar uma his-
toria, de ha muito esquecida, do assassi-
nato de uma joven, iVessa casa, por um
velho solteirão, epie ahi residia. Muitos
acreditam que é esse espirito que se ma-
ni festa.

Um outro facto da mesma natureza,
isto é, uma apparição, acaba do dar-se
n'esta capital. O Sr. Guilhermes, tinha
uma enteada, de 20 annos de idade, que
estava soffrêndp de uma consumpção
pulmonar bastante adiantada. Para ver
se ella tinha algum allivio, tlzeram-n'a
ir para a casa de uns parentes, onde ella
ia tendo algumas melhoras.

Ha nove dias a Sra. L., ao despertar,
viu essa sua filha enferma inclinar-se
sobre o berço de sua irmãsinha, abra-
çal-a e beijal-a. Assustada, ella desperta
o marido e lho diz :

— Minha filha morreu ; acabo de
vel-a beijando a irmã.

O Sr. L; veste-se, vai á casa de seu
parente e encontra sua enteada morta.

O passamento se deu á hora exacta em
que ella foi vista em casa de sua mãe :

No Lumen, de Barcelona, o condo II.
de M. publica o seguinte :

Installado em um hotel do Londres,
uma noite, estando eu lendo uma obra
de lord Lytton, vi diante do mim, sen-
tada em uma cadeira, uma senhora idosa,
trajando um vestido escuro, com a ea-
beca inclinada para o peito, a fronte lar-
ga e colorada por suas veias inchadas c
salientes ; trazia um ridiculo gorro enfei-

'"¦ "Vi
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CASAMENTO E MORTALHA
POK ¦

Segunda Parte

Estava revelado o mysterio que attrahira,
por uma hora, todas as potências d'alma
dos que se achavam no salão do hotel de
Oeste.

Já todos sabiam quem era a Excellencia
que tanto os intrigara, e a respeito de quem
tanto falaram, mal presumindo que fala-
vam de quem os estava ouvindo.

A moça pianista, que fizera a mais calo-
rosa apologia dos altos méritos de Júlio,
chegando a declaral-o seu heroe, tinha a
alma repleta de effluvios celestiaes, reco-
nhecendo que o typo correspondia ao seu
ideal.

Sentia-se, porem, acanhada, depois d'a-
quella exaltação que paralysou todas as
fibras do seu ser, mesmo porque falara, sup-
pondoo ausente, com enthusiasmo que
agora julgava indecoroso.

E, curvando a cabeça ao peso da ?ua
vergonha, só aguardava propicia oceasião
de retirar-se da sala, sem que a visse Júlio.

De que valia, porem, sahir sem ser vista,
se ella era a Yayá, a mimosa filhado barão,
por amor do qual viera elle e, conseguin-
temente, teria forçosamente de encontrar-se
com elfe nos commodos de seu pae ?

A bella menina sentia tanta effusão quan-
ta confusão.

Eu quiz carregar com Júlio para as Águas,
áquella mesma hora, mas elle respondeu ao
meu convite, dizendo :

— Não posso acompanhar-te por duas ra-
zóes, quasi de estado: primeira, porque
estou fatigadó da longa viagem, e segunda,

tado c com dois ramos de violetas silvòsjg
ires. Sua cabeça movia-se convulsão,
mente o a cada abalo as flores cabiam
sobro o lado esquerdo[tkí fronlodo um
modo desgracioso.

No dia immèdiato perguntei á dona
do hotel se (aitre as suas hospede -, havia
alguma que tivesse essa "figura, 

que ou
lhe descrevi. Essa senhora não podia, ter
entrado pela porta nem pela janclla, fo-
chadas por dentro com oorremÇás*, riem
pela chaminé,pois o fogão estava acceso.

Minha pergunta pareceu ineommo-
dal-a; mas ella acabou por confessar-mo
quo essa dama tinha fállecido, havia seis
mezes, n'aquelle aposento, c chamava-se
rniss Kihg ; que poucos dias antes de ex-
pirar, ella havia soflrido accessos horri-
veis de tosse, e que,precisamente, usava
um gorro com dois ramos de violetas,
que lhe dava um aspecto ridiculo, quan-
do morrera.

_COLLABORAÇÃO
Os Aflm-sarios da Theoria da Reincarnação

A theoria da volta, do espirito á terra
por vozes suecessivas, revestindo corpos
differentes, de conformidade com as
provas epie elle tem de cumprir, afim de
se libertar dos vicios e más inclinações
que o fizeram cahir, theoria tão racional
e conformo com a justiça divina, que dá
sempre á creatura os meios de reparar e
progredir por seus próprios esforços,—
theoria enunciada pelos prophetas lie-
breus, falando da volta do propheta
Elias, e confirmada por Jesus, quando
falou aos seus discípulos sobre a incar-
nação de João Baptista, o em sua já tão
conhecida entrevista com Nicodemus,
continua ainda a ser posta em duvida
pelos spiritas saxonios, principalmente
da Inglaterra e dos Estados Unidos da
America do Norte.

Ha um mysterio impenetrável no facto
de os próprios espiritos, que alli se mani-
festam, não se oppôrem e, mesmo, muitas
vezes se apresentarem como confirmando
a repulsão d'essa theoria.

A's vezes, porém, as razões allegadas
são de tal pesot que parecem apresenta-
das de propósito para que, raciocinando,
sem idéas preconcebidas, o homem che-
gue a uma conclusão contraria áquella
que ellas querem justificar.

porque nutro a esperança de ouvir a repe-
tição de umas notas celestes, arrancadas ao
piano pelos dedos de um anjo que tomou a
forma humana.

Era uma provocação muito directa á bella
moça e, pois, ficou ella na mais embaraçosa
posição: nem mais sahir da sala, que seria
descortezia, nem correr a satisfazer os dese-
jos do moço, que pareceria çpgueÜérié.Pois fica, meu Júlio, que eu virei a
ti, de manhã, muito cedo, e que tenhas a
ventura de ouvir os celestiaes accordes, que
tanto te encantaram ou desencantaram; pois
que, bem o disseste, parece que o clima de
S. João produziu em ti uma transformação.

Despedi-me e fui pensando sósinho pelo
deserto caminho que conduz ás Águas :

Será serio? Terá Júlio seutido aqui,
n'um momento, desfazerem-se os gelos que
tantas bellezas da côrtc nunca lograram
fundir aos ardentes raios de seus corações
apaixonados? Se tal acontecer, o provérbio
«casamento e mortalha no céo se talha» é
uma verdade mais uma vez confirmada por
facto palpável. Júlio, no apogeu de sua glo-
ria, desejado por quanta moça bella e dis-
tineta existe na côrtc, olhar para todas com
a indifferença de sceptico em matéria de
amor, e chegar aqui a uma hora, e nessa
hora já ter sido ferido pelos encantos de
uma moça roceira ! Oh 1 isto não é, não pode
ser casual. Isto é a confirmação da lei das
vidas múltiplas, pela qual os que se ama-
ram, volvendo á terra, se reconhecem e se
amam,— pela qual os que tèm a mesma
missão nesta vida, vêm, já do espaço, dis-
postos a se unir, para se auxiliarem no
desempenho de sua missão commum. O
casamento, pois, se não é sempre, é muitas
vezes a realização de um pacto ceie-
brado no espaço (céo) e, portanto, o
effeito de uma lei emanada do amor do
supremo Regedor do mundo. Sim; nem
sempre é isto, porem não é sempre isto,
porque, para que se crampra a lei, são
precisas duas condições, que não se dão
com todos : primeira, reciprocidade de sen-
tiinentos amorosos;—seguuda, identidade de
provas na futura existência. São, pois, os

No importante trabalho doDr. Peebles,
oximiophilantliropoe propagandista nor-
te-amoricano, The tmmortalüy and
oiu- emplúyménls liereafter, cita elle
diversas communicações do espirito
Aaron Kniglit, espirito do largo desen-
volvimento intellectual e muito respei-
lado 11 aquelle centro, em uma das quaes,respondendo acerca da realidade da rein-
carnaçào, elle diz:

5—Esto i no espaço ha cerca de duzen-
tos annos ; tenho falado a respeito disso
a muitos espiritos, dos quaes alguns de
elevada categoria. Todos elles me aftir-
rnam ser isso real; mas eu por mim
m&mo nada posso dizer; nem affirmo
neto nego.

Será isso, pergutamos nós, uma afflr-
mação, uma prova da irrealidade da
reincarnação? Não o cremos. O espirito
diz haver consultado a muitos, e entre
estes alguns elevados, e que todos âffír-
mam a existência do facto ; mas elle,
chefe espiritual do grupo, nào quer im-
pôr a sua opinião, deseja que os seus .
amigos da terra acceitem o facto pela sua
racionalidade, e não por consideração á
sua pessoa.

Nós já vimos um notável propagan-
dista americano declarar, no ultimo con-
grosso espiritualista de Londres, que não
aceeilava a reincarnação, porque no seu
paiz, separadas por uma distancia de
cem léguas, duas mulheres no mesmo dia
deram á luz, e ambas receberam a decla-
ração de médiuns de se achar incarnado
em seu filho o espirito de J. Jacques
Rousseau ; e como não era possível essa
divisão, a reincarnação deixa de ser uma
verdade.

Um outro notabilissimo médium ame-
ricano, o bem conhecido Sr. Hudson
Tuttle, consultado se podia um espiritua-
lista ser reincarnacionista, respondeu
que não, porque o espirHualismo ensina
que os espiritos que deixam a terra
conservam-se sempre promptos a vir em

tura, e quo o arrependimento sincero é
a alavanca poderosa que pode dosem-
baraçar e limpar o caminho que condu-
zirá até aos pés de Deus mesmo os
maiores culpados.

Nós cremos que, deixando o corpo, o
espirito, na erraticickule e sob o aguilhão
do remorso, estuda sua vida passada,
busca conhecer seus vicios, seus erros e
os sentimentos maus que foram d'elles a
origem ; procura os meios do libertar-se
delles e fortalecer a sua crença, e, uma
voz feito esse estudo, pede para vir pre-
star o seu exame, tomando um novo
corpo.

E. Quadros.

.1. B. ROUSTAING

QUATRO
Explicados em espirito e verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.

Evangelhos segundo Matlieiis, Marcos e Lucas
REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

«E' o espirito que vivijica ; a
càrnè de nada serve :

as palavras que vos digo são
espirito e vida.»
(João, VI, v. 64).

«A lettra mata, p o espirito vi-
viviíiea.»

(Paulo, 2a epístola aos Corihthios; c. III v. (>.)

Genbalogta dr Jesus (aos olhos dos
homens)

(Continuação)
*

«Os puros espiritos que, depois de te-
rem fallido, attingiram, purificados, a
perfeição sideral,olham sempre com uma
espécie do respeito e de amor aquelies
que souberam manter-se sem fallir. que,—tendo ficado sempre puros na via do
progresso,—attingiram essa perfeição.»

«Nâo creiais, comtudo, que haja uma
linha de demarcação entro os espiritosauxilio dos que d ahi os chamam, e que, | que failiram e os que ficaram puros,não:admittmdo-se a reincarnação, poderá um j ha i|?ual(ladlJ de purezaj do dedicação e

de nós evocar o espirito de seu pae, e
este não p:»der vir, por já estar reincar-
nado num selvagem da Patagônia.

Parece incrivel que motivos tão frivo-
los, tão desarrazoados,possam ser citados
em uma discussão seria, para contrariar
uma doutrina tão racional o consoladora,
como a quo nos diz que jamais a porta
da bemaventurança será fechada á crea-

casamentos feitos por amor, e jamais os
que têm por movei o interesse, os únicos
que podem realizar aqueilas condições e,
conseguintemente, os únicos que são feitos
segundo a lei.

Pensava ao passo do meu cavallinho,
emquanto lá no hotel Júlio caminhava,
sem pensar, para a realização do seu des-
tino na terra.

Voltando da porta, até onde me acom-
panhara, o moço, que. já havia conquistado
a estima e o respeito de toda a gente reu-
nida no salão; dirigiu olhar supplice á filha
do barão, como a pedir-lhe o deferimento
do seu requerimento.

A moça corou até ao branco dós olhos
e, automaticamente, rompeu com odiletn-
ma que se havia posto, escolhendo parecer,
embora, coquette, comtanto que não con-
trariasse o desejo de quem já lhe era tudo,
antes mesmo de ser-lhe conhecido.

Ergueu-se com o donaire de uma prin-
ceza, ou com a graça natural de uma fada,
e, passando leve e vaporosa como um syl-
pho, foi sentar-se ao piano, que começou a
dedilhar.

Era ella eximia pianista ; mas naquelle
memento sentia-se arrebatada por uns flui-
dos, por sublime inspiração, que davam
alma e vida ás notas de uma musica de
Bellini.

Os sons, já de si doces e melodiosos,
como são todas as composições daquelle
terno espirito, ligavam-se, sem desinen-
cias, como fio d'agua, sem interrupções em
sua cadência, de modo que todas as notas
se fundiam em uma única, apenas varia-
veis pela variedade das modulações.

Era um coro de anjos—eram harmonias
verdadeiramente celestes I

Não havia alli quem não se commovesse
até ás lagrimas, quem não se sentisse ar-
rebatado, em espirito, a mundos desço-
nhecidos, onde tudo era luz, tudo harmonia,
tudo excelsas grandezas, tudo maravilhas
indescriptiveis.

Um bravo unisono, uma explosão de pai-
mas encheu o recinto,quando a moça disse
o ultimo adeus naquella divina linguagem.

de amor;—deixai aos homens do vosso
planeta a hierarchia das classes sociaes,
a desigualdade das condições sociaes; pe-
ranteDeus,tudo o que é igualmente puro,
é igual.»

«Nós vos dissemos que os espiritos
protectores e governadores do planetas
eram infalliveis e infallidos: infalli-
veis, como estando em relação directa e

Júlio, mais do que todos, achava-se em
êxtase, iá por ser, d'entre todos, o que
tinha a alma mais sublimada para com-
prehcnder as illuminuras do céo, já porque
era o único, alli, cpre tinha o coração preso
ao da moça angélica por uma corrente
fluidica, que unificava-os em seus arroubos,
nesse iluido que arrebatou-a ás regiões side-
raes da luz e do puro amor,emquanto execu-
tava a sublime inspiração do maestro, que
roubara os ternos effluvios dos felizes habi-
tantes daquellas paradisíacas regiões.

Já tinham sido colhidas pelo gênio da
musica as ultimas harmonias, nunca tão bem
adivinhadas e espalhadas pela terra, e o
moço ainda se embebia nellas, como se um
maravilhoso phonographo estivesse repe-
tindo-as no seio de sua alma.

Por fim despertou, e seus applausos
nem foram bravos nem foram palmas, gr os-
seira expressão para os mysticos sentimen-
tos, que, como aromas de mimosas flores,
saturavam e envolviam todo o seu ser.

Seus applausos foram um simples olhar,
una mirada, como poeticamente dizem os
hespanhoes; mas uma mirada espécie de
iris, combinação de tudo o que ha de limpi-
do, de bom, de puro, de casto, de divino
e de ardente no escrinio da natureza hu-
mana sublimada.

Yayá, como para dizer-lhe : «fiz-lhe a
vontade», voltou-se para elle e de seus
olhos, também, fluia, quiçá mais ethereo, um
raio de luz que resumia todas as claridades
de seu angélico ser, todas as bellezas de
sua cândida alma, toda a poesia e purezade seus castos aílectos. todo o amor quelhe enchia o virginal coração. '

Ao encontro daquelles dois olhares, uma
espiral de fluidos luminosos, envolvendo os
pensamentos dos dois moços, transportou-
os, em espirito, a um pararso ou oásis,
onde falaram de coisas desconhecidas aos
pobres habitantes da terra.

Quando voltaram a esta vida tão prosai-ca, ainda traziam a alma cheia de alegrias :
sorriam um para o outro.

{Continua),
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constante com Deus e recebendo as suas
inspirações e as suas vontades; iufalli-
dos, porque são superiores em sciencia
universal aos espiritos qne, depois do
terem fallido, se tornaram lambem pu-
ros espíritos.))

«Não vejais n'isto nenhum pensamento
nem tampouco nenhum acto de parciàli-
dade; Deus, qne 6 ioda a justiça, é inca-
paz disso : a liierarchia é, vós o sabeis,
estabelecida entro os espiritos, em con-
seqüência de sua elevação e de seu pro-
gresso; ora, podeis comprelíendcl-o : o
espirito que, desde a origem, sempre
progrediu no carreiro, é semprk mais
adiantado em sciencia universal (pio o '
espirito que, depois de ter fallido, eslá
purificado; e o espirito mais adiantado '
deve ter naturalmente a missão mais
importante na natureza.»

«Maria e Josú, já o dissemos,oram uni
e outro espiritos perfeitos, quando se in-
carnaram om missão,- e mantemos estas
palavras explicando-as: Elles oram, um e
outro, espíritos perfeitos rei a tiram ente. \
avós; porque reuniam a perfeição mo-
ral e intellectual relativamente ao
vosso planeta; mas não o eram cm
velarão qosmundos superiores áquel
les que tinham habitado; eram espi-
ritos superiores, muito elevados, na bie-
rarchiaspiritR, em relação a vós ; mas
ainda não tinham chegado ao ponto cul-
minante da perfeição, isto é, á perfeição I
sideral;eram espiritos bons e dedicados,
mas tendo,para chegar a essa perfeição, ;
de progredir muito em sciencia uni-
versai.»
o «Ambos eram espiritos que não ti-

ehe sem receio ; os estudos de um, re-
I petimol-o aqui, servirão ao outro, ser-

I vir-lhe hão a si mesmo em um tempo
dado ; e revestido do amor da sciencia,

I do desejo do progresso, amparado pelos
I bons espiritos—porque Deus quer que vos; ajudem, mas que trabalheis,— o homem
chegará, um dia, ao fastigio dos conhe-
pimentos relativos á sua i/iateria ; en-
tão é qne essa matéria que o envolve
se modificará por sua cez, para so
prestar ás suas necessidades noras, o
quo, de estudo em estudo, de progressoem progresso, elle attingirá as mansões
bemaven limadas onde está adquirida toda
a sciencia relativamente ao vosso pia-neta e ao turbilhão que o vosso sol il-
lumina. »

(Continua.)

0 SPIRITISMO ANTE A SCIENCIA
DOR

Gahrâel _ftelaiui<»
QUINTA PARTE

os TRANSPORTES

(Conclusão)
« Durante muitos dias eu interroguei o

mesmo espirito, para obter alguns de-
talhes muito precisos sobre o modo como
se operava osso phenomeno. Respon-
deu-me sempre que nào me podia expli-
car mais categoricamente do qué o tinha
feito.

A 11 de novembro de ISSO um outro
espirito mo deu esta resposta, escripta
mediumnicamente:

« Pedistos ao nosso amigo uma expli-nnam permanecido puros, mas que se , cação do phenomeno dos transportestinham purificado.» \ « O esnimln m<ií_ nnnViii- >,- À -,. .J n. (.< u cspuiio mais erudito nao poderia«Mana sofirera uma incarnação semi- ; resolver certos problemas que, vivo namaterial em um planeta elevado; aca-
barnos de dizer uma incarnação semi-
material, porque, sendo íluidico o
corpo, participava, n'esse ponto de vista,
da natureza do perispirito.»

Vós não podereis comprehender a na-
turezaà'esses corpos fluidicosiíos, mun-
dos superiores, nem tampouco a do pe-rispiritò, emquanto não ostiverdes em
situação de conhecer a natureza dos
fluidos que os compõem.))

« O perispirito pode ser chamado, com
justo titulo, semi-malcrial, no sentido
de que, íluidico em si mesmo, pode ma-
terializar-se á vontade.- é, em relação á
vossa matéria o que é o vapor em rela-
çâo ã água; matéria leve, matéria entre-
tanto,— e que pode, em um tempo dado,
tomar a apparencia compacta; não pode-reis, nós vol-o repetimos, comprehender
essa parte do vosso ser, senão quando a
vossa intelligencia estiver assaz dosen-
volvida para sondar as profundezas do
ether quo vos rodeia.»

« Para vos dardos conta das qualida-
des do ar quo vos cerca,decompuzesteJ-p,
pesastel-o, medistel-o ; o ar estava ao
vosso alcance, o, no em tanto, quantotempo vos foi necessário para ahi che-
gardes! »

« Para comprehenderdes os fluidos
que estão disseminados no espaço e que,
por assim dizer, o compõem,é preciso queestejais em condições de vos elevardes ás
regiões onde esses fluidos so desprendem
das partes heterogêneas ; é preciso que

torra, explica por meio de apparelhos
especiaes. A matéria cósmica representa
sempre o maior papel em todas as opo-
rações dos espiritos. Analysar como se
pode dar que, por meio dessa matéria,
se desaggregue um corpo solido não é
coisa fácil, attendendo-se a que o espi-
rito nota apenas exactamente o quefaz.

« E' preciso também contar com avontade do espirito que quer fazer uma
coisa.

« Em uma palavra, os termos nos
escapam completamente. Talvez acabas-
semos por nos explicar so, como vos di-zia ha pouco, pudéssemos usar, nessas
experiências, do instrumentos usados, naterra, nas experiências scientificas': —
balões, retortas, etc, etc. Sede indulgen-
tes para comnosco e acreditai nos vossos
amigos, d

Na narração desse transporto notamos
o estado do médium, que é visinho da
catalepsia, o a perda do fluido vital quese opera. As explicações dos espiritos
nào parece projectart-m grande luz sobre
o assumpto, mas, por meio dos conhe-
ciraentos que já possuímos, elles vão nosfazer comprehender de que modo o phe-nomono pode se dar.

Notemos que o espirito reconhece quoage pela vontade; é o que estabele- jcornos precedentemente nos outros ge-neros de manifestações. A vontade e oúnico agente de que dispõe para mani- I
, • .- pular os fluidos'; é uma forca que o espi- j

o aerostato tenha chegado ao seu ponto ! rito dirige a seu talante.
de aperfeiçoamento ; o ainda não estais i O espirito nào pode comprehendersenão na primeira infância ; que de en- i como os phenomenos se dão- constata-ossaios infruetiferos até hoje ! E quantos i mas não pode analvsal-os do mesmo

desmatorializaçáo, o papel de calorico ;
mas como comprehender que o corpo
assim desmaterializado conserve a sua
forma o as relações das moléculas entre
si ?

Se não tivéssemos a havermos senão
com os corpos brutos, poder-se-hia pensar
que o espirito forma por sua vontade uma
sorte do invólucro íluidico, e que encerra
o corpo desmaterializado nesse tecido
íluidico, mas nào se conceberia como,
quando o rostituo ao estado material, as
moléculas podem se recollocar na sua
ordem normal; é preciso, portanto, pro-curar outra coisa. Eis a hypothese quenos parece mais racional.

Está por nós demonstrado que o homem
tem um invólucro semi-maferial o que os
auimaes possuem também um seme-
lhante ; ha duplos lluidicos om todas as
creaturas que têm vida, porque todas se
desenvolvem segundo um lijpo deter-
minado, o ó necessário qne uma força
fluidica o conserve no meio das continuas
mutações da matéria. M. d'Assier ostabe-
lece esse facto a respeito dos animaes e
das plantas, tanto pela lei da analogia
como pelas experiências directas que se
encontrará referidas no capitulo III do
seu livro sobre a humanidade posthu-ma. Elle leva mais longe ainda o seu
systema o acredita que o duplo íluidico
se applica mesmo aos corpos brutos.

Se se considerar que o.s metaes se crys-
talizam em typos determinados, re-
conhecer-se-ha que são também dirigidos
por uma força iluidica, o que podem pos-suir uin duplo íluidico. Se admittirmos
esse facto, tudo se torna perfeitamente
comprehensivel.

0 espirito que quer fazer um transporte
não tem mais quo volatilizar de algum
modo a matéria do objecto sobre o qualopera; depois transporta esse duplo
comsigo para o logar que escolheu, e ahi
lira do fluido universal os elementos
necessários á reconstrucção do objecto
material, por meio do fluido vital. Para
as plantas é a mesma a operação. O du-
pio íluidico, reproduzindo, molécula pormolécula, todas as partes da planta, pois
que elle é o seu bosquejo íluidico, não
tem mais que incorporar as moléculas
do fluido universal tornadas materiaes
pelo espirito, e a planta apparece com
todos os seus detalhes, sua frescura, seu
colorido, etc, etc, aos olhos dos assis-
tentes

Finalmente, é sempre a mesma ope-
ração que se executa quando um espirito
quer se tornar visivel e tangível, como
nas experiências de Crookes.

Não sabemos até que ponto a nossa
hypothese se aproxima da realidade; mas,
produzindo-se os phenomenos, ó precisoexplical-os, e é até hoje a theoria quenos parece mais dí accordo com o ensino
spirita e as descobertas modernas.

universo ; como philosophia baseada sobre
a moral puríssima rio Chrísto, é o mais po-cleroso elemento de regeneração social r.
individual, que tanto se faz necessária nes-
tes desastrosos tempos de inatcriaüsmo c
de indifíerença.

Aos que, pois,.ainda sáo susceptíveis de
um movimento de reacção contra esse sur-do mal estar, e aos que de boa vontade, de-nejam se aproximar de Deus pelo enten-
dimentoepelo coração, votancio-se ao es-tudo das eternas verdades, tantas vezes
reveladas ao mundo, julgamos dever acon-
selhar a leitura das seguintes obras, -na
ordem em que vão collocadas :

O oue êo Spiritismo e Noções klf.menta-
res do Spiritismo, por Allan Kardec ;O Livro dos Espíritos, idem, idem ;O Livro dos Médiuns,, id. id.

O EVAXGliLHO SEGUNDO O SriRITISMO, id. id.
OCèo e o Inferno, id. id.
A Gênese, id. id.
Obras Postiiumas, do mesmo.
Além d'essas obras, propriamente ditas

fundamentaes, uma extensa collecção de
varias outras, visando o mesmo objectivo de
explorações desses incalculáveis.domínios,
que se desdobram para alem do.mundo vi-
sivel, têm vindo á luz, fornecendo os mais
valiosos elementos, subsidarios uns e com-
plemcntares otrtros, para taes investiga-
ções. Entro essas, indicaremos ainda aos
estudiosos de boa vontade, as seguintes :

Depois da morte e O porqub da viba, porLéon Denis ;
Estudos piiilosopiiicos, de Max;
Factos spiritas, ohservados porCrooke

e outros saiiios ;
Urania, por Cainillo Flammarion ;A evolução ANiMioA, por Gabriel Dtlanne ;Roma e o Eva.ngei.iio, por D. José Aviiçé

v Pclliccr.

Todos esses livros se acham á venda
n'esta capital, na livraria da Federação Spi-nta Brazileira, á rua do Rosário n. íi_, so-brado.
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FIM

devem seguir-se ainda ! »
«Não obstante, o homem deve ser se-

nhor do ar, como o é do solo e da água;
somente então poderá comprehender,
porque poderá estudar.»

modo quo, ha alguns séculos, as operações
de nutrição e respiração se davam sem
que os homens soubessem como. Assim
também hoje a geração é ainda unia ope-
ração mysteriosa, apezar das numerosas- - —«/ —w», uf»«ui UO.O JlUlIUTl« Nao vedes senão as difliculdades da : pesquizas feitas sobro esse assumpto.

direcção, da respiração ; ellas, porém,
serão vencidas. »

« Para chegar ás regiões elevadas, é
necessário que o homem saiba se pro-
caver contra a falta de ar viável o con-
tra as correntes pestilenciaes para a
vossa humanidade.»

« São grandes as difliculdades ; mas a
intelligencia foi dada ao homem para que
elle a exercite ; o horizonte se desenrola
aos seus olhos para o convidar incessan-
temente a avançar ; que elle, pois, mar-

Ensaiemos, no entretanto, representar
; de que modo um transporte se podo con-
ceber.

Vimos que os corpos podem aíléctar
| estados diüerentes, desde o estado solido

até á matéria radiante ; podemos, por-tanto, comprehender quo o espirito, porsua vontade e por meio de fluidos do
médium, produzirá uma operação seme-
lhante á que tem logar quando se faz
passar a água ao estado de vapor, pormeio de calor, fazendo o fluido vital, na

ESTUDO 1)0 SPIRITISMO
Aos que desejem se iniciar no conheci-mento da doutrina spirita, que cada diamais se alarma, por um lado, uma scienciaexperimental, graças á constatação inces-sante dos phenomenos que attestam as re-lações constantes entre o mundo visivel e oinvisível, e das leis a que estão submetti-dos, e, por outro lado, uma philosophia ba-seada sobre as leis moraes contidas nosEvangelhos de Jesus, julgamos dever re-commendar, antes de toda experimentação,

a leitura das obras que indicamos em se-
guida e nas quaes podem todos os que seinteressem por taes investigações adquiriros conhecimentos necessários para bem ob-servar os factos e d'elles tirar as mais se-
guras deducções.

Do mesmo modo que em todas as scien-cias exactas, o conhecimento prévio dastheorias,que a pratica vem suecessivamente
sancçionar, se impõe aos que abordam taesestudos, assim também quanto ao spiritis-mo, que c a mais complexa e a mais trans-cendente das scieucias, pois que abrangetodos os outros ramos das scieucias huma-nas, um prévio estudo theorico se impõe,como o meio mais seguro e mais praticode attingir resultado satisiactorios, evitan-do ao mesmo tempo os perigos de uma e_-
panencia imprudente ou mal orientada.Lomo sciencia experimental, o spiri-tismo e a única que offcrece uma soluçãointegral a todos os problemas da vida e do

LIVROS SPIRITAS
dVendem-se na livraria da Federação SpiritaJSrazüeira.ú. rua do Rosário, n. 141, «obrado :

O UVKO DOS espíritos, por .Allan Kar-dec, eucad. (peso 600 grama.) r>Z(H)i\O livro dos Stediuns, por Allan Kar'.dec, encad. (600 grams.)  n%mo Evangelho segundo o Spiritismo
por Allan Kardec, encadernado iíjuÚ
grams.) „

O Céo k o KMbhõ, por Allan kaüíc, T°°encadernado (60(1 grams.) .-.*„,,,.
nado (000 grams.) mm

Obras Eosthümas, de Allan Kardecbrochura (400 grams.) ' m<)QPreces do Evangelho, por Allan 
"xàr-

dec, brochura (100 grams.) l%m
O que é o Spiritismo e Noções klfMKNTARES DO SPIRITISMO, por AlLKardec, brochura (250 grams.)... 2$000
ROMA e o Evangelho, por D. JoséAmigoyPelUcer^acudern&do 

(400 grms)Depois da morte, por Léon Ihnis encadernado (500 grams.). '
Idem, brochura (500 grams).. 4f0,"
O porque da vida, por Léon Denisacompanhado das Cartas>de Lava'TER A' ¦IMPBRATIl.Z DA RL6.SIA S0BUEA VIDA EUTUaA.ide UlU 'CAT^Smo

spirita e de um Mkthodo parTTs
S5ÊS__5.V.f*** "'«"-

 ''«000

Ca, valho Ramos brochura (350 grams. ]8Ü00Spiritismo estudos philosophieos, por 
$ °

Max, brochura (300 grams.)... 
' p0r o«nnn

Le pbofesseük Lombroso et i _' Sp,"RIT.smk, analyse feita no JlefJnadJ,'sobre as e_penencia3 do profeísoí IIobroso, brochurn (150 gram.)... 
°m 

mQQDernikrs jours Vus Pimi0.soPHK, £
de C. FJammarion  "'"^

Les Fils de Diku, por F. 
'j^òiliH ""

ÀS MANIFESTAÇÕES DO SENTIMENTO RE^LIGIOSO ATRAVEZ DOS TEMTOS, «elo
f^rechal E^rton - Quadros, brochura
<180 *"»»••>  3S00

Os astros, Estudos du Creucão, pel0Mareclial E ver ton Quadros, broclíura
(200 grams.)

Diálogos spiritas, brochura 
'('150

grams.) v
La Casa emurljada, por Lu: deiAlma, brochura (150 grams.)EL nino exposito, por Lut dei Aimã,broohura (lou grams.)
Factos spiiutas ohservados por

/on00KKS I{ outros sábios, brochura
(-00 grams.)

Deus na natureza, por O. Flamma-
rwn, encadernado (700 grniü.)

, por
L-/a

6*000
101000

5*000

71000

2$000

$300

1S000

1*000

.3*000

ttüQ,

Keinessas de livros pelo correio pagam o portade 20 rs. por 50 grama., além de 200 rs. pararegistro de pacotes ató 2 kilos.

Os pedidos devam ser dirigidos <¦, J»
rtnco d* Sottxa.
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E' um facto incontestável que, olhado
o spiritismo na nossa terra, até ha cerca
de um lustro, com as mais hostilizadoras
prevenções da parte de quantos não viam
n'elle mais qne um condemnavel com-
merció do alguns fanáticos com as almas
do outro mundo, —fonte, a seu ver, não
raro, de rnonomanias o loucuras, tem
pouco a pouco osso sentimento cedido o
logar a vistas mais razoáveis o sensatas
acerca dos adeptos da nova revelação.
Com o decrescimento (Possas gratuitas
hostilidades, nao é menos evidente que
tem coincidido uma rápida propagação
da crença renovada, por todas as classes,
dosde os mais eminentes intollectuaos do
nosso meiolifterario e scientifico aos mais
humildes representantes das camadas
pouco esclarecidas, encontrando os pri-
meiros, na doutrina spirita, a solução,
que procuravam, ás trascendeutes quos-
toes que interessam ao espirito humano,
e indo os últimos se desalterar nessa
fonte inesgotável de consolações, tão ne-
cessarias ás amarguras do seu viver
atribulado. Pus o outros haurem, conse-
guintemente, no ideal novo aquillo de
que tinha necessidade o seu espirito, o,
se aos últimos se devo o enriquecimento
das fileiras dos modernos cruzados, pela
multiplicidade constante das suas adhe-
soes, graças á modéstia das suas exi-
gencias, inspiradas apenas pelo coração,
aos primeiros não é pequeno o mereci-
monto que se deve reconhece, pelos
seus esforços no sentido de prestigiar
com as luzes da. sua'intellligencia e com a
coragem da sua, publica confissão, a causa
que esposam com tanto enthusiasmo.

È' em virtude dasse trabalho lento o
continuo, que se accusa, de um lado,
pela elevação constante do numero dos
crentes, e de outro pela adhesão, em me-
nornumero, mas prostigiosacintemorata,
de alguns espiritos de escol, votados,
mais ou menos exclusivamente, á sua
diffusão, que o spiritismo chegou á posi-
ção em que com satisfação o vemos col-
locado, alvo, senão de uma sympathia
geral de todos os espiritos, ao menos do
respeito que sempre so é obrigado a votar
ás idéas que se vò partilhadas por homens
esclarecidos e sensatos.

E' preciso não esquecer —digainol-o
a passai"— que a esses factores da reha-
bilitação da nossa doutrina, por tanto
tempo desprestigiada no animo publico,
um terceiro elemento de propaganda,
activissima, fecunda e poderosa, se tem
vindo acerescentar: é o das curas todos
os dias operadas com a intervenção dos
médiuns curadores, ou receitistas, so-
bretudo os d'esta ultima especialidade,
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os quaes, em maior numero, em geral
bom orientados, modestos e simples, têm
contribuído em considerável escala para
abalar o espiri to dos scepticos e induzil-os
a adoptar, quando não a crença positiva
na doutrina spirita, ao menos um pro-
cedimonto de tolerância e respeito acerca
dos princípios de que os seus apóstolos
se fazem portadores. E' esse o poder in-
discutível do fado.

Servido por todos esses elementos fa-
voraveis, conseguiu o spiritismo recuar
para os domínios do passado a phaso da
sua dolorosa incubação, vencer o espirito
de resistência que se oppunba á sua
marcha, e attingir esse estado de vulga-
rizacão que lhe assegura, após um nu-
mero do annos relativamente exiguo, um
império incontestável sobre as conscien-
cias de muitos milhares do crentes,—po-
deriamos mesmo dizer, não indo alem da
nossa capital, de algumas dezenas de
milhar, posto que nos falleçam elementos
para uma segura estimativa, que só uni
trabalho de estatística, "que ainda está
por fazer, poderia autorizar, Não é, to-
davia, exagerado osso calculo, tendo-se
em vista aquelles symptomas quo vimos
apontando o a generalização quo, n'estes
últimos tempos sobretudo, temos podido
observar, em todos os meios sociaos, das
crenças espiritualistas, modeladas nosen-
sinos da revelação moderna.

Auspicioso ó sem duvida esse facto, o
por elle devemos render graças á Provi-
dencia, que nos permitte que, ao lado
dos esforços empenhados para servir
e realizar os seus desígnios na terra e
entre os homens, possa o nosso coração
alvoroçar-se de alegria aos primeiros
assomos da victoria quo já vem rubori-
zando os horizontes, como o coroamonto
definitivo dessa obra de regeneração o de
felicidade para o gênero humano, que em
seu soio traz o spiritismo.

Mas, por isso mesmo que a época
é decisiva e que, desmoronadas as bar-
reiras que a colligação dos preconceitos
erguera em seu caminho, poude o spiri-
tismo avassallar as consciências e contar
actualmcnte por milhares o numero dos
seus crentes, é que avultam, com a gra-
vidade do momento, as responsabilidades
dos seus orientadores, e com ellas se
impõe a necessidade de uma organização
que asseguro á marcha evolutiva do ideal
novo a homogeneidade e a unidade de
vista necessárias, a par de evitar os dos-
vios a que está exposto, abandonado ao
azar das agremiações que por toda a
parte surgam, sem o laço de uma soli-
dariedade que as estreite como um corpo
unido, forte pela disciplina e pela cohe-
são.

A esse respeito, infelizmente, entre
nós a realidade deixa muito a desejar.

E se o nuüero dos adeptos da nossa dou-
tripa avulta pelo modo lisonjeiro que
acabamos de indicar, não é menos ver-
dade que essa grande massa collectiva se
movo sem o indispensável espirito dome-
thodo ou de ordem, ao acaso das roso-
luçõos individuaes, dando isso logar a que
sejam quasi tantas as orientações quan-
tos são os grupos. Dahi a fraqueza de
qijfi se resente entre nós o spiritismo,
para so aífirmar praticamente uma in-
stituição á altura dos seus elevados fins,
do objectivo superior quo visa a sua re-
velação trazida ao nosso mundo.

Ora, sem unidade de vistas, sem espi-
rito de cohesão entre os seus apóstolos,
por. muito bem amparada que seja pelos
invisíveis mandatários da Sabedoria In-
finita, como, de resto, o são todas as
grandes causas providenciaes, não pode
uma doutrina marchar a passos firmes
para a realização dos seus ideaes, do
mesmo modo que não conseguiria o mais
hábil architecto do mundo construir um
edifício,tendo ás suas ordens operários in-
disciplinados,imbuídos do vistas pessoaes,
divergentes na execução dos detalhes
como na concepção geral do plano do
ediíicio.

Essa necessidade de arregimentar as
forças do spiritismo, no que respeita á
collaboração dos homens, já a sentia ha
muito o nosso mestre Allan Kardec, o ha
onze annos teve elle ensejo de transmit-
tir, no soio da Sociedade Spirita Frater-
nidade, umas instrucções que correm im-
pressas em folheto, que a Federação tem
distribuído o continuará a distribuir gra-
tuitamente, e cuja leitura não cessare-
mos de recommendar, nas quaes o Mes-
tre revela claramente o seu pensamento
a tal respeito, com austeridade, mas sem
aspereza, como se verá do seguinte tre-
cho, que não ê a primeira vez que vem
a propósito citarmos :

« Meus amigos—disse elle—é possível
quo eu seja injusto para comvosco naquillo
que vos vou dizer : — o vosso trabalho,
feito todo de accordo, não com a dou-
trina, mas com aquillo que interessa ex-
clusivãmente aos vossos sentimentos,
não pode dar bom frueto. Esse trabalho
sem methodo, sem regimen, sem disci-
plina, de accordo com a doutrina quevós exposastes, só pode trazer espinhos
para dilacerar as vossas almas: dores
pungentes aos vossos espiritos, por isso
que, desvirtuando os princípios que nella
são determinados, dais entrada constante
e implacável aquelles a quem, vos encon-
trando desunidos pelo egoísmo, pelo or-
guliio, pela vaidade, fácil será acabru-
nhar-vos com todo o peso da sua iniqui-
dade.

(( No entretanto, seria o mesmo se es-
tivesseis unidos ? Porventura podeis acre-
ditar na possibilidade de manejar-se um
grande exercito com diversos generaes,
cada qual com o seu systema, com o seu
methodo de operar e com pontos de mira

azem os vossos inimigos,

divergentes ? Jamais ! Nessas condições
só encontrarois a derrota, por isso que—vede bem ! — o que vós não podeis fa-
zer com o Evangelho : — unir-vos pelo
amor do bem,
unindo-se pelo amor do mal.»

Isto que o Mestre dizia em 39, pro-
curando combater a anarchia moral que
reinava na familia spirita, continua de-
piora vel mente a ter a mais opportuna
applicação aos nossos dias. Aindahoje es-
íamos muito longe da realização pratica
d'aquelle espirito de fraternidade que
tão necessário lhe parecia—e nos parece
—entre os membros da desunida familia,
para a realização da grande obra. Ainda
hoje predominam os mesmos sentimentos
que. n'aquella época e na mesma ocea-
sião, lhe arrancaram estas dolorosas ex-
ciam ações :

« Esse echo que reboa om toda a at-
mosphera do vosso planeta, dizendo: —os
tempos são eliegados ! — será um gra-
cejo dos enviados do Deus, com o fim de
apavorarem os vossos espiritos?

« Mas é possível que nos preparemos
para esses tempos que chegam, vivendo
cheios de dissenções e de ltictas, como se
não consti Plissemos uma única familia,
tendo como regência dos nossos actos e
dos nossos sentimentos uma única dou-
trina í

« E' possível quo nos preparemos para
os tempos quo chegam, dando, a todo mo-
mento o a todos os instantes, a nota do
escândalo, nos apresentando aos homens
como homens cheios de ambições, que não
trepidam em lançar mão até das coisas
divinas para o gozo da carne c a satisfa- *
ção das paixões do mundo ? ! »

Assim falava o Mestre, e assim fala-
ria ainda hoje sobre o mesmo assumpto.
Suspendemos, porem, aqui as nossas con-
siderações, porque o nosso objectivo é
vasto o reclama um desenvolvimento que
este artigo já não comporta.

Meditem, entretanto, os nossos confra-
dos sobre os conceitos do Mestre, e pos-
sam, preparados por essa meditação,,
acolher com sympathia a explanação da
nossa idéa no numero vindouro.

BEZERRA DE MENEZES
IVovas homenagens

A noticia da desincarnaçilo do nosso
querido e inolvidavel chefe, como era
natural, echoou profundamente em to-
dos os corações spiritas, provocando os
mais vivos testemunhos de aflecto á sua
memória, o do pezar pela sensível perda
que á causa do spiritismo trouxe o seu
desapparecimento que, mais que todos,
deploramos os saudosos companheiros da
Federação.

Mesmo do estrangeiro não nos falta-
ram esses testemunhos de sympathia, e
de Léon Denis, o intrépido evangolizador
da nossa doutrina na França, ao qual
tantas demonstrações de aflectuosa dis-
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tincção devemos já, acabamos de receber
uma missiva em que, tratando do nosso
chefe, diz elle :

«Lorsque de tels hommes disparais-
sent, c'est un deuil, non seulement pour
le Brésil, mais pour lesspiritesdu monde
entier.»

Guardamos com carinho as palavras do
eminente apóstolo, signiíicando-lhe pu-
blico reconhecimento pelo interesse que
tem sempre revelado pela Causa spirita
no nosso paiz

Passamos agora, com os mais cordiaes
agradecimentos, a transcrever as bome-
nagens dos nossos collegas da imprensa
brazileira, que ultimamente nos visita-
ram. São os seguintes :

REVISTA SPIRITA (da Bahia)
«Está vasia a cadeira do mestre emi-

nente, quo dedicou grande parte da sua
vida á causa da verdade e do bem.

Espirito forte e luminoso, oDr. Bezer-
ra de Menezes só deixou o posto culmi-
nante que, por muitos annos, soube liou-
rar, e donde doutrinava e falava aos !
discípulos, que o amavam', quando a j
morte lhe quebrou as forças e derribou-o
frio no campo do combate.

O spiritismo perdeu, no Brazil, um dos
maiores, senão o maior dos seus aposto-
Ios.

A sua palavra, na tribuna e na impren-
sa, fulminava os adversários que com
elle enfrentavam, e que hoje, mais que
nunca, estão empenhando todas as suas
forças para desfigural-o.

Os triumphos que o Dr. Bezerra de
Menezes conseguiu, e os resultados van-
tajosos que, do seu labor constante, reco-
lheu o spiritismo, engrandecem o seu
nome, que ficará immortalizadò na terra
brazileira.

O valor da sua obra não desapparecerá
com elle. De sua vida tirará incentivos
a legião de crentes que lidam pela ver-
dadeira doutrina, de N. Senhor Jesus
Christo.

.Se a marcha da verdade é lenta «, ás
vezes, difficil, é, em compensação, certa
e segura. O terreno (pie ella conquista é
um patrimônio quo 1 lie pertencerá éter-
namento.

E' que a verdade vem do céo, e só
finda o que sai do homem.

O spiritismo tom o seu destino traçado
pela mão de Deus, e por isso ha de do-
minar o desfazer todas as colligações dos
interesses e erros terrenos, que tentem
abocanhai-o. E' que elle aclara o entèn-
dimento, fortalece a consciência e en-
grandoce o coração. Todo o largo e gran-
dioso destino humano, cujo conhecimento
a sciencia materialista, de dia em dia,
difficulta mais, desvenda-o claramente o
spiritismo aos olhos de quantos têm a
felicidade de ver, no sceiiario do mundo,
a revelação permanente da justiça e do
poder de Deus.

Medico, político e spirita, oDr. Bezerra
de Menezes não leve desfallecimentos no
cumprimento do seu dever. O seu tra-
ballio não foi somente útil e bom, foi
também glorioso.

Político, quando a política era uma
occupaçáo nobre e elevada, a sua pala-
vra e o seu voto nunca disserviram a
liberdade e a justiça, supremos ideaes
dos espiritos que não duvidam dos seus
immensos destinos no plano da creação.

As derradeiras homenagens, que lhe
prestaram os seus amigos de todas as
classes sociaes, provam o valor moral do
eminente brazileiro, cujo nome ficará,
na historia pátria, coroado de estrellas.

Da outra banda do túmulo, onde está
o seu corpo, Bezerra de Menezes nos es-
tende a mão para animar-nos e aju-
dar-nos na possa lenta e difficil ascensão
para a verdade.

Nós não estamos separados d'elle, que
continua a formar comnosco uma só alma
para resistir á dominação dos maus e
espalhar na terra a lei que o divino
nazareno sellou com o seu precioso
sangue.

E' cruciante a dôr que sentimos? E'
funda a saudade que nos enche a alma ?
E' immenso o vácuo qne elle deixou
entre os nossos'( Contemplemos o seu
legado precioso e procuremos subir até
onde (die chegou ; e desse modo lhe da-
remos a melhor prova da amizade e ve-
neraçao quo lhe tributávamos aqui.

A Revista Spirita leva aos seus con-
frades fluminenses a expressão de sua
sincera e fraternal sympathia, e sobre a
sepultura do Mestro esparge uma brafada
de flores.»

A CACHOEIRA
Escreveu Um confrade, n'este jornal,

que se publica na cidade de quo tem o
nome, no Estado da Bahia, e sob a opi-
graphe «A vida é um sonho», acompa-
filiada immediatamente da citação latina :
((Spiritas est qui vivificât ; caro üon
podest qüidquam» (João, VI, v. 64) o
seguinte :

em dia o mais breve possível. Excusado,
porem,será assegurar-lhes que procurare- I
mosvencftr todos esses inconvenientes, e,
se os prevenimos d'isso, é por um excesso
do cautela, alim de evitar reclamações
por má interpretação do nosso provável
retardamento.

Só lhes pedimos—uma voz mais, irife-
lizniente— um pouco fie benevolência,
certos de que todas essas irregularidades
são sempre por motivo superior ao dese-
jo de cumprir o nosso dever pon-
tualmcnte.

Muitos acreditam ser uma coisa inócua
o facto de, usando do poder magnético
de que disponham, submetter á influen-
cia de sua vontade aquelles que tenham
as condições necessárias para ser pas-
si vos, nas experiências hypnoticas. Por
distracçáo, ou para outro qualquer fim,
provocam o somno magnético ou d'elle
despertam aquelles que se deixam sug-
gestionar. Ha n'isso um grande perigo.

O emprego do hypnotismo, alem de
Em 11 de abril; fechou se um vácuo I muita prudência da parte do hypnotiza-

n'está orbita universal, abrindo-se mais
outro no panlheon dadivindade; fechou-se
um vácuo, que era o túmulo que acabuva
de abrir-se parti guardar o corpo inaii-
mado de um vulto sublime, que cha-
mou-se Adolphô Bezerra de Menezes,
abrindo-se mais outro nas brumas do in-
Uni to, em que entrasse a alma ungida
dos benefícios que fez n'esta vida terras-
tre, para marchar progressivamente em
sou adiantamento espiritual.

Pis, pois, em que se baseia a vida hu-
mana ; as malachites que, íVesta gleba
tão útil, conquista nossa alma, pelas
acçoes nrilhantes da virtude, não se en-
cerram nas pedras d'um sepulchro, nem
os louros do heroísmo vão cingir as ta-
loasdiimataúde; o que se chama morte, por mais de uma vez, modificar lenta,

dor, exige d'elle um perfeito conheci-
mento do estado a que fica reduzida a
alma do ptacient<í,e dos meiosqueascien-
cia hypnotica deve empregar para com-
bater os accidontes que se apresentem
no correr da operação.

Durante a hypnotização pode o pacien-
te receber impressões que continuem,
quando elle volte ás condições normaes,
e venham assim a influir no seu modo de
proceder.

E' claro que por esse modo se torna
possível a corroeção de muitos vicios e
más inclinações, principalmente na ju-
ventude ou meninice, Um hypnotizador
conscienciuso e conhecedor dos segredos
da sciencia pode, e o facto já se tem dado

hesie planeta, nada mais é que a trans
formação do corpo enregelado nos'ver-
mes da podridão, partindo a alma jpara
as cunhadas do progresso.

Esse ente que desappareceu d'eslfe pia-
neta tinha seu coração firmado nasbases
da caridade, porque tinha amor ao pro-
ximo e protegia os soífredores; da de-
mocracia, porque não tinha em seu apa-
nagíÒ a luxuria nem a vaidade. Na vida
política, soube manter-so como braizileiro
illustre, recuado de certas acções avil-
tantes, aconchegado sempre ao seio da
honra e dabenemerencia; na vida dogma-
tica, era o venerando cenobita do cbris-
lianismo, que dedilhou em sou psalterio
as modulações do trabalho e da bonefi-
cencia.

Foi esse apóstolo do bom o S. Paulo
do spiritismo, que teve a gloria do grande
Léon Rivail, desappíirecendo no afan
honesto do trabalho.

íYessas aspirações constantes, nas
theologicas polemicas, em quo se apre-
sentava como o grande heroe da verdade,
partia terminantemente contra esses des-
potas do servilismo, com o apoio inaba-
lavei da palavra e da penna.

Eis o mysterio da natureza, que tanto
tem revolucionado o velho mundo; eis
de onde parte a perplexidade com que
emmudccerh os eméritos vultos da phy-
siologia e da psychologia, a contempla-
rem esses sarcophagos para onde pai1-
tem o onde se destroem os fragmentos
materiaes da bumanidade. Analysai, pois,
os immutaveis decretos de Deus.

V tu, ó espirito bemdito, que serviste
de apoio áqüelles quo se achavam emba-
raçados nas trevas do soffrimento, prote-
ge-nos lá do ápice do infinito, firmado
sempre na polyanthéa do bem, para que
tu, ó alma gentil, resplandeças mais en-
tre os im mor taes. »

NOTICIAS
REFORMADOR

Cumprimos o dever de prevenir os
nossos leitores da possibilidade de que «as
exigências do relatório que vamos enviar
ao Congresso de Paris, e a organização
das adhesõesque de todas as partes temos
recebido, venham a perturbar um pouco
os nossos propósitos de pôr a nossa folha

mas seguramente, o gênio e o caracter
do paciente ; o isso não é coisa que
deva produzir grande espanto, pois se a
alma receber seguidamente impressões
que a contrariem, que lhe façam repu-
gnar um vicio que a domina, ella neces-
sariamente ha de abandonal-o.
*. Mas que de perigos correrá aquelle que
se sujeita á acção de um hypnotizador
ignorante ou sem consciência! The Pro-
gressive Thirtker, de 1S do maio, craz
um facto que vem confirmar o que avança-
mos. Dois indivíduos eram muito amigos;
um delles, submettendo-se á influencia
de um desses hypnotizadores curiosos,
recebia d'este, que desejava dar provas
de seu poder sobre a alma do paciente, a
impressão de dever matar seu amigo.
No começo a idéa foi repollida ; sendo a
suggestão repetida muitas vezes a idéa
ficou. Passou algum tempo e, um dia, o
homem, que assim 1'óra suggestionado,
matou o outro. Submettido a processo,
elle confessou haver assassinado o outro,
mas não sabia o motivo disso. Era um
pensamento que o assediava, havia mui-
to, sem (pie elle suspeitasse como lhe ti
nha vindo. Foi então que se poude averi-
guar da causa.

•
Parti provar ainda a nossa asserção,

resumiremos alguns factos que lemos no
Constância, importante órgão spirita
de Buenos Aires.

Dois indivíduos, que não criam nem na
religião, nem no magnetismo, — d'esses
incrédulos, susceptíveis de todas as su-
porstiçòos e de todos os fanatismos, re-
duzirain, por dinheiro, uma pobre moça
a sujeitar-se ás suas experiências.Era ella
de uma natureza impressionável o nervo-
sa e, alem d'isso,fatigada por excessos de
uma vida desregrada.

Adormecem-na e mandam que veja.
Ella resiste e chora.

Se llio falam em Deus, totlo o seu cor-
po começa a tremer.

Não, diz ella, tenho medo ; não
quero vel-o.

Yêde-o, lhe ordenam ; quero-o.
Ella abre os olhos, suas pupillas se

dilatam ; sou aspecto é horroroso.
•*- Quo vedes '{

Náo o posso dizer. . . Por piedade,
despertai-me.

—Não; olhai e dizei o que estais vendo.

—Vejo uma noite tenebrosa, na 'qual
redemoinham faíscas de todas as cores
ao redor de dois grandes..oi lios, que gi-
ram sem cessar. Delles partem raios que
se enroscam ein espiraes, enchendo^ o* es,
paço todo. . . Oh ! isso faz-me mal f Des-;,:
portai-me.Não, olhai.

O que quereis que veja mais í
O paraíso.—Não, não posso subir até lá; a gran-

do noite me repelle e me faz cahir.
Pois bem. Vòde o inferno.

Ahi a somnambula so agitou em con-
vulsõos.

Náo ! Não ! exclamou soluçando ;
não quero; posso ter uma vertigem o ca-
liir. Segurai-me ; segurai-me.

Não ; descei.
i— Onde quereis que eu vá ? „.,

Ao inferno.
Masé horrível. Não, não quero

ir lá.
Ordeno que vades.
Piedade !
Segui ; eu o quero.

A physionomia da somnambula tomou
uma expressão terrível ; seus cabellos se
rriçaram, e só se via o branco de seus
olhos desmesuradamente abertos : de
seu peito so escapava uma espécie de
estertor.

Segue, diz o hypnotizador.
Lá estou, respondeu entro dentes a

infeliz, cahindõ extenuada.
Depois não respondeu mais ; sua ca-

beca inerte cahiu para traz, seus braços
penderam ao longo do corpo. Aproxima-
ram-sed'ella; tocaram-n'a,mas era tarde;
estava morta.,

Um outro facto também importante é
narrado no mesmo periódico.

Dois indivíduos viajavam juntos o tive-
ram de pernoitar na mesma sala de uma
hospedaria. Um d'elles tinha por habito
falar dormindo, e nessas condições res-
pondiu ás perguntas do outro.

Nessa noite fui este ultimo despertado
pelos gritos de seu companheiro, que pe-
dia soecorro, pois uma grande pedra se
desprendia dò alto de uma montanha e
vinha esmagal-o.

Corre, disse o outro.
Não posso, respondeu o somnam-

bulo, porque meus pés estão embaraça-
dos em cipós.

Então o primeiro, não querendo se le-
vantar, para acordar seu companbeiro,
atira lhe um travesseiro. Soou um
grito horroroso, seguido de completo si-
loncio.

O que atirara o travesseiro foi então
ver o outro e achou-o morto.

O CONGRESSO DE PARIS
Graças á circular que julgámos op-

portuno endereçar aos nossos con-
frades directores de grupos, d'esta ca-
pitai e dos listados, solicitando o sou
pronunciamento acerca da representação
que, em nome do spiritismo no Brazil,
vai a Federação dirigir ao congresso de
Paris, por intermédio do nosso illustre
representante Sr. Léon Denis, temos tido
a satisfação de, todos os dias, registrar
novas adhosões, procedentes das locali-
dades mais próximas, restando-nos aguar-
dar a palavra dos directores das socie-
dados nos Estados mais afastados, a qual
certamente não se fará esperar-, afim de
darmos começo ao nosso relatório.

A' vista d'essas constantes adhosões,
continuamos a nutrir a esperança, já aqui
formulada, de que o nosso querido e for-
moso paiz figurará no grande cortamen
interníicional, do modo o mais lisongeiro
para a níflrmação triumphal da Nova
Revelação neste canto abençoado do pha-
neta: — a participação expressa dos mi-
lhares de crentes, espalhados de norte a
sul, em grupos homogêneos, no grande
comicio espiritualista que encerrará bri-
lhantemente o luminoso cyclo do século
que expira.

As reuniões do Congresso, segundo
lemos em jornaes recentes, de Paris, se
efieotuarão na sala da Sociedade dos
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Agricultores de França, 8 rua d'A the-
nas, durante 12 dias, contados de 15 a
20 de setembro vindouro.

E' o seguinte o prográmmá da .(Secção
spirita,» officialmente publicado, e de
que nos apressamos a dar conhecimento
aos leitores :

«Prográmmá da secção spirita..—
Depois do Congresso realizado em 18S9,
o estudo das faculdades animicas elle-
ctuou grandes progressos ; as investiga-
ções das sociedades psychicas inglezas e
americanas, os trabalhos dos Srs. de Ro-
chás, Ch. Richet, Flammarion, os docu-
mentos, finalmente, reunidos nos annaes
psychicos, demonstram a acção extra-
corporeada alma humana durante ávida.

«Urge estudar essas manifestações, se-
gundo um methodo rigoroso, que permitta
classiíical-as de conformidade com a sua
ordem de complexidade. Caberá, por
conseguinte, examinar antes de tudo :

«A existência e a natureza da energia
que emana do corpo humano para pro-
duzb' os effeitos physicos, chimicos e
physiologicos, constatados nas experien-
cias do magnetismo e do spiritismo; em
seguida a clarividencia, a suggestão,
oral e mental, a transmissão de pen-
samento, voluntária ou inconsciente, a
telepathia, a exteriorização da sensi-
bilidade, da motricidade e da vontade,
o desdobramento, a matorialização da
alma em vida, 1'órado seu corpo, os seus
(ilícitos physicos e ps^ychicos ; aproxima-
ção d'esses phenomenos com os produzi-
dos pela alma depois da morte; identida-
des d'essas manifestações, conseqüências
a deduzir d'ahi.

«Todos esses factos, melhor conheci-
dos agora, obrigam os spiritas a recome-
çàr o estudo da mediumnidade, tendo em
linha de conta os factores humanos, qne
podem intervir, taes como : memória
latente— memória das vidas anteriores

auto-suggestão — clarividencia —
premonição — influencias tolepathicas.

Feita a distincção entre o automatismo
e a mediumnidade,será possível discernir
os phenomenos spiritas dos que delles
não tém mais que a apparencia.

«Terminado esse estudo, parece que
será mais fácil abordar e resolver as
duas qunstõe.s já indicadas em nossa cir-
cular de 11 de abril de 1899 :

Ia A crença nas vidas suecessivas ;
2;l A crença na existência de Deus».

Direitos auloraes e de traduecão
Por iniciativa do nosso coilega João

Lourenço de Souza, obteve ainda a Fe-
deração a concessão dos direitos á tra-
ducção, em língua portugueza, das mo-
dornas obras de que tratam os seguintes
documentos, a que, para todos os eílei-
tos, damos publicidade:

« Concedo, pelo presente documento,
á Federação Spirita Brazileira, do Rio
do Janeiro, o direito do fazer traduzir
em lingua portugueza a minha obra Dé-
materialisation partielle du corps
(fun médium, e de fazer a impressão e
venda, ern qualquer parte que lhe con-
venha.

GPerspectiveNewsky.St.Petersbourg,
\\\'\ maio 1900—Alexander Aksakof.»

« Concedo, pelo presente, á Federação
Spirita Brazileira. do Rio de Janeiro, o
direito de traduzir em lingua portugueza
a minha obra La Levitalion. — 21 rue
Descartes—Paris, 1 de março 1900.—
Coronel Ai.bert de Rochas^.

« Concedo, pelo presente, á Federação
Spirita Brazileira, do Rio de Janeiro, o
direito de traduzir em lingua portugueza
a obra Les Pvangiles de Roustaing,
resumida pelo Sr. RénéCaillié.

42 rue St. Jacques — Paris, 1 de
março de 1900. —P. G. Leymarir, (con-
cessionário por escriptura).»

Concedo, pelo presente, á Federação
Spirita Brazileira, do Rio de Janeiro, o
direito de traduzir em lingua portugueza
a minha obra La Survie.

22—Ruo Milton—Paris, 13 de maio
1900. —RUFINA NoeogeratII.»

Esse documento está assignado : A
Commissão de organização da Secção
Spirita, — 55 rue du Cháteau-d'Eau,
Paris.

(.52)

Ha pouco mais de dois mezes, uma
moça d'esta capital começou a sentir-se
muito perturbada por factos que suppoz,
e os médicos materialistas também sup-
poriam, ser manifestação de alienação
mental; ella via fantasmas, ouvia vozes
distineta?, que lhe aconselhavam o
suicídio.

Ella chorava a sua infelicidade,quando
uma senhora, sua visinha, lhe falou do
spiritismo, da acção dos espíritos sobre
os incarnados e dos meios de combater
essa acção.

Falando ao médium Sr. MV, essa se-
nhora pediu-lhe para trabalhar a favor
d'aquelles dois infelizes.

Sem nunca ter visto a enferma, o Sr.
M. começou a pedir a Deus consentisse
que seus bons espíritos auxiliassem
aquella irmã,afim de que ella tivesse for-
ças para repellir a acção dos seus perse-
guidores.

A oração pelos que soffrem eleva-se a
Deus e faz descorem fluidos bons sobre
aquelles por quem ella é feita.

Depois d'isso, vendo-se contrariado, o
espirito obsessor apresentou-se ao Sr.M.
Este viu-o aproximar-se e deixou que se
ligasse a elle, e então ergueu com força o
pensamento o Deus. O espirito, tendo de
acompunhal-o,soíI'reu aquella impressão
e desligou-se logo, dizendo :

— Alto! Assim não quero.
Continuou o médium a pedir pelos

dois; e essa moça está hoje boa e con-
vencida da existência de Deus e da im-
mortalidade da alma humana.

No Journal, de Paris, conta o Sr.
Goron, commissario de policia, o modo
por que descobriu um crime de cuja
syndicaiicia estava encarregado. Toda
a tarde esteve elle ruminando sobre
os incidentes do facto, e, quando se
recolheu ao leito, não poude conciliar
o somno, preoecupado com o propo-
sito de achar o movei que levara a
Sra. X. a assassinar a viuva Bazire.
Era-lhe impossivel resolver o problema.

Quanto mais roflectia, mais elle encon-
trava indícios que compromettiam essa
mulher tagarela, que desnorteara por
duas vezes a policia.

N'esse estado de excitação, devido á
insomnia, teve elle uma allucinação.

Viu o dormitório da Sra. Bazire,
com as suas bandeiras pregadas ás
paredes e suas imagens sobre uma
commoda. A pobre velha chegou da
missa, trazendo o seu grande livro.

Cançada de ter subido as escadas,
sentou-se por um instante numa ca-
doira, para tomar fôlego; depois le-
vantou-se, abriu a porta e foi buscar
o seu bahú, que descançava sobre ro-
das, e trouxe-o até ao centro da sala,
produzindo um grande ruido.

De repente uma velha desgrenhada,
uma espécie de f ti ria, empurrando a
porta entreaberta, penetrou no quarto,
trazendo umas cordas, que brandia como
se fossem uma arma.

— Já não posso mais com cs teus
infernaes ruidos, gritava ella. Não me
tornarás mais a acordar com o teu
tramway, besta immunda.

61111 E MOlll

E atirando-se sobre a Sra. Bazire,
que cahiu aterrada, sem ter ao menos
a coragem de gritar, passou-lho a corda
ao pescoço e puxou-a com todas as
suas forças.

Houve um estertor e tudo acabou-se.
A Sra. Bazire não se moveu mais.

Então o Sr. Goron reconheceu a velha
desgrenhada, que se ria como uma louca:
era a Sra. X. . .

—Oh! exclamava olla;olha agora para
o -teu satânico bahú, velha beata;
nunca mais me incommodarás com elle.

De novo ouviu o Sr. Goron o lugu-
bre ruido das rodas, e viu a fúria ati-
rar o pesado movei sobre o corpo da
defunta, cujas pernas tiveram um ul-
time estremecimento e se tornaram rijas.

Então a Sra. X.olhou ao redor de si,
dirigiu-se para a porta, afim de ver se
alguém subia a escada, depois, brusca-
mente,tirou de cima da chaminé um pe-
sado relógio, escondeu-o sob o avental e
sahiu cerrando a porta.

Immediatamente o Sr. Goron desper-
tou sobresaltado e banhado em suor.

Tinha achado o que procurava.

A physionomia do Cliristo
Sob esta epigraphe suggestiva, os

nossos collegas da Revista Spirita, do
Porto, publicaram, em sua edição de
junho, precedido das considerações que
reproduzimos integralmente, o seguinte
documento de uma alta e incontestável
relevância, que responde de um modo
victorioso ás dissimuladas insinuações de
uns tantos —que os ha —que pretendem
attribuir ao Divino Mestre, uma existência
meramente symbolica e virtual, sendo
apenas de lastimar que os referidos col-
legas não tivessem mencionado a fonte
onde colheram o documento em questão,
o que lhe daria maior valor, asseguran-
do-lhe a necessária authentieidádo aos
olhos dos taes incrédulos, não a nós, que
lhe attribuimos inteira fé.

Eis as considerações o o documento :
« Aos que repellem como mythologiea

e falsa a existência real de Jesus Christo
na terra, e aos que, admittindo-a, apenas
lhe concedem o qualificativo de philo-
sopho moralista, sem por forma alguma
reconhecerem sua natureza santa e ex-
cepcional e sua missão providencial e di-
vina, oflérecemos a seguinte carta d'um
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Muito cedo, como promettera a Júlio, eu
era com elle no hotel, onde ainda o en-
contrei recolhido a seus commodos.

Então ? passaste bem ?
Deliciosamente, meu Max; calcula que

encontrei aqui a metade de minha alma,
de que me falou o nosso querido Martim,
a quem tanto metíi, por isso, á bulha.

O que, Júlio ? 1 Seriamente, vieste en-
contrar aqui a mulher que te feriu o coração
invulnerável?

Digo-te, meu caro Max, que a formula
do Martim é a rnais sabia expressão de
uma verdade, que o mundo não compre-
hende. Sim; nós só completamos o nosso
ser, na vida corporea, quando ligamos nos-
sa alma á outra, que lhe foi presa por
laços indissolúveis em próximo ou remoto
passado. Emquanto não se dá o encontro
d'essas duas metades, qualquer d'ellas, es-
quecida do pacto de se unirem, feito nas
regiões sidereas, vaga pela vida, sentindo
que lhe falta o complemento, que ambas
aspiram ;- e passam pelos focos da maior
attracção, como a ave pelas arvores flori-
das, quando vai em busca do terno com-
panheiro. Vês tu? Eu freqüentei as mais
distinetas sociedades da corte, onde tratei
com as mais bellas e seduetoras filhas de

Eva ; e meu coração foi sempre frio, como
se fosse feito de gelo. Cheguei aqui e, mal
puz os olhos n'uma moça, que ainda não
sei quem é, bella, é verdade, como a au-
rora de um dia de primavera, mas tão bella
como outras da corte, súbito, irrompeu do
meu peito um vulcão, cujas lavas desfi-
zeram os gelos do meu coração. E' a for-
mula do Martim. Minha alma, como elle
m'o prophetizou, encontrou hontem sua me-
tade, perdida nos espaços— e eis como e
porque o coração invulnerável foi traspas-
sado pelas seitas do deus alado.

Mas, então, ainda não sabes quem é
a senhora do teu coração ?

Não quiz perguntar, com receio de
que me surprehendessem os Íntimos senti-
mentos. O que te posso dizer é que ella já
me conhecia de nome e me votava enthu-
siasticos affectos ; donde a conclusão de
que também ella encontrou em mim a sua
metade.

Como é isto. Júlio ? I Não sabes quem
é a moça, e sabes que ella te vota enthu-
siasticos affectos 1

Eu te digo. Assisti, quando ninguém
na sala sabia quem eu era, a uma larga dis-
cussão a meu respeito, dizendo de mim um
velho, que me pareceu respeitável, o qua
um padre não diz de Satanaz.— Quem pen-
sas que tomou a minha defesa ? Ella, Max,
ella, qiie a fez melhor do que eu mesmo a
faria. .

N'este ponto da conversa dos dois ami-
gos, bateu á porta da sala de Júlio o próprio
dono do hotel, que vinha ter a honra de
trazer o café á S. Ex. e a seu amigo.

E'assim o mundo, Hontem, nem o
creado se dignaria levar o café ao suspeito
da policia. Hoje, o dono da casa tem por
summa honra leval-o, elle próprio, ao pre-
sidente da câmara dos deputados!

Júlio acolheu-o affavelmente, como era
de seu natural, e o homem sahiu dizendo :

S. Ex. trata a gente como se fosse
seu igual 1

Depois de depor sobre a mesa o café, o
hoteleiro entregou a Júlio um cartão de
visita do barão de Montenegro.

O Sr. barão está hospedado em sua
casa?

Sim, senbor—e pediu-me para dizer á
V. Ex. que está ancioso por sua visita.

Faça-me o favor de dizer-lhe, Sr., que
eu nâofal-o-héi esperar por muito tempo.

Vai já, meu Júlio, que eu te esperarei
aqui, para irmos á minha casa, onde nos
espera excedente almoço, feito pela mãe
Martha, que está louca por saber que estás
em S. João.Pois bem ; espera-me, que eu nao te
farei desesperar.

O m ço, penteado e vestido com o esmero
habitual, dirigiu-se ao dono do hotel, para
saber onde eram os commodos do barão.

Eu vou guial-o até a porta, Exm.
E, assim como disse, assim o fez.
Júlio, enfrentando com aquella porta,

sentiu um abalo, como o que resulta de um
choque electrico — e, sem ter tempo de
pensar em tão estranho phenomeno, viu
abrir-se-lhe a porta, e ouviu uma voz melo-
diosa. que lhe disse:

Faça favor de entrar, Sr. doutor.
A voz era de Yayá— da filha do barão—

da moça que ferira o coração de Júlio.
Este não ficou perturbado de fazer ridi-

culo papel, porque um espirito elevado já
pode dominar-se pela vontade; no emtanto,
em seu intimo, refervia uma tempestade, que
quasi requeria a mão potente do louro Na-
zareno para apaziguar-se.

Júlio ainda vacillava,na duvida de achar-
se ou não possesso de amor pela bella
moça da véspera ; á vista d'ella, porém,
dissipou-se toda vacillação - e o moço
teve a certeza de que seu destino estava
gravado n'aquelle coração.

Meu pae, Sr. doutor, não poude vir
cebel-o, por se achar om tonteiras denre-
ser-lhe dado firmar-se em pé ; pede-lhão
pois, que se digne de chegar onde o ee,

pera, como o naufrago espera a salvação de
mão amiga que lhe é estendida.

Permitta Deus, minha senhora, que o
seu naufrago encontre na mão, que tão
d'alma lhe estendo, a salvação que ai-
meja.

_ Eu o espero, Sr. doutor—e tanto que,
se assim não sueceder, é que Deus, e sò
Deus, determinou o contrario dos nossos
desejos.

Confia tanto em meus recursos scien-
tificos ?

Tanto, que fui eu quem fez questão de
lhe ser confiado o tratamento de meu pae.

Seus sentimentos a meu respeito, mi-
nha senhora, são para minha alma uma
atmosphera de fluidos celestes, onde me ê
dado respirar as alegrias dos anjos.

Obrigada por tão mimoso cumprimento,
que não me laz orgulhosa, por já conhecer
e admirar a fina delicadeza de seu espirito,
rico, em demasia, das graças e bellezas
que esmaltam a intelligencia dos privile-
giados da natureza humana. São flores,
cujos deliciosos aromas se derramam por
todos os que se lhe aproximam, sem prefe-
rendas nem exclusões.

Obrigado, sou eu que devo dizer, mi -
nha senhora; mas, se eu fosse qual, em
sua ardente imaginação, me descreve, não
poderia deixar de ter preferencias, quaes
têm as altas nuvens do céo pelas altas cumi- ;
adas das montanhas. Nunca suppuz des-
cobrir aqui a águia altiva, que fende os
ares, sem se offuscar com o brilho da luz
do astro-rei, eque, em meus sonhos e anhe-
los, debalde pr ícurei nas rodas da mais
illustre sociedade.

A moca ficou rubra, abaixou os olhos e ,
n'um enlevo indescriptivcl, disse, com voz
tremula :

— Meu pae o espera, diutor. Salve-o,
e disponha de dois corações cheios de
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governador romano da Judéa, contem-
poraneo do Christo, a qual tem, em
abono da sua authenticidadê, a sancção
da historia :

<( Ptiblio Lentulo ao Senado romano :
<> Existe aetualmente na Judéa um

homem de uma virtude singular, a quem
chamam Jesus Christo; os bárbaros tém-
no como propheta; os seus sectários o
adoram como sendo descendido dos deuses
immortaes.

« Elle rcsuscita os mortos e cura os
doentes, com a palavra ou com o toque;
é de estatura alta e bem proporcionada ;
tem semblante plácido e admirável; seus
cabellos são de uma côr que quasi se não
pode definir, cahem-lhe em anneis até
abaixo das orelhas o derramam-se-lhe
pelos horabros com muita graça, sepa-
radòs no alto da cabeça, á maneira dos
Nazarenos.

« Sua fronte é lisa o larga, o suas faces
são apenas mareadas de admirável rubor.
Sou nariz e sua boca são formados com
admirável symetria; sua barba, densa e
de uma côr (pie correspondi» á de seus (cabellos, desce-lhe uma pollegada abaixo I ^"confusão.iâíite
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ei mentos para qualquer fim: porom pôzde parte essa snpposição, porquo,-,seg*un-dó èllè próprio confessa, a sómnfmbula
emprega durante o seu somno o' idioma
martiãnò, ou seja o que se fala no pia-neta Marte, ondeella viveu; e ainda
que isso não possa rigorosamente com-
provar-se, por não existirem grammali-cas nem vocabulários da dita língua pia-notaria, pelo que se refere á Índia o
doutor, depois tio muitas investigações,
encontrou uni livro antigo, cujas narra-
tivas concordam com as relações feitas
pela somnambula.

Esta, além d'isso, so expressa durante
o somno em árabe e em sanskrito, do-
monsfrando verdadeiro conhecimento de
ambas as línguas; o está comprovado, porlodosos antecedentes,que a mulher nunca
se encontrou em condições de aprender
om ..ii outro idioma.

0 Dr. Klournoy, com prudência dever-
dadeiro sábio, não dá conclusão alguma,
limitando-se a expor no seu citado livro
o resultado das suas detidas observações
durante três annos. deixando entrever a
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do queixo e, dividindo-se pelo meio, forma
mais ou menos a figura de um forcado.

« Seus olhos são brilhantes, claros e
serenos.

« FJle censura com rnagestade ex-
horta com braudura; (píer fale, querobre, fa:l-o com elegância o com gravi-dade. Nunca o viram rir ; tòm-n'o, po-réu), visto chorar muitas vezes.

« E' muito sóbrio, muito modesto e
muito casto. Emfim é um homem que,
por sua belleza e porfeições, excede os
outros filhos do^ homens.»

PUBLICAÇÕES
O nosso confrade Frederico Jofrei

acaba de publicar, cm ligeira brochura
de 24 paginas, a Hiographia de Sun-
io Antônio de Paãita, tendo paraisso se soecorrido dos dados oflerecidos
por vários com montadores e biographos
da Igreja acerca da existência tão breve
e tão brilhante do grande missionário,
acompanhando a narrativa dos factos
maravilhosos, que a assignalaram, de ju-diciosas apreciações quanto á sua expli-

cação em face das leis reveladas pelanossa doutrina.
Gratos á obsequiosa oflerta do exem-

plar com que fornos distinguidos, recom-
mondamos a leitura da interessante, bro-
chura a todos quantos desejem ediflclr o
seu espirito, instruindo-se e meditando
sobre exemplos como os da vida daquelle
benemérito apóstolo do amor e da fra-
ternidade.

Ao nosso collega O Fui um solicitamos
venia para em nossas colam nas reprodu-
zir a seguinte noticia que, sob a epigrá-
phe Um viajante do planeta Marte,
por sua vez o collega transcreveu dA

tão estranho caso de
dupla personalidade, e submettendo os
factos ao estudo o critica dos psycholo-
gos, para que façam as declucçõès a quese prestam taes phenomenos. •>

26 de maio.No Bdnner of Light, de
lemos o que segue :

Entre os Srs. John Cope Shorbroke o
<loorge Waynyard, ofliciaes de 33a regi-
mento,quando se achava este no Canadá,
deu-se o seguinte facto :

Uma tarde, como elles costumavam,
achavam-se lendo em uma pequena sala,
contigua ao quarto de dormir de Way-
nyàrd, quando Sherbroke, erguendo os
olhos, viu, á porta da sala que dava para
o corredor, um homem que lhe era
completamente estranho. Perguntou a
Waynyard se conhecia o intruso, o
Waynyard, olhando, ficou pallido como
um cadáver, e sem poder falar.

Vendo isso, Sherbroke levantou-se*
para ir ter com o visitante, mas osfe cru-
zou lentamente a salae entrou no quarto
onliguo. Tornando a si, Waynyard fera-

ar,— confundir-se com a nuvem — em
vez de permanecer massiça sobre uma
base qualquer ».

( Nas incarnações suecessivas que se-
guem a vossa, o corpo perde, pouco a
pouco, uma parte"da sua densidade, tor-
na-se cada vez mais aerifúgo-, os pés iánão estão chumbados ao solo ; a posiçãojá não exige um igual equilíbrio ; as re-
gioos oecupadas por esses diversos pia-netas são envolvidas por uma atino-
sphera em relação com as necessidades
da natureza; e, do mesmo modo que a
água do mar sustem mais facilmente o
corpo que so lhe confia, assim também o
ar dessas regiões tem um peso superior
aos corpos dos mortaes que as habitam.»

« A queda do Maria foi pouco grave,mesmo tendo em consideração a elevação
que, infaUida, ella adquirira até ahi;
tão pouco grave que vós não poderieisver n ella o caracter de falta, mesmo a
mais leve; mas muito é pedido aquelles
a quem muito se tem dado.»

« Maria foi incarnada em uma dessas
ferras abençoadas com que acalentais as
vossas esperanças; certamente, para vós,
pobres e míseras creaturas, seria isso
uma recompensa, invejável, em cujo sen-
tido deveis fazer todos os vossos' esfor-
ços.»

« Para Maria, esta incarnação foi uma
punição, porque ella deixava coisa me-
lhor.»

« Para, vos manter as comparações
humanas: vede um homem a quem, de-
pois de ter vivido ua mais abjecta mi-
seria, uma herança cabe por sorte; chega
a viver de uma renda sulliciento para

telligencias limitadas não podem d'ella
ter uma idéa, — cuja extensão nem
mesmo as dos espíritos superiores podemcomprehènder,—que uma multidão in-
numeravel de puros espíritos admiram
e trabalham por adquirir atravez das
eternidades,— 0 próprio Jesus, quandodesceu para vós, posto que typo de amor e
de scieneia, estudava ainda, estuda
mesmo agora, porque o progresso é o
alvo unico do espirito ; e sò Deus, rope-
timol-o, pode dizer -.Não ireimais longe,
porque, só, de toda a eternidade, attin-
giu o supremo limite.»

«Não prejulgueis d'ahi que Jesus te-
nha tido, nessa época, ou possa ter
quaesquer provações, não ; elle era e é
infallido e infáílivel^ como estando em
relação directa e constante com Deus,
permittindo-lhe a sua pureza perfeitaaproximar-se do centro de toda a pu-reza ; ora e é o seu verbo junto de
vós, chamado Deus relativamente a
vós, no sentido de que era e é, por e
para — seu Deus e vosso Deus,—seu
pae e vosso pae, o vosso senhor, paranos servirmos de uma expressão humana,
o seu vice-rei, o vosso rei, como espirito
protector e governador do vosso planeta.»«Elle tinha, como tem sempre, o amor
do progresso ; trabalha incessantemente
para adquirir conhecimentos novos no
livro do infinito ; porque só Deus nada
tem que aprender.»

«Jesus, puro espirito, infailido e in-
fallivel quando o vosso planeta lhe foi
confiado, progrediu em scieneia, fazendo
progredir a vossa ferra ; e a sua marcha
ascendente tem estado em relação com an,„   »uv..mn.un; m-iii us . i u em roíacaocom alhe proporcionar as doçuras razoáveis da I vossa, porque Deus dá cada vez u, ii aexmenem;esta „o cumulo da felicidade., ; scieneia ao espirito, por „,aV aVi tado« Aqueile ao contrario, que foi em- que seja, em recompensa dos progressosbalado em leito dourado, cujos caprichos ; que o seu amor e a sua de ma o'^ a omforam todos satisfeitos, que não tinha ' realizar ; para o espirito se Ia óum desejo que nao osso atendido e que ; o seu progresso pessoal stá'' 1 aòve de repente abater o supporte om o ; com os progressos que elle faz r-alizm •

qual julgava sempre permanecer, que ,' seus irimlo* »compromette o perde uma parte do sua ! ((0 amor e a dedicação de Jesus for-~ ""?..;TI 
f »_£?*» na,„,„, e tornam aipda os sou^o^s

dou :
E' meu pae.Nâo pode ser, disse Sherbroke;

vamos ver.
Dirigiram-se para o quarto, mas não

encontraram ahi o visitante, apezar de
não ter esse quarto outra sabida alem
d'aquella, pela qual este entrara.

A narração desse facto produziu üma
impressão profunda entre os cfliciaesí do
regimento, á vista do caracter serio idos
narradores, impressão que ainda creáceu
quando souberam quo, á mesma hora do
dia em questão, o pae do capitão Way-
nyard havia fallecido.

.1. B. KOUSTAING

nte-Folha do Poro, de Lisboa, e cujo
resse é indiscutível :

« 0 Dr. Elournoy, professor da faeul-
dade de sciencias de Genebra, acaba de
publicar um livro curiosissimo, o (piai
contem as observações feitas, durante
três annos, em uma mulher de 30 annos
de idade, empregada no commercio e de
irreprehensivel moralidade.

Essa mulher está sujeita a freqüentes
accessos de somnambulismo, durante os
quaes refere uma larga serie de aventu-
ras que lhe suecederam nas suas anterio-
res existências: no planeta Marte, na In-'ha e na França; no tempo de Maria An-tonietá.

Em estado de vigília, isto é, passado oaccesso de somnambulismo, a mulhernao se lembra de coisa alguma, e entre-
ga-se as suas oecupações com escrupulosa
regularidade ; porem, emquanto dorme
podem interrogal-a livremente acercados suecessos oceorridos durante cada umdos períodos das suas anteriores exís-tencias.

A seriedade e tino das respostas fezsuppôr ao Dr. Floumoy que se tratavado alguma intrujice,-ou, por outra, quealguém suggerira á mulher esses conhe-

QUATRO BFMLHOS
Explicados em espirito e verdade pelos

evangelistas assistidos pelos apóstolos.
Evangelhos segundo MaIheus, Marcos, o Lucas

REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA
«E* o espirito que vivijica ; a

carne «le na.Ia serve :
as palavras qne vos digo são

espirito e. vida.»
(.loão, VI, v. 04).

«A lettrá mata, e o espirito vi-
viviliea.»

(Paulo, '2* epistòla aos Corinthios, íí. IJI v. 6.)
GÉNEA.LOGIA DE JESUS ( aos olhos dos

homens)

(Continuação)
« Se desejais, relativamente a esses

corpos fluidicos nos planetas elevados,
uma comparação em relação com uma . -, ............ ,..„„. ,m.hiHm, um.
matéria que, sob os vossos olhos, possa progredindo semjire na natureza uni
mudar do natureza, posto que todas as rersal (mas isto se eleva ainda dema

çorametteu uma falta, e que o que perdeu, perdeu-o por sua própria culpa; —
repetimos: toda comparação entre as
coisas terrestres e as coisas celestes é
impossível; eomprchendei, pois, o sen-
lido e não a letiva do que acabamos de
vos dizer.»

« Maria, purificada por essa incarna-
ção, continuou, sem mais fal li r, a via
simples e recta do progresso, quo pro-segue ainda, porque ainda não chegou
ao fastigio, isto é, á perfeição sideral;
mas, se ainda nâo é puro espirito, as
suas incarnações presentes (empregamos
esta palavra material para vos fazer
comprehènder o seu estado perispiri tico)
estão de tal modo acima de vossas intel-
ligencias que d'ellasnãopodeis fazer idéa.»

«José, que fallira mais gravemente,
teve primeiro muitas incarnações em a
vossa terra, depois tinha-se purificado
já por incarnações suecessivas cm mun-
dos cada vez mais elevados, quando se
incarnou, em missão, para assistir Jesus
em sua missão terrestre, o sua elevação
é actuaimente grande,- é espirito supe-
rior, mas menos elevado, em scieneia,
que Maria.»

« Maria e José são, um e outro, espi-
ritos inferiores, bem inferiores a Jesus.»

« Espíritos perfeitos moral e intelle-
ctualmento em relação a vós, rclali-
vãmente ao vosso planeta, têm, jávol-o dissemos, de progredir muito em
scienciti universal, para chegar á per-feição sideral; terão, depois de lá terem
chegado, quando, assim, forem purosespíritos, de progredir sempre n'essa
scieneia, cujo fastigio o espirito, seja
quul fôr, jamais pode attiugir, tudo

mais ardentes para vos trazer aonde de
veis vir : a perfeição, quando, sabida, em
sua formação, do estado incandescente
dos fluidos impuros, chegada progressi-vãmente ao período material, pelas pha-ses suecessivas das revoluções planetárias,a vossa terra, depois de ter passado pe-las phases de revoluções novas, do estado
material a estados novos, cada vez menos
niateriaes, depois fluidicos, tiver attin-
gido o seu grau fluidico puro.»«Então o próprio Jesus,— o de pureza
perfeita e irnmaculada na época em que
presidiu á formação do vosso globo, o de
ha dezoito séculos, será superior em sei-
encia ao que era por occasião de sua de-
dicaçâo por vós.»

« Tudo o que tem sido, é e será em
todos os reinos sobre o vosso planetatem seguido, segue e seguirá a marcha
ascendente o progressiva na via do pro-
gresso, physico, moral e intellectual, sob
a acção spirita, segundo as leis mate-
riáes e immutaveis que Deus estabeleceu
de toda a eternidade.»

«Mas n'essa grande obra de purifica-
ção do vosso planeta e de sua humani-
dade, nos tempos preditos da regenera-
ração e de sua realização, em que vossa
terra não deverá ser mais do que a
mansão de bons espíritos, — o joio será
sei-arado do bom grão. Os espíritos quetiverem ficado obstinadamente culpados,
ou rebeldes, serão afastados e repellidos
para os planetas inferiores, onde terão
que expiar, durante longos séculos a

comparações entre as coisas da vossa
terra e as dos mundos mais elevados
sejam defeituosas, compararemos o corpo
humano do vosso planeta á água com-
pacta aos vossos olhos, k o corpo, hu-
mano também, de certos outros planetas
ao vapor : é sempre água, rnas checada

siado acima de vossa intelligencia cir
cumscripta, para poder ser comprehen-
si vel).»

«Jesus, cuja pureza perfeita e imma-
culada se perde na noite das eternidades,—a maior essência espiritual depois de
Deus, mas não a única,— cuja scieneia éao estado quo lne permitte elevar-se no | tamanha, tão grande que as vossas in

sua obstinação no mal, a sua cegueira
voluntária.»

«Maria e José, como nós todos, assis-
tem sempre Jesus em sua missão,' paravos auxiliar, sob a sua acção, a cum-
prirdes os vossos destinos.»

«Deveis comprehènder : quando esti-
verdes perto de attiugir a perfeição, os
espíritos que compunham o grupo queassistiu Jesus em sua missão terrestre
terão attingido a perfeição sideral, te-
rão tomado logar entre os puros espi-
ritos.,»

(Continua.)
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Seria inútil, aos conceitos externados
pelo Mestre acerca da necessidade de uni-
ficação da familia spirita, os quaes re-
produzimos n'estas columnas, no final do
nosso primeiro artigo,accrescentar quaes-
quer considerações de molde a assegu-
rar-lhes uma autoridade á que é suffl-
ciente a sua origem, a nosso ver, fora
de contestação. Se pelo fructo se conhece
a arvore, segundo a palavra do Evánge-
lho, ha n'aquéllés conceitos uma eleva-
ção de vistas, um critério e uma intuição
nítida da verdade, no que se refere aos
pontos arguidos, que excluem toda du-
vida quanto á authenticidade das commu-
nic ições attribuidas ao Mestre e que a
Sociedade Spirita Fraternidade, em boa
hora, se lembrou de fixar em impresso e
divulgar, como tivemos occasião de as-
signalar. Ao demais, o Mestre apontou
factos—a ausência de disciplina e de me-
thodo no estudo, a predominância de pai-
xoes e de sentimentos de discórdia—que
ainda por desgraça subsistem, e indicou
para .esses tristes males o remédio saiu-
tar. Ninguém dirá que elle mentiu no
diagnostico, como ninguém —nos parece
— se lembraria de atacar a justeza da
therapeutica moral por elle suggerida.
Colloquemos, por conseguinte, íóra de
duvida a authenticidade das suas recorri-
mendações e, acceita esta preliminar,
abordemos mais detidamente a questão o
vejamos como é possível realizar prati-
camente as suas vistas, no sentido de
promover a união dos spiritas e a unifor-
mização dos seus trabalhos.

Assignalemos antes de tudo uma curiosa
analogia que oceorre entre o spiritismo
nascente, nos nossos tempos, e o chris-
tianismo no seu periodo inicial, dopois
do regresso do Divino Mestre ás regiões
superiores,de onde baixara por um pouco,
para transmittir pessoalmente ao mundo
os seus ensinos, tão altos como os seus
exemplos.

Então, como agora, os christãos se
reuniam em pequenas assembléas, sob a
presidência de um bispo, como o fazem os
directores de sociedades spiritas, para es-
tudar e commentar a palavra divina, á
luz da inspiração,graças ao concurso dos
médiuns, ou prophetas, então assim de-
nominádos, e alem da autoridade de taes
bispos, restricta ás assembléas a que pre-
sidiam e em que não exerciam mais que
a predominância compatível com as suas
limitadas funeções, não havia senão uma
autoridade suprema universalmente reco-
nhecida pelo mundo christão recemnas-
cido : eram os textos evangélicos, que
circulavam em copias manuscriptas,como

as credenciaes dá boa nova. A hierarchia
sacerdotal veiu depois.

Foi a igreja de Roma que, julgando
insuficiente esse laço puramente espiri-
tual para vincular a christandade e asse-
gurar ao predomínio,com que não tardou
a sonhar, no seio das sociedades políticas,
antes que religiosas, a necessária uni-
dade, como garantia do seu poder, veiu
a concentrar mais tarde em suas mãos a
supremacia absoluta do novo ensino, che-
gando a banir por completo, sob a decru-
tação de penas excommunhaforias, a
communicação com o mundo invisível,
sobretudo depois que esse meio, tão larga
e geralmente usado pelos primeiros chris-
tãos, se tornou uma fonte de antago-
nismos flagrantes com as suas vistas cada
vez mais volvidas para os interesses ma-
teriaes do mundo, em que deliberara as-
sentar o seu domínio (1).

Data d'ahi o crepúsculo em que a idéa
christã devia mergulhar, para, atravéz
das perseguições de que foi alvo, pas-
sando por aquelle sombrio cataclysmo.coni
que a idade media entenebreceu a Insto-
ria, e por todas as vicissitudes que a Ues-
figuraram, graças á oppressão eáinfluen-
cia clericaes, vir resurgir somente deze-
nove séculos depois, mais viva, sem du-
vida, mais verdadeira e mais consoladora
do que nunca. Tal é o poder, a vitalidade
latente e indestructivel da verdade que
Deus envia ao mundo, na medida e se-
gundo as necessidades de cada época.

Entretanto, diga-se em bem da justiça,
foi graças ao poder de organização de
que então dispunha.que a igreja conseguiu
poupar ao ensino, de que por pouco
tempo foi depositaria, o naufrágio a que
por urn momento esteve exposto pela in-
vasão dos bárbaros do norte. Não fosse
a disciplina, o espirito de cohesão, que
conseguira imprimir ás suas fileiras,como
um redueto inexpugnável do pensamento
christão, e é provável que a massa, leu-
lamente invasora por muito tempo, mas
por fim abertamente hostil, impregnada
de idéas retrogradas, viesse a suflbear a
idéa nascente, em logar do ser por ella
assimilada, como aconteceu.

Se, todavia, o momento histórico justi-
íica a utilidade da organização eccle-
siastica, tal como então já existia — e
isso é positivamente um argumento em
favor da necessidade da união, como ele-
mento de força — essa organização, hie-
rarchica e autoritária, assente sobre um
exclusivo privilegio de casta, lavrou a
sua própria condemnação pelas ambições
a que deu pasto, sobretudo pelos proces-
sos de que lançou mão para se manter,
renegando o legado de que surgira a

(l)Pnrn maiores detalhes ler a obra de Léon
oiiíh, Cliri.ilianismo c Spirilismtí, no prelo.

igreja, o que imporia haver renegado a
sua própria origem. Opprimindo a razão
e a consciência humanas, recusando-lhes
os foros de liberdade sobre que devia cs-
tèiar o seu poder, se, para dominar no
mundo, pelo reino d'esse próprio mundo,
que não ê o de Jesus, não tivesse neces-
sidade de conservar os espíritos na trova
da ignorância, a igreja prepara ha deze-
seis séculos a sua ruina, tanto mais acce-
lerada quanto mais as conquistas. da
sciencia, ilhuninando o pensamento hu-
mano, o vão dia a dia afastando dos
velhos ideaes terroristas , condernnados
fatalmente a perecer.

A igreja de Roma, a infiel; que não
vive ainda senão pelo que n'ella resta de
espirito evangélico, corno um Brilhante
ouropel com que se atavia para attrahir
as almas yacillantes, passará, como pas-
sam todas as creações humanas edifi-
cadas sobre a areia, e d'òlla e das suas
atrocidades, praticadas em nome do di-
vino Nazareno e á sombra da sua dou-
trina de paz e de fraternidade, não ficará
senão, no registro implacável da, historia,
a sombria trartiçfíu, CÓRio uin -íVeSfee»
pesadelos dos maus dias, há vida da hu-
mani dade.

Pasmará a igreja. Mas a doutrina dG
Jesus, essa ficará de pé, para edificação
dos séculos e felicidade do gênero hu-
mano,sobranceira a todas as vicissitudes,
a todas as maldadcs das creaturas que a
pretendem ou tenham pretendido desvir-
tuar, apropriando-a ás suas paixões,
ephemeras como o próprio mundo que as
inspira. Desfigurada, prostituída por uma
epoca de corrupção, pode ella jazer
adormecida longos séculos, como acon-
teceu, mas Aquelle que a tirou de seu
seio e a personificou em Ioda a sua gran-
deza magesfosa o sublime, velando do
alto dos esplenloros celestes pelo seu
legado, no dia em que lho parece oppor-
tuno fazel-a emergir da sombra, envia
adiante de si os mensageiros encarre-
gadps de a distribuir pelos corações aflli-
ctosj pelos espíritos sequiosos de luz e
de verdade.

E' o que es lá acontecendo. Apagado
pelo vendaval das ambições o pharol que,
ha mil e novecentos annos, accendera
nos valles da Judéa o atravéz das ruas
humildes de Jerusalém, para o ostentar
em todo o esplendor no alto do Golgo-
tha, na apotheose extraordinária do
martyrio, o Divino Mestre volve nova-
mente o compassivo olhar sobre a huma-
nidade, n'este fim de século tão traba-
lhado de duvidas e desesperanças, e, pela
voz dos invisíveis, manda restabelecer os
seus ensinos, restituir ao ideal christão
a pureza consoladora è original dos pri-
mitivos tempos.

Por isso vemos essa flagrante analogia
entre a phase inicial,com que abriu o pri-
meiro século christão, eo periodo actual
de renovação do ideal periclitante, apenas
mais esclarecido e completado, segundo
as necessidades do tempo e a capacidade
humana.

Hoje, como então, os christãos se r>
unem em assembléas presididas por um
d'elles, e ahi se entregam ás mesmas
praticas e á mesma meditação dos livros
santos. Então, como agora, muitos eram
os grupos, multiplicando-se e estendem-
do-se do oriente ao oceidente, á propor-
ção que a idéa caminhava, mas um
único era o pensamento que os guiava :
transmittir a boa nova ás multidões.

Será isso, entretanto, o que fazem
realmente osnovo-éspiritualistas? Agindo
em círculos dispersos, obedecerão elles
á inspiração de um mesmo pensamento ?
Se assim fosse, a união spirita, essa união
espiritual tão necessária á marcha da
doutrina, seria um facto consummado e
nem estes artigos teriam a menor razão
de ser.

iVIas Uirellzuienu; assim nãu acontece
Homens, fracos, expostos ás investidas
sorrateiras das paixões, lanto mais peri-
gosas quanto se dissimulam no foro das
consciências pouco vigilantes — e é a
maioria — os spiritas facilmente se têm
deixado abandonar ás suggestões do or-
gulho, causa e origem de todos os inales
que nos aliligem, e, se fazem ruido em
torno da doutrina, não raro pelo prurido
do ostentação, não é senão para offerecer
o espectaculo da intolerância e dadiscor-
dia, contribuindo prematuramente para
o descrédito do ideal que tão pouco revê-
Iam comprehender, e assumindo uma tre-
menda responsabilidade com essa obra,
cujos fruetos, no dizer do Mestre, «são
espinhos para lhes dilacerar a alma.»

Não precisamos sahir d'esta capital,
para observar os desastrosos éffeitos
d'essa desorientação que. ameaça os pri-
moiros dias da revelação nascente"; mas,
se aqui, onde os mais denodados e eme-
ritos combatentes têm offerecido os es-
forços da sua dedicação á causa spirita,
prestigiando-a com o seu merecimento in-
tellectual o o seu valor moral, que lhes
asseguravam condições de orientação
jamais obedecida, campeia a indisciplina,
e esse espirito dispersivo que fracciona ÒS
combatentes impede, nãò já a unidade de
associação, mas a uniformidade de acção e
de vistas, é fácil imaginar quo lá fora,
disseminados por esto vasto território da
nossa pátria, mais frouxos se tornem os
laços da solidariedade entre os spiritas e
mais diííieil seja a sua constituição ho..
mogener*. em uma única familia.

Entretanto só uma virtude bastaria
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para poupar ao spiritismo a somma de

maíeâ que lhe provém (Vossa ausência
de unidade nas fileiras militantes, e essa

virtude é a humildade. Porque só 0
orgulho, que se lhe oppõe, é (pie dá
logar a ('.-.ve phenomeno bizarro, occur-
rente, aliás, não só a respeito do spiritis-
mo, mas com todas as concepções que
têm transitado pelo espirito humano,—
de, em lógarde se submetterem os iiidi-
viduos ás prescripções da própria dou-
trina, a adaptarem, ao contrario, ás
suas tendências, ás sutis aspirações, ás |
suas vistas pessoaes. D'ahi ;t adulteração j
dos seus princípios, das suas praticas e ;
ate mesmo o desvio do seu objcctivo es- ;
sencial, produzindo essa hei rogenoida- ;
de quo se observa nasassociações spiritas, 1
cada uma com a sua orientação, com o
seu programma de trabalhos, em que J
se pode algumas vezes observar a ado- |
pçáo de praticas idolatras, taes como as ;
ensina e exemplifica o romanismo. De
uma sociedade sabemos quo tom om sua
sala de sessões uni oratório guarnecido
de imagens, dos mesmos idolos consa-
grados pela igreja, e cujo director inicia
os seus trabalhos, fazendo uma cruz no
ar, em nome o do Padre, do Filho e do
Espirito Santo» !

D'.essa aberração, que ó um grosseiro
desvirtuanieiito do espirito dos novos
ensinos,remontando atravez das variadas
nuanças que caracterizam cada grupo,
conforme as tendências pessoaes dos seus
directores, vamos chegar aos partidários
de uma espécie de ultra-liberalismo dou-
trinario, extremo opposto aquelle, e
cujo horror ao que convencionaram do-
nominar õ «mysticismo» vai ao ponto de
proclamar o spiritismo exclusivamente
uma sciencia, para o que já chegaram,
no uesvairaaiento do seu orgulho, a fun-
dar uma academia, que om boa hora
fracassou. Tal é o destino das obras que
a paixão produz e que não procuram as
inspirações chi lei superior.

E' no meio d'esse amálgama de vistas
divergentes e contra as tendências hostis
que dividem os grupos, que a Federação
vem levantar a sua voz, n'uua appello
fraterno a todos os seus irmãos. A união
dos spiritas se impõe como uma neces-
sidade mais do que nunca imperiosa e

palpitante. Os tempos são chegados, o a
gravidade do momento, em que vão ser
travados os combates definitivos pela vi-
ctoria das novas cruzadas, exige a arre-
gimentação das forças dispersas, que se
multiplicam tolos os dias, mas sem o
laço de uma cohesão e disciplina indis-
pensaveis á sua marcha.

Em que sentido, entretanto, se deve
promover esse trabalho-de organização ?
Convirá centralizar a direcção da pro-
paganda, imprimir-lho um cunlio auto-
ritario, por assim dizer, propriamente
humano, creando uma espécie de hierar-

' chia no novo apostolado, ou a oxem-
plo*dos prhneiros;christàos, bastará que
um laço espiritual, a identidade de um
objectivo cominuin, harmonizo as nossas
vistas e assegure ao movimento renova-
dor a homogeneidade o o espirito cohe-
sivo que sejam a garantia da sua força c
a segurança do seu triumpho ? j

E' o que examinaremos subsequente-
mente.

.

BEZERRA DE MENEZES
O [mlr.mori.o para a familia

Vai echóándo nos amorosos corações
o appello que d'es tas columnas endereça-
mosaos nossos irmãos em crença,em favor
da familia do nosso querido chefo Dr. Bo-
zorra de Menezes,e cabe hoje a menção ao
«Grupo Spirita Caridade, Discípulos de
Antônio de Padua». em cujo seio, e sob
proposta do nosso antigo e dedicado con-
frade Mariano José Machado Filho, foi
votado odonativo de que passamos a dar
conta o cuja importância nos foi entregue.

Abençoados os que assim conipreheii-
dem a fraternidade e praticam os divinos
preceitos !

Inscrevamos, pois :
Grupo Spirita Caridade Dis-

ei pulos de Antônio de Pa-
(lua 50?000

Quantia publicada  2-15*000

205Í-000

NOTICIAS
Appareceu na Rússia, diz o Lighl of

Trulh, um novo médium, chamado Sam-
hor, cuja potência iguala a de Eusapia
Paladino. Os phenonienos que elle pro-
duz consistem em pancadas, movimentos
de objectos sem contacto, ruidos e vozes,
apparições luminosas, escrip a directa,
inaterializações, etc.

Sambor está disposto a submol ter-se a
todas as concliçò.s que lhe imponham
para a verificação scientiíica dos pheno-
menos.

Damos as boas vindas ao collega A
Iniciaçãq, «revista de sciencia occulta»
que, sob a direcção do illüstre esoterista
professor Faustino Ribeiro Júnior, acaba
de vir á luz n'esta capital o cujo primeiro
numero, datado de 5 d'os te mez, temos
sobre a noesa ie°sa.

Impresso cm grande formato e dispon-
do do opulenta collaboraçào sobre os
mais variados ramos dos conhecimentos
humanos em que so decompõe a sciencia
occulta, o collega tom ahi os elementos
de longevidade que lhe auguramos e a quo
não faltará de certo o concurso dos intel-
loctuacs, em cujos círculos começa entre
nós a incrementar-se o gosto pelos es-
tudos esotéricos.

A titulo de informação acerescentare-
mos ainda que a sua publicação será tri-
mensal, achando-se installada a sua re-
dacção á rua Conde do Bomfim ir. 89.

Na Revue Scienlifique et Mor ale du
Spiritisme lê-se O seguinte :

No 4.° congresso francez de medicina,
reunido em Montpollier, o prof.Bernheim
pronunciou um discurso, no qual, depois
de falar de medicina, de enfermidades e
de regimen, aborda o th mia da Influencia
psychiea sobre os estados pathologicos.
Diz elle que o homem é um ser vivente,
dotado de faculdades psychicas, e que,
assim como o espirito influo na vida nor-
mal, deve.influir também nas enfermida-
des. E acerescenta: «O desconhecimento
do elemento psychico na enfermidade é
uma origem do erros para o medico e de
perigos parti o doente.

«A influencia do moral sobre o physico
é conhecida, é explorada, desd.5 que o
mundo existe ; e em todos os tempos foi
praticada a medicina suggesfiva associa-
da ás manobras grosseiras e supersticio-
sas da teurgia... Custou a libertar-se do
oceultismo e, ás vezes, torna a cahir n'el-
le, mas tende a estabelecer que todos os
phenomenos chamados hypnoticos exis-
tem sem manobras especiaes, sem ma-
gnetismo, sem hypnolismo, sem somno,
com a funeção de .ma faculdade physio-
lógica do cérebro : a suggesfibilidade.»

Sob a epigraphe Grupo Spirita do
Serrilo (Brazil), o nosso collega Le
lprogrès Spirile, de Paris, em sua sec-
ção «Echos e Noticias», teve a bondado
de externar os seguintes amáveis con-
coitos, quo temos prazer em reliectir
íTesta^ columnas :

« Recebemos dos nossos irmãos em
crença, do Brazil, uma carta amável, nos
informando de que o grupo do Serrito,
fundado em ISSO, em Curityba, se re-
constituiu no dia 1" de outubro de 1809.

« Esse importante grupo se propõe o
estudo e a propaganda da doulrimt spi-
rita, possuo unia bibliotheca á disposição
de todos os seus membros, o estamos con-
vencidos de que prestará reaes serviços
ao spiritismo.

« Os nossos irmãos do Brazil são, em
geral, fieis kardecistas, cheios do dedi-
cação pela nossa causa. Não precisamos
lhes dizer : — animo ! — mas lhes au-
guramos de tido o coração pleno sue-
cesso.»

gadores christãos têm de abaixar a cabeça
diante dos nobres e desinteressados ri;-
presentuntes do pensamento hindu.»

Sob a epigraphe O missionário le-
mos o seguinte no Progressive Thinker
de 9 de junho :

«Por quasi um século têm as igrejas
americanas empregado os mais decididos
esforços para converter os gentios de
terras estrangeiras; o desde quo o mallo-
grado Adomram JtuDon o sua devotada
consorte se sacrificaram na Índia, o hin-
du se tem tornado o principal objecto dos
cuidados dos nossos missionários. A an-
tiguida.de da civilização do Indostão, sua
esplendida lítteratura, seus conliecimen-
tos da sabedoria occulta, a siniilitude da
raça em suas remotas relações na grau-
de familia aryana, fazem ti sua conver-
são ao christianismo digna do todos os
esforços. Com o fim de ganhar sympa-
th ias á empreza e adquirir fundos para a
sua realização, pintam-nos os hindus
como grosseiros idolatras, so atirando
sob as rodas do carro de Juggernaur,
queimando as mulheres, nos funeraes de
seus maridos, o lançando seus filhinhos
aos crocodilos do Ganges.

Uma informação mais real soria colhi-
da da comparação das religiões, que
concorreram ao Congresso Religioso da
Exposição Colombiana, tornando evidente
que, se um dos dois pãizes devia enviar
missão ao outro, era da índia que ellas
nos deviam vir.

Isto ficou patente na oração pronun-
ciada em Boston pelo notável pregador
hindu, Bipin ChandraPai.

«Vivi na Inglaterra, disse ello, tenho
viajado pela America, e nunca, quer em
Picadilly, quer em Chiacgo, lamentei ser
um gontio. Os christãos são práticos em
so apossar das terras dos outros povos,
mas nós o somos mais no que se refere
ao espiritual. Nós ensinamos a brandura
pelo exemplo. Quando um mendigo nos
pede pão, nós nao chamamos pelo agente
de segurança para prendei o. E' assim
também que amansamosos animaes. En-
sinamos os nossos filhos pequenos a dar
parte de seu alimento aos corvos e outras
aves, e a não tomar esse alimento
antes que estus o tenham feito. Isso não
é idolatria, vem dos nossos maiores, que
eram civilizados. Um outro bárbaro cos-
tume nosso consiste em que um homem,
antes de sentar-se á mesa para fazer a
sua refeição, vá ver se ha na rua alguém
que não tenha o que comor, afim de vir
partilhar do seu repasto. O pobre entre
nós pode sem receio chegar-se ao rico para
pedir-lhe aquillo do que precisa.»

Que essas palavras exprimem uma ver-
dade, ninguém o poderá negar*. O povo
hindu evoluiu o continua a manter uma
religião pura e espiritual ; e n'esse sen-
tido nada elle tem a aprender dos missio-
nares christãos.

0 intenso egoismo, a ambiciosa ava-
reza no negocio, a oppressão sem con-
sciencia do fraco pelo forte, o ei: prego
dos conhecimentos na subjugação dos
ignorantes, qualificativos dos oceideh-
taes, não têm entrada no systema de mo-
ral da gonlilidado do Oriente, e os pre-

Osjórnaos do Berlim contam que a Ü-
i fura do Christo cóllocada no alto do zim-
I borio d'essa capital veiu abaixo o despe-
í daçou-se no sqjo. A população assustada

considera o facto como um mau prestigio,
como um aviso de desgraça.

Contando o acontecido diz o Zeitschr.
f Spirii :

«O Christo não quer ser uma simples
figura exposta á curiosidade publica no
alto da casa de Deus, mas quer ter o seu
logar no coração dos homens.))

Sim, diremos nós ; foi para poder fa-
lar á monte inculta dos bárbaros da Gor-
mania que o calholicismio teve necessi-
dade de divinizar Jesus e apresentar sua
figura material á adoração dos fieis; hoje,
porem, quo os filhos dos bárbaro; já não
são bárbaros, (pie o homem já conheço
a posição de Jesus Christo em relação a
Deus eá nossa humanidade, e já pode
prestar a Deus a adoração òiri espirito é
verdade o ao seu enviado o tributo do
amor e respeito quo lhe é devido, é na
própria capital da Allemanha que o idolo
tomba e clésapparece.

COLLABORAÇÀO
P nosso dedicado confrade marechal

Ewerton Quadros que, avançad) em an-
nos e, não raro, enfermo, é um exemplo
vivo do amor ao estudo e ao trabalho,
oílerecendo assim um salutar exemplo a
tantos moços indolentes ou rofraciarios,
nos enviou tis seguintes judiciosas linhas
a propósito do escriplo do um philosopho
publicista,relativamente á origem do tra-
balho, do qual publicámos um extrato em
nossa edição de 1 do junho :

A evolução do trabalho
Sob esta epigraphe o Sr. Rouxel pu-

blicou no Journal dJlggicne, de 30 de
novembro, um importante artigo, no
qual se 16 o seguinte iComo, de um
passatempo que foi no começo, se tornou
o trabalho uma pena, como o éVctual-
mente ? Por que mysterio o liberal tor-
nou-seservib) ? E' a questão, a quo elle
responde do seguinte modo :

«O trabalho é um prazer sob as con-
dições seguintes : 1\ que seja livre, isto
é, que possa ser emprehendido, deixado e
recomeçado á vontade ; 2\ que seja mo-
derado, proporcionado ás forças e ás ca-
pacidades do individuo ; 3\ que seja
produetivo para aquelle que o executa,
isto é, que attinja o fim creador que o ca-
ractoriza.»

Admittindo com o autor a neces-
sidade do concurso d'essas condições para
que, em vez do uma pena, o trabalho seja
para o homem um passatempo agradável,
estamos longe de concordar com elle na
sua idéa de quo taes condições so tenham
dado no começo de sua evolução Ha ter-
ra. Cremos autos que ellas caracterizarão
o ultimo e não o primeiro termo daserio.
E' para chegarmos ao estabelecimento
do trabalho nobre, independente e livre
que hoje nos esforçamos. E' no futuro e
não no passado que devemos collocar essa
era de paz e felicidade.

Nos começos da humanidade, tendo
em vista a grosseria do homem, seu pou-
co desenvolvimento iutellectual e moral,
suas acanhadas idéas de direito, de dever
o de justiça, seus poucos recursos paraluetar com as intempéries cos rigores da
natureza bruta, o trabalho não podiadeixar do ser muito penoso, e o homem
era forçado a empreliondel-o sem descan-
co, sob pena do solo agreste nhgar-íhé o.s
parcos .alimentos quo em taes condições
lhe podia fornecer.

A escravidão reinou sempre nesses
tempos já tão distantes; sempre o mais
forte impoz ao mais fraco a tarefa do
trabalhar para elle, sem a garantia de
não achar um ainda mais forte, que lhe
viesse arrebatar o frueto do que elle co-



•--r
¦.'

REFORMADOR ~ 1900 - Julho 15
«¦MMMaBWagBMBBMMMagMMM^

lhera regado com o suor dos por elle es-
cravizados.

Não; corno tudo no mundo, a evolução
do trabalho caminha do pcor para o
melhor.

O homem de boje nada mais é que uma
nova incarnaçáo do passado, que cada
vez mais so vai melhorando, expellindo
de si os sentimentos maus que outrora
o dominaram.

As fadigas, as penas que acompanham
o trabalho, são o meio correccional que
Dous emprega pára abatera rebeldia de
seus filhos ; o não é admissível quo essas
penas se tornem mais p"sadas á medida
que o homem se melhore.

O autor segue a opinião dos poetas o
sonhadores da antigüidade, que colloca-
vam o paraíso da existência do homem
uo planeta, quando elle não o podia apre-
ciar, nem tinha feito coisa alguma para
o merecer.

E' no termo da carreira, é quando a
humanidade tiver obtido o progresso ma-
feriai, intollectual o moral necessário,
que elle entrará n'osso periodo de paz e
felicidade.

E. QUADROS.

BIBLIOGRAPHI AT
Fomos gentilmente brindados com dois

exemplares das interessantes publicações
que vão em seguida mencionadas e cuja
leitura, pela concisão e clareza da lin-
guagem em que eslão vasados os folhetos
quo as inserem, ambos syntheticos e de
poucas paginas relativamente, so torna
rocommendavel, sobretudo por versarem
sobre assumpto que tão de perto nos devo
interessar, como é o magnetismo, cujo
conhecimento nos é, até certo ponto, in-
dispensável, para melhor estudo dos phe-
nomenos do spiritismo.

Vieram esses pequenos volumes acom-
panhados de noticias apreciativas da pro-
pria livraria editora, as quaes subscrevo-
riamos da melhor vontade, por traduzi-
rem a nossa própria opinião, e por isso
não temos duvida em trasladal-as para as
nossas columnas. E' o que passamos a
fazer :

Th<*ories et lijçjorcédés du Ma-
«néü.sMae, por H. Durville. Vol. de
144 paginas, in-18, com 8 retratos o 39
figuras no texto.. Preço Ifr.'; na Li-
brairie du Magnélisme,23, rua Saint-
Morri—Paris.

Todos quantos têm escripto sobre o
magnetismo, som excluir os considerados
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como mostres da arte magnética, estabo-
leceram theorias mais ou menos compli-
cadas. Procuraram fazer comprehender
que, sendo o magnetismo inherentõ á
natureza dos corpos organizados, cada
um podia, empregando os processos con-
sagrados polo uso, praticai-o com maior
ou menor exilo, para curar a maior
parto das moléstias.

Até aos últimos annos se explicavam
os eíleitos dó magnetismo pela theoria
da emissão. Um fluido, o fluido ma-
gnetico, emanando do organismo,se com-
municava do niagnotizador ao magnoti-
zado. Por uma serie de reacções, doter-
minava modificações orgânicas nos doen-
tos quo o recebiam, e a conseqüência
dassas modificações se manifestava pelas
melhoras do doente o pela cura depois.

Hoje a theoria da omissão está aban-
donada. Não ha fluido, mas todos os
corpos vibram o o movimento se trans-
mittc por ondulações. O movimento do
mais forte communica-se ao mais fraco,
ao doente, de modo que uma espécie de
equilíbrio tende a se estabelecer entre os
dois, o um ganha o que o outro perde.

As theorias, porem, não bastam para
se obterem eíleitos, o todos os autores são
accordos em aíllrmar quo os processos
empregados têm importância consido-
ravel.

Por isso uns e outros recommendam
o emprego dos passos, das applicações,
das imposições, das fricções, etc. ; mas
nenhum explica a maneira de operar.

0 Sr. Durville se propoz remediar esse
inconveniento e apresentar o methodo
mais fácil e mais simples para magneti-
zar. Em poucas palavras faz o histórico
do emprego de cada processo nas diver-
sas épocas da historia, expõe a tochnica
e mostra do modo o mais comprehen-
sivel o mecanismo de todos os movimen-
tos. Grande numero de figuras especia«s
intercaladas no texto completam a des-
cripção.

So essa obrinha nâo satisfizer ao pra-
tico que tem necessidade de conhecer
rigorosamente todos os segredos da arte,
podo satisfazer ao amador, ao pae e á
mãe de familia, que quizerem, quando
fôr preciso, praticar o magnetismo cura-
tivo no lar doméstico. Em todo caso, ex-
ceptuada a Pliysica magnética do
mesmo autor, ó a única obra em que o
magnetismo é explicado pela theoria da
ondulação ; é absolutamente o único que
traz a descripção methodica de todos os
processos empregados no tratamento das
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A cidade de S. João alvoroçou-se, tão
depressa correu a nova de ser seu hospede
um dos maiores vultos politicos da situação
e afamadò cirurgião da corte, que viera, só
por servir a amigos, ver e aconselhar o tra-
tamento do barão de Montenegro.

O hotel de Oeste foi repleto da classe
mais elevada da sociedade S. Joanense,
que vinha render homenagem ao illustre
cavalheiro, indigitado, segundo telegram-
mas da corte, para um dos membros do
novo gabinete, em via de organização, aliás
bem demorada e dilhcil.

Lá, n'um casebre, a que chegou a reper-
cussão do movimento da cidade, uma po-
bre velhinha dizia ao filho, seu único arrimo
e que se achava quasi exangue e desenga-
nado pelos médicos :

— Ah ! se eu pudesse trazer a teu leito o
grande doutor, què dizem fazer curas mi-
lagrosas ! Os pobres, porem, meu filho,
são desherdados de Deus, que so dá re-
cursos aos ricos. Tu não és o br. barão de
Montenegro, pára feres junto a ti o sábio
doutor.

- Não, minha mãe ; os pobres não são
desherdados; ninguém o é. Senão têm
nesta vida a grandeza dosricos.tem,podem

moléstias; ó o único que indica o modo
de ácção de cada processo e os diversos
casos em que devam ser empregados.

Por todos os motivos, o pequeno livro
Thóories ètProçéãês du Magné/isme,
deli. Durville, so impõe á attenção de
todos.

Analiwjies et DiSYéremies en-
tre le Magsieiwrie «' 1'SSvpno-
tisme, jor.T. M. Berço. Memória pre-
miada pela Sociedade Magnética de
França. Vol; de 72 paginas, in 18.
LÂbrairin du Magnétisme, 23 rue
Saipt-Merri.

0 queé o magnetismo ? O que é o by-
pnqtismo? São uma o a mesma coisa, ou
são duas ordens de phenomenos difie-
rentes ?

Depois que os magnefizadores so dei-
xarans em parte roubar, como om urna
floresta de Bondy, pelos hypnotizadores,
não ha mais (piem saiba d'isso alguma
coisa senão os mostres da, arte. Para a
maior parte des médicos e dos sábios (pio
precisam s 'guir a moda scien/ifica,
para o homem do campo, como para o
basbaquo das grandes cidades, que em
tudo imitam os carneiros de Panurgio,
sem saber porque, — -mesmo para muita
gente da b a sociedade, o magnetismo
está morto, só o hypnotismo subsiste.

Erro profundo : o magnetismo nunca
cessou de existir o o liypnotismü, ainda I
na infância, nasceu ba poucos annos.
0 primeiro é pae do segundo e virem
ambos, porto um do outro ; mas vivem
em desharmonia. porque o filho, que está
muito longo de possuir as qualidades do
pae, como mau filho que é, procura
occultar o até renegar a sua paternidade.

Os hypnotizadores, o com elles a maior
parte dos sábios, embrulharamestaques-
tão de um modo deplorável. Se uns aflir-
mam quo o magnetismo antigo passou
a ser o hypnotismo contemporâneo, ou-
tros sustentam qne o primeiro nunca
valeu nada o que só o segundo merece a
confiança do publico. Outros, finalmente,
e é a maioria, mesmo entre os práticos,
continuam a admittir o a praticar o
magnetismo do mesmo modo quo ha
cincoenta annos; dão-lhe, porem, o norao
de hypnotismo, mais novo o mais da
moda. Ernflm a questão está tão em-
maranhada que o mais hábil acaba, mui-
tas vezes, por não comprehender coisa
alguma absolutamente.

Foi para resolver esta importante
questão que a Sociélé Magnédque de

ter, a maior grandeza : as virtudes que no-
bilitam sua alma para a verdadeira vida.
Deus reparte igualmente seu amor pelosricos e pelos pobres, pelos grandes e pelos
pequenos, pelos bons e pelos maus.

Um grande rumor veiu interromper a alta
discussão dos dois pequeninos, um dos
quaes, o moço doente, era spirita. Era o
doutor Júlio, que sahira a percorrer a ei-
dade e que levantava em torno de si a
curiosidade publica, de ver um dos astros
rutilantes do nosso firmamento politico.

Junto á porta do casebre, onde a ve-
lhinha falava d'elle ao filho, desenganado
pelos médicos da terra, algo soou-lhe aos
ouvidos, como gemido arrancado por dòr
pungente.Ouvi gemidos, disse-me, pois que eu
o acompanhava, para conduzil-o á minha
casinha, nas Águas Santas.

Nada ouvi, respondi-lhe.
Sim, n'esta casa alguém soffre, redar-

guiu ; e, pois que é habitação de gente
pobre, vamos ver, Max, se podemos fazer-
lhe algum bem.

A uma pancada na porta, como de quem
pede licença para entrar, a velhinha abriu-a
e recuou, tremula, diante da multidão que
enchia a rua.

Virgem Nossa Senhora ! exclamou. O
que é isto ? Tanto povo á nossa porta !

Pergunte o que querem, rainha mãe—
e não tema nada, pois que nada devemos.

A velhinha, mais animada, nos pergun-
tou, a mim e a Júlio, que havíamos batido
á sua porta, o (pie desejávamos.

Ouvi gemido ahi dentro, senhora ; e,
como somos médicos, quizemos saber se
acceitam ahi os nossos fracos serviços.

Obrigada, meus senhores, mas aqui
ninguém gemeu, comquanto haja um do-
ente que os médicos da terra julgam per-
dido.—Desculpe, então, havel-a incommodado,
muito principalmente tendo o seu doente
um ou mais médicos a tratal-o, disse Júlio,
cumprimentando a velhinha, para proseguir
na interrompida marcha.

Francè a poz em concurso. Sois me-
morias lhe foram apresentadas : a que
hz objocto d'este trabalho obteve o pri-
meiro prêmio.

Tornou-se agora impossível a confu-
sito; estamos om presença de duas ordens
de phenomenos: de uma parte o 'ma-

gnetismo, o hypnolismo da outra, lia
muitas analogias entre ambos ; porem
as diflerenças são em maior numero. Es-
sas Analogias e essas Differenças, ex-
postas com o mais rigoroso methodo,
mostram que é impossível confundil-os
sob uma mesma denominação.

Pode-se comparar esta questão com
uma medalha: o magnetismo representa
a face, é o lado bom ; o hypnotismo; o
reverso, é o lado mau.

Fora da pratica pura, as Analogias
e Differenças entre o Magnetismo eo
Hypnotismo de .!. M . Berço constituem
a obra mais interessante e mais útil que
se tenha ainda ofierecido aos partidários
de uma doutrina sciontiíica.

-•»

AS APPARIÇÕES
E suas provas scientificas

POR

í l:mi <!!<> Flaminavioii

( Traducção de niiiii.)

0 nosso fim de século so parece uni
pouco com o do passado ; o espirito sen-
to-se cançado da aíiirmação philoso-
fica denominada positiva. No érrítanto

I sentimos que ella se engana redonda-
| mente. Vejamos :

Depois de Voltaire o da escola do so-
culo XVIII, tivemos Mesmer, Lavater,
Swadenborg, Saint Martin (philosopho
desconhecido), Dupont de Nemours, e
mais de um pensador de porte mystico,
alem de que cada um d'elles tinha um
valor real, muito mais elevado do que
em geral se imagina actualmente.

Mesmer, por exemplo,? era o mais pre-
parado de toda a Academia de Sciencias
no tocante á theoria das ondulações do
ether, isto é, á própria base da physica
moderna.

Mas,apezar de tudo isso, elles sentiam-
so impedidos a devassar novos horizon-
tes nas forças da natureza, e em redor
do berço do magnetismo animal íiuctua-
vam mil sonhos de futuro, bem como
uma esperança de transformação physica
da humanidade.

E' assim, meu Sr., redargiu a velhi-
nha; mas, visto que é medico e os que
tratam meu pobre filho desesperam de sal-
val-o, tenha a bondade de vel-o.

Não ; uma vez que o doente tem me-
dico, eu não posso ve!-o na ausência d'este,
mas sim, unicamente, em conferência com
elle.

Está bom, meu Sr. Muito obrigada por
seu bom desejo.

Seguimos d'alli, scismando Júlio com o
facto de ter ouvido gemido, sem que mn-
guem gemesse 1

O caso, porem, se explicava lá no case-
bre onde paramos.

A velhinha, voltando para junto do filho,
disse-lhe:

Que boa alma a d'aquelle doutor, que
parou para ver quem suppoz estar gemen-
do!

Quem é esse doutor, minha mãe?
Não o conheço. E' novo n'esta terra.
Ah! minha mãe, é o doutor Júlio que,

a Sra. dizia ha pouco, não viria a mim,
porque não sou barão de Montenegro e que,
logo após, veiu se lhe offerecer, para pro-
var-lhe que os pobres também têm o amor
de Deus.

—>Será elle, meu filho ? Oh ! desgraça !
Desgraça porque ?
Porque eu daria a vida por que elle te

examinasse e, no emtanto, oflerecendo-se
elle para examinar-te, eu o despachei.

Desgraça ? Diga felicidade, porque foi
Deus quem o mandou, para que a Sra. co-
nheça que julgou mal, quando disse que
Deus só dá recuryos a s ricos.

O que diria o meço, so soubesse que Júlio
lhe batera aporta p r ter ouvido gemidos
que não houve !

Júlio vinha triste, porque Yáyá lhe pedira,
chorando, que salvasse a vida do pae, e
encontrara o pae de sua amada em condi-
ções quasi desesperadoras.

A ligadura da artéria, quer abaixo, (píer
acima do tumor aneurismal, já não era
possível, em vista do seu desenvolvimento.

O methodo de Vanalva, alem de cru-
delissimo, não lhe inspirava confiança.

Não havia recurso; mas elle tinha fé.
E, porque tinha fé, deu esperanças á

Yáyá, exigindo d'ella que transportasse o
doente para a corte, porque fora não lhe era
possível tratal-o.

Seremos seus companheiros de viagem,
disse a moça, que foi dispor tudo para estar
prompta á voz de «marcha».

Em viagem para as Águas, Júlio disse-me
que a bella moça quelh<i roubara o coração
era filha do barão de Montenegro, tão bella
physicamente, quanto lh/o parecera intel-
lectual e moralmente.

Mas... é real essa tua prisão, Júlio?•- E', Max. Eu já não comprehendo a
vida sem aquella divina creatura. Parece
um sonho, um delírio, uma loucura!E' estupendo 1 disse eu. E mais não
disse até chegarmos á casa.

Ahi, t da a minha familia veiu, em cha-
rola, receber o prezado Júlio, que expandiu-
se em alegria, vendo-se tão sinceramente
festejado.

A velha mãe Martha, que eu trouxera
commigo para se avigorar com as oguas
santas, tal commoção recebeu com a pre-sença do amado Júlio, que da cadeira não
se ponde erguer e, em breve, cerrando os ;
olhos, falou:

Louvado seja o Senhor, que dá a cada
um segundo seus merecimentos. A'quellé
deu-lhe a vibora, que devia picar-lhe ti seio,
tão cheio de amor ! Era preciso, para quelavasse a macula do passado. A este dá a
flor mimosa, cujus deliciosos aromas espa-
lharão, em torn.> do casal, a paz, a alegria,
a felicidade. Assim é, para que tenha cada
um o frueto de suas ubras. Tu plantasteespinhos, meu Martim; ahi tens espinhos.
Tu, meu Júlio, plantaste flores; e ahi estás
a colher flores. E essa variedade vai se
fundir na harmonia universal. E"s gemidosde hoje serão risos amanhã, porqiie todos
chegarão á casa do Pae.

(Conlmúa),
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Hojo acontece o mesmo.
Augusto Comto o Littré parece terem

assignalado á sciencia iim caminho doíi-
nitivó, sua vida positiva — : Só ad-
mittir como verdadeiro aquiho que se
vê que se toca, que se ouve, emfim,
aquillo epio exclusivamente está sujeito
ao testemunho directo dos nossos senti-
dos, pondo do parte, sem o menorestudo,
indo quanto seja desconhecido ; — tom
sido essa a marcha da sciencia de trinta
a quarenta annos pura cá.

Mas vejamos :
Analysando calma o judiciosamente o

testemunho dos nossos sentidos, chega-se,
sem idéa preconcebida, ao conhecimento
de que elles nos enganam absolutamente.

Demonstremos :
Vemos o sol, a lua e as estrellas, o

parece que andam cm torno de nós ; é
falso.

Parece-nos que a terra é immovel ; é
falso.

Vemos o sol se levantar de sob o ho-
rizonte; no entretanto ello está om cima.

Tocamos nos corpos que dizemos serem
sólidos ; não ha tal.

Ouvimos os sons harmônicos : no em-
tanto o ar só transporta ondulações si-
lenciosaseni si mesmas.

Admiramos os effeitos da luz e das có-
res, que aos nossos olhos realçam o es-
pleiidhio espectaculo da natureza : no
emtanto ali não existo nem luz nem
cores, mas unicamente movimentos
obscuros o efhereos que, ferindo o nosso
órgão visual, nos produzem sensações
luminosas.

Queimamos o pé no fogo ; é, som o sa-
bormos, em nosso cérebro que existe a
sensação da queimadura.

Falamos constantemente de frio o ca-
lor ; no emtanto no universo não existe
nem uma nem outra coisa, porem, só-
mente, o movimento.

Fica, portanto, provado eme somos
constantemente enganados por nossos
sentidos, na realidade das coisas.

E' preciso não confundir sensação
com realidade; são duas coisas muito
distinetas.

Ainda não é tudo.
Os nossos cinco sentidos são fraquis-

simos o insuíTlcientes, visto como só nos
transmittom limitadíssimo numero dos
movimentos que constituem a vida do
universo.

Para dar uma idéa do que acaba-
mos do dizer, repetiremos aqui o
que escrevemos no livro Lumen, ha
vinte annos:— Depois da ultima sonsa-
ção acústica percebida por nosso ou-
vido, originada de 3G.850 vibrações
por segundo, até á primeira sensação
óptica nercebida por nossa vista, devida
a 458.Ô00.000.000.000 de vibrações, na
mesma unidade do tempo, nada mais po-
deremos perceber. Alli existe um enorme
intorvallo com o qual nenhum sentido se
relaciona.

Se tivéssemos outras cordas cm nossa
lyrá, dez, cem, mil, a harmonia da na-
tureza so pronunciaria mais completa, fa-
zendo-as entrar em vibrações.

Assim, pois, temos : do um lado o en-
gano dos nossos sentidos, e do outro a
incompetência do seu testemunho.

Não vemos, por conseguinte, razão
para tanto orgulho ao ponto de se querer
firmar e estabelecer bases para unia pre-
tensa philosophia positiva.

Não contestamos que sejamos obriga-
dos a servir-nos do quo possuímos, pois
a fé religiosa diz á razão : «minha ami-
guinha, só tons uma lanterna para te
guiares • apaga-a e deixa te conduzir por
mim».

Nãoé essa, porem, a nossa opinião.
: E' exacto que só temos uma única

lanterna, e essa mesma em péssimo es-
tado; mas apagal-a seria o cumulo da ce
gueira intellectual.

Voltemos a Augusto Oomte, visto ser
elle o fundador da escola moderna, o
mesmo porque representa ura dos prin-
cipaes espiritos do nosso século.

ÉÍle limita a esphera da astronomia
ao (pie só era conhecido em seu tempo,
o (pie ó simplesmente absurdo.

ii Concebemos, dizia elle, a possihilí-
dade de estudar a forma dos astros, suas
distancias e movimentos ; entretanto I1"1'
estudo algum poderemos chegar ao conh''-
cimento do suas composições chimicas. »

Esse celebre philosopho morreu om
1857.

Cinco annos depois apparecia a ana-
lyseespectral, fazendo precisamente co-
nheeer a composição chimica dos astros
e classificando as estrellas na ordem do
suas naturezas chimicas.

0 desconhecido de hontem é a verdade
de hoje.

[Continua).

QUATRO
B. ROUSTAING

Explicados cm espirito c verdade
pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos.

Evangelhos segundo Mallieus, Marcos o Lucas
REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

«E' o espirito que virijira ; a
carne dc mula serve :

as palavras què vos «ligo são
espirito e vida .»
(João, VI, v. 64).

«A lettra mata, e o espirito vi-
vivifica.»

G.)(Paulo, 2'1 epístola aos Corinthios, c. III v

Matiikus, IV, v. 7-1 í—Marcos,

, V. 112-13—Locas, IV, V. 1-13
JEJUM E TENTAÇÃO DE JESUS

MâTHKUS : V. 1. Então Jt-sus foi conduzido
pelo espirito ao deserto, para ser tentado pelo
diabo,—2, e, tendo jèjuàdò quarenta dias e qua-
tenta noites, teve foíns depois;—lie apròximan-
úo-je d'elle o tentador,disse-lhe: «Se tu és o filho
de Deus, diz e <jue estas pedras se convertam
em pães»;—4, mas Jesus lhe respondeu: «O ho-
mem não vive sóniento de pilo, mas de toda
a palavra que sai du bocea de Deus.»— 5.
O diabo então o conduziu ú cidade santa e o
collocou no alto do templo,—G, e lhe disse: «Se
tu és o filho de Deus, atira-te d'iu|ui abaixo,
porque está escripto qüe elle ordenou a seus an-

jC8 que velassem por ti, e que elles te sustenta-
rão com suas mãos, com receio de que vás bater
d'eneoiitro a alguma pedra»;—7, Jesus lhe res-
ponde u : Está escripto também: «Nao teiiturás o
Senhor teu Deus.» — H. O diabo o conduziu ainda
a uma montanha muito alta; inosirou-lhe todos
os reinos do mundo e a floria qüe os acompanha.
—9. «Dar-te-hei todas estas coisas se, prostran-
do-te, rue adorares.»—10. Então Jesus lhe disse:
«Betira-te, Satanaz, porque está escripto: Tu
adorarás o Senhor teu Deus e não servirás senão
a elle.» —11. Então o diabo o deixou, e os anjos
se aproximaram de Jesus, e o serviam.

Marcos: V. 12. E logo o espirito o impeliiu
para o deserto. — Jli. Ahi ficou quarenta dias e
quarenta noites, e era tentado por Satanaz; e
cstuva entre as feras, e os anjos o serviam.

LUCAS: V. 1: Estando Jesus cheio do Espirito
Santo, ulaatou-se do Jordão e foi impellido pelo
espirito para o deserto. —2. Ahi ficou quarenta
dias, e foi tentado pelo diabo; não comeu NADA
durante esses dias, passados os quaes teve fome.
— Então o diabo lhe disse : «Se tu és o filho de
Deus, manda a esta pedra que se cou verta ,em
pão». —I, Jesus lhe respondeu: «O homem
não vive somente de pão, mas de. toda a
palavra dc Deus.»—;"). E o diabo o conduziu
a urna alta montanha e lhe mostrou n'um
instante todos os reinos da terra;—G, e lhe
disse: «Dar-te-hei todo este ;>oder ea gloria
d'estes reinos, porque elles me estão entregues e
eu os dou u quem quero;—7, se, pois, quizeres
adnrar-nie, todas estas coisas serão tuas.» — 8.
Jesus lhe respondeu: «Está escripto: tu adorarás
o Senhor teu Deus e não servirás senão a elle
só.» — '•>. O diali» o conduziu ainda a Jerusalém,
e tendo-o levado ao alto do templo, lhe disse:
«Se tu és o lilho de Djiis, atira-te d'aqui abaixo;
—10. porque está escripto que elle ordenou a
seus anjos que tivessem cuidado em ti e iv guar-
d assem 

'; — .11, e qüe elles te sustentarão com suas
mãos, com receio de que vás bater d'encontro
a alguma pedra»;—12, Jesus lhe respondeu:
«Está escripto: tu não tentarás o Senhor teu
Dèús|»—13, e, estando cumprida toda a tenta-
ção, o diabo retirou-se delle por um tempo.

N. 61. ((Satanaz, o diabo, o demo-
nio, é um nome figurado quo representa
ao espirito humano a totalidade dos maus
espiritos encarniçados na perda do ho-
mem.»

ou por outra, reconhecer que o racioci
nio deve sempre, e em qualquer emergen-
cia,ser o nosso guia exclusivo: fora d'isso,
nada mais existe.

Não tracemos, entretanto, á, sciencia
um circiijo tao restricto.

« Satanaz não era um espirito espe-
Devemos, ao contrario, ter como base, j cfàjÇ, mas o conjuneto dos peores espiri-

tos que, — purificados agora, em sua
sua maior parte,—obsedavain então os
homens, os arredavam das vias do Se-
nhor.»

«Satanaz existe ainda ; porque os
maus espiritos ohsedamaindaos homens,

os arredam ainda do caminho do Se-
nhor.»

«•Mas todos vós sois chamados a vos
puriflcarcles, com o tempo, graças a uma
serio de provações e do expiaçõeSj pelas
reincarnaçõos suecessivas,procedida cada
uma dellas, para o espirito culpado, de
expiações no espaço e no estado do erra-
ticidade, de soílrimentos ou torturas
moraes apropriados e proporcionados aos
crimes praticados,ás faltas cominettidas.»

«E* ahi que estão e que se encontram,
para o espirito culpado, no estado érran-
to o no estado de incarnado, o inferno, o
purgatório, a expiação, a reparação, o
progrosso».

«A reincarnação é a santa escada que
devem galgar todos os homens; os seus
degraus são as phases das dilf creu tes
existências a percorrer nos mundos infe-
riores, depois superiores, para chegar
ao topo ; porque Deus o disso por seu
celeste enviado, vosso mestre e o nosso,
protector e governador do vosso planeta:
para chegar até ello é preciso nascer,
morrer e renascer até que se tenha çhe-
gado aos limites da perfeição; e nenhum,
entro os homens, chega a elle sem ter
so purificado pela reincarnação; homens,
inútil é vos debatordes sob a mão potente
do progresso; elle so opera todos os dias,
lentamente, mas se opera ; a reinc-arna-
ção, graças ao spiritismo, vai actival-o o
dar-lhe um impulso sublime.»

«O jejum o a tentação de Jesus são
também uma figura que, como vamos,
num momento,vos explicar,não foi uma
realidade aos olhos dos homens senão
como o fructo o a conseqüência dos com-
mentarios que fizeram os apóstolos e os
discípulos, depois do cumprimento da
missão terrestre de Jesus, — sobre a pre-
dica que elle dirigiu ao povo, a titulo de
ensinamento, — relativamente ás tenta-
ções ás quaes está sujeita a humanidade,
— ás ciladas que os espiritos do mal lhe
armam,—á perseverança e á fé com as
quaes lhes devo resistir ; — commenta-
tarios qua os conduziram, sob a intiuen-
cia dos preconceitos de seu tempo, o das
tradições hebraicas, á opinião de quo essa
predica, em presença e em conseqüência
das circumstancias nas quaes tivera lo-
gar, era o resumo do que olle próprio ex-
perimentara. ii

((D'aiu a narração pelos evangelistas
Matlieus o Lucas de um jejum e de uma
tentação como factos materiaes, reaes,
pessoaes a Jesus, — de uma tentação
material praticada a seu respeito por
Satanaz, o diabo, o demônio.»

« Esse facto, real,material, nopjonlo
de vista das autoridades religiosas, é
um symbBlo .»

« Como poudo conceber o espirito do
homem rebaixar assim aquelle de quem
fez uma fracção de Deus, portanto uma
parte do grande todo que rege o Uni-
verso (opinião que entra soffrivelmente
pelas idéas pantheistás) ? »

« Como, dizemos rios, puderam os
homens rebaixar essa fracção divina,
ao ponto de a pôr em contacto com o
«demônio, o maldito,precipitado do
céo», expulso por esse mesmo Deus,
de quem uma fracção fica reduzida a
parlamentar com «o orgulhoso e po-
lente banido», ao ponto de o pôr mesmo
em sua dependência ?»

« Como admittir que Jesus, homem,
AS3I.M sujeito ás enfermidades, ás neces-
sitiados da existência humana, tenha
podido viver quarenta dias e quaronta
noites ífum deserto sem tomar alimento
algum ? »

« Como admittir que Jesus, Deus,
tenha sentido o aguilhão da fome depois
d'esses quarenta dias e quarenta noites;
quo tenha sentido esse aguilhão da fome
ao ponto de animar as tentativas auda-
ciosas desse «anjo decaindo», que devia
abandonar as suas presas (os demoníacos)
simplesmente sob a acção potente (la
vontade de Jesus ? «•

« Como foi o homem assaz orgulhoso,
por um lado, assaz inconseqüente, por
outro, para sa dar um Deus como liber-
tador e para suhmetter esse Deus ao im-
perio do «demônio u, pondo-o em seu

poder o submottendo-o ao seu contacto e
á sua influencia para o tentar ? »

« Pobre humanidade, qne procura o
maravilhoso nas coisas mais simples,
repellindo como impossíveis as coisas
patentes, e rebaixando assim, sem d'isso
ter consciência, aquelle a quem as suas
superstições attribuem a divindade, o quo
põem á merco, para o presente e o futuro
(o demônio deixou-o por um tempo, —
ad tempus),—daquelle que, «maldito
na eternidade, sem esperança de per-
dão, sem desejo de arrependimento,
lueta pela força, pela vontade e pelo
poder contra o creador !»

(t E, no emtanto, não censureis, bem-
amados nossos, não censureis ; porque
essa crença n'uma tentação material
tevo.como vol-o explicaremos em pouco,
sua razão de ser; o que foi, devia ser na
marcha dos acontecimentos.))

«Não censureis nunca,porque tudo tem
sua razão de ser, como condição e meio
de progresso,na marcha suecessivamente
progressiva dos acontecimentos devidos
sempre, como as interpretações huma-
nas, ao estado das intelligencias, á neces-
sidade dos tempos, ás procisões de cada
era, cada uma das quaes figura uma das
estâncias que a vossa humanidade tem de
percorrer, para avançar, sempre, na via
do progrosso, — percebendo, pouco a
pouco, e cada vez mais, a luz o a ver-
dade que está preparada para receber,
e que lhe são dadas na medida do que
pode comportar—de maneira a esclare-
esd-a sem jamais a deslumbrar. »

(Continua).
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LIVROS SPIRITAS
Vendem-se na livraria da Federação Spirita

Brazileica,{\ rua ilo Rosário, n. 111, sobrado :
O uvito nos espiritos, por Allan Kar-

dec, enead. (peso tiOO gruins.)  55000
O LIVRO DOS MÉDIUNS) por Allan Kar-

dec, encad. (litlU grams.)  5S000
O Evangelho segundo o Spiritismo,

por Allan Kardec, encadernado (600
grams.)  r>5000

O Ciío e o INFERNO, por Allan Kardec,
encadernado ((iUU grams.)  5S000 \.

A Gênese, por Allan Kardec, encader-
nado (ÍJOU grams.)  5$0Ç0

ObrAs PostuumaS, de Allan Kardec,
brochura (40U grams.)  3*500

Preces do Evangelho, ^it Allan Aa?--
dec, brochura (100 grams.)  1S00Ü

O que e o Spiritismo e Noções ele-
MENTARES DO SrilUTIBMO, por Allan
Kardec, brochura (250 grams.)  2S000

Roma e o Evangelho, por D. José
Ami<jo,yPellicer, encadernado (400 grms.) 4S000

Depois da MORTE, por Léon Denis en-
cadernado (500 grams.)  580(J0

IdÉm, brochura (500 grams)  4$000 
'*¦

O PORQUE da VIDA, por Léon Denisacompanhado das Cartas de Lava-
TEU A' IMPERATRIZ DA 1ÍUSSIA SOBRE
A VIDA FUTURA, do Ulll CATHKOIS.MO
spirita e de um Methodo para in-
VESTIGAÇJÕKS spiritas, brochura
("i,ü «rn,,,s-)  28000

Os o UNI os, (poesias) por Manoel L. de
Ç^rvalh-o liamos broohuira (350 grams.) 13000

Spiritismo, estudos philosophicos, porMax, brochura (300 grams?) , 2§000
Le PROi-EssEim Lombroso et le Spi-RITISME, anuly.se feita no Reformador

sobre as experiências do professor Lom-broso, brochura (150 grani.)  í$Ò00
Derniers jours d'un philosophk porSo- UnmphnjDavy, traducção iVancoru

ue (,. 1> laiimiarioii GS000
Les Fíls DE Dieu, por F, Jaoolliot  10$000
Le Lendemaiij OE la Moht, por LouisJ'"-Ilmr  5*000
La Survie, pr>rA\ Noeggeráih, brochura

(U)Ü Krum9-)  7S000
AS MANI KESTAÇOES DO SENTIMENTO RE-

I.KHOSO ATRAVEZ DOS TEMPOS, peloMarechal JE»er.ton Quadros, brochura
(150 grams.)  r,s,)ü0

Os astros, Estudos da Creação, peloMarechal Evcrtou Quadros, brochura
(200 grams.)  2g000

Diálogos spiritas, brochura ( 150
t"'ll,1,s-)  $300

La Casa emhrujada, por" Luz dei
Alma, brochura (100 grams.)  18000

EL NINO K-VrosiTO, por Luz dei Alma,
brochura (150 grams.)  1S000

Pactos spiritas observados por
Crookes e outros sábios, brochura
(200 grams.)  3SO0O

OEcs na natureza, por C. Flamma-
rion, encadernado (700 grms.)  GS000

Remessas de livros pelo correio pagam o porte
de 20 rs. por 50 grams., além de 200 rs. pararegistro de pacotes. até 2 kilos.

Oa pedidos devem ser dirigidas a João Lou
venço de tiouza,

\

{í

A
AJ

%



."v-.' < .(•'• . '• .

"*»"*—>-mr-

tftèÊk

___?'¦' ¦_*.'-vííSi_ ' '" _^H j

ASSIGNÀTURA ANNUAL
Brazil . . . ...  G6000

PAGAMENTO ADIANTADO
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gr WrJ'oda correspondência'deve ser dirigida, a PEDRO RICHARD -Rua do Rosário n. 141, sobrado

Anno XVIII
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' ORGANIZAÇÃO
III

Vimos que ás sociedades dos primeiros
christíios bastava o laço, puramente es-
piritnal, da conformidade da crença e da
unidade de vistas quanto aos preceitos da
revelação messiânica contida nos Evan-
gelhos, que eram lidos e commentados
nos grupos, á luz da inspiração espiri-
tual, para estabelecei' entre elles a ne-
cessaria solidariedade, e a cohesão indis-
pensável entre áquellas forças nascentes,
cuja influencia não tardaria a prepon-
derar sobre o mundo pagão em minas.
A' proporção, porem, que a idéa sé
propagava e, atravessando as fronteiras,
ia assentar novos arraiaes no seio de
outros povos, n'uma impulsão lenta, mas
constante, como con vinha ás vistas pro-
videnciaes, um certo trabalho de arregi-
mon tação se impunha aos directores'
visíveis do movimento, afim deevitar que,
fraccionadas essas differontes forças, o
ideal que as nu Iria corresse o risco de
se diversificar, á falta de correspondência
entro os chrlstãos, e viesse a perdera
sua unidade e a autoridade que d'ahi lhe
vinha e que lhe era condição primordial
de vitalidade. Foi essa, entre outros, a
preoccupação do S. Paulo, o mais emi-
nente dos organizadores do christia-
nismo. íy y0!1"

Se a igreja romana, pela criminosa
fragilidade dos seus representantes, não,
houvesse, após os primeiros séculos
christãos, renegado a pureza dos seus
primitivos ideaes, impondo-se como única
autoridade visível e suprema; se, substi-
tuindo o evangelho do desprendimento
dos bens materiaes pelo reino d'este
mundo, que passou a constituir o alvo das
suas ambições, não houvesse mentido á
sua missão; se se tivesse conservado fiel
ao deposito sagrado que ás suas mãos
haviam transmittido os primeiros insti-
tuidores da disciplina do apostolado nas-
oente, esse poder de organização de que
a si própria se investiu, e que é ainda
hoje um dos dois únicos elementos que a
mantêm, longe de ter sido a fonte de
males que se desencadearam sobre as
sociedades do oceidente, graças ao uso
pernicioso que d'elle fizeram os seus
detentores, ter-se-hia conservado © ba-
luarte inexpugnável da fé, a segurança
e a g/irantia de toda u christandade. Mas
para isso era necessário que esse poder
não fosse utilizado senão no sentido de
tornar mais fortes os laços que prendiam
os christãos pela communidade de ideal,
e que, conscia da sua funeção providen-
ciai, não tivesse tido a igreja outra
preoccupação que não fosse transmittir,
em toda a pureza elevada dos seus ensinos,

o Evangelho de Jesus ás multidões,
acompanhando as phases do progresso
humano, em logar de o proscrever, como
o fez no artigo 80 do Syllabus, o se
nianter estacionaria e reaccionaria contra
todas as aspirações dos espiritos esclare-
cidòs, que se não podiam submetter ao
jugo dogmático com que tentou inútil-
mente amordaçal-os.

O resultado foi esse antagonismo
creado entre a razão e a fé, antagonismo
fatal que devia levantar os exércitos de
revoltados e descrentes, cujas doutrinas
destruidoras ainda hoje envenenam a
vida das sociedades humanas. O mal, por
conseguinte, de que se pode arguir o ro-
manismo não é o de ter moldado por uma
organização humana a funeção social,
que as circumstaucias lhe impunham, de
divulgador dos ensinos deJesrus. O seu
erro consistiu em substituir o ideal que o
fizera nascer, e que era a sua condição
essencial de vida, pela sua preoccupação
de dominio puramente mundano, escra-
vizando as almas pela ignorância e sub-
jugando-as pelo terror. •kÊ^

Vê-se, pois, pelo que fica dito, que não
somos contrários, em principio,—nem
outro pensamento temos deixado trans-
parecer destes escriptos — á- necessidade
de,uma organização das forças do spiri-'
tismo nascente, do quê não se deve con-
çluir que pretendamos instituir uma hie-,
rarchia spirita, plagiando servilmente a
igreja, e creando arbitrariamente uma
autoridade suprema que já não se nos
afigura compatível com © estado actual
do espirito humano. Nao. f

Se, pelas próprias condições da vida
no planeta, deve o homem desenvolver e
favorecer o espirito de associação, para
maior facilidade e beneficio das conquis-
tas de toda ordem que lhe é permittido
partilhar em commum com seiis ir-
mãos, e se ahi o mòrito próprio se encar-
regará de fixar naturalmente uma hie-
rarchia, que por si mesma se imporá
como uma lei de selecção incontestável,
seria um erro aferrar-se á immobilidade
dos m.oldes e pretender, n'uma revives-
concià abstrusa do passado, impor a uma
época instituições e formulas que hão
correspondem ás suas necessidades e
aspirações.

E' o que se dá com a igreja quanto á
adaptação quo se pretendesse fazer do seu
plano do organização, só compatível com
a estática dos seus processos, ás forças
vivas do novo espiritualismo, ás quaes
são necessários outros moldes, om rela-
ção com as necessidades do tempo e o
estado dos espiritos.

Não se trata, pois, de croar uma es-
pecio de papado, como tantos poderiam
suppor, o que seria irrisório, sobro ser

.¦¦'i 
*

improduetivo; mas, visto que um laço
puramente espiritual é impotente para
manter a cohesão de um grande corpo
çollectivo, além da phase inicial, antes
de toda organização, e que, mesmo no
caso das revelações divinas, como é o do
spiritismo, o homem tem sempre de pôr
o seu concurso, por assim dizer, material
ao serviço das vistas providenciaes e col-
labora no plano divino por modo
semelhante, quer nos pareci r—louvando-
nos para isso na opinião do próprio
Mestre—que é chegado o momento de
lançar as bases de uma organização geral
do spiritismo, pelo menos no nosso paiz,
tendo em vista a celeridade com que se
opera por toda a parte a sua diffusão.

Conscia das suas responsabilidades em
face du propaganda,, a Federação Spirita
Brazileira, sem se arrogar uma autori-
dade de -que não cogita, mas pela sua
posição na capital da Republica e, mais
do que isso, pelas relações em que está
com os spiritas de quasi todo o mundo,
graças a esse meio rápido e moderno de
communicações pela imprensa, dos quaes
recebe o influxo,para o transn ittir ás as-
sóciações^em geral do nosso paiz, com
as quaes sp preza de manter iguaes e,
mesmo, mais estreitas relações de cordia-
lidade, se propõe constituir-se o traço de
união, o laçoyintermédio de solidário-
dade quo as'deve estreitar como um corpo
só. Para que, porem, sejam sólidas e
efilcazes essas relações e eflToctivo osse
laço de solidariedade, necessário é, como
condição* primordial, que a uma mesma
orientação; obedeçam os spiritas e.que,
tendo por base a íd aitidade uo pre- i
gramma de trabalhos', um só seja o obje-
ctivo para que todos caminhem.

E porque não é isso, mas o contrario
d'isso, o que se tem feito até aqui ; por-
que, como as.-àgnalámos anteriormente,
subsistem as mesmas causas de desunião
o desorientação que próvocaram,da parte
do Mestre, amorosas advertências no
sentido de se unirem os spiritas « n'um
grande'agrupamento fraterno »-, é que a
opportunidade d'este appello se nos im-
pôz como um dever, inilludivel. Lan-
çando-o no seio dos spiritas, nenhuma
preoccupação pessoal nos move, — um
único pensamento nos alenta: contribuir
com o nosso modesto esforço para pôr
uu' termo á anarchia que nos infelicita e
enfraquece, imprimir ao spiritismo no
Brazil, so tanto nos fôr permittido, no
ponto de vista da organização material,
— seja-nos'licito insistir — a necessária
homogeneidade, que até aqui lhe tem
faltado.

Para isso é indispensável que, antes
de tudo, nos entendamos acerca de um
ponto capital, que infelizmente tem posto
os spiritas em desaccordo, graças á in-

" $'

tolerância e ao desejo de predomínio da
parte de alguns, e que consiste em definir
o verdadeiro caracter, com que entende
o objectivo da Nova Revelação, para'em
seguida esboçarmos o plano de trabalhos
adoptado pela Federação, de accordo com
o seu inolvidavel o querido presidente
Dr. Bezerra de Menezes, cujo estado de
saúde, entretanto, não permittiu que
fosse posto em pratica senão'depois do
seu regresso á vida espiritual.

E' aquella elucidação quanto á natureza
do spiritismo, á qual — é ocioso assi-
gnalar—não nos proporemos com outra
opinião que não seja a do Mestre, expres-
samente formulada, e esse plano de tra-
balhos que vamos realizando, o que
constituirá o objecto do próximo es-
cripto.

â

NOTICIAS
E' a seguinte a nova directoria do

Centro •Consolo dos Afflictos, de Para-
naguá, eleita em sessão de 17 de julho
transado:

Presidente, Jaeintho Alexandre Mar-
quês; vice-presidente, ChrispimjJ. de
Araújo; 1* secretario e procurador, Ma- I
nuel T. Martins de Souza; 2o secretario,
Leocadio Borges Pinto; thesoureirô, Ra-
miro Mendes de Jesus; oradora, D. Glo-

.ria Maria cie Araújo.
Aos prezados irmãos, justamente de-

positarios da confiança 'dos seus pares,
na florescente cidade do Paraná,não pro-
cisamos dizer que fazemos os mais since-
ros votos por que, nos postos de alta
responsabilidade em que a sua dedicação
á causa que nos identifica vai ser posta
á prova, sejam sempre amparados o

I assistidos pelos* mensageiros do Altis-
simo, que, por suas inspirações, lhes fa-
cilitem a missão que tomam, tão bella
quanto árdua. '*'

Federação Spirita Brazileira
Consoante o quo promettemos em

nossa edição de 1 de junho, temos hoje a
satisfação de offereccr á publicidade os
balanços apresentados pelos nossos con -'
frades bibliothecariò e theaoureiro á as-
sembléa geral de 4 de maio pretérito, 

"

acompanhados do parecer da commissão
de contas, expressamente nomeada para
o emittir acerca dos algarismos contidos ;
n'aquelles documentos e das medidas
suggeridas no sentido de dotar a Fede-
raçflo dos elementos de que carece para aí
ampla diffusão da nossa doutrina, pelo
duplo vehiculo do jornal e do livro, o
que até agora tem ella feito com perse-
verança, mas em escala relativamento
limitada, na medida apenas dos esforços
dos seus mantenedores, quer não orçam
por elevado numero.

A falta de espaço nos impediu de dar
ha mais tempo publicidade a esses docu-
mentos, que passamos* a inserir, come-
çando pelo

i -mm
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Balanço da Thesonraria da Federação Spirita Brazüeira

(anno de 1S99J

receita

Conta do "Reformador"
'204 Assignàturas dos Estados
181 da Capital

Diversas :
Saldo do balanço anterior
Quota do Grupo "Estudos Spiriticos '......

Quota do Grupo "Luz, Amor e Caridade".
Diversos donativos
Mensalidades dos sócios

1:2248000
1:0868000

41íi?012l;
3(l08(Hi(i

208000
2058000

4:8088001

Somma S. ,E. ou O. Rs-

'W "

2:3108000
i

i
1 5.J7528922

18:0628922

DESPEZA

Conta çLo "JFtefox--m.ad.ox-"

Composição e impressão dos números de 1 e 15 de deaembro de lSyh ..
Impressão e emendas do numero de 1 de dezembro d« 1S98 que salnu
errado "'

Composição e impressão de 24 números correspondentes uo anno ue
1899

Sellos, papel, gòmtna e carretos
Commissao na cobrança das assignàturas
Prêmios aos assignantes

Diversas:

2508000

GL'S")00

2:75Ò$0Ò0
2008000
19(15000

BIBLI0THECA
Comi os recursos da sua livraria a

Federação Spiri la Bra/ileira acaba de
adquirir pára a sua bibliolheca as so-
guintes importantes obras, cuja leitura
nunca será demasiado recommendar:

Os Miseráveis, por Victor Hugo, 5
grandes volumes com illustraeoes;

As Memórias d'um Medico, por Ale-
xandre Dumas, 12 grandes volumes com
illustraeoes;

O Inferno, de Dante, 1 grande o lu-
xuoso volume, com illustraeoes de Gus-
lavo Doré. As mesmas poesias estão em
italiano o portuguez;

O Paraíso Perdi no, de Milton, 1
grande e luxuoso volume, com ülustra-
ções de Gustavo Doré.

idiomas. A médium é uma menina de 4
annos do idade.

Esse facto tem produzido funda emoção
om todo o povo. Diante da casa mal as-
sombrada se vê sempre uma multidão
armada de crucifixos para amedrontar o
diabo.

Muitas pessoas, por medo, tèm adote-
cido, e o commissario do logar já tem in-
staurado quarenta processos verbaes por
escândalos commettidos dentro da c tsa
enfoitiçada.

PACTOS

o seguinte no Progressive

Aluguel da casa duraute o presente anno
Consumo do uri no 4° trimestre de 1898 e 1> e 3" do corrente anno.
Apparelhps e assentamentos do gaz.
Reitauraçào da mtbilia
Mndanç», concertos e lavagem
Limpeza duraute o anno
Seguro dos moveis
Contrato da casa e respectivo sello
Commissao na cobrança das mensalidades.
Miudezas, tintas, livros, papel, etc, etc.
Saldo em caixa

Somma S. E. ou O. Rs.

648000 3:57Ç$500

...•¦;¦- 

'

2:3603000
20|8000
33&8000
2168000
15380(10
3ÜÕS000
308000

1058000
4508000
2255000
1048422 4:4868422

8:0628922

Capital Federal, 31 de dezembro de 1899.

O Thesoureiro—Pedro Eicha»d.

Lemos
Thinker

Entre os oííiciaes dos fuzileiros reaes
de Dublin, qne suecumbiram no Trans-
vaal em novembro ultimo,estava o capi-
tão Weldon. Sua mãe, antes de receber a
triste noticia, sentiu por muitos dias um
mal-estar inexplicável, parecendo-lhe'ter
na alma alguma coisa que a entristecia ;
evitava as distracções familiares e mesmo
deixou de ir a um bailo em casa de sua
filha.

Uma noite ella ouviu que a chama-
varn : « Mãe! » Assustada, dirigiu-se ao
quarto do outro seu filho, mas encon-
trou-o dormindo profundamente.

No dia seguinte recebeu a noticia da
morte presentida.

Eis agora o

Balanço da Livraria da Federação Spirita Brazüeira em 31 de
dezembro de 1899

__: __________:

-A-c-ti-vo
Livros existentes...
Dividas dos Sócios..
Diver»os Devedores.

$ Passivo
Diversos Credores
Capital
Liquidação ou lucros.

5:1868950
8008000

9:9498430
15:9368380

1:2258270
10:0008000
4;7118110 15:9368380

Foi o seguinte o parecer emittido pela
commissao de contas, nomeada pelo pro-
sidente, e cujo pronunciamento saneciona
a gestão da parto administrativa da Fe-
deraçã©, em boa hora confiada ao zelo
dos confrades que firmam respectiva-
mente os documentos acima reprodu-
zidos :

Irmãos

Nomeada pela directoria para exa-
minar o balanço e estudar o relatório,
apresentados á assemblea geral de 4 do
corrente pelo administrador da biblio-
theca o da livraria da Federação Spirita
Brazüeira, vem a commissao desobri-
gar-se do seu honroso encargo, não
podendo, comtudo, pela exiguidade do
tempo, estender-se sobre apreciações do
assumptos de palpitante necessidade e
que pela sua relevância exigem estudos o
meditações acuradas.

Assim limiton-se á simples verificação
numérica das contas apresentadas, e
achou de perfeito aceprdo com a escri-
pturação os documentos das despezas a
cargo do irmão administrador, não dei-
xando, todavia, de salientar a dedicação
edificante dos irmãos quo, arcando com
todas as difficuldades, tèm desempenhado
a missão tão árdua, pelas circumstancias
da nossa agremiação, de prover em
tempo á satisfação de novos compro-
missos intellectuaes e materiaes.

Quanto á manutenção de uma livraria
editora, conforme suggere em seu rela-
torio o referido irmão, para o fim de

O archivista-JoÃo L. db Souza

propagar a doutrina spirita, acha-o, não
conveniente, mas indispensável, cum-
prindo a todos- os spiritas de boa vontade
convergir seus esforços n'esse sentido, já
trazendo o contingente dosou trabalho,
do seu auxilio, já po*^ convites ás demais
associações esparsas em toda a União,
afim de quo obtenham em seus centros o
auxilio possível e concorram por essa
forma para a nossa educação moral,—
individual o collectiva.

Relativamente á liquidação de débitos
pela remessa de livros, parece á com-
missão que devem ser convidados os ir-
mãos em debito a saldal-o, porquanto
essa demora acarreta sérios embaraços á
caixa, augmentando as diííiculdades pura
a satisfarão de seus compromissos.

N'estas condições a commissao propõe
que só seja feita a distribuição de livros
em casos excepcionaes e que, a juizo da
directoria, possam aproveitar aos indivi-
duos ou collectividades que sem o seu
concurso não sahiriam do estado embryo-
nario.

A mesma commissao', encarregada de
examinar as contas do irmão thesoureiro
da Federação, do anuo de 1899, propõe
a approvação do rospeclivo balanço, por

•conferir com os documentos do receita e
despeza a seu cargo, e um voto de louvor
ao referido irmão pelos serviços qua tem
prestado.

Federação Spirita Brazüeira, 18 de
maio de 1900.

SSíi
Américo Ferreira, de Almeida.
Yicente dos Santos Caneco.
Nilo Rodrigues Fortes .!

No ultimo numero do Archivio de
Psichiatria, Antropologia e Crimi-
nalogia o prof. Lombroso fala da nota-
vel sensitividade para as impressões es-
pirituaes. do Dr. Celesia, que elle des-
creve como um dos mais distinetos entre
os jovens scientistas, italianos. Este, es-
crevendo ao professor, diz :

« Apezar da minha descrença no spiri-
tismo, ê do meu dever verificar a reali-
dade dos meus presen ti mentos. »

E então relata que., visitando uma
fabrica em Como, ás 3 horas da tarde de
4 do fevereiro de 1899 e lendo em ura
prato que estava seguro na Companhia
Anonyma de Seguros do Milão, Observou
ao Sr. Luigi Ralli, um jurisconsulto que
com elle se achava :

— Vendamos as nossas acções d'essa
Companhia, porque eu tenho um forte
presentiuiento de que esta exposição vai
ser destruida pelo fogo.

Como muitos notáveis presentimentós
d'essa espécie so tèm verificado, sua mãe
vendeu as acções que possuía na compa-
nhia.já havia nove annos,e representando
um valor do 6.000 libr/is esterlinas, en-
tre 20 de fevereiro e 28 de março.

A 8 de julho o fogo devorou a exposi-
ção, e cada vez que o Dr. Celesia a visi-
tou, nos ul Limos dias que precederam o
desastre, a sua crescente melancolia era
observada por seu amigo Cattaneo Er-
nesto. Os factos contados pelo prof.
Lombroso são corroborados por cartas da
mãe do Dr. Celesia, do corredor e de
seus dois amigos Ralli e Ernesto. O pro-
fessor considera isso como um caso de
telepathia, concordando que o Dr. Celesia
ó o recipiente de mensagens telepathicas.
Mas, pergunta, quem as envia ? quem
oecupa o outro extremo do fio ? Com cer-
teza é um ser intelligente ; e que outra
hypothese nos fará conhecel-o melhor
que a do spiritismo? E' um espirito amigo
que protege a familia do Dr. Celesia.

O povo do Thanú (districto de BelforJ,
lemos no Constância, de Buenos-Aires,
está srindo espectador de um caso extra-
ordinário. Em uma casa do opei-arios,
os moradores de um dos compartimentos
são todas as noites desperlados por
vários ruidos, golpes nos moveis o vozes
desconhecidas,que os apostropham. Ha-
vendo a policia intervindo, teve de pre-
senciar os phenomenos. Diversas por-
juntas foram dirigidas ao batedor des-
conhecido, em allemão, francez, italiano
e inglez, o elle respondeu em todos essos

Recebemos o seguinte communicado
do confrade que o subscreve, em primei-
ro logar, devidairente authenticado po-
Ias assignàturas que vão em seguida:

Dissemos algures que S. Antônio
continua a prestar serviços aquelies que
o amam, que ífclle crêem.

Assim è. No dia 13 do junho foi a sua
festa e, para que não entrassem senão
sócios o convidados,collocáinos de guarda
uma pessoa á cancella que dá para a
escada de baixo,o outra á que dá para
a de cima.

Em meio da sessão entra um homem,
sem que ninguém o presentisso, em dos-
alinho, ebrio, desvairado e, penetrando
na sala, exclama :

—A paz do Deus esteja nesta casa.
A sala estava repleta o todos o fitaram

com estupefaeção O presidente, termina-
da a explicação que fazia de um ponto
doutrinário, dá a palavra mo orador olfl-
ciai para dirigir-se ao visitante inespe-
rado, e elle pergunta-lhe :

Em conclusão, o que deseja o ir-
mão ?

Resposta : — eu tenho mulher e filhos
e não tenho um pão para lhes dar a co-
mer ! Estou allucinado, estou doido e
velho lhos pedir uma caridade.

Disse-lhe o orador. :
Tome este folheto (biographia de

Antônio de Padua), faça com fé a prece
que ahi está (responso) e volte amanhã.

O homem recebeu a dádiva e sahiu,som
muis incidente. ¦

No dia seguinte estávamos em sessão
de estudos ; á mesma hora apresentou-se
o desconhecido, com as niesmos pala-
vras : «A paz de Deus esteja n'esta
casa.»

Sente-se, disse-lho o presidente.
No fim da sessão chamou-o, e um es-

pirito, ligando-se a um médium, dirige-
lhe a palavra dando-lho muitos conse-
lhes o pede ao orador, da sessão passada
quo também o aconselhe. Esto chama-o
do parte e diz-lhe :

O senhor se embriaga í
Sim, rospondeu-lho o dosconhe-

cido.
Pois o senhor mesmo, diz-lho o in-

terlocutor, á parte a actuação do irmãos
infelizes, é o causador da sua desgraça,
do sua mulher e de seus filhos ', porque
o homem que se entrega ao vicio da
embriaguez colloca-se abaixo do irra-
cional e é por todos desprezado. Nin-
guem quer para' sua casa um homem
em quem não se pode ter confiança e que
é um perigo constante.

Fez-lhe uns passes e deu-lho um copo
dágua magnetizada ; pediu á presiden-
cia que fizesse correr o tronco de benefi-
cencia, deu-lhe o que foi apurado e elle
retirou-se com o conselho do procurar
trabalho. ¦ ¦'; %

Sabbado fazíamos uma sessão intima
para arredar uns obsessores, quando en-
tra o homem com a phrase usual: a paz
de Deus esteja ne>ta casa, e sentou-se.

Chamado á mesa no fim da sessão,
pelo mesmo médium da anterior mani-
festou-.se um espirito com modos um
tanto bruscos, dirigiu-lho algumas pa-
lavras e fez-lhe passos. Depois pediu um
copo ãittgua e, como que tirando alguma
coisa da algibeira—lança-a no copo e or-
dena-lhe quo beba.

Ingerida a água, diz-lhe :
Você agora não bebo mais e no dia

em que tiver a fraqueza de beber está
morto.
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Retirou-se o paciente e, voltando se-
gunda feira, assim falou ;

— Venho hoje agradecer lhes a cari-
dade que me fizeram e declarar publica-
mente o qne se tem p.assad.0 commigo :
até aqui chamavam-me para beber e,
sem poder resistir, eu bebia; agora cha-
mam-me de todos os lados o não ha hy-
potheso de querer beber : a própria agua
tomo com alguma repugnância. Já estou
empregado, graças a Deus, e mais uma
vez agradeço a caridade que me íize-
ram. (1)

Julho 31 de 1900— Frederico Jofroi,
José Guilherme Cordeiro, tenente José
Joaquim de Magalhães Abreu,Abilio Ri-
beiro Barbosa, Ernestina Pereira, Izabel
Augusta, Luiza Cordeiro, Antônio Mon-
teiro da Silva, Álvaro Porto, Antônio
Leite, João da Cruz, Rodolpho Carlos da
Silva, Leopoldo J. J. de Freitas.

BIBLIOGRAPHIA
Fomos gentilmente brindados com os

seguintes-trabalhos, cuja remessa, vindo
enriquecer a bibliotheca da Federação
Spirita Brasileira, constitue um titulo de
gratidão, da nossa parte, aos confrades
que gentilmente nol-a conquistaram o
do que lhes damos publico testemunho :

Reivax—Guia Pratico das sessões
spiritas e collecção de pnxees, publi-
cado sob os auspícios da Sociedade Allan
Kardec—Porto Alegre, 1900.

Em abono da utilidade d'esto pequeno
volume de 70 paginas, eis o quo escre-
veu o autor na apresentação que «ao
leitor» é feita no começo da obra, n'estes
termos :

« As diíficuldades com quo deparámos
no começo do nossa pratica spirita o que
ainda hoje apparecem, sempre quj os
nossos protectores do espaço se dignam
de trazer-nos para estudo algum assum-
pto novo, levam-nos a offerccer aos
neophytcs do spiritismo este pequeno e
despreiencioso trabalho, certamente mui-
to rudimentar, mas por isso mesmo ao
alcance daquelles a quem o oííertamos.

Como complemento inserimos uma col-
lecção de preces, em grande parto ex-
trahidas do Evangelho de Allan Kardec,
das quaes algumas ligeiramente modifi-
cadas, somente com o fim do tornai-as
aproveitáveis a maior numero de casps.^
Outras são de nossa lavra, snggeridas
pela pratica e applicaveis a muitas hypo-
theses, para as quaes nada encontramos
publicado que seja adaptável.
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(>) Estiveram presentes 6o pessoas que
podem attestar o facto.

Alé hoje esse irmão não tem bebido.

(54)

18111 E MORTALHA
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V XIII

Estamos na corte.
Júlio deixou todos os trabalhos politlcos,

para gozar a felicidade de passar duas ho-
ras por dia no Hotel d'Europa, hoje trans-
formado em casa de alugar commodos, sem
que ninguém mais se lembre de que era
alli que se encontravam os mais illustres
bospedes da corte do Brazil.

Aquellas duas horas eram-lhe o que a
hegira é para os musulmanos ; tanto que,
á laia d'estes, que têm por sagrado dever sa-
crificar a mais bella cabra de seus rebanhos
na pedra preta de Meca, elle ia diariamente
sacrificar alli o que tinha por mais precioso
em seu ser : a liberdade de seu coração,
que até então gozara voluptuosamente,
como o novilho dos pampas.

Já não preciso dizer qne era aquelle'o
pouso tomado peló barão de Montenegro,
onde as irradiações da cândida alma de
Yayá formavam uma atmosphera inebriante
de tudo que ha de mais puro na natureza.

Èu que, depois do que ouvi da mãe
Martha a respeito da bella moça, procura-
va-a tanto quanto me fora repugnante apro-
ximar-me da filha do coinmendador Muniz,
a amada do meu caro e desgraçado Martim,
sahia sempre de minhas visitas cheio de

Dando á luz da publicidade este fo-
lhoto, não nos esquecemos de que os
espíritos disseram: a formula nada
vale; o pensamento aludo.]

Porem assim como elles deram algü-
mas normas com o fim de fixar as idéas
dos crentes sobre certos pontos da dou-
trina, entendemos não exorbitar açores-
cenlaudo outras no mesmo sentido.

Demais, se ó sabido que um bom'pen-
samento por si só satisfaz ao Creador,
não é menos certo quo a soleinnidade dos
actos que com elle se relacionam, como
são as sessões spiritas, impòe-nos o do-
ver de conduzir os nossos trabalhos do
modo o mais correcto possível, o que,
aliás,produz um bom efléito para com os
assistentes. Além do que, temos notado
que as preces em favor de certos espiri-
tos produzem n'elles tanto mais effeito
quanto mais tocantes forem; e isso nem
sempre se pode conseguir do improviso.

Terminando, chamamos a attenção
para as notas qne acompanham todas as
preces, cuja leitura consideramos indis-
pensas ei.— Reivux.»

COLI/ECCAO DE PRECES DO EVANGELHO,
3a edição correctu e augmentada com as
prineipaes e indispensáveis preces para
a abertura e encerramento das sessões
dos Centros Spiritas «Consolo dos Aíili-
ctos» e «S. MutlietiSi) e grupos «Fé, Es-
perança c Caridade,» «Amor o Caridade»
ev(iS. Jacob» — Paranaguá, Estado do
Paraná.

Idêntico ao precedente nos seus fins,
o"presente folheto se torna recommenda-
vol por igual titulo de utilidade, tanto
mais que, exposto á vi nda ao preço de
500 réis o exemplar, é o seu produeto
destinado a soecorrer os necessitados.

Digamos, comtudo, a passar que, em
principio, somos absolutamente contra-
rios a toda idéa de instituir para o spi-
ritismo| formulas om que se encerre o
pensamento e a que os lábios venham por-
ventura a se] habituar, sem quo n'isso
tome o coração a menor parte, a exem-
pio do que tem produzido o romanismo
com os seus formulários e catecismos.

• Tempo ejá du comprehendermos quo
^im pensamenío puro quo so eleva para o
alto impressiona vibratilmente o ether e
sobe ao Creador sem necessidade do vos-
tir-so de longas phrases que, por mais
tocantes que sejam, vêm por fim, á força
do habito, a tornar-se monótonas e, por
assim dizer, mecânicas. A prece, diz com
muita propriedade Léon Denis, é muitas
vozes uma uiúca palavra, um gesto, um
olhar.

indescriptiveis alegrias, bebendo n'aquelle
embalsamado ambiente uma impressão
como se deve sentir na convivência com
um anjo do Senhor.

Tu encontraste a felicidade, Júlio,onde o nosso caro Martim foi exeavar a
negra cova.

N'outros tempos, Max, eu diria : ca-
prichos da sorte;-hoje, porem, que reco-
nheço nada por acaso, tudo por superior
razão de ser, cogito muito sobre a razão
d'essa diversidade.

Não te cances, meu caro Júlio, queessa razão já nos foi dada na revelação da
revelação: o spiritismo.

^— Explica-me, pois, Max, o porque d'es-
sa diversidade que, aos olhos profanosaceusa a justiça do Senhor.

Duas palavras, meu Júlio, duas pala-vras que fazem rir os padres e os sábios,
de sciencia vã, bastam para esclarecer a
vista do que tem fome e sede do conheci-
mento da verdade : vidas anteriores. Se toda
esta geração, que ora povoa o mundo e
que partilha tão diversamente os fruetos
da sciencia e da moral, dormisse um som-
no secular, quando acordasse poderia ser
toda uniforme no saber e na moral ? Certa-
mente que não. E de quem é a obra do
atrazo de uns e do adiantamento de outros?
Certamente que do maior ou menor esforço
de cada um. O que tem, pois, com isto a
justiça de Deus ? Se Deus tivesse creado
mais atrazados e mais adiantados, era o
caso de aceusar-se aquella justiça; mas Deus
cria todos em identidade de condições, em
innocencia e ignorância, e dá a todos iden-
ticos meios de desenvolver sua moralidade
e sua intelectualidade, da innocencia e da
ignorância nativas amais sublimada virtude
e á mais excelsa sabedoria, os dois ele-
mentos da perfeição, que é o destino da
humanidade. Ora, se o homem, o ser hu-
mano, é creado para a perfeição,—lei do

Fazemos justiça á intenção que pre-
sidiu á publicação de taes folhetos e que
é a mesma á que obedeceu o Mestre,
quando acerescentou a O Evangelho se-
guri do o Spiritismo as preces com que
fecha o volume, e por isso acolhemos
sympatliicamente taes publicações. Deus
nos livre, porem, de nos at-rmos sempre
á necessidade de rebuscar palavras para
dentro d'ellas enfaixar o nosso sentimento.

Que esse sentimento seja ardente e
sincero, e, por mais breve ou imperfeita-
mente que se expresse em sua forma
oral, terá sempre a força da intenção que
o revestir, livre dé normas ronvencio-
naes, que não devemos adopt.ir. K' pre-
ciso habituar a alma a procurar na in-
tensidado dos seus próprios" generosos
impulsos a inspiração com que se eleve
para o alto, inspiração tanto mais bri-
lhante erh sua manifestação quanto mais
intenso e espontâneo fòr o sentimento.

E' esta a nossa desautorizada maneira
do ver a tal respeito, sem embarco do
acolhimento que, repetimos, nos me-
recém os trabalhos mencionados, pela
intenção com que foram trazidos á publi-
cidade.

Recebemos ainda e registramos com
igual reconhecimento-:

Estatutos do Centro Spirita Alagoano,
fundado em Maceió, em lõ de janeiro
de 1899 ;

Estatutos do'Grupo Spirita Amor o
Caridade.—Bahia;

Estatuto o Regulamento Interno da
Sociedade Spirita f Anjo- da Guarda. —
Santos, S. Paulo ;

Estatutos do Grupo Spirita Fé, Es-
perança e Caridade. — Sabará, Minas ;

Relatório do Centro Spirita Caridade,
da cidade d 1 Iguape, apresentado pelo
seu vice-presidente em assembléa geral
de 25 de março de 1900..

Interessantes os dados que se contêm
n'es e importante documento, quer no
que respeita á existência da prestigiosa
sociedade, quer como subsidio para a
historia do spiritismo no nosso paiz.

AS APPARIÇÕES
E suas provas scientificas

POR
Casnillo FlamniaHon

( Traducção de nihil )

[Continuação)
Apresentamos, pára exemplo, um as-

sumpto, um único: o das apparições dos
moribundos a uma pessoa em logar mais
ou menos distante.

Senhor, é claro que do uso que fizer de sua
liberdade, em satisfação ou contravenção
d'essa lei, resultar-lhe-hão mérito ou deme-
rito e, por saneção da lei, recompensas e
castigos. O que infringir a lei, soffre o cas-
tigo; mas o castigo, qualquer que seja a
gravidade do crime, não é de morte, como
ensina a igreja romana, e sim correccio-
nal. E, porque é preciso, em justiça, epie
o criminoso repare todo o mal que fez na
vida corporea, a si ou a outrem, para po-
der ser elevado ás regiões sempiternas do
bem, da luz, da felicidade sem fim. Deus
poz a lei da reincarnação, pela qual o re-
lapso vem, nas mesmas condições em que
cahiu, erguer-se e tomar a estrada do pro-
gresso. Comprehendes, pois, que, sendo
variadissima a escala das prevaricações hu-
manas, variadissima deve ser a das respe-
ctivas reparações, pois que cada um paga
o que deve, sem um real de mais ou de
menos. Tu e Martim viestes a esta nova
vida corporea, trazendo desiguaes e differen-
tes dividas ; tendes, portanto, de pagar em
moeda de valor diverso. A moeda, já sabes,
é o soffrimento phyíico e moral, e, pois,
tu eleves soffrer proporcionalmente á tua
culpa, como elle proporcionalmente á sua,
—e cada um carregar soffrimentos da na-
tureza de sua falta. Já nos foi dito que
Martim falliu por faltar á fidelidade a seu
marido na existência em que foi mulher;
portanto foi a pagar essa divida que espe-

I cialmente volveu á incorporação, para sof-
! frer o que fez soffrer. Tu tiveste outro ge-
I uero de culpas, cm que, porventura, foi teu

sócio este espirito que é hoje a imgelica
Yayá; vieste reparar tal culpa e, desde o
espaç^, encertaste com teu sócio no mal
virem, juntos, trabalhar pela reparação.
E' por isto, que o instincto da massa popu-
lar! penetra, que pura verdade é o annexim:
casamentoJtalha-se no céo, isto é, nos es-
paços, onde pairamos espíritos.

>x'

Os positivistas levantam os liombros
em signal de desdém, quando ouvem fa-
lar do parvoices semelhantes; estudai-as,
embora porum momento, é, para elles,
perder seu tempo; mais ainda : é cahir
na superstição dos séculos remotos.

E' impossível, aflirmam, que uma pes-
soa possa apparecer á outra, ou se faça
conhecer por outra qualquer forma de-
pois de morta.

A palavra « impossível » já não era
mais conhecida no tempo de Napoleão, e
hoje mais do quo nunca, depois do des-
envolvimento surprehendente e inespe-
rado da physica moderna.

Depois da photographia, do vapor,
do telegrapho, do telephone,da ana-
lyse espectral dos astros, da suggestão
mental e do hypnotismo,elc.etc, aquelle
que tiver a estulta pretenção de querer
circuinscrever os limites do possivel
mostra-se, pelo menos, retardado meio
século, em relação ao mais atra/.ado
estudante de uma escola primaria.

Objectain-uos:como se podem explicar
taes transmissões ? Só devemos admittir
aquillo que nos fòr possivel explicar.

Grande erro !
Explicais, diremos, a razão por que

uma pedra cai quando atirada ao ar ?
Não, isso nâo é possivel, porque é des-
conhecida a origem da gravidade do peso.

Então deveis ser mais modestos e não
criticar, sem prévio estudo, aquelles que
desejam saber mais do que sabem e do
que sabeis.

Existem as apparições ? — eis a quês-
tão.

Se existem, é prociso acceital-as; tra-
taremos de explical-as mais tarde, se.
pudermos.

Oh 1 Ellas não são de hontem, ou,
melhor ainda, não são de hoje suas ori-
gens. O mais antigo dos livros conhe-
cidos, a Biblia, está cheio do narrações
d'esse gênero, e d'entre ellas se destaca a
apparição de Samuel a Saul, em casa da
pythonissa de Endor, de.scripla 110 capi-
tido 28 do Livro dos Reis, a qual é
mais que digna de attenção. O Novo
Testamento e as vidas dos santos conü-
huam a serie, e, apezar da face mira-
culosa e legendária d'essas narrações,
ainda não appareceu trabalho algum que
desfizesse a verdade d'ellas.

. Na época da origem do christianismo,
os autores profanos mais de uma vez
trataram do mesmo assumpto, o, para
exemplo, vamos narrar um facto segura-
mento curioso, (do qual já falámos na
Urania) contado por Cicero, em pessoa,
110 seu tratado De Divinatione (I, 27).

Dois amigos chegam a Megare e se i

Fizeste uma bonita prelecção, Max;
porem faltou te o essencial a esta sublime
doutrina.

O que faltou ?
I —Dizeres, pois que a tens por certa, qual

a expiaçáo que me coube, como sabemos
qual a que coube ao nosso infeliz amigo.

Júlio, Martim não sabe que recebeu
infidelidade,como meio de lavar sua alma da
sua própria infidelidade, se, comtudo, sou-
ber levar essa cruz com coragem e resigna-
ção. Nós o sabemos pela mãe Martha, mas
elle o ignora e deve ignorar, para agir li-
vremente e fazer o necessário merecimento,
o que não se daria se soubesse que, sem
essa pena, levada de boa vontade, jamais
resgataria sua divida, precisando voltar á
vida carnal, até que o consiga. Esta é a
lei. e, p <is. não penses em conhecer qual
é tua missão, sabendo, como a todoa é dado
saber, que todo soffrimento que temos
aqui é obra de nossas culpas e é a moeda
para o seu resgate. Leva-os todos como
esmola do Pae de amor, e assim, sem co-
nheceres qual a tua missão reparadora,
cumpril-a-has satisfatoriamente.

Sim, senhor, Sr. Max; assim deve ser;
assim é racional, assim comprebende-se a
grandeza da justiça do Senhor.

E tanto mais que, pela natureza dos
soffrimentos que mais nos acicatam, nós
podemos conjecturar qual a natureza da
culpa que nos arrastou a esta nova exis-
tencia.

Realmente, Max, se assim não fora,
era assim que deveria ser, para ser obra
superior á dos homens, obra de um ser do-
tado de todas as perfeições em grau infi-
nito. Feliz o que tem olhos de ver, ouvidos
de ouvir e alma de comprehender tão
grandes coisas.
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nstallam em um albergue, separada-
jmente.

Apenas um d'elles adormece, ve em
sua presença seu companheiro de via-

gem, communicando-lhe com ar triste

que o èstala.jadeiro formara o projecto de
assassinal-o e por isso pede-lhe que o va

proteger sem demora.
O outro lovanta-se e, persuadida de ter

sido victima de um sonho, torna a dei-
tar-se e novnmanto adormece. Poucos
momentos depois apparece-lhc nova-
meute o companheiro e insiste em que
elle o vá livrar, visto quo os assassinos
já caminham para o seu quarto. ^

Novamente acordado,e sob o effeito de

grande impressão, levanta-se o resolve-se
a ir ver o companheiro. Mas a fadiga
da viagem e o raciocínio quo faz sobro
esse facto, vencem-n'o novamente e, tor-
nando a deitar-se, adormece.

Então seu amig-t torna a apparecer,
mas d'osta vez pallido, ensangüentado o
desfigurado :

— Desgraçado ! brada-lhe ; tanto te
suppliquei que impedisses o meu assas-
sinato o tu náo vieste ! Tudo está termi-
nado; agora só to resta vingar-me. Assim
que amanhecer, disso elle, enconirarás á

porta do hotel uma carroça cheia de
estrume; prende-a e ordena que a des-
carreguem; encontrarás meu corpo escoii-
dido em baixo do estrumo; presta-me aa
honras fúnebres da sepultura « persegue
meus assassinos.

Uma tal tenacidade de vi-aáo, com de-
talhes tão seguidos e firmes, tiraram ao
amigo toda hesitação possível; levanta-
se, corre á porta indicada e ahi encontra
uma carroça. Prende o conductor, quo
se atrapalha, e, feita a doscarga, encon-
tra o cadáver do amigo.

Eis textualmente o conto de Cieero.
Sabemos que nào faltarão hypotheses

para a resposta.
Dirão quo esse conto foi adulterado,

pois talvez não soja o verdadeiro; mesmo
que fosse exagg-jrado eadulterado na sua
integra; que dois amigos, chegando a
uma aldeia desconhecida, desconfiam sem-
pre de alguma cilada e, receosos mutua-
mento por suas vidas, depois da fadiga
de uma viagem penosa o no silencio lu-
gubre da noite, podem sonhar que são
victimas de um assassinato. Quanto ao
episódio da carroça, os dois amigos via-
jantes podem ter visto uma no pateo da
estalagem, o que tudo reunido pode per-
feitamente se relacionar com o sonho.

— Sim, diremos, todas essas hypo-
theses podem sor explicativas; mas nao
passam de hypotheses. Admittir a oom-
municação entre o morto e o vivo é per •
feitamente outra hypothese.

Esta ultima é, talvez, a menos hypo-
thetica de todas, a julgar pelo grande
numero de factos authenticos que hoje
são scientificamente escalpellados.

Temos muitos que poderiam-js offe-
recer á apreciação do leitor.

(Continua).

j; B. ROUSTAING

QUATRO EVANGELHOS

\

Explicados em espirito c verdade
pelos evangelistas assistidos pelos
apóstolos.

Evangelhos segundo Matheus, Marcos o Lucas
REUNIDOS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

«E' O espirito que vivijica ; a
carne de nada serve :

as palavras qne vos digo são
espirito e vida.»
(João, VI, v. 64).

«.A lettra mata, e o espirito vi-
vivifica.»

(Paul«, 2a epístola aos Corinthios, c. III v. G.

Matheus, IV, v. 7-11—Marcos,
I,v. L2-i3—Lucas, iv, v. 1-13

( CONTINUAÇÃO)

(A nova revelação, que inicia uma
era nova para a vossa humanidade, e
que vem ensinar-vos a origem spirila
de Jesus, monstrando-vos assim que
esse jejum e essa tentação não podem
ser e não são senão um sgmbolo, vem
também íazer-vos conhecer, a esse
respeito, a realidade das coisas : as

-próprias palavras que Jesus dirigiu ao

povo a titulo de ensinamento ; vom
explicar-vos quando e como os apóstolos
e os discípulos foram levados a pensar
que o que Jesus ensinara do um modo geral
era o resumo do que se tinha passado
durante a <ausencia do mestre, era o
resumo do que elle mesmo experimen-
tara ; — vem explicar-vos como, em
presença e em conseqüência do ensino
cujo pensamento e fundo tinham ficado
na memória dos homens,quando as pro-
prias palavras, que tinham exprimido
esse ensino se tinhamapagado .os apóstolos
e os discípulos foram conduzidos a apre-
sentar, -— o quo não era assim senão um
ensino, sob a forma e nos termos quo
vos foram iransmittidos pelos evange-
listas, Matheus, Marcos e Lucas, do facto
material de uma estada de Jesus no
deserto, duranto quarenta dias o qua-
renta noites, —de um jejum durante os-
ses quarenta dias e quarenta noites, e,
depois desso jejum, de uma tentação
material por «Satanaz», o diabo, «o de- i
monio».

«Ságuiavida humana apparente de
Jesus, pela qual elle pregou conslanie-
mente com o oxemplo, a dedicação, a
caridado e o amor ; segui os actos que
a ella presidiram, as suas palavras, os
seus ensinamentos; — fcvel-o-heis soinpro
submettendo-se, na. medida e segundo as
necossidades de sua missão terrestre, aos
usos, aos hábitos e ás tradições he-
braicas, — apropriando a sua língua-
gem a esses usos, a esses hábitos e a
essas tradições, — ás intelligencias dos
homens aos quaes se dirigia, — afim
de se)' comprchendido e sobretudo
escutado, — afim de assegurar o êxito
de sua missão e fazel-a produzir fruetos
no presente então, e no futuro, depois
que ella tivesse sido cumprida ; fazol-a
produzir fruetos primeiro pela lettra,
depois pelo espirito.))

«Os prophetas, vós o sabeis, se propa-
ravam para a sua missão pela meditação,
a' prece e o jejum ho deserto ; Jusus
pareceu, aos olhos dos homens,submet-
ter-se a esse uso, a essa tradição, antes
de começar publicamente a sua mis-
são.»

uQuando elle se afastou, das margons
do Jordão, onde acabava de receber,
diante do povo, pela descida do «Espirito-
Santo», sob forma de pomba, e pela voz
que se «fez ouvir do céo», a consagração,
como filho de Deus, de sua missão, quo
João anuunciara pouco antes a todos
aquelles que tinham vindo da cidade do
Jerusalém, de toda a Judéa e do todo o
paiz dos arredores do Jordão, — Jesus
foi perdido de vis a pelos que o se-
guiam.

Para impressionar as massas, desap-
pareceu durante esse numero de dias
tradicional, e pelas tradições de ai-
guma sono sagrado entre os hebreus,
durante quarenta dias e quarenta noi
tes; desappareceu, nào para ir de modo
algum para o deserto, mas voltando,
como sempre, (quando elle se afastava
dos olhos dos homens, fora das necessi-
dades de sua missão terrestre) .ás regiões
superiores, onde, do alio dos esplendores
celestes, governava, governa e gover-
nará o vos-o planeta, até que este tenha
atlingido o seu grau íluidico, o até que
Elle vos tenha conduzido á perfeição.»

«Após esses quarenta dias e quarenta
noites, reapparecou entre os homens e
dirigiu ao povo e aos discípulos, que se
agrupavam em volta d'clle e que tinham
notado a sua ausência, estas pala-
vras:»

«Em verdade, vos digo : Se o demônio vos
DISSEU :« Escuta os meus conselhos, submctté-te
á minha vontade, e dar-te-hvi todos os reinos da
terra,» rtpelli-o : não tendes um reino bem
maior, o reino de Deus, vo^so pae ?¦>

«cie 'a tbine.yõá apertar e o demônio vos
disser :

«Obedece-me, c iVestaspedras farei puo para te.
iiliuientar,» desdenhai-o com horror ; o pão da
terra não alimenta senão o corpo ; e vós (leveis
procurar o pão du vida que alimenta a alma e a
toma apta para entrar na vida eterna.»

«Se o orgulho vos arrastar ao fastigio das
grandezas e o demônio VOS PISSUR : «Precipita-
te no espueo que te atirai, (¦¦ não temas neiihu-
via queda-, serúis sustentado,* iuiponde-lhe silen-
cio e não tenteis a Deus ; mas recolhei-vos em
vós mesmos ; medi a vqssa fraqueza e a grandeza
do Senhor ; entregai-vos a elle, e o demônio
afastar-se-ha por um temp9 ; mau não esqueçais
que elle espreita sempre, prestes a agarrar a sua

todas 09 vossas frft-presa e a aproveitar-se d
quezas.»

(i Eis, bem amados nossos, as ptalavras
quê foram pronunciadas por Jesus quando
reapparecou, o que nós estamos encarro-
gados pelo mestre de vos revelar, de vos
transmittir. »

<( Applicai a vós essas palavras ; por-
que, como todas as palavras sabidas de
sua boca, cilas devem dar fruetos no
presente como, sob a figura symbolica do
tentação material, os deram no passado o
os darão no futuro. »

« Essas palavras de Jesus foram trans-
mittidas, como tudo então, de boca em
boca. »

«O - apóstolos e os discípulos as tinham,
uns ouvido, outros recolhido pela voz pu-
blica ; mas, durante a missão terrestre jde Jesus, tinham o espirito applmado !
incessantemente a factos novos ; não foi
senão depois do cumprimento d'essa mis-
são quo os factos, quo tinham fixado a
sua attenção, de novo se apresentaram
repentinamente ; que esse facto, relativo
ao quo Jesus dissera depois de sua des-
apparicão durante quarenta dias e qua-
renta noites, e ás circumstancias^ que
precederam, acompanharam e seguiram
essa desappariçào, so apresentou de
novo. »

(( Então começaram, tiveram logar os
commentarios; e foi d'esses common-
tarios que nasceu a opinião que produziu
a crença no facto material do jejum no
deserto o da tentação pralicada^ a res-
peito de Jesus por Satanaz, o diabo, o
demônio. »

« Os apóstolos e os discípulos acredi-
taram, como todos os que abraçaram a
fé christã, nesse facto material. »

« Tinham, como homens, —espiritos
incarnados — os preconceitos e as creu-
ças dos homens de sua época e estavam
imbuídos das mesmas tradições. »

« Exigindo as tradições que todo pro-
pheta fosse jejuar para o deserto antes
de começar a sua missão, e coincidindo as
palavras de Jesus com essa ausência, com
essa desappariçào durante quarenta dias
e quarenta noites, pensaram que essas
palavras eram o resumo do quo se tinha
passado durante essa ausência e que o
que elle tinha ensinado relativamente
ás tentações da parte do demônio, e ás
quaes está sujeita a humanidade, pela
fome, o orgulho e a ambição, a's ciladas
que os espiritos domai lhe armam e á
perseverança, á fé, com que lhes deve
resistir, era o resumo do que elle mesmo
experimentara ; —que assim elle jejuara
durante os quarenta dias e quarenta noi-
tes 110 deserto ; que, quando esse tempo
passou, teve fome, — e que fora então
tentado pelo demônio, no sentido das
palavras que dirigira ao povo »

« Ao homem material são precisos fac-
tos materiaes; o Christo,para o homem,
era humano, snbmeitido assim ás en-
fermidades, ás necessidades da exis-
teneia humana ; não so podiam com-
prehender,n'essa época sobretudo, senão
provações physicas. »

« No tempo d'esses commentarios, a
revelação feita pelo anjo á Maria, depois
a José, e que ficara secreta até depois do
cumprimento da missão terrestre de Je-
sus, estava divulgada e espalhada pela
multidão; em presença da revelação da
origem de Jesus, « miracidosa », \0-
vina », como « filho de Deus>, segundo
a letiva, para todos, — de sua vida de
pureza perfeita e dos « milagres» que
elle praticara, de sua « resurreição » e
de sua « ascensão », — a crença em sua
divindade abria caminho. »

« Homem, aos olhos dos apóstolos,
dos discípulos, Jesus estava assim su-
jeito, aos olhos delles, ás enfermidades
e ás-necessidades da existência humana,
ás tentações do « demônio » ; ora, ao
mesmo tempo, segundo as impressões
recebidas durante a sua missão terrestre,
um grande propheta ; — segundo as im-
pressões npvas recebidas desde o cumpri-
mento d'essa missão, maior quo todos os
prophetas que tinham apparecido na
terra, o « filho de Deus », — e, no
pensamento de todos os discípulos, parti-
lhando com , seu pae a divindade,—sus-

ceptivel de sofiror a tentação, a ella fora
submcttido e d'ella triumphara. »

« Applicando materialmente a Jesus o
que elle tinha ensinado, como resumo
do que se passara durante a sua ausen-
cia, a sua desappariçào, entre o demônio
e elle, de factos materiaes e reaes, sof-
íridos pessoalmente por elle, um dialogo
se estabelecera, pov esse mesmo facto,
entre o demônio e elle. »

« So as próprias palavras que tinham
sido pronunciadas por Jesus se tinham
apaigado da memória dos homens, o sen-
tido, o pensamento, o fundo do ensino
tinham ficado ; para estabelecer o dia-
logo segundo esse sentido, esse fundo,
esse pensamento, os apóstolo? o os disci-
pulos recorreram ás oscripturas. »

d Aproximai as próprias palavras
pronunciadas por Jesus e quo acabamog,
ha um instante, de vos revelar e yos
transmittir, da versão que so produziu
sob a influencia das tradições e dos com-
meu tarios, e vereis que o sentido, o fundo,
o pensamento, são os mesmos; quo a
allegoria, apresentada de tal sorte que
foi tomada á letiva, e quo o deve ser
espiritualmente pela intelligencia, é na
realidade sempre o ensino quo Jesus diri-
giu aos homens, mas transformado n'um
facto material e real de tentação perpe-
trada pelo demônio a respeito de Jesus,
que tendo soíírido a provação d'essa
tentação, tinha elle, homem e filho de
Deus, sabido triumphar d'ella.»

ii A fome attribuida a Jesus, o trans-
porte de Jesus a uma alta montanha,
depois ao alto do templo de Jerusalém,
foram o fructo o a conseqüência dos com-
meu tarios. »

« Em presença da desappariçào de
Jesus, duranto os quarenta dias o qua-
renta noites, durante os quaes elle devia
ter, antes do começar a sua missão, ido,
segundo as tradições, para o deserto e
jejuado, era ellu, aos olhos dos aposto-
Ios e dos discípulos, que tivora fome,
após esses quarenta dias e quarenta noi-
tes, coincidindo as palavras que elle
dirigira ao povo, pvecisamenle no mo-
mento cm que acabava de reapparecer,
com essa desappariçào, com essa auson-
cia. [Continua).
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Le professeur Lombrobo et lb Spi-
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Marechal E»crton Quadros, brochura
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O quo q o spiritismo ?
Ao fim de 30 annos do divulgação o,

polo menos, de supposto estudo da nova
revelação, só no nosso pai;*, para nào
nos reportarmos ao sou inicio na Ame-
rica do Norte o suecossiva organização
básica na Erança- polo nosso mostro
Allan Kardec, a nossa interrogativa sur-
prehenderia como uma .ociosidade, só a
respeito do spiritismo não oecorresso o
mesmo bizarro pbenomono, a que já a'lu-
dimos em tini destes escriptos, o qho so
dá com todas as concepções, por supe-
piores que sejam, que tonbam lima voz
transitado polo espirito do bnmoin.
Esse phenoiriono consiste em solwh j,áôs
concepções, não acceitas em sua. pureza
integral e elevada, procurando os itírli-
viduos se submetter e amoldai- ás suas
prescripçoes, mas, ao contrario d'isso, om
soírrerem as modificações impostas pelas
tendências e vistas possnaes de cada um,
dando-se assim uin trabalho de substitui-
ção que,não raro, termina pela desütuiç."io
de toda originalidade da primitiva idéa,
Para não ir' mais longe, poderíamos citai'
como exemplo a própria igrtga de Roma,
sob cujos erros amontoados por tantos
séculos desappareceu quasi por completo
o espirito viyiflcador que encerram os cn-
sinos de Jesus. Mas não queropios fazel-a
alvo do inúteis investidas. Tomos, ao de-
mais, sob immediato alcance, exemplo

que intirriàmente nos aflecta e que pre-
ferentemente nos deve prender a attei]-

ção, pela necessidade que ha de rorpover
os seus perigos. i

Reforimo-nos ao próprio spiritismo,
cujos adeptos, em grande numero, iin-
buidos de vistas pessoaes, têm procuradot
com solicitude digna de melhor preoceu-
pação, desvirtuar os seus ensinos, ge-
rando esaa aliarchia nos processos pra-
ticos e esse falseàmentb do'seu objectivo,

que fazem periclitaí a integridade e a ho-
mogeneidado'd'essá'obra gigantesca com
tanto sacrifício architectada pelo Mestre.
A nossa pergunta, pois, tem toda a oppor.
tunidadBjrr-rO qup é q spiritismo 1

Em artigos suecessivos, que honraram
magistralmente estas columnas, procurou
mais de uipa vpz p nosso querido chefe
Dr. Bezerra d&AMenezes definir, com
aqueila tíPncisão lúcida dos seus escriptos,
o verdadeiro caracter dàr^ Nova Re-
velaçãOj e ein, artigos opigraphados
Sciencia-Religião o Religião-Sciencia
se esforçou por demonstrar que,' sendo
psse conceito a representação de duas

formas dá actividade do espirito humano
em busca1 ria verdade, e achando-so, em
um momento decisivo da ovoluçlo hu-
mana. divorciadas essas duas tendências,
om virtude dos antagonismos creados
pelos representantes do ume do outro
lado, o spiritismo viera exactamente

promover a conciliação dos dois princi-
pios, demonstrando qíie a incompatibi-
lidado, quo apparontomento os repellia,
não provinha senão da insullicioncia dos
processos de ambos, da ausência do um
ponto do intersecção em qüé désapparc-
cessem taes hostilidades o fosse possível
a barmonia. Abrangendo os dois campos,
intervindo no conhecimento das leis tia-
turaesqtn" presidem aos pbeiiomenos da
Ordem physica, o compreiiendendo, sem
solução do continuidade, as leis quo, com
uma inflexibilidade o uma immutabilidado
iguaes, presidem á ordem moral, mos-
t rando a solidariedade que ha entre os
dois planos, cm uma. palavra, empol-

gando, em um poderoso golpe de syn-
tbese, a vida universal, desde os estados

grosseiros da matéria aos estados supo-
riorps da espiritualidade, ao spiritismo
e.-tava reservada essa funcçào providen-
cia! do uuificador das tendências do es-

piiito buunmo, enfoixando-as em uma
aspiração complexa e uiía, variada em
seus processos a par do uniforme em seu
objectivo... %(;;a• _ ;

Que procura o homem em suas inda-
gações?—A verdade. Que aspira elle
como resultado final dos seus esforços?—
A felicidade. Ora, a verdade e a foliei-
dade não são, por conseguinte, senão os
dois termos do uma mesma progressão.

Ató aqui, para conseguir a felicidade,
na ordem moral, pela fé, e a verdade na
ordem seientifica, pela certeza, os"pro-
cessos empregados oram diametralmente
oppostos. Para poder crer, dizia-se ao
homem; «annulla a razão, anniquila as
faculdades superiores do teii espirito,
fecha os olhos o deixa-te'guiar cega-
mente pelos dogmas que te impõe a auto-
ridade frágil de homens que não diíferom
de ti senão pela exterioridade das vestes e
pela hypocrisia com que pregam uma
moral que elles próprios não praticam.
Irás ter ap Paraíso.» De outro.Jado, dizia
ascie-icia' «não ha senão uina 

"Venlrdo-r

? morte. Tudo perece, tudo áe extingue.
Os sores não são mais do que aggregados
de matéria, formas que se dissipam o
passam para ceder p logar a novas
apparencias, que por sua vez se extin-
guirão, porque tudo tende para o anui-
quilamento'.')) E com o prestigio dás suas
descobertas, com o poder ir.discutivel dos
seus processos analyticos e experimen-

taes, a sciencia chegou a abalar probnr
daniento o edifício da religião.

Mas veiu o spiritismo o, poderoso
pela identidade dos processos de que se
sorve a sciencia, forte pelas consoladoras
promessas que encerra, demonstrando as
realidades da outra vida, poz, ou, pelo
menos, porá um dia termo ao conílicto
que tem esterilizado tantas energias, o,
renovando o ideal christâq, abriu urna
nova ora á humanidade. Graças a elle,
no momento decisivo que atlingimos, já
não ó possível separar essas duas formas
da actividade do espirito cm perpetua
evolução: a sciencia e a moral; porque a
sciencia, para so engrandecer, tom noces-
sidado das luzes quo sobre ossos vastis-
simos campos do mundo invisível, mundo
do energias até aqui inexploradas o dos-
coiibecidas, projecta o spiritismo, do
mesmo modo que a moral, para ser
acecita na integridade das suas leis, pre-
cisa recorrei á demonstração dos seus
ensinos, provar que essas leis tèm uma
saneção indefectível, qualquer que seja
0 plano em que so encontrem as creatu-
ras, a ellas submottidas hi variável mente.

Como, pois, pretender revivescor um
antagonismo quo a Nova Revelação vem
fazer desappareeer, patenteando todas as
vantagens da unidade de esforço por
parto do homem para atlingir estados su-
periores que elle natural mon to aspira?

O spiritismo nãoé, pois, uma religião,
nem mesmo uma sciencia, no sentido re-
strictivo que se tem attribuido a estas
expressões, mas uma synthese em que so
devem enfeixar as aspirações humanas,

para caminhar de harmonia com as leis
divinas que presidem a toda a creação.
Participando da natureza da sciencia por
sua processualidado analytica e expori-
mental, abrangendp ao mesmo tempo o
campo da philosophia, pelas deducções

que suggere, a partir do ponto que já não
attingem os processos experimen taes, elle
tem por alvo e por corõamento a revê-
lação das leis moraes, cujo conhecimento
e observância nos asseguram a foliei-
dade n'csta como na outra vida, isto e,
o alvo para que tende' o homem, como

prêmio aos seus esforços. Vò-so, pois,
que o objectivo superior do spiritismo ó a
moral, com todos5bs benefícios quo d'ella
decorrem para os que a praticam. E quo
moral prega o spi ri tismo ?—Exactamento
a quo se achi contida nos Evangelhos de
Jesus, o qne é o mais perfeito código, o
mais seguro meio e a mais solida garan-
tia de perfectibilidade e de felicidade, uma
vez observados os divinos preceitos que
n'elle se contêm. Essa deve ser, por con-
seguinte, a orientação e a preoecupação
primordial dos verdadeiros spiritas.

Havíamos pivmetlido, no final do pro-
cedente artigo, apoiar a nossa opinião
acercado caracter e do objectivo da. Nova
Revelação sobre o próprio testemunho do
nosso mostro Allan Kardec. E' agora a
occasião de realizar a promessa formu-
lada. E não necessitamos do outra cita-
ção alem da do seguinte trecho do um
discurso por elle proferido em Lyon, por
occasião de uma excursão de propaganda,
cm 1SG0, por algumas cidades da França,
e em um banquete quo ifaquella cidade
llio foi oírorecido, a 11) de setembro do
referido anno. Esse discurso se iicbja pu-
blicado na Rcvuc Spirite, do novembro
do 1860.

Eis como se pronunciou o Mestre :
« lia, meus senhores, — disse elle —

Ires categorias do adeptos : uns que se
limitam a crer na realidade das maniíes-
tações o procuram antes de tudo os phe-
nomenos. O spiritismo para elles ó sim-
plèsmònte uma serie de factos mais ou
menos interessantes.'

«Os segundos vòemnelle alguma coisa
alem dos factos : comprehondom o sou
alcance philosophico, admiram a moral
quo d*elle decorre,' mas não a praticam.
Para ellos a caridade christã ó uma bella
máxima, mas eis tudo.

u Os terceiros, finalmente, não se con^
tentam com admirar a moral; praticam-
n'a o acceitam as suas conseqüências.
Assaz convencidos de quo a existência
terrestre é uma prova passageira, ira-
tain do aproveitar esses curtos instantes
para caminhar na via do progresso que
lhes traçam os espiritos, esforçando-se
por fazer o bom o reprimir as suas más
inclinações. As suas relações são sempre
segurns. porque as suas convicções' os
desviam de todo pensamento do mal ; a
caridade é, em todos os sentidos, a sua
regra de condueta. São esses Ps verda-.
deiros spiritas, ou melhor, os spiritas
CIIRISTÃOS.»

N'estes judiciosos conceitos do Mestre,
acerca dos característicos que devem dis-
tinguir os verdadeiros spiritas, todo um
programma se contem. Nào basta, com
eílbilo,observar e estudar os phenomenos,
mesmo em suas mais transcendentes ori-
gens scicntiíicas ; não basta reconhecer
que constituem elles, no admirável con-,
juneto de provas que fornecem acercada
immortalidade da alma, um novo systema
philosophico de elevado alcance ; é pre-
ciso comprehender toda a extensão do
ensino moral que encerram elles, relati
vãmente á. vida presente e á sua intima
conncxão com a vida futura, e, mais do
que isso, é preciso, ó indispensável, para
que possamos aspirar a investi dura no-
bilissima do spiritas, quo esse ensino
moral tenha da nossa parto uma appli-
cação incessante aos actos da nossa vida
ordinária, de modo que venham a se re-
ílectir todos os seus benéficos resultados
sobre as condições da vida espiritual,
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quando soar a hora de a cila regressar-
mos.

Uma outra observação rosai fa do nosso
enunciado : ê que não se pode tornar
exclusivamente a nossa doutrina sob

qualquer das suas faces isoladamente,
soma mutilar ua harmonia do coujuiictp

sob que so nos apr-senta o foi revelada
âo inuiido, e som nos privarmos das in-

caiculavtns vaiilágòns quo oílereco sob
ossa condição de ser estudada, compro-
llenciidao praticada, om toda a sua inte-
findado manoslosa e indivisível.. 15" assiín

que, tendo por base as cotümuuieaçõos
entro o mundo visível ti o invisível, não

podemos prescindir dos factos dcoxpe-
riiiientaeão,sobre cujo estudo e solicitada
à nossa intelligencia, que por osso rriodo
se enriquece de novos e dilatados co-
nhecinientes. pelas Investigações que
somos induzidos a fazer acerca desses

pneiiomònoSj om suas modalidades com-

plexas, tidas lois a que, estão submolli-

quanto possível dentro das linhas do seu |
programnia, isto é, consistindo na lei-
tura, por ordem mgLhodica e regular, do
uni ou dois dos números (ou paragra-
piios) que tissignalam as transcendentes
questões alli tratadas minuciosamente,
e dissertação o dosouvplviifiüíitó do ponto
om estudo, polo director dos trabalhos:
— estudo do livro 0 Cf.o 1; () InfJírno,
feito pari passu, obedecendo a normas
idênticas ás do estudo anterior. As van-
tagens (Vosso estudo theorico, publica
rnente feito, consistem em fornecer aos"
nepphylos, que unia ou mais vezes se
apresentem em uma reunião sjnrita,
por curiosidade õu desejo de aprender,
noções geraes acerca da doutrina, a par
de lb.es dar uma ideá da sttncdáflp com
«pie deve ser tratada e dó transcdhdeiító
alcanço das questões n'ella .comidas.
Cúmplet|tIU essas sessões as preces de
abertura e encerramento, a leitura da
a -ta da sessão a,nferior, o as comum-

dos. Eisinos então em plcrio domínio ' niçaeõüs psychographicas, inicial c final,
scientifico. Erro', porem* seria estacionar dos guias da sociedade';

0 prograinina dás outras Sessões', pri-ahi, cerrando a nossa razão as tletlucçoes
de ordem pllilosüpliicii que taes pheno-
menos suscitam. E ainda hão seria lado.
Porque em suas attestapoes vivas das
condições da vidra extra-terrestre, cOinp
da vida om outras esphei-as dó universo,

o que em ultima unalyse, segundo íteou
(

válivas aos socie 3, ó — o por sqtl naf'í-
reza linha do ser forçosamente — mais
complexo, constando' alem das preces,
communicações e leitura da aete de :

Estudo do EvANOfíLito (segundo Rous-
taingV; íesfudõ do Ufi-RO dos Mfjhvxs;

ito, os espíritos nos vém offorecer o manifestações espontâneas do espíritos,
sancção das leis moraes a que estão sujei- por médiuns dó incõrborãçãÒ: ò final-
Ias as acções humanas e qui foram revê- monto a escola de médiuns, que st; impõe
ladas ao mundo, ha dezenove séculos, por ! como necessidade imperiosa, no meio da.
aquelle puríssimo espirito do Divino Mes-
tre, como o mais perfeito código que deve
regular os actos da nossa vida nos dois

planos, visível o invisível, afim do, pela
observância dos seus preceitos, nos asse-

ganirmos condições de felicidade, por
outro modo irrealizavcl.

desorientação que lavra infelizmente en-
tre os spiritas e do que os médiuns', mal
esclarecidos ou prejudicados,' são as pri-
íríõiras victimas. A complexidade d'csle
programma, demasiado longo para ser
posto em praitea em um so dia, deter-
minou a sua divisão por duas sessões, do
modo que as reuniões de torçr.s-feirasseComo. porem, por em pratica os subli--

mes ensinamentos contidos nos Evango- j sücccdcm alternadamente da seguinte
Épfhos de Jesus, sem Os estudar o com-.; f0,..!ia: (.;n uni;l) estudo dõ Evangelho

nnmiar á luz d<> entendimento e da revo- \ 
'•]¦¦ 

j,;ir'i,o) o manifestações ospónfáneaís

¦ikm^i

lação que os veiu completar?
Parece, pois. que o mais completo pro-

gramma (pie podo adoptar, ao menos
aclualmente, toda sociedade spirita bom
organizada, deve obedecer ás seguintes

^normas;
Estudo da (haitrina, nai obras funda-

mentaes do Meslrp, Conipreilendendo a j
parto scientifica (Iheoricu) e a parte phi-
losophica ;

. Experiências mcdmmnicas, ou traba-
lhos práticos, com o concurso de me-
dhins sufficien temeu te desenvolvidos,
esclarecidos o, sobretudo, moralizados ;

Estudo dos Evangelhos.
Foi para realizar essóprpgrnmma, do

qual .apenas uma parte estava em
execução, por motivo que já fundamen-
támos,que a Federação Spirita Brazileira
reuniu os seus direelorcs,após'a dosincar-
nação do nosso querido Bezerra de Me-
nozes, cujo pensamento, segundo alludi-

\2f, parte),- em outra, estudo do Livro d.os
.Médiuns (Ia parte) o desenvolvimento o
preparo dos médiuns que se iniciam Í2a
parto);

Assim organizado o sou píógramiiiâ,
quo opportuna, e talvez brevemente, so

| completará coai a; conferências publicas
qüé pensa realizar o são uma das neces-
sidades actuaes dá propaganda, acredita
a Federação servir os interesses supe-
riores da doutrina que' é a razão da sua
existência è por cuja difiüsão entre nos
so esforça lia longos annos.'

Ao mesuio tempo, no desejo de Se con-
slituir cada vez mais uin laço de cohesão
entre ós spíriías, a Federação solícita
sobre esse programam o pronunciamento
de lodosos grupos, 3'osta capital e dos
Estados'- cpede a todos que o applaudirem
a sua adheslo expressa, com b compro-
misse» <!e o adoptarein, conlribuind') as'-

»

mos precedentemente, ia assim ter pi - 1 sim'para a tão desejada união, sempre

na execução, e assentou"nos meios pi^Jfi^tnida a cada tentativa feita para
ticos'de o levar a efieite. Foram para
issb, para, attehder ás exigência,:- ò á na-
tu reza ¦. do novo' próghimma, divididas
,as soas sessões em duas categorias, publi-
cas umas,® privativas aos sócios as outras,
continuando as primeiras a ter logar ás
sextas-feiras, e realizando-soas outras ás

a tornar em realidade.
Alguma coisa de mais pratico se podo-

ria talvez levar a oíTeitoem tal sentido;
mas isso depende de nina reunião dos w li-
rectores ('e grupos d'e'stá capital, do que
opportuiiammite nos oecuparemos, couio
ainda teremos de nos oecupar de alguns

terças-feiras', obedecendo á seguinte or- j Ide talhes do nos o programma, particu-
dem de detalhe :

Nas sessões publicas, continuação do
estudo do Livro i>os Espíritos, iilsti-
tÜido por Bezerra, dè .Menezes o mantido

armente rio que respeita aos médiuns,

que devem, pela sua íuneção do alta ros-

ponsabilidáde, fazer bbjeísfb de cónsa-

gração especial,

E' possível que este appello o esta lon-
taliva tio imiíicaçáp da famUri spirita,
sobre as bases da imiforinidade (le pro-
graiania. 6 de orientação, e sem outra de'"
pendência,[iara as sociedades adliereutes,
que a do apoio moral que, em tados os
sentidos o em bem dp spiritismo, a Rede-
raráo so çonipromoth-rá a [irosfar-lhes,
vonbam a fracassai' como tantosM>tjír,os..
Reslar-nos-ha, todavia, a. consolação de
haver cumprido o nosso dever, o ficarão
estos escri pios como nm lesfcuiiuiho do
nosso desejo de servir desinteressada-
mente a causa sagrada', que out.r is pen-
sarão talvez melhor soç.vte mantendo a
discórdia pelo egoísmo o polo orgulho,
em logar de so inspirarem tios pm-os
sentimentos do fraternidade, de tole-
rancia e de huniildado, ,qii'i devem nian-
ter unidos o solidartes os. verdadeiros
spiritas que amam o servom a yer.d.íúlfl.

O»- 9 jrr.it -mm ,;.

BEZERILi Dií MlíNEZIiS
O p;ií.fiins«síâo. pai'í> ;í . JfsaJtaí 1'i*

Quando d'estas columnas, e em nos-
sa ediçaf) de Io de maio, dirigimos o
nosso,Appjeíto aos Spirilus o o parti-
eularizámos quanto atos nossos dedica-
,dos collegas e irmãos do /'então, Amor
e Caridade, da Franca,em virtude,mos-
mo da"'indicação de (pie então nos ocçu-

pámos, estava mos cerfos do fraterno aco-
lhitnento que esse appello iria encontrar
nó coração (raipiolles nossos confrades,
aos quaes nos prendem tantos laços de
cordialidade. A provo do que não uos en-

ganavamos acabamos de ter na sua edição
de Io de agosto, demora quo se ^explica
pelo atrazo com que tem sabido a nossa
folha., por motivos de que já inteiramos
os leitores.

Eis em que termos o Perdão, Amor
cCaridoAie; sob áirieáma épigraplie de

que então usámos, Vem-secundar o nosso
appello :. ¦• . -r -

Foi com este titulo que sahiu publicado
um artigo na quarta pagina do órgão da
Federação Hpirita Brazileira, Reforma-
doi', cm sua edição de 1" de maio.

Foi grande a nossa satisfação ao ler-
mos aquelle artigo, quando, antes delle
termos conhecimento, tinha nascido em
nó.s p desejo de abrir subscripção
em nosso joniul, fazendo um appello aos
assigiiantes do Pei-dão.

Começamos rfeste numero a nossa sub-
scripçáo com o pedido a todos os nossos
AssiGNAJN'TES,,~{que são de oito mil e
muitos) do um obdlo ' 

pai-á os' filhiuhos
do nosso querido confrade Dr. -Bezerra
de Menezes, que os deixou no pauperis-
mo e, confiado na Providencia, entre-
gou-os á caridade de seus irmãos spiri-
tas.

Km nome da Providencia, íiós pedimos
aos nossos assigiiantes o auxilio de' Um
Min.KKis, «pio reunido formará, uin gran^
depatriiiioiiio para a sustentação desses
entes queridos, que nos legou o nosso
querido irmão Dr. Bezerra de Mo-
nezes. •» '

¦Eomos lembrados pela nobre com-
missão caritaliva que se constituiu no
Rio de Janeiro pára esse fim, o sendo
nosso intuito abrirmos subscripção pólo
nosso' PeÁlão a faVor dos que nós fora te
ri^omn.ondados.accedmnos cheios da me-
lhor vontade, ooproduçtoquc nos,chegar,
ás niãos faremos publico polo nossp
Perdão Ò o enviaremos a cotmnissâo,
composta dós Seguintes 'Senhores :' '

¦Senador Quintino Bocayuva, Dr. Frari-
cisco do MeflD2Tes Dias da Cruz, commeu-
dador^rancisco Joaquim, Belhoncourt da
Silva, Dr.-'João"Baptista Maia de La-
corda o Dr. Luiz ftedço Drago."'.'¦' 'IVaiiÓs grande (•.Miliánça (> fíViiál>iviiia'
Providencia,(pie lios auxiliará, enviando

os seus anjos a despertar os nobres
sentimentos de caridade a todos os nossos
assigiiantes, o receberemos de cada um
d'elles o süWobolo p"ara a sustentação dos
lilliinhos o Virtuosa companlic-ira do nos-
so irmão .Dr. .Bezerra, de Menezes.

Abrimos a nossa subscripção com a
seguinte quantia ;
A Ivrilicça,» do Piwdão,

Am or c ('.m-hlade  200SOOO
Do diversos . 200^000

Total P-; 460.4000

NOTICIAS
A Revuò Scicnlifaiue et Morale du

Sjiir/tish/c, o magnífico jornal parisi-
ouse que, sob a direcção do nosso omi-
neiito conrrade Sr. Gabriel Dolanne,
mantém ha G annos unia brilhante alli-
tudo na vanguarda da nossa cara. dou-
trina trazendo sempre excellentes artigos
doutrinários que o tornam rocomineii-
davel á attenção e au estudo do todos,
inaugurou ha tempos uma secção des-
tinada a dar conta aos seus leitores do
suinuiuriü do todos os jornaes spiritas
que se publicam 110 mundo, secção que o
collega loni mantido com perfeita, regu-
laridado. E—coisa extraordinária na
Europa, qne tao profundámiinte desço-
nlr ce o nosso paiz, ao- ponto 

"de nos
recusar os foros de civilização quo líà
séculos conquistámos — os jornaes
brazileiros não são exclui los d'ésstí gol-
po de vista: rapidamente analytico, o

quo attesta da parte dp nosso illustrado

collega um interesse, digno de auplauso,
pelo movimento spirita universal.

Eis o qim, na citada J secção. es-
creveu elle sobre a nossa modesta fo-
lha :

. « — Rkformadok, do Rio de Janeiro,
em seus inunerus de janeiro, proseguç o
trabalho do Sr. Leopoldo Cirno sobre o
Problema da Evolução ; insere um estií-
do sobrt; Jesus ; uin caso de cegueira i*e-
montando a 1.7 annos o curado om 15
(ias pelo spiritismo ; experiências muito
detalhadas, sobro poderosos phenornenos
physicos ; úin caso, infelizmente muito
raro, do cura de loucura pelo. spiritismo.
—.Estamos convencidos da quo.elles so
multiplicarão em proporções enormes,
quando os médicos, mais instruídos o
menos rotineiros, souberem distinguir os
casos de obsessão daquelles em que se
encontram lesões materiaes do-cerebro.
— O nosso confrade do Rio reproduz as
obras de G.' Delanne e do Di"'. Gi-
bior.» (i-''

Reproduzindo om nossas columnas as
apreciações do grande paladino do spi-
ritismo na França^ temos em vista signi-
fiçar-lhe o nosso reconhecimento pela
attenção dispensada, ao; nosso jornal o
euviar-lliO: ao mesmo tempo os nossos
applausos pela sua altitude em faca da
propaganda que, aqui como lá, cami-
phai desassombradamenle em /demanda
das suecessivas victorias que q futuro lhe
reserva cdo-quo: o presonto ijá dátesr
temunhovio.f ríénj i -; s $$firttà».t.[u1\
: ,.i': ti £l)nT~tiVr.T~*i.-Ty'< ..¦.-¦ ¦.•-.:'. ''.'. (.- ¦¦<<'¦ ¦-

Dr. Siqueira Dias^
M 'tlI-IíU;*..! ' ¦¦¦": . '¦ 0M-7 :'0;,'?': - .|lta _¦•

7 „ --.', ktm ' %t ¦¦¦ ¦¦¦ "tititi . .f,
M.ais um libertado. A 31 de julho re-

conte eiiccrróu-se o'cyálòdft vida'mate-
rial do generoso e intrépido espirito que
na tonuse chamou Francisco de Siquej-
ra.Dias Sobrinho e que, regressando, á
pátria espiritual, dè que estamos dester-,
rados mesmo os que mourejamos' nesta
lidoafauosa, mas consoladora, pela Ver-
dade, lá foi recolher os doces fruetos do
seu labor pertinazmenlo emprehoudido
duranie a suá"''peregrinação por este
mundo.

m
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Rosam as ligeiras notas biographicas
que nos foram fornecidas', que'o Dr. Si-
queira Dias nasceu á 7 dq maio de 18*18
o, ieifp o seu.curso preparatório no an7
ligo Collegio Vietorio, matriculou-se erri
seguida na Escola Pojyteehnica, onde
obteve, a 25 de abril de ISud; concluído
o firoc.iiiio acadêmico, o diploma do en-
genheiro, a cuja prpílgsap so dedicou
e em aij o. exercido, terminou, os dias
da sua existência laboriosa o mori-
toria. Foi nomeado, ;i 7 de outubro de
180*1. engenheiro fiscal junto,á cònípa-
nbia City Iinprevemeiiis, tendo funccio-
iiadp, desde o. anno precedente, como
•praticante.na listrada de Ferro D. Pe-
dró II7hoje Contraído Brazil.

,Eni IS7.0 fundou a Sdciedafle Propá'-
gadora da Insfrueçâo das .Classes Opera-

, rias da. freguezia da Lagoa, alir.ui.stiqo
ompróhendimento que, pelos relevantes
serviços prestados á instrucção publica*'
lhé valeu uni honroso ollicio (23 do de-
zomliro de 1872) cio então ministro do
irnperio, Dr. Joào Alfredo, o o oilicia-
late da ordem da Rosa (1 de janeiro
de 1873]?

Iniciada, sol) trios auspícios a sua vida
publica, não tardou o novel engenheiro a
atteslar, por provas incouciissas, a.-sua
capacidade profissional} illustraiido-se de
honrosa tradição cm fedas as eommis.-õos
de que foi investido,até esse tirocinio bri-
lhanto eflecUiado na nossa primeira via,
férrea,onde exerceu diversos cargos,como
o.s de chefe de secçao e das plllcinas, aju-
dan 1,'! da locomoção (! do trafego, nlcirí
da fiscalização relativa ao/material rece-
bidò pela Estrada, nos quaes allirmou
por mais de um titulo a sua competência
technica e o seu fino administrativo.
Ahi,no seu posto de trabalho, de (pie, to-
dá via, estava,por enfermo, retirado havia
alguns mezes, o foi colher a lei da fina-
lidado Orgânica;*; depois de-longos e cru-
ciantes sollrirnenlos recebidos com edili-
caule resignação de verdadeiro^spirila.

Porque o Dr. Siqueira Dias o foi dos
mais sinceros e dedicados. Se cm su;i
vida pnbüca civil so distinguiu elle pelas
provas de capacidade a que rapidamente
acabamos de all.Udir, não menos se dis-
linguiu como um dos fervorosos pàladi-
nos d'essa cruzada pela renovação da fé,
que seduz e tém nobilitado tantos espi-
ritos de raro quilate, que uma voz sen-
tiram a abençoada seducção desse após-
lolado. Elle pertenceu a essa phalauge
heróica e disciplinada'que, ha quinze
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O barão de Montencgro conversava, uma.
noite, com afilha, n'aquella doce c cordial
liberdade que faz do pae e do filho, cm ve;:
de. dois entes ' desconfiados? que guardam'
reserva sobre certos sentimentos íntimos,
dois verdadeiros amigos que, seni'quebra

¦ do maior respeite», não guardam,' uiu do
outro, o minimó segredo sobre qualquer
d'aqiie11es sentimentos. .','' Quantas' ruinàs poupar-sc-hiam, bçá.ós*
pães. principalmente as mães, educassem
os filh >s na lei de os fazerem seus confi ,
dentes dos segredos de seu coração !

Uma menina inexperiente marcha, muita
vez, .como cego, á pferdrçãb', por ser educada'
nos princípios de ser falta de respeito com-'
municar a seus pães o que se passa em seu
intimo, tomando aliás por confidente ou
conselheiro um estranho, que nenhum zelo
tem por'sua.felicidade, ou mesmo por sua
honra !

O barão, apezar de roceiro, ensinou á

fos 

princípios que deveram ser a lei da
ação no seio de todas as familas : o
>r respeito, de par com a plena liber-
í dá parte dos filhos para com os pães.

,! Yáyá não tinha segredos para elle ; tanto
que lhe eram bem conhecidos os sentiram*.-
tos que ella nutria por Júlio, sentimentos
que animava, por aprc-ciâr, talvez até com
xagero, o elevado caracter do moço, cuja

annos,a/1'roníava todas as hostilidades de
• pie se sentia alvo a nossa cara doutrina,
e sem desfnlleeiumnbs nem temores ha-
teii-se por esse no!>re ideal, prestando-lhe
os mais assignalados serviços.

! Ahi estão, para onitesLar. as tradi-
ções da e.xiincta .Sociedade Dpus Christo
e Caridade o outros grupos, em quea sua palavra cheia do sabedoria o
de autoridade era sempre escutada com
respeito,/! abi estão lambem as coiloc-
ções do Reformador, emjqua collaho-
rou por aLdim tempo, e as columnas dos
jornaes profanos dessa época de luclas o
de glorias, para dizer dp merecimento
da sua penua de escriptor, sempre se-
gnrq dosou assumpto,e sempre o discu-
tindo )Com proficiência q elevação.

Agora descança elle por um pouco das
fadigas da aspprrhna jornada; mas ,não
repousa senão, para recomeçar com inu-
si lado vigor a tarefa que o absorveu su-
periormenle nesta vida o que vai con ti-
nuar a ser. o seu escopo n'essu mundo
espiritual, lão rico de energias, campo
fecundo do actividade, em que espíritos
como o seu tom sempre uma, larga messe
de trabalho e, por isso mesmo, de foliei-
dades e alegrias.

Continue, pois, o arrojado batalhador
a smi nobilissima cruzada pela verdade
e.peJo. bem. na qual o acompanharáfem-
pre o pensamento aíiecLuoso dos cqiíjpá-
nhoirps.quc aqui .deixou ainda na esta-
cad.a, esperando por sua vez a hora dà
lijiorjaçào,; e que lá, acolhido no seio de
Jesus, cor.io um aproveitado .discípulo,
liei aos seus divinos ensinamento'-;, tenha
encontrado, nq^aifort > o nas esplendi-
das realidades dessa outra vida, o pre-
mio a que foz jus pelos seus esforços
incessantes eni, tal sentido e, pelos" sof-
frimentos com que o Crcador,|o Pae
abençoou o.s seiís derradeiros dias*

Uma circumstanciii quo devemos, foi1-
minando, assignalar: a desincarnação do
nosso cxcellento irmão precedeu apenas,
de alguns dias a de sua boa e desvelada
esposa, 1). Eulina de Siqueira Dias,
chio e pirito, depois de haver 1'raterni-
zãdo com o delle em miiluos aílbclos
aqui na-iorru, partilhando èrii commum
as suas alegrias e pezares, foi continuar•lá em cima a sua amorosa tarefa, aeom-
panhando-o na sua aseriição, por esfór-
ços refletidos, ao seio da luz e da per-feição, quo é o Pao e tem por media-
nci.ro o immaculado o divino modelo quoé Jesus.

freqüência lhe revelava sempre novos mo-tivos á sua admiração.
E' um díèsses caracteres hoje bem

raros, dizia á filha, em sua conversa intima,
na noite em que se achavam sós cm seuscommodos.

—- Approva então que lhe eu dé todo oamor de meu coração ?
Sim ; mas que não fique eu prejudicadono que me compete par droil de conquetc d deuaissaiicc.

, — Ora, isto. é á parte, não se confundecom o outro.
Mas não me falastc em dar a Júlio todoo amor de teu coração ? Nesse caso nada'me fica.
O, Sr. não sabe, qüe o,nossq coração'o dividido cm dois repartimentos ? Pois n um

guardá-sé q7mor dos pães, sem se mistu-rar jamais com o do homem a quem damosque' se gera no,outro.'
Bem imaginado !. Mas olha : Não medestines o do repartimento inferior.

: —.Não tenha cuidado. Felizmente os duísventriculos.do coração são no mesmo nível,'tanto que sò classificam, não pòr superior
e inferiprV;mf^s po?. direito e esquerdoEu quero ,p.,d/ireito. .Nã:>sei se escolheu o melhor; mas
;tcm o que ..escolheu, ficando o esonerdò
pura Júlio.Para elle são todos dois, mmua filha.porque, cm breve, devolver-le-hei Ò meu'—- l)ovolvei\me-ha ? Porque isto ? 

'
Porque não ha, no mundo, scienciafque me salve d'csta moléstia :, e, j>ois, uãoterei muito tempo para go/àr teu puroamor.;,
Para que ha.de ser, mau ? N'estes mo-

.mimtos de minhas mais. duces alefçria^, em
que nossas almas se expandem em atm-ro-sos cnlevos, pára que hu de. cnlutal-as coimidéas tristes ?

Para que, minha iilha, não te deixesarrastar por lisonjeiras esperança:;, que
farão mais dolorosas as decepções que te.esperam. E' de grande sabedoria, porqueé conselho de prudência'* contar sempre

*

ASSOCÍAílÒKS
V>' com justificado júbilo; fácil de com-

prelnndcr-se, pela sigiy'fica çao que tem
o facto como sy-mptoina do desenvol-
vimeni.o tpio vai rapidamente adquiriii"-
do nu p.razil a nossa cara doutrina, que I
transiniltimos aos leitores aiioücia'de
que mais uni valente agrupamento,
mantido ale aqui em caracter particular,acaba dese constituir em associação spi-
i'ita, na pitoresca o florescente cidade
dpblaboatão, em Pejmambiico; sob a do-
nçnriiiação. Grupo Sfurfla Deus e Cari-
dado, tendo sido eleilàj no dia 5 do
agosto vidente, a Seguinte directoria :

. Direetor, Alfredo Uma ; seorétario,
Dlogenès dos Santos ; the.soi.ircir'o, Ma-

11

d(j Souza
Rocha!

Que aos esforçados trabalhadores da
benidila âfcarji jamais faltem o alento
o a protcoção do alio, sao os nossos
çòrdialissimos volos1.

"'"¦¦ .'imenta. ; procurador, João Paulo
bibliofiiecario, Joào Lopes da

No salão do Centro Spirita Religião
e Sciencia, da capital da Bahia, segundo
loiuos no nosso prezado collega Revista
SpirUà, da. mesma capital, cujos nume-
ros temos infelizmente recebido com

Aitrazo, realizou o Dr, Piony.do Con-
calvos Martins. no,dia25 de março pas-sado, uiua. notável conicrchckij que só
a, deficiência do espaço do que dispomos
nos impede, do. reproduzir, o que deplb-

: ramos, alfento o valor, o a elevação dos
conceitos pelo eininenie confrade eniit-
Lidos acerca da nossa doutrina, que foi o
assumpto da mencionada conferência,
por mais de um titulo, importante

Assignalamos, todavia, p facto, como.,
um symptoma do incremento que vai
áckipirindo o spiritisnío rno nosso paiz,
cada dia mais prestigiado poli adhesão
sincera, o publica do íntelligenci;is de
escol, não o tendo feib ha mais tempo,
por motivo do atrazo a qne ailudiihos.no
começo.

A.ante, pois, é p (pie dirqaios ao iníe-
rnerálo propagand-istití f

presònta as esperanças do futuro com
que sonham os peregrinos do ideal, aca-
ba do ser fundada mais uma revista
spirita. na capital do Estado da Bahia,
soba direcção do nosso confrade Manoel'
.Maria da, Doa Morte o como órgão do
grupo Servos ao Senhor.

Quo esses quo se apresentam humil-
demento a empunhard pharol da rege-
neração humana, espalhando a, luz em
torno a si, se, tornem sempre dignos de,
por sua vez, receber a luz que se pro-
jecta do alio sobre Os sinceros portadores
da boa nova, são o.s votos que publica-
monto lhes endereçamos. Ií (pie o novo
campeão recemnascido tenha vida longa
o prospera^ ó o (pio o Reformador, sou
irmão mais velho, que o vê com alegria
frazernizar n'esta cruzada, deseja de todo
o coração, j- ^.,.a

8ÍS Qll|i EfflUoS
Explicados em espirito e verdade

pêlos evangelistas assistidos pelosapóstolos.

Evangelhos segundo Míillicüs, Marcos \ Lucas
REUNIDOS E POSTOS EM ÚOÉQORDANÓIA

i ty «E' o espirito (jif cirijica ; :icar lie de nnda serva :
na palavras ç[ue vpa digo são

espirito t* rida.»
(João, VI, v. 64).

«,l lettra mata,e o eèpitrilQ vi-
vivitica.»

(Paulo,

l,v. ,:

pistola a
S, IV,

i Córiufchii

v- 7 i í ¦

\\y v.•10--LUCAÍ

(continuação)

e. JJJ v. Ç.
-Marcou

i -1B

-A. FAJZ
Sob este dulcissimo nomo, quo o a

invocação dos amorosos corações o re-

«Appiieando os apóstolos e o.s diseipu-
los materialmente ã Jesus as suas pa-lavras, como sendo o resumo do que elle

í mjjsmo .experimentara, pela. tentação a' elle dirigida pelo demônio, devia o demo-
j 

nio ter necessariamente transportado, e
transportara, Jesus suecessivãmente' a
dois logares elevados, para lhe mostrar
todos os reinos da terra'; depois, collo-
cando-o materialmente no lastimo da,s
grandozashumanas, para dizer-jiio quosepreci'pilasse uo espaço, que.sé ali-
rasíe abaixo.-»

«.Não percais de vista, a ignorância e
a ingenuidade, quanto ás coisas da terra
doshomens da época, dos espíritos, in 

'

•"; Aá

*¦'./A 
'¦'?

com o pcor ; porque, se elle vem, não
causa surprc-íR ; c se não vera, nunca nos
molesta-iíma pena de menos.

- E' assim, papae ; ma:., eu já vou com-
pletamcnte arrastada pela lisonjeira espe-
rança, tal ú a confiança que ponho na
sciencia do nosso caro medico.

Pobre creança ! gemeu o barão. Não
ha sciencia humana que lenha o poder cie
desviar iíma linha de seu leito a corrente
das leis postas pelo Supremo Crcadr.r.

Então a sciencia não tem o poder de
curar as moléstias ?,

Tem, sim, mas somente quando a
moléstia não é por lei incurável, ou antes,
quando não chegou ainda a hora do do-
ente. 4Julga, então, que é chegada a sua
hora*

Não, porque já n'outror* dia me dis-
snadiste d.'esta idéa ; mas o caracter da
minha moléstia me tira toda a esperança.

1'ois eu não desanimo ; e o doutor aie
dis^e (pie vai hoje ..iniciar uni tratamento
de que espera o melhor resultado.

Se fòr parabém, que Deus o ajude.
Foi uma verdadeira inspiração .,a tua de
lazeres, vir anos esse distineto moço, por-
que, so. não conseguir salvar-me a vida,
tem, no cmtanto, suavizado exlraorclina-.
riamente meus soffrimentos ; além de.Conclua, conclua seu pensamento,(pie, por sua realização, ha de ser o bri-
lliante complemento da sua dura; além
de...

Ah ! também tens uma reticência !- Certamente. Amor amora comteitsaiur.1'ois a minha, vou pôl a bem clara.Ii eu farei outro tanto.
A minha c : (pie sempre temi a morte

por tua catisa ; mas, vendo aquelle caro
^amigo tão dedicado a ti, de modo a fazer-

mo crer que te quer, nada mais temo á
idéa de morrer, porque lenho a certeza
de què1 elle far-te-lia feliz.

li a minha e : que não foi preciso sa-
hir d^. roça. paia vir-me uma felicidade
de que eu lambem tenho certeza, verifi-

..<í'

,pando-sc a exactidaó do provérbio, queeu invoquei, quando o Sr. queria trazer-
me para a corte, de que o casamento setalha no céo.

— E' verdade, lembro-me d'cssa cíon-versa que me causou impressão que está-me parecendo não ser de fado infuudadaMas drze-me : o doutor Júlio já te mani-testou, por palavras, suas intenções a teurespeito ?
-v O Sr. bem sabe quanto „,elle é deli-cado para descer a tal grosseria: além" de

que...Mais reticências ?
Não. Esta é para tomar respiraçãoAlem de que mais' eloqüentes que as pala-vras sao as •traições de um coraçãoamante. »
Donde, conclues...
Que nenhuma duvida posso alimentar

quanto aos sentimentos que nutre ' a meurespeito. Vossa linguagem'symüolica, qué:exprimo muito mais do que a* falada, *só
ialta pedir-me licença para pedir-lhe Mminha mao.

E sabe elle se lhe correspondes ?-Sc- duvida tivesse, certamente nãoseria persistente em suas manifestações amais e mais calorosas. O Sr. sabe mie*eu sempre o amei, como toda a mocaama; cm pensamento, antes de encontrar,corponficado, o typo desse pensamento.ü br sabe que o doutor Júlio é a mais
perfeita incarnação do . typò que eu ima-
guiava para. senhor do meu coração.N estas condições, por mais recato quese procure guardar, os sentimentos irra-cluun, como do brazeiro o calor. Desde onosso primeiro encontro, antes m.:smo desabermos quem oramos, nossas almas secomprehcnderam e, porventura, se lem-braram. Desde aquelle instante, cilas sou-Deram que amavam e eram amadas.

Uma leve pancada annunciou o doutor
Júlio.

[Continua.)
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•cai'ii;i(los,que se entregavam a ossos com
nioi itarios.»

«Umá alta niontanlia o o alio do tom-

pio de Jerusalém se apreseJilaraui au

pensamento dos áfpostolos o dos disüifJtllps
como sondo o logar mais próximo e uao

comprehendondo quo Djidesse haver

outro.»
((Uma alta montanha ora, áos ol/ios

cios apóstolos c. dos discípulos', o único
logar a quo o demônio devia ter irans-

portado o transportara Jesti>, afim de

poder mostrar-lho os reinos da terra.»
«Quando attribuiám um sentido mato-

rial ás palavras do Mostro, relativamente
ao fastigio das grandezas humanas, onde
o demônio oollocara Jesus, para lhe di-
zer depois: ^Mira-te abaixo,, uão re-

,ceies nenhuma, queda, serás sus ten-
tado», o único logar1, aos seus olhos,
representando matci-ialmenlc o fastigio
das grandezas humanas, üõmp elevarão
no espaço, ora o alto do templo de Jcru-
salcm.»

«Os croiit.es aeçeitaram os factos taes i
como as suas ÇacuklãdeS lho permiltiam, j
como osacceitam ainda; os incrédulos os
rejeitavam, como os rejeitam ainda, sem 

j
ir mais longe;»

«pissemól-òeo repetimos; uão censo- j
reis, bem-amados nossos; porque essa I
crença no facto de unia tentação mate- j
rial tevo a sua razão dò ser na marcha
dos acontecimentos.':

«Tudo está previsto, tudo suecede em
conseqüência d-essa lei universal que go-
verna os mundos om via do progresso, o,

pela marcha dos acontecimentos, con-
forme sempre, como as interpretações
humanas, ao estado das intelligencias o
ás necessidades de cada época; mas o lio-
mem tem o seu livre arbitrio; Deus sabe
o emprego (pie d'e]le elle fará, estando
sempre, e do toda ar eternidade, desen-
rolado, diante do seus olhares, o (pio é,

para vós, o passado, o presente e o fu-
turo.»

«O homem tem sempre o seu livre ar-
bitrio: entre o pensamento verdadeiro
germinando no cérebro de alguns _ o pen-
samento falso, ainda (pie ui.il, o homem
podia escolher, mas elle tinha as suas
aspirações naturaes que o arrastavam, da
mesma sorte que preferia o sacrifício de
um Deus, que realçava o sou próprio
valor, ao sacrifício de um prophela; —

da mesma sorte a tentação material de
Jesus pelo demônio, Satanaz, o diabo,
levantava a sua coragem o lhe mostrava
avia, quando aquelle que era, a Seus
olhos, o homcm-Deus, estivei-a exposto
á tentação, quando, se bem que filho de
JJeus, fracção divina, Jesus, homem

¦ ao mesmo tempo e assim, como sujeito
á humanidade, ás enfermidades da exis-
teiicia humana, fora accessivel ao domo-
nío, soílrera pessoalmente a provação
de que tinha sabido triumphar.»

«Nada tem logar sem a vontade de
Deus, nó sentido de que, se elle qui-
zesse desviar os actos humanos, ou se
lhes oppôr, a sua vontade bastaria; mas
elle não faz uso d'ella; eis porque, posto
que vendo diante de si a serie e as conse-

quencias' de todas as coisas, Doais não
determina d'antemão os destinos, osfa-
ctos, os pensamentos e os actos de cada
um.»

«Não governa como tyranno; deixa ir;
* 

gosto que deixando ao livre arbitrio a sua
independência, elle ajuda a humanidade
.a conduzir-se e a marchar na via do pro-

Cresse,por meio derovelações suecessivas
o? sempre progressivas, que actuam sobro
o curso dos acontecimentos o os enca-

^deiarn uns aos outros,e quo,sompre apro-

priadas ao estado das intelligeiicias e ás
necessidades de cada gppea,des(mvolvem,
lio presente, o progresso adquirido, o

preparam o progresso por adquirir. »
«Deus, se o tivesse querido, certa-

mente teria podido, por manifestações
spiritas, e pela influencia o a acção me-
diumnicas exercidas sobre os apóstolos,

%$ discípulos, os evangelistas, esclare-
ecl-os sorire a falsidade dessa interpçe-
tação humana, que transformou um

ensinamento, que Jesus dirigira ao povo, j
em um facto material de permanência o

de jejum no deserto, durante quarenta

dias e quarenta noites — o de tentação
muicriai, praticada à respeito de
Jesus, [)c\o(lemonio,Salaua:.,o diabo.»

«Mas a nece.-siilade dos tempos oliri-
(rava a deixar ossa crença; ella devia
itnplaiilar-so nas massas.»

[(Em taco da perfoiçào necessária para
chegar a Deus, om face da perfeição vi-
si vel e sempre victoriosa do Jesus, (pie
desanimo náo teriam oxporimòiilailo °s
homens, se não tivessem sido prevenidos
de quo o mais forte pode estar sujeito á
tentação '. E quo força não liauriram no
exemplo da vontade, repellindo sempre a
inspiração do mal? Jamais teriam ousado
esperar attingir o modelo que lhes era
dado, e, achiuido-0 alto demais, teriam
ficado ao ivz do chão; ao passo que,
vendo-o submottidô á tentação e vendo o
sahir vencedor pela fé, todos podiam es-
perár polo mesmo preço.»

«Sim; a teu tação de Jesus ó uma
figura, quo foi o frtictò da neces-
sidade dos tempos, do estado das intel-
ljgeiiçiás, das aspirações naturaes (pie
nutriam os homens, e das necessidades
da época, o que, preparou o futuro.»

«Jesus, cuja origem spirita vós co-
hheceis pela revelação nova que tnue-
mos ;—Jesus, o espirito de pureza per-
feita c inimaculada, cuja perfeição so
perde na noite das eternidades, proleclor
e governador dò vosso pliijiLtã á cuja.
formação presidiu ; Jesus, a quem todos
os espiritos estão subníettidos, equé^sop
us vossos olhos durante a sua missão ter-
restre, teve a omnipotencia sobre os
ademtíúiosT,— não teve que soffrer a
influencia o, ainda menos, o contacto dos
maus espiritos ; nenhuma palavra, em,
seus ensinos, permitte não somente di-
zel-0, mas pensal-ò.»

«Üs quarenta dias e quarenta noites

I (pie, Jesus párkce, por essa figura sym-
lioticà da tentação, ter passado no de-
serto, são o synibolo da vida humana :
durante esse curto espaço de tempo,
todas as más paixões assaltam o homem,
todas as necessidades se fazem sentir:
cumpre-lho sahir triumphante da prova »

«Fazei, pois, bem amados nossos,
oijitc foi dito, ensinado, por Jesus e
pelas palavras que elle nos encarregou
do vos revelar, do vos transmittir, e que
conheceis agora.»

«Fazei o (pie vos é ensinado por essa

figura, symbolica de uma tentação mu,-
Iodai que teve por intenção e por fim
formular o ensino que resalfava d'essas
palavras.))

« Triumphai das paixões, das próprias
necessidades da humanidade; reportai
tudo a Deus ; não adoreis o não sirvais
senão a elle só ; eos bons espiritos do
Senhor descerão até vós, para vos ajudar
a subir aos céos.»

«Todo homem em á vossa terra, qual-
quer que seja, está sujeita ás tentativas

que fazem os espiritos do mal, que, em
sua ignorância, não sabem discernir
aqueiles quo lhes podem resistir ; mesmo
aqueiles que estão incarnados em missão
entre vós não estão isentos d'cib.s.)>

«As palavras que Jesus dirigiu ao povo
como a. figura symbolica que'vol-o

representa soíircndo a tentação material,
vos indicam, a todos, o procedimento

a adoptar.»
«As Imitações e as influencias mais pe-

rigosas para o homem são o orgulho* os
appetites materiaes e a ambição, (pie têm
por mobil essas paixões más.» -

((Sàoes*ses os escolhos contra os quaes
vém infelizmente;' se despedaçarfas me-
lhores intenções, no principio,— sobre-
tudo daqüelles a quem Deus concede a

grafa de vir incarnar-se para contribuir

para o progresso de seus irmãos.'»

«Sabei, pois, repeílir as tentativas dos
maus espiritos o manter^vos dignos do
favor que Dous vos concedeu, enviando-
vos o divino modelo, sobre cuias pegadas
deveis vos esforçar constai)tomei:te por
caminhar.»

«Sabei, pois, vos tornar dignos do
favor quo ello vos concede, franquean*-
do para vós a era da revelação no-
vaj—èhvi&pdo-vós os seus bons espiri-

tos,—que vêm desenvolver o vosso on-
fondimont'"), esclarecer os vÒ.sOs cora-
ções o, as vossá's intelligencias,—quo1,
trazendo-vos a luz é a verdade, — vém
ensinar-vos d respeito*, o reconheci monto
e o amor que deveis a Dous, vosso crea-
dor, depois ao sou Christo, vosso pro-
tector, vosso governador ò vosso mestre,
— e.nsin ir-vos a paciência, a resignação,
a afiábiliidádé, a doçura, à benevolência,
a simplicidade do coração, a humildado
do espirito, a castidado, segundo as leis
da natureza, a frugalidadé, a temperan-
ca, a sobriedade,*) desinteresso,a jusiiç.i,
a tolerância, a dedicação, a caridade o o
amor aos vossos irmãos, o amor do tra-
balho, da, sciencia, o desejo do progresso
na ordem physica, morde intellectual;
—o amor por todas as creaturas do Se-
nliotypio vol-as entregou para serem em-
pregadas ou destruídas— na medida dè
vossas'necessidades, de vossa utilidulo
ou de vossa segurança, e sem jamais abu-
sardes ; — que vêm dar-vos a infelli-
gencia de todos esses devores e do todas
essas virtudes o vos inspirar a sua
pratica.»

« Sabei, pois, tornar-vos dignos d'esso
favor (pie Dous vos concede, enviando-
vos os seus bons espi ritos, que vem ensi-
nar-vos a resistir aos arrastameutos da
mateiia, a discernir, em espirilo e ver-
dade, o bom do mal,---que vém revelar-
vos, pela sciencia spirita, os segredos de
alem-tumulo, a origem e a occasião dos
bons e dos maus pensamentos; das boas
c das más acções, pelas influencias boas
ou más; as boas influencias que procuram
sempre dar-vos o vosso anjo da guarda e
os bons espiritos por suas inspirações, to-
das as vezes que estais dispostos a rece-
bel-as e que lhes é possível assim fazer
se escutar;—as más influencias (pie de-

'""veis ás Inspirações dos espíritos impuros,
maus, que vos espreitam, sempre prestes
a agarrar a sua presa o a se aproveitar
do todas as vossas fraquezas.»

d Vigiai, pois, corai.»
« Vigiai, exercendo uma vigilância

constante sobre os vossos pensamentos,
as vossas palavras e os vossos actos.»

« Orai, orai, não com os lábios, mas
com o coração, para attrahirdes a vós as
boas influencias, — par.t que Deus vos
conceda a protecção dos bons espiritos,
que vos ajudarão a praticar todos qs do-
veres e todas as virtudes que «o espirito
de verdade» vem, pelos espiritos do

do m aí estar, o. aos que de boa vontade de-
sejam se aproximar de Deus pelo enten-
di mento c pelo coraeão, votando-se ao es-
tudo das eternas verdade:,, lanfas vezes
reveladas a'j mundo, julgámos dever acon-
solhar a leitura das s.gííVhí-S obras, na
ordem em que vilo collocadas :

0%UE15O Sl'IKtTlSM0'e NcÇÕES ELEMKNTA-
rês do Spiritismo, flor Allan Kardec ;

O Livròdos ÈsrMniíbs, idem, Idem ;
OL'vm nos Médiuns,, ld. itl.
O ÉV NG\LUO SEGUNDO 6 SPIRITISMO, id. id.
OCííO E O InP-ERNO, id. id.
A Gênese, id. id.
Obras PosrnuMAS, do mesmo.
Além d'cssas obras, propriamente ditas

fundamentaes, uma extensa collecção de
varias outras, visando o mesmo1 objectivo de
explorações ifesscs incalculáveis domínios,

.que se desdobram para alem do mundo vi-
sível, tem vindo á luz, fornecendo os mais
valiosos elementos, subsidários uns c com-
plcinenlares outros, para-v taes investiga-
çòes. Entre, essas, indicaremos ainda aos
estudiosos de boa vontade, as seguintes :

Depois n.\ morte e O poroie da vida, po7
iJon Denis ;

Estudos puiLosopiut os, de Max;
Factos spiritas, observados por Crookes

e outros sadios ;
Urania, por Camiltn Flammarion ;
A evolução animiCa, por Gabriel Delanne ;

' Roma. e o Evangelho, por D. José Amiga
v Pcllker.

,Todos esses livros se acham á venda,
n'csta capital, na livraria da Federação Spi-
ritá Brazileira, á rua do Rosário n. 141,30-
brado.

Senhor, vos pregar.»
Matiikus, Marcos, Lucas, João,

assistidos dos apóstolos.
itt,. •'•'

[Continua).

ESTUDO DO SPIRITlSiMO
•Aos que desejem se iniciar no conheci-

mento da doutrina spirita, que cada dia
mais se aflirma, por um lado, uma sciencia
experimental, graças á constatação inces-
sante dos phenomenos (pie attestam ás re-
làç.ões constantes entre o mundo visível e o
invisível, e das leis a que estão sübmctti-
dos, e, por outro lado, uma philosophia ba-
seada sobre as leis moraes contidas nos
Evangelhos de Jesus, julgamos dever rc-
commendar, antes de toda experimentação,
a leitura das obras que indicamos em se-
guída e nas quaes podem todos os (pie se
interessem" por taes. investigações adquirir

1 os conhecimentos necessários para bem ob-
servar os factos e d'elles tirãf as mais se-
guras deducçôcs.

Do mesmo modo que cm todas as scien-
cias exactas, o conhecimento prévio das
thcoi uis,q_c a pratica vem successivamenle
sanecionar, se impõe aos que abordam taes
estudos, assim lambem qüaritó ao spiritis-
mo, í^ueé a mais complexa e a mais trans-
cendente das sciencias, p is que abrange
todos dsjpmtros ramos das sciencias huma-
nas, uni prévio'estudo theorico se impõe,
como ò meio mais seguro e mais pratico
de attingir resuítad-is satisiactorios, evitah-
do ao mesmo tempo os perigos de uma ex-
periencia imprudente ou nial orientada.'

Como sciencia experimental, o spiri-
tismo é a unjca que oferece uma solução

jjntegraljl todos os problemas da vida e do
1 universoYçomo philosophia baseada sobre

a moral puríssima do Chrislo,' é o mais" po-
deroso elemonto de regeneração social e
individual, (pie tanto se faz necessária nes-
tes desastrosos tempos de inaterialismo e
de 

'indifferença.

Aòs que, pois, ainda são susceptíveis de
um movimento de reacção contra esse sur-

LIVROS SPIRITAS
(jfv:

Véi)4eni-sc na liTrarin da Federação Spirita
JiriitUr.in:,* rua do itpsàrio; n. 141, nobrndo :
O f.iVRO nos ESPÍRITOS, por Allan Kãr-

der., encad.- (jhíso lilH» granin.)  55000
i.ivito nos M-DIüNél por Allan Kar-

dec, eucatl. (600 grams.).  -)Í000
Ò KVANOICI.UO SBGUNDO O SlM RITISMO,

por Allan 'Kardec èheadernado (dOd
Krams.) •¦• ípOO

O Cro e o Inferno, por Allan Kardec,
encadernado (000 gratas.)  ãSOOO

A.flENESK, |»)r 'Allaii fCardêc, eitõader-
nado (.(500 gí-arris.)  G$000

OliRAK PÒSTnUMASj de Allan Kardec,
brocluira (100 grams.)  IJSO00

O «ioe _ o Spiritismo c Noções ei.k-
mentares no Spiritismo, por Allan
Kardec, brochura (_,">() grains.)  _$00g

Roma k o Evangelho, por D. José
Am.iijiaj PéW'i*cr!r,eii('nd('rnado(4l)0gnnH.) 4S000

Depois da mortk, por Léon Denis, en-
eadernado ("><)() grams.)  ÕS000

Idem, brochura (õ00 grams)  4S000
O PORQUE DA VIDA, por Léon Denis,

acompanhado das Cartas db Lava-
TER A' IMPERATRIZ DA ltUSSIA SOBRE
A VIDA FUTURA, de ura Catiiecismo
spirita e de um Methodo para in-
VESTIGAÇÕES spiritas, broobura
('_'50 grams.)  2S000

Os gênios, (poesias) por Manoel L. de
Carvalho Ramos brochura (350 grams.) 1S000

Spiritismo, estudos philosophicos, por
Max, brochura (1100 grams.)  _S000

Le professeur Lombroso et le Spi-
ritisme, analysc feita no Reformador
sobre as experiências do pio fessor Lom-
broso, brochura (130 gram.;  1S000

Derniérs jours d'un Pim.ospPHE, por
Sir Hii.mphry l)ab\j, traducçiió franceza
do C. Flammarion  (5S000

Les Firs de Dieu, por K. '.Jacolliot.  10S000
Le LendemaIn de la Mort, por Louis '
JUr/niér. .;....:."..'... fj^OOC

La Survie, porTí. Noeggeralh, brochura
((i00 grams.) .....'. 7S000

As manifksta(;ões do sentimento ue-
' LÍGIÒBÒ ÁTRAVE7. DOS TEMPOS, pelo

Marechal E»crlon Quadróé, brochura
(130 gràins.).,'.'. '...::......... . 2S000

Os astros, Estudos da 'Creação, .. pelo .
Marechal Evcrlon Quadros, brochura
(1200 

'grams.)..;..!;..:...'...... .\ ..... L'SO0O.
Diálogos spiritas, brochura ( 150
grams.)  $300

La Casa em_RP~.iada, P"r Luz dei
Alma] brochura (150 graoii.)  . 1S000

El nino expo.sito, por Jaiz. dd Alma,
brochura (150 grams.)  1^000

Factos spiritas observados po»
Crookes e outros sabíoh, brochura
(_00 grams.)  3*000

Deus na natureza, por O. Flamma-
rion, encadernado (700 gnns.).. ..».<. Ü_.000

Remessas do livros pelo correio pagam o poi^
de 20 rs. por 50 grams., além de 200 rs. psí^
registro de pacotes até 2 kilos. 'V' 4,.

Os pedidos devem ser dirigidos a João Lou
rtuço de Souza.
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A KOSSA REPRESENTAÇÃO
Abrimos hoje espaço nestas colUmnas

parti o relatório que, em nome dos spi-
ritas do Brazil, acaba a Federação de
enviar ao Congresso de Paris, por iuler-
médio do seu representante n'essa festa
internacional do pensamento, o nosso
eminente confrade Léon Denis, e, repro-
duzindo na integra esse documento, de-
vidamente vertido para a nossa lingua
— pois que o redigimos em francez—
aproveitamos o ensejo para agradecer, a
todos os confrades que comnosco tratei-
nizaram n'essa manifestação, o seu va-
lioso concurso, e ao mesmo tempo apre-
sentar desculpas pela exclusão de algu-
mas adhesòes, motivada unicamente no
facto de nos haverem estas chegado fora
de tempo.

A deficiência dos dados colhidos nos
obrigou a restringir esse trabalho ao que
se vai ler, tendo desaproveitado, por esse
motivo, algumas informações quo nos
pareciam necessárias e haviam sido as-
signaladas no nosso appello. Fizemos
decerto menos do que se impunha como
necessário, mas a consciência nos diz que
cumprimos o nosso dever do melhor modo
que nos foi possivel.

Eis fielmente o nosso relatório :

0 SPIRITISMO NO BRAZIL
RELATÓRIO

apresentado ao Congresso Spirita e Es-
piritualista de Paris, de 1900 iSecção
«Spirita)

PELA

FEDERAÇÃO SPIRITA BRAZILEIRA

Senhores
A vós que, collocando acima das coi-

sas fugitivas da existência as nobres pre-
oecupações de espiritualidade, em cujo
sentido se volvem felizmente cada vez
mais ás vistas d'esto século, tãotraba-
lhado de duvidas c perturbações de
toda ordem, vos reunis n'esta grande
assemblêa, no intuito de resolver gran-.
des questões relativas á existência de
Deus e á immortalidade da alma—base
de toda crença e da moral;—a vós, ir-
mãos o crentes, as cordialissimas sáiida-
ções que vos trazem, com a adhesão ás
resoluções do Congresso, os vossos ir-
mãos do Brazil.

D'aqui,d'este canto meridional da Ame-
rica, separados de vós pela immensidade
do oceano, long-e da França, que amam
como sua pátria espiritual e como o berço
d'ésta doutrina de consolação e de ver-
dadè, devida aos esforços e ao espirito
de organização d'aquelle grande missio-
nario que se chamou Allan Kardec, os
spiritás do Brazil, a despeito desse
obstáculo material da distancia, estão
comvosco pelo pensamento epelo coração,
em uma doce communhão de sentimen-
tos, e todos os seus votos são pelo sue-
cesso da obra que vos propondes, polindo
para os vossos espíritos a inspiração do
alto,afim de que as graves e transcendeu-
tos questões que vão fazer objecto dos

pacíficos debates, sejam de tal modo pos-tas eln plena luz que não ofièreçam mar-
gern ;i. novas controvérsias, como as qnetèm tigitado o espirito humano ha tan-
tos séculos.

A vós, pois, obreiros do futuro, toda
a sympathia e o testemunho fraternal dos
spiritás do Brazil.

Falando em nome dos spiritás do
Brazil, a Federação Spirita Brazileira
so sente a isso autorizada pelas adhesões
que, em numero de setenta e nove, lhe
dirigiram as associações espalhadas pordez d'entre os vinte Estados da Repu-
blica, alem da Capital Federal (l)$õnde
se encontra a sua sedo, não o fazendo
quanto aos outros dez Estados, quer em
virtude de não ter havido tempo de ser
correspondido o seu appello pelos do ex-
tremo norte e do centro (são os que
faltam) - sendo lentas as communicações
pelo interior, em um grande paiz como o
nosso, cuja rede de caminhos de ferro é
insufiiciente a todas as suas necessidades,
e reclamando essas communicações, por
via marítima, cerca de dois mezes para
serem estabelecidas (ida e volta) de um
ao outro extremo,—quer por motivo da
ausência de organização normal de gru-
pos em alguns delles.

Como quer que seja, essas 70 associa-
ções que corresponderam ao appello da
Federação, e cujos nemes inserimos
abaixo, representam effectivainénte uma
bella manifestação collectiva, para nos
"utorgar o direito de falar em nome dos
•spiritás do Brazil.

Dada esta explicação, permittireis
que vos forneçamos, acerca do desenvol-
vimento do spiritismo no Brazil, algu mas
notas despretenciosas, á guisa de um
breve relatório, posto quj fora do pro-
gramma dos vossos trabalhos, mas queserão provavelmente de utilidade, como
contribuição para a historia do spiri-
tismo no mundo, quando soar a hora de
a fazer.

Pondo de parte os pheno menos que se
hão produzido no seio de muitas fami-
lias, e cuja narração seria longa, como
ás casas mal assombradas, as visõos, as
appárições, etc, conhecidos em todos os
tempos, não somente aqui mas entre
quasi todos os povos, — e o attestam a
historia o a tradição—limitar-nos-hemos
a referir as manifestações ostensivas queattestam uma certa organização, de
alguma sorte um trabalho de methodiza-
ção do estudo e de investigações, e, com-
pulsando os dados escassos, que nos
fornecem os archivos, nos esforçaremos
por dar uma idéa da marcha da doutrina
até aos nossos dias.

Foi pelo anno de 1865 que se fundou
o primeiro grupo, regularmentóiorgani-
zado, no Estado (antiga província) da
Bahia, tendo por denominação «Grupo
Familiar do Spiritismo», composto, se-
gundo a expressão dos seus fundadores,
do «poucos, bem loucos homens, mas de
firme convicção e fé inabalável, que,.

cmly1ft\CiTtn!F8dura1, com nm» oopulaçSo de cerca debUO.üUü liabitiintes oecupa uma área de 1.8913 kilometros
quadrados, dontacados do território do Estado do Kio doJaneíft, rte que recobou .'j consorvou o nome, tmultf sidosob o imporio (ontao ern denominada Municipio fímitr.«) aBádCdO gpverno Imperial, como é, sol. a K«pul>lica,a »édedu goTorno da União.

Pura evitar confusões, no curso dVsto trabalho, quan-«Io nos retonriuos aos jjnipos nu ioruaes <lo EíUdo doKio, o faremoi iol> esU deugna^lo

revestidos de boa vontade, adoptando as
salutares doutrinas do Spiritismo, traba-
lharanro combateram durante 8 anuos,.»
ao fim* dos quaes o grupo se modificai,
recebendo, o nome ((Associação Spirita
Brazileira,» e adoptando vistas exclusi-
vãmente scientificas, para nâo sobreviver
por muito tempo.

Em 1860, ainda na Bahia, que pode,
a osso titulo, ser considerada como o
berço do spiritismo no Brazil, imprimiu-
se o primeiro jornal spirita, sob a direc-
ção de Luiz Olympio Telles de Menezes,
membro do Instituto Histórico da Bahia,
tendo por titulo O Echo de Alem Tu-
mulo, o como sttb-titulo «Monitor do
Spiritismo no Brazil.» Esse jornal, queteve uma existência ephemera, conti-
nha 56 paginas e apparecia bimestral-
mente.

Taes foram as primeiras manifesta-
ções publicas e ostensivas da idéa nas-
cente, o ponto de partida do movimento
renovador que, em poucos annos, viu
se multiplicar o numero dos grupos e dos
jornaes, posto que com intermittencias
e com essas indecisões inseparáveis de
toda idéa que começa.

No numero das associações, justo é
não esquecer a mais antiga fundada nesta
capita^ o «Grupo Spirita Confucius», o
primeiro aqui installado, a 9 de outubro
de 1-873, e que viveu cerca de dois annos
« meio, ao fim dos quaes se desorgani-
zou, por motivo de desaccordo entre seus
membros, paraser, a26 de abril de 1876,
substituído pela «Sociedade de Estudos
Spiritás Deus —Christo—Caridade.»

Náo cabe no restricto plano d'este re-
latorio traçar um estudo histórico e phi-
losophico da gênese evolutiva operada
pela doulrina spirita no Brazil, o que nos
não permitte a ausência de documentos
e dados completos para isso, nem o tem-
po que esse trabalho exigiria, não s9ndo
a menor difíiculdade que se nos an tolha
o ter de escrever em uma lingua estra- i
nha, posto que muito divulgada no nosso
paiz.

Limitar-nos-hemos, por conseguinte, a
aqui assignalar apenas algumas d'essas
eclosões de vida dispersas ao longo doca-
minho percorrido pela doutrina,eque,sob
a forma de livros e revistas, ficaram
como indeléveis signos da sua marcha
ascendente em demanda dos pincaros do
futuro.

Entre os jornaes de que temos conhe-
cimento, mencionaremos, em um rápido
golpe de vista retrospectivo, os seguintes,
na respectiva ordem chronologica,:

1875 — Revista Spirita do Rio ue
Janeiro.

1881—Revista da Sodiedade Deus—
Christo — Caridaee e O Spiritismo (ca-
pitai) ; A Cruz (Estado de Pernambuco);
União e Crença (S. Paulo);

1882 — Renovador (capital) ;
1883 — Reformador. Fundado pelo

Sr.Augusto Elias da Silva, constituiu-se,
no anno seguinte, o órgão da Federação
Spirita Brazileira, instituída a 2 de ja-
neiro de 1884, è a sua publicação se tem
continuado até ao presente, isto é,duran-
te 18 annos ¦

1885—Século XX (cidade de Campos,
Estado do Rio de .Janeiro) ;

1886—Espiritualismo Experimental
(S. Paulo) ;

1890 — A Nova Era (capital) ; Rege-
nerador (Estado da Pará), Verdade e
Luz ÍS. Paulo); O Regenera dor (capital)
Revista Spirita e A Luz (Curytiba, Es-
tado do Paraná) ;

1802 —A Evolução (Estado do Rio
Grande do Sul) ;

1893 —O pharol (Paranaguá, Estado
do Paraná) ;

1894 — A Voz Spirita (Porto Alegre,
Rio Grande do Sul), A Verdade (Estado
de Matto Grosso), Perdão, AmoreCari-
dade (Franca, S. Paulo), A FÉ Spirita
(Paranaguá, Paraná);

Spirita (Bahia),
(Porto Alegre. Rio

União (Estado de

1895 — Revista
Echo da Verdade
Grande do Sul), A
Alagoas/;

1896 — Voz da Verdade (Paranaguá— Paraná), A Religião Spirita (ca-
pitai) ;

1898—Revista Spirita (Porto Alegre
—Rio Grande do Sul);

1899 — O Guia (Recife,Pernambuco);
1900 — A Regeneração (Rio Grande

— listado do Rio Grande do Sul), O Spi-
rita Alagoano (Maceió, Alagoas) e A
Doutrina (Curityba—Paraná).

Desses 31 jornaes não existem senão
10 em publicação. São os seguintes :
Reformador, Verdade e Luz, A Luz,
Perdão, Amor e Caridade, Revista
Spirita (Bahia), Revista Spirita (Porto
Alegre), O Guia, A Regeneração, O
Spirita Alagoano e A Doutrina.

A par d'essas manifestações, por meio
da imprensa periódica, algumas obras
originaes tèm sido publicadas, sobre o
spiritismo, mas em numero limitado.En-
tre as principaes poderemos citar: Spiri-
TISMO — ESTUDOS PHILOSOPHICOS, por
Max (Dr. Bezerra de Menezes) ; Os as-
TROS — ESTUDOS DA CREACÃO, HISTORIA
DOS POVOS DA ANTIGÜIDADE SOB 0 PONTO
DE VISTA SPIRITA, 0 AS MANIFESTAÇÕES
DO SENTIMENTO RELIGIOSO ATRAVEZ DOS
tempos,pelo marechal Ewerton Quadros;
O professor Lombroso e o Spiritismo—
analyse feita no Reformador (pelo Dr.
Dias da Cruz), A casa de Deus, e Padre,
Medico e Juiz (estudos philosophicos),
por Julio César Leal; O Spiritismo em
synthese, por Frederico Jofrei ; Spiri-
tismo Racional, por Victor A. Vieira ;
Trabalhos Spiritás, pelo Dr. Antônio
Luiz Sayão ; Jesus perante a chris-
tandade, pelo espirito do Dr. Bitten-
court Sampaio (obra mediumnica), etc.

A esses livros é preciso acerescentar
as traducções de todas as obras de Allan
Kardec, como dos grandes escriptores
francezes (Léon Denis, Gabriel Delanne,
Flammarion, etc.) que tèm poderosa-
mente contribuído para a divulgação do
spiritismo entre nós.

Graças a todos esses trabalhos eá pro-
paganda activa dos grupos, surgida ha
pouco mais de trinta annos em nosso
paiz, e depois de haver soffrido, no pe-riodo inicial, as hostilidades de que por
toda a parte a têm feito alvo a ignoran-
cia e a col ligação dos preconceitos, a
idéa nova poude se desenvolver e abrir
caminho, todos os dias se enriquecendo
de novas adhesões.

Ridicularizados, perseguidos até ha
poucos annos, podem ter hoje os spiritás
a satisfação de ver suas idéas partilha-das e acolhidas por dezenas de milhares
de indivíduos, desde os humildes filhos
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do povo, que se vão desalterar n'essa
inesgotável fonte de consolações o de es-
perança, até á alta sociedaco dos intel-
lectuaes, nos quaes a doutrina spirita en-
contra sympathias e adhesões, posto que
menos numerosas.

Tal é, senhores, a actual situação do
spiritismo no Brazil. Servido por iníelli-
gencias dedicadas, que são os visíveis e
conscientes instrumentos da Providencia,
elle não teme o futuro, para o qual se
precipita a passo firme e confiante.

Possa o Congresso de Paris, mediante
os seus trabalhos, imprimir um novo im-
pulso a essa obra de renovação moral e
scientifica, que tão rápida se opera e tão
bem se acelimatou 11'este livre solo do
Novo Mundo. Taes são os votos dos spi-
ri tas do Brazil.
Pela Federação Si-irita Brazileira

Leopoldo Cirne,— presidente; DrJ.
B. Maia de Lacerda,— vice-presidente;
José A. P. Guimarães,—1" secretario;
Francisco A. Carvalho,—2' secretario;
Pedro Richard,—thesoureiro; João Lou-
renço de Souza,—a reinvista.

As sociedades adherentes (*¦)
Estado do Ceara'

Grupo Spirita Fé e Caridade.
Estado de Pernamiu!C0

Centro Spirita Pernambucano (Recife;.
Grupo Spirita Deus e Caridade (Ja-

boa tão).
Grupo Spirita da—Victoria.

Alagoas 
^

Centro Spirita Alagoano (Maceió).
Grupo Spirita S. Vicente de Paulo

(Maceió).
Bahia

Grupo Spirita Amor o Caridade (Ca-
pitai).

Centro Spirita Religião e Sciencia
(Capital).

Grupo Spirita Jesus, Maria e José (Ca-
pitai);

Grupo Spirita Christo o Caridade (Ita-
caranha)

Grupo Spirita Verdade e Caridade (Ca-
choeira;.

Grupo Spirita União, Amor e Cari-
dade (Amargosa).

Estado do Rio

Grupo Spirita S. João Baptista União
e Caridade (Nithoroy).

Grupo Spirita N. S. da Conceição (Ni-
theroy .

Grupo Spirita, S. Maria Magdalena (Ni-
theroy).

Grupo Spirita S. Vicente do Paulo
(Nitheroy).

Grupo Spirita N. S. da Piedade (Ni-
theroy).

Grupo Missão Spirita (Nitheroy).
Grupo Spirita Humildadee Amor (Ni-

theroy).
Grupo Spirita S. Antônio de Padua

(Nitheroy).
Grupo SpiritaS. Agostinho (NiÜieroy).
Grupo Spirita F. Amor e Caridade Ni-

theroy).
Grupo Spirita F. Humildes Filhos de

Deus 'Nitheroy).
Grupo Spirita F. Apóstolos de Lucas

Evangelista (Nitheroy).
Grupo Spirita F. União S. Ni the-

royense Deus Christo e Caridade (Ni-
theroy).

Grupo Spirita Filhos da Verdade (Bar-
rado Pirahy).

Grupo Spirita Bezerra de Menezes
(Barra do Pirahy).

Grupo Spirita Amor e Caridade (Cam-
pos).

Grupo Spirita particular (S. Fidelis).
Grupo Spirita particular (S. Fidelis).
Grupo Spirita particular (S. Fidelis).
Grupo Spirita S.Sebastião (Vassouras).
Sociedade S. Concórdia (Campos).
Grupo Spirita Fé, Esperança o Cari-

dado (Campos).
Grupo Spirita Antônio de Padua (Bar-

ra Mansa).

(*) ÇÓQfe-éryáuJÒ- cm arcíiivo ás ailhesut^ oú-
giuaes.

Capital Federal

Grupo Spirita Luz e Fé.
Grupo Spirita Fé e Caridade.
Grupo Spirita Regeneração e Amor.
Grupo Spirita Amor o Caridade.
Grupo Spirita Caridade nas Trovas.
Grupo Spirita Discípulos de Antônio

de Padua.
Grupo Spirita S. Rita de Cássia.
Grupo de Estudos Spiriticos.
Grupo Seis de Março.
Grupo Spirita S. Cecília.
(irupo Spirita Beneficente Antônio

de Padua.
(irupo Spirita dos Humildes,
Grupo Spirita F. S. Agostinho.

S. Paulo

(irupo Spirita Allan Kardec (Capital;.
Sociedade Spirita Anjo da Guarda

(Santos). ¦ -;¦¦>„
Grupo Spirita Esperança o Fé (França).
Centro Spirita Caridade (Iguape).
(irupo Spirita S. Agostinho (Iguape).
(irupo Spirita Luz e Caridade (Am-

paro).
Paraná'

Centro Spirita de Curyiiba.
Grupo Spirita do Serrito (Curytiba).
(irupo SpiritaS. Agostinho (Curytiba).

Santa Catharina
Centro Spirita Caridade de Jesus (São

Francisco).
Rio Grande do Sn.

(jrupo Spirita Amor a Deus (Pelotas).
Grupo Spirita Fenclon (Pelotas).
(irupo Spirita Deus Amor e Caridade

(Pelotas).
Grupo Spirita Amor o Paciência (Pe-

lotas).
Grupo Spirita P. Amor c Esperança

(Pelotas).
Grupo Spirita Fé, Esperança e Cari-

dade ^Pelotas).
Grupo Spirita Amor e Fidelidade (Pe-

lotas).
Grupo Spirita Allan Kardec (Rio

Grande).
Estado de Minas

(.irupo Spirita União Fraternal (Bar-
bacenai.

Grupo Spirita P. Jesus Christo Con-
solador (Ouro Preto).

Grupo Spirita Antônio de Padua .;Ouro
Preto).

Grupo Spirita Fé, Esperança e Cari-
dade (Sabará).

(irupo Luz Spirita (Uberaba).
Grupo Paz e Amor (Uberaba).
Grupo Spirita Luz e Caridade (Lavras).
Grupo Spirita Esperança (S. João Ne-

pomueeno).
(irupo Spirita Amor e Instrucção

(Santo Antônio de Ponte Novab
(irupo Spirita Caridade o Fé (Perdões).
Grupo Spirita Razão e Fé (Registo).
Grupo Spirita Amor 3 Fidelidade (Car-

ranças).
Grupo Spirita Trabalho e Esperança

(Carrancas).

BEZERRA DE MENEZES

Sirva-nos,porem,de lenitivo para o va-
cuo que abriu a perda de Bezerra de Mene*
zes,o pensamento inabalável de que o seu
espirito superior nem um só instante nos
ha de desamparar e que será sempre, e
agora mais do que nunca, o guia dedica-
do que nos levou atravez da vida.

Acccite as minhas sinceras condolon-
cias. — IIermlmo P. Pederneiras de
Menezes.

Não é menos significativo o seguinte
testemunho, por carta, que archivamos
com igual reconhecimento á sua intre-
pida signatária e ao brilhante núcleo
spirita por cila representado :

O Grupo Aurora, em Rio dos Sinos,
filiado á sociedade Allan-Kardec, em
Porto Alegre, no Estado do Rio Grande
do Sul, vem respeitosamente, represem-
tado por sua humilde directora.saudar os
irmãos da Federação Spirita Brazileira,
unindo-se a todos na saudade que deixou
entre os seus amigos o desapparecimento
material do venerando mestre A. Be-
zerra de Meuezes.

A lembrança do querido desincarnado
ha de perdurar nâo só entre nquclles
que tiveram a ventura de conheccl-o,
mas também será duradoura no coração
de todos os que comprehenderam os ensi-
nos cheios de sabedoria que elle pro-
fusamente espalhou sobre a terra.

Praza ao Céo que o bem que tanto
desejou aos seus semelhantes recaia
sobre o seu benevolo espirito e sobre
todos que o acompanham na lueta pela
causa de Jesus.

Que a Paz de Deus seja comvosco. —
Va humilde serva —Mercedes Ferrari.

Rio dos Sinos agosto de 1900.

Ilomeiiaçjeiis
E' com verdadeira ( moção que nestas

columnas agasalhamos carinhosamente a
carta, que se vai ler, de um dos nossos
mais prestimosos e dedicados confrades,
inspirada nos puros sentimentos do ve-
neração e afiecto que por toda parte
soube despertar o nosso querido chefe.—
Eil-a :

Tubarão, 10 de agosto de 1000.—
listado de Santa Catharina.—A' distin-
ctissima redácção do ((Reformador» :

Profundamente abalado com o lamen-
tavel passamento do nosso querido e
saudoso mestre, cujo espirito, acrysola-
do nas mais puras virtudes evangélicas,
paira agora nas regiões limpidissimas da
immaterialidade, associo-me de coração
ás demonstrações de sentida magna que
justamente externastos 110 «Reforma-
dor ) de 15 de abril.

mais um grupo spirita na cidade de La-
ges, Estado de Santa Catharina, sob a
denominação Fé e Amo)', e tendo como
membros fundadores os nossos bons
confrades Dr. Alfredo Moreira Gomes,
João Jacob Beller, Lourenço Ribeiro do
Amaral, Luiz Jacob B-dler, João de Cas-
tro Nunes, Manoel Tlii.ig) do Castro o
Antônio Brandão.

Aos intrépidos campeões enviamos os
nossos applausos, com os mais córdiaes
votos pelo êxito brilhante da missão re-
generadora quo se propõem, o estamos
certos do que o Céo lhes envi irá as for-
cas para que não desanimem na jornada,
nem se transviem da rota segura que
conduz ao seio de Jesus,pela pratica dos
seus ensinos.

Fechamos hoje estas homenagens com
os seguintes aílectuosos conceitos que de
Jaboatão, em Pernambuco, nos foram
endereçados, igualmente em carta, om
nome da novel associação que alli vem
de ser fundada, sob a denominação
«Grupo Spirita Deus e Caridade:»

D'aqui vos enviamos sinceras saúda-
des pela separação do nosso caro mestre,
Dr. Adolpho Bezerra de Menezes, aquém
o Pae Celeste chamou a seu eterno seio.
Que Deus lhe recompense os esforços
pela causa santa c o que de coração de-
sejamos.

Approveitc a opportunidade para rei-
terar-vos altos protestos de estima.

Vosso irmão cm crença — Diooenes
nos Santos — secretario interino.

O patrimônio para a familia
Continua a encontrar o mais sympa-

thico acolhimento da parte dos nossos
irmãos spiritas a idéa de um esforço col-
lectivo no sentido de contribuirmos,
como do nosso dever, para a obra do
patrimônio, iniciada pof' uma commissão
composta do amigos do nosso inolvida-
vel chefe, em favor da familia que, mais
do que aos de quaésquer outros, deixou
elle confiada aos nossos desvelos o cui-
dados.

Agora é o nosso joven collega A Dou-
trina, deCurityba, que, em seu numero
inaugural de 1° de agosto.açode ao nosso
appello, abrindo em suas columnas uma
subscripção,de cujo êxito não seria licito
duvidar, sem pòr em duvida os sentimen-
tos altruisticos dos nossos confrades
daquella hospitaleira região.

Aguardamos, pois, os resultados da
bella iniciativa adoptada pelo collega, e
delles inteiraremos os leitores, á medida
que forem sendo publicados.

v NOTICIAS
Sabemos, por communicação que gen-

tilmento nos foi feita, que no próximo
dia 11 de setembro vigente so installara

Dr. Paul Gibier
Os últimosjorhaes recebidos doestran-

geiro nos trazem a desoladora noticia da
desincarnação deste intrépido investi-
gador, a cujo espirito independente o
honesto devo a causa do spiritismo um
impulso digno de nota pelo prestigio e o
valor de sua adhesão, documentada e
franca, e de cujos esforços tanto era
licito ainda esperar em beneficio da pro-
paganda, para a qual contribuiu elle com
duas importantes obras, que ficarão como
um luminoso attestado da sua passagem
por esse elevado departamento do espirito
humano em busca da verdade.

Eis porque adjectivamos de desoladora
essa nova do seu prematuro regresso á
pátria espiritual, onde, entretanto, o
valente peregrino foi recolher os fru-
ctos do seu consciencioso labor.

Noticiando o facto, assim se exprimiu
La Tribuna Psgcltiquc, de Paris :

« O spiritismo acaba de sofirer consi-
deravel perda 'na pessoa do Dr. Gibier,
ex-preparador do Museu de Historia Na-
furai, quatro vezes polo governo encar-
regado de missões scien ti ficas. Adquirira
elle notável posição oíllcial, graças aos
seus relatórios valiosissimos sobre a fc-
bre amarella e o cholcra. Foi a 10 de
junho recente, achando-se em Suífern,
próximo de New York. que ellcfalleceu,
em conseqüência de um accidente de que
foi victima, quando passava a carro por
um sitio em que algumas creanças a
brincar soltaram uns fogos de artifícios,
com o que sc espantou o cavallo que o
conduzia c disparou, produzindo o acci-
dente.

O Dr. Gibier fez um legado de 20.000
dollars om favor do Instituto Pasteur de
New York, do que era director. O illus-
ire sábio havia estudado os phenomenosdo spiritismo, sobre os quaes publicoudois volumes : O Spiritismo, ou Faki-
rismo Occidental, e Aualgse das coi-
sas, nos quaes expõe não só as suas
experiências como as conseqüências qued'ahi decorrem.

Foi precisamente esse estudo que lhe
valeu a inimizado do mundo oílicial, mal
preparado ainda para apreciar essas
novidades. O Dr. Gibier referiu mesmo
como o Sr. Vulpian, cx-deão da Acade-
mia do Medicina, lho predisse a perda de
sua posição oílicial e o descrédito em que
cahiria, se persistisse naafllrmaçâo dessa
verdade, que tinha o grande inconve-
nieiite de não contar com o patrocínio
das academias. Apezar dessas ameaças,
o grande espirito corajoso, que foi o
Dr. Gibier, não hesitou om abrir mão dos
seus interesses materiaes, pela defeza
da nova sciencia ; por isso, quando lhe
retiraram os meios do subsistência, foi
elle obrigado a se expatriar, para pro-
curar no estrangeiro o pão quotidiano que
lhe recusava a intolerância dos seus col-
legas. E foi compensado por um brilhante
suceesso, pois não tardou a oecupar a
invejável posição de director do Instituto
Pasteur de New York, para o qual sc
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achava solidamente preparado por seus
anteriores estudos.

Toda a imprensa, franceza rendou o
sou tributo de justiça ao grande saber
daquelle (pio acaba de dcsappareeer; mas,
como sempre, surgiram notas discor-
dantes, oriundas de personalidades igno-
rantes e prot viciosas, para as quaes as
sciencias psychicas não passam de vagas
utopias. E' assim que o Sr. Emüio Gau-
tier, no Figa.ro, não trepidou em quali-ficar esse sábio e honesto investigador
de «desequilibrado. » Ignoramos que
julgamento proferirá a posteridade sobre
o chronisla em questão; mas acreditamos
bem que o sou nome terá mergulhado ha.
muito no esquecimento quando os traba-
lhosdo sábio micrograplio estiverem ser-
vindo para edificação dos futuros invés-
tigadores.

O Dr. Gibjer fazia parto d'esse escoL
Intellectual para o qual a opinião vulgar,
as idéas preconcebidas, não têm valor
algum. Elle experimentava com um rigor
positivo; uma vez, porem, chegado a uma
certeza, nada o poderia impedir de pro-
clamar as suas convicções. Taes cara-
cteres vão se tornando raros nos nossos
dias e nós podemos nos orgulhar de pos-suir em nossas fileiras alguns d'elles.

Graças a essas nobres intelligencias, o
spiritismo sahiu do domínio do empirismo
para entrar no da sciencia. E a despeito
das zombarias dos ignorantes, dos des-
dons afiectados dos pontífices officiaes.da
opposição acerrima das religiões, a nossa
doutrina continua a se espalhar pelo
mundo, semeando até bem longe os the-
souros do consolação e esperança que
liberaliza acerteza que havemos conquis-
tado acerca da existência da alma o sua
immortalidade.»

^ Segundo o Vessillo Spiritisla, Maz-
zini, o grande pensador e agitador ita-
liano, foi um spirita no mais alto sentido
da palavra, não admittindo somente a
parto phenomenal dessa sciencia, mas já
prevendo o desenvolvimento mais nobre o
elevado que ella tem hoje tomado, estu-
dando a intuição e a inspiração. O Sr.
Cavalli cita uma carta dirigida em 1849
pelo insigne patriota ao seu amigo
F. dairOngaro, na qual elle fala do po-
renue progresso, como a lei da vida
humana, na terra o no céo; dá um es-
boço do seu systema religioso-phüoso-
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Júlio foi recebido com as francas expan-
soes, que brotam espontaneamente do
peito de quem o tem repleto de ternos
affectos, como brota a crystallina lympha
do seio da rocka.

O moço, porem, sempre sensível áquel-
Ias doces manifestações, que eram seu
enlevo, vinha tão preoecupado, que mal
sentiu a atmosphera que o envolvia, tão
saturada de puros eftluvios-

Também, o barão e a filha reconheceram
immediatamente a profunda alteração no
seu modo de lhes corresponder, e foram
com isto dolorosamente chocados.

Seria aquillo devido a motivos políticos
que, mais do que tudo no mundo, pertur-
bam a paz do espirito, ou seria coisa eme
se referisse a suas pessoas ?

Sem se atreverem a questionar o moço,
cuja distracção a modo que augmentava,
ao ponto de tomar um cálice de licor que
lhe offcreceram, e ficar com elle, sem to-
car-lhe com os lábios, por muito tempo,
entenderam de melhor conselho aguardar
a decifração natural do enigma.

Mudo e de olhos baixos levou Júlio por
coisa de cinco minutos, durante os quaes
seus hospedes sofireram agonias mortaes.

Por fim, erKuendo a cabeça, encarou
intclligentcmentc o ba.ião e, amavclmentc,
lhe disse :

phico. no qual o inferno eterno ésubsti-
tuido por um purgatório temporário
comprehendendo uma serie de existências,
períodos de vida süccessivos o progrès-si vos, e voltas a este mundo, até queseja cumprida a lei moral dada á huma-
nidade ; nossa transformação cm seres
superiores, e ahierarchia dos seres espiri-
tuaes ascendendo á suprema perfeição, a
Deus. Dahi o traço de união eni re os dois
mundos, o o auxilio que prestam os seres
angélicos aos que vivem ainda na terra,
auxilio a quo damos os nomes de inspira-
ção, fé, etc. Elle cria que, augmentando
as vistas dos espiritos, á medida, que elles
se elevam na escala do aperfeiçoamento,
um dia elles poderão dar aos seus irmãos
terrenos a historia completa da nossa
humanidade.

Eis ahi um grande vulto político ita-
liano apresentando idéas que com justiçao coliocám na grande phalange dos pre-cursores do spiritismo.

Revista Spirita
Enviamos cordialissimas saudações a

este denodado collega, de Porto Alegre,
o qual, com o seu numero de agosto,
completou o segundo anno de um liroci-
nio, que seria logar commum dizer quetem sido brilhante, e a cujo elogio basta
a consciência esclarecida dos seus dire-
ctores, que se devem sentir verdadeira-
mento jubüosos, pela convicção do o te-
rem constituído, desde o seu primeiro
numero, um foco do irradiação s#lutar
de propaganda spirita, com um critério
o uma elevação de vistas que honram so-
bremodo as suas intenções.

Recebam, pois, pelo auspicioso facto,
os intrépidos companheiros do aposto-
lado que alli mourejam, n'aquella tenda
abençoada, o cujos esforços acompa-
nhamos com as mais vivas sympathias,
os sinceros applausos e o testemunho de
encorajamento dos seus humildes colle-
gas desta folha e da Federação.

FACTOS
Da carta que, com a adhesão ao Con-

gresso de Paris, endereçou a ülustrada
directoria do Grupo Spirita Amor a
Deus, de Pelotas, ao nosso collega pre-
sidente da Federação, tomamos a liber-
dado de destacar, inserindo-a abaixo, a

Venho tentar hoje um methodo cura-
tivo de. seu mal, que a sciencia não conhece,
mas que espero fazer conhecido em poucotempo, — conhecido e exaltado.

Estou ás suas ordens, doutor, sem
vacillar na confiança que tenho em seu
saber, acudin o barão.

Eh só lhe peço, e á sua adorável filha,
fé em Deuse confiança em mim.Conte com uma e outra coisa, inter
veiu Yayá.

Pois vamos á obra ; mas, antes, ore-
mos.

Os três ergueram-se e fizeram uma
prece tão sentida, que lhes arrancou la-
grimas.

Júlio encaminhou-se, então, para o barão
e, descobrindo-lhe o tumor aneurismal, pozsobre elle suas mãos, erguendo para o
alto os olhos.

Não moveu nem um dedo, não compri-
miu o tumor, não fez senão ter as mãos
ligeiramente postas sobre elle, e manter se
na attitude de um extatico.

Duas ou três vezes ergueu as mãos e,
como se apanhasse alguma coisa invisível
no ar, jogou sobre o tumor.

Durou o trabalho cerca de dez minutos,
no fim dos quaes o moço retirou as mãos
e, com toda a confiança, disse ao barão :Apalpe seu tumor.

Não bate mais, doutor! Está duro
como uma laranjal Que coisa extraordi-
naria !

Extraordinária, sim, meu amigo ; por-
que Deus, em seu amor pelos pobres filhos,
lhes dá n'este pequeno facto um ensino querefunde toda a sciencia humana. Antes de
tudo, digo-lhe : vamos agradecer a Deus a
esmola que fez hoje. O senhor está
curado.

Anjo do céo ! balbuciou Yáyá, cahindo
desfallecida nos braços do pae.

Sem grande custo, Júlio desfez o pequenodeliquio, e foi então a vez das effusôes do
terno coração da moça, que retrahiu-sc ao
tempo de sua primeira inlancia, a beijar o
amado pae e a brincar com elle, n'utn ex-
cesso de afagos, de fazer rir gostosamenteao doutor e ao próprio barão.

narração relativa a factos alli oceorrídos
com três médiuns filiados ao grupo, factos
que, por nos parecerem realmente inte-
ressanles, temos satisfação em refiectir
n'estas columnas.

Afsignalemos, porem, antes de tudo
duas circumstancias que oceorrom, uma
relacionada com o spiritismo no Rio
Grande do Sul, e outra que aqueila carta
nos suggeriu, prendendo a nossa atten-
Ção. E é, em primeiro logar, que a nossa
doutrina tem adquirido ifaquelle prós-
pero Estado um incremento deveras
animador, e que os spiritas alli, tanto
quanto podemos julgar pelos seus escri-
ptos e por alguns trabalhos de que temos
conhecimento, so mostram em geral bem
orjektados e. esclarecidos acerca do cara-
cter e do objectivo philosopliico -moral
da nova revelação.

À outra eircumsfancia, igualmente
dignado nota, é que o secretariado da-
quella prestigiada associação é exercido
por uma senhora, D. Alice Antiquoira
Machado, que se revela um espirito
apparelhado para as suas nobilissimas
funeções.

Vemos n'isso, mais queum testemunho
de deferoncia pelo sexo que nos deve
merecer toda a veneração e respeito,
um lisonjeiro symptoma do prestigio
que vem trazer á nossa causa o concurso
da mulher brazüeira, em cujas mãos
depositamos as esperanças da fulura
grandeza moral do nosso paiz, agora tão
aviltado infelizmente; porque no dia em
que do coração das mães partirem, no
Brazil, como ensinamento a seus filhos,
os elevados princípios da moral christã,
esclarecida e completada pelo spiritismo;
no dia em que virmos associados aos
nossos os esforços da mulher, para a
divulgação destes santos ensinos pela
palavra o pelo exemplo, o spiritismo, su-
periormente dignificado no seu sacer-
docio, no seu apostolado, terá cingido a
aureolá da glorificaçào e se estenderá
triumphalmentc de norte a sul, com todos

Não faça caso, doutor, disse, tre-
mendo de emoção, o amoroso pae: é a
creancinha que surge do seio da moça,
com suas naturaes ingenuidades e suas
naturaes maHifestaçòes de um amor, quefoi sempre a minha felicidade.

Mas a moça, exclamou Yáyá, voltando
á sua jovial gravidade, reassume a posição
que lhe,impôe a idade, para agradecer-lhe,
doutor Júlio, o bem que lhe acaba de fazer,
cujo valor só minha alma pode apreciar,
e pelo qual só... oh ! meu Deus, não tenho
phrases para dizer o que sinto.

Basta uma palavra, acudiu Júlio, e eu
é que seria o mais feliz de todos.

Pois diga, doutor, diga por mim essa
palavra, e, qualquer que seja, c a queeu diria.

-n Pois vou dizel-a, confiante na acquies-
cenciadoSr. barão.

Digo o mesmo que minha filha : qual-
quer que seja, tem minha acquiescencia.

\T'este caso, Sr. barão, abrace seu
filho — ea senhora me dè a beijar a mão
da metade de minha alma.

O leitor que imagine um quadro de bem-
aventuranças na terra, e eu estou dispensa-
do de descrever o que se passou nos com-
modos do barão de Montenegro.

Leve pancada na porta veiu interromper
a corrente fluidica de alegrias celestes, tão
raras n'este mundo de expiação.

jjr E' Max, disse Júlio, erguendo-se e
abrindo-me a porta.

Júlio me havia emprazado para ajudai-o
na operação que vinha tentar, único recurso
para a cura do barão, se comtudo podia-sechamar recurso um meio nunca d'antes em-
pregado, e quasi fantástico, pois que con-
sistia na applicação de fluidos apropriados
ao mal, extrahidos da massa cósmica pelosespiritos superiores, e postos á disposição
do operador, na razão de sua fé.

Tinha-mc emprazado para a magna expe-
rirmeia, mas eu atrazei-me um pouco e, porisso, fui recebido com esta saudação : <

— Para não te ser applicavel o rifâo, de
sempre se esperar pela peor ligura, não te

os benefícios que traz em seu seio, para a
felicidade e elevação moral da nossa na-
cionalidade.

E.entraromos assim na communhão da
nova christandade mais cedo talvez do
que se pensa, porque nos diz o coração
que esta abençoada terra do Cruzeiro está
destinada a preceder os outros poros na
posso integral das grandes verdades que
estão começando a renovar a face do
universo.

Eis aqui, fielmeníc, a narrativa, tal
como nos foi enviada, e a propósito de
cujo final não é necessário dizer que pu-
blicaremos sempre com o maior prazer
os trabalhos que nos forem enviados,
com o fim de incrementar a propaganda
e tornar de preferencia conhecidos todos
os factos que so derem entre nós:

«Contamos com tros médiuns extraor-
dinarios.

O primeiro é uma moça de 20 annos,
casada,filha dVsta cidade, de onde nunca
sahiu.

Depois de alguns mezes de freqüência
ás nossas sessões, começaram a se ma-
infestar os primeiros signaes de médium-
nidade scmnarnbulica, que dentro em
pouco tempo tomou o maior desenvolvi-
mento,- e, ha um anno mais ou menos,
desenvolveu-se a mediumnidade potyglo-
ta, dando-nos continuamente manifesta-
ções em línguas que desconhece, poisapenas sabe a materna. Os idiomas queella mais tem falado são o allemão, la-
tim, guarany, hespanhol; italiano, poucodesenvolvido.

0 Dr. Ulysses Faro, de passagam aqui,
assistiu a uma sessão, na qual se deram
diversas manifestações em allemão e hes-
panhol, em eslylo geral, e difierentes
dialectos, dizendo elle no fim da sessão :— Isto é extraordinário c digno de
serio estudo !

Diversos médicos o outras pessoas il-
lustradas concorrem ás nossas sessões.
Chama-se essa senhora Ignez Oréques
Gotuzzo.

Os ou (ros médiuns, marido e esposa,
João José Pereira e Osoria Pereira, são
dois videntes extraordinários: ainda hes-
sa sessão em que aqui se a:'hou o Dr.
Ulysses, recommeudámos ao vidente Pe-
reira para communicar somente ao

esperei, e já agora chegas tarde ;—tudo fo;
feito.

Tudo feito ! E o resultad. ?
Tão brilhante, Max, que não sei como

tenho calma para falar-te assim, tão natu-
ralmente.

Deixa-me ver.
Tens pleno direito, pois que tua foi aidéa de empregarmos o methodo que vai

abalar, por seus fundamentos, a sciencia de
curar.

Examinei o tumor, que muitas vezes côm
Júlio havia examinado, e fiquei quasi louco
de ver o maravilhoso resultado.

Curado! Só falta auxiliar, com os pas-ses, a absorpção do sangue coagulado e cor-
sequente retracção do tumor. Que resultado
extraordinário ! exclamei.

E' verdade, Max; descobrimos o meio
de appllicar ás moléstias o remédio extrahi-
do directamente da fonte, em vez de extra-
hil-o dos objectos que ahi o beberam, sejam
mineraes, vegetaus ou animaes. Porque
todas as substancias medicinaes bebem o
principio activo, que aproveitamos paracurar, no grande seio que chamamos o fluido
cósmico universal, que contem o principiode todos os seres, e, pelo nosso processo,nós, auxiliados pelos altos espiritos que es-
tão sempre ao lado dos homens que queremfazer o bem, bebemos na fonte e, portanto,em sua pureza, os princípios activos paraa cura das moléstias. Os outros vão pro-curar os vegetaes, os animaes, para d'elles
tirar os remédios ; nós tiramol-os donde se
elles acham em substancia! Faremos rir
aos sábios ; mas os factos ahi estarão, parafazer rir dos sábios. Ah! Sr. Max- Sr.
Max, ahi está a explicação das curas mila-
grosas do divino Jesus! Aquelle altíssimo
espirito conhecia a grande lei, que ninguém
no mundo suspeitava, e eis o milagre, quenão o era senão de sua infinita grandeza.E lembra-te, Júlio, que Elle disse:
maiores coisas podercis vós mesmos fazer,
se tiverdes fé. A medicina fluidica, que temsua forra na fé, será a grande medicina do
futuro.

(Continua.)
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mesmo Dr. o que visse, o no fim de cada
manifestação pelo médium Ignez, o Dr.
declarava que a manifestação estava de
accordo com a declaração do vidente.

Na casa d'èsse casal têm-se dado ai-
guris phenomenos de effeitos physicos,
como objectos arremessados a grandes
distancias, etc. Ha poucos dias, estando
uma pessoa escrevendo, (moram du .s fa-
rniliasem uma mesma casa) o médium
Pereira, que se achava a alguma distan-
cia, disse :

— Olha, tlbaldino, o Pedrinho (espi-
rito) disse que vai te pintar o rosto.

No mesmo instante Übaidinò fica com
o rosto todo preto !

Isto nos foi revelado por quatro pos-
soas, inclusive o próprio Ubaldinó, que
nos merece inteira confiança.

Em uma sessão em casa do I >r. Requião.
o médium Osoria levanta-se, terminados
os trabalhos, e acha-se descalço ! Pro-
curando-se por toda a casa, foi so encon-
trar s' u calçado em baixo do uma cama
dos filhos d'esse doutor, a mais de vinte
metros de distancia do logar em que nos
achávamos reunidos, com a circumstan-
cia ainda de que a sala estava fechada á
chave.

Esses médiuns não são somnambu-
li cos.

Por causas alheias á nossa vontade,
ainda não pudemos estudar o procurar
desenvolver esses phenoinonos, mas em
breve pensamos poder fazel-o.

Se o que aqui formos obtendo puder
contribuir para o maior desenvolvimento
do spiritismo, poderemos remetter-vos o
resultado de nossos trabalhos, com o va-
lioso testemunho de pessoas respeitáveis.»

COLLABORAÇÃO
AS PENAS ETERNAS

Em uma de suas conferências religiosas,
feitas ha pouco ifesta capital, com a as-
sistencia,segundo disseram os periódicos,
do que havia de mais selecto na nossa
sociedade, um illustrado membro do clero
brazileiro teve a tem uàdade de avançar
que as penas eternas tinham por si as
opiniões de todos os povos do mundo,
desde as mais antigas sociedades do pas-
sado até ás mais cultas de hoje.

Não sei o que mais se deva admirar,
se a coragem com que elle fez essa as-
serção, se o assentimento e os applausos
que lhe dispensou o auditório.

Quizeramos que o illustrado sacerdote
enriquecesse o seu discurso com a citação
dos trechos das religiões d'esses povos,
que viessem cm apoio da sua aflirmação.

Estamos convencidos de que, se olle os
buscasse no estudo das diversas religiões
que se tem desenvolvido no mundo, acha-
ria que nenhuma outra religião, a não
ser a catholica romana e a protestante,
admittctal absurdo, frueto de uma in-
terpretação errônea das palavras do
Christo.

Se recorrermos aos povos primitivos
do planeta, aos australoides, da Aus-
tralia e da índia, aos mongoloides, da
Mongólia, do Thibet, da China,do Japão
e da America, e aos xantrochroides, pães
dos povos de pelle branca,acharemos em
todos elles a idéa de poder o espirito, em

j suecessivas remearnações n'este mesmo
ouem outromundo,.subir,aperfeiepando-se
e limpando-se das máculas de seu pas-
sado.

Teria o conferente ido buscar as
provas da sua aflirmação no brahma-
nismo, no budhismo, no druidismo, no
polytheismo grego e romano, nas anti-
gas religiões dos germanos e scandi-
navos ? Não cremos que ouse aílirmal-o.
Todas essas religiões admittiam a rein-
carnação e o progresso indefinito.

Se formos ter ao mazdeismo, ou reli-
gião antiga de Zoroastro, ahi encontra-
remos consignado o dogma da remissão de
todos os peccados, c que no fim dos tem-
pos o próprio Arihman, a personificação
mais completa do mal, se ha de regenerar
e viver feliz nos braços de Ormuzd.

No jehovaismo, donde sahiu o chris-
tianismo, nós vemos, pelo orgam do pro-
pheta Jeremias o outros,annunciado, por

»fflifH.tiiifflni>)i-«ftM>tt^

uma inspiração do alto, quo Dons hão é
ura homem, mas um santo, e que por
isso, seu ódio (aqui a punição com que
corrige seus filhos) não pode ser eterno.

A cada passo os prophetas inspirados
dizem aos israelitas: «Arrependei-vos,
voltai ao culto do Senhor, e elle passará
uma esponja sobro o vosso passado, apa-
gando todas as vossas culpas.»

È o grande prÒpheta lsaias diz ao povo
de Israel, symbòld dá humanidade lutei-
ra: «Solfrerás, até que de ti seja expel-
lida toda a escoria, o então o Senhor to
receberá fie novo, e tu serás seu povo e
Elle será teu Deus.»

Em todo o Evangelho, se buscarmos
o espirito, em vez da lettra, acharemos a
prova de que Deus não castiga, corrige
seus filhos delinqüentes, e essa idéa de
correcção nos traz a de que o soflrimento
do culpado cessará, quando olle estiver
corrigido. h

Quizeramos que o illustre sacerdote
nos dissesse, qual seja, na sua opinião,
o maior crime quo a creatura pode com-
metter Sem duvida elle nos responderia :
injuriar, cobrir de opprobrio,ridicularizar
o matar ao seu Deus. Ora, como a igreja
romana, elle admitte que Jesus era
Deus incarnado entre os homens, cos ju-
deus lhe fizeram soflVer tudo o que acima
dissemos. Que falta, pois, seria mais di-
gna d'essas penas eternas, de que fala a
igreja romana, do que essa commettida
pelos judeus >. No emtanto Jesus os não
condemna. acha que merecem compai-
xâo e pede a seu Pai que os perdoe.

Jesus, é certo, fala em solírimentos
eternos ; mas é preciso notarmos que a
palavra eternidade não tinha na lingua
hebraica um sentido tão lato, como o que
nós lhe attribuimos.

Eterno entre elles só tinha o sen-
tido de illimitado e infinito, quando se
referia ao Creador. Em todo outro caso
representava um tempo assaz longo e,
mesmo, incalculável para o homem.

Nós vemos, por exemplo, Moysés e os
prophetas dizerem: « Jehovah será ado-
rado eternamente e ainda além da
eternidade)).

Desculpe-nos o digno sacerdote o
protestarmos contra a sua arrojada e te-
moraria aflirmação de ter o dogma ro-
mano das penas eternas o consenso una-
nime dos povos terrenos do passado e do
presente ; mas essa não éa verdade his-
torica, em cuja defesa tomámos a liber-
dade desahir.

Freq.
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AS APPARIÇÕES
E suas provas scientificas

POR

Camillo Flamniarion

( Traducção de nii-iil )

(Continuação)
Começaremos pelo seguinte, o qual

acaba de ser publicado, com todos os
documentos capazes de lhe garantir a
veracidade absoluta, na revista especial,
fundada recentemente, e exactamente a
propósito d'esses phenomenos : Os An-
naes das Sciencias Psgchicas do Dr.
Dariex. Eis o facto :

« Nos primeiros dias de novembro de
1869, eu parti de Perpignan, minha ei-
dade natal, parti ir continuar meus estu-
dos em Montpellier. Minha familia com-,
punha-se, ri'éssá epoca, de minha mãe e
minhas quatro irmãs'. Quando parti, dei-
xei-as em perfeito estado de saúde.

A 22 do citado mez, minha irmã He-
lena, uma linda moça do 18 annos, a
mais joven, e minha predilecta, reunia
em casa algumas de suas camaradas.

Três horas depois do jantar, dirigi-
ram-se, em companhia de minha mãe,
para o Jardim das Plantas; o tempo es-
tava lindo. Meia hora depois minha
irmã foi accommettida de um mal estar
súbito.

— Mãe, disso ella, sinto uns arrepios
estranhos por todo o corpo; tenho sede e
grande dor na garganta. Voltemos para
casa.
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Doze horas depois minha querida
irmã expirava no.s braços de minha mãe,
asphyxiada e fulminada por uma angina,
apezar dos esforços da scieneia exercida
por dois distinetos clínicos do logar.

.Minha familia (eu era o unico homem
para represoulal-a v.oí funeraes) enviou-
me tidegrammas sobre telegrammas para
Montpellier.

Pur uma terrível fatalidade, que de-
pioro ainda hoje, nenhum telegramma
recebi em tempo.

Ora, na noirede 23 para 21, 18 horas
depois da morto da pobre menina, fui
assediado por terrível alluoinação.

Tinha entrado para casa ás 2 horas da
madrugada, com a imaginação despro-
oecupada o ainda impressionado pelos
prazeres que tive nos dias 22 e 23. Dei-
tei-me alegre, emfim; cinco minutos do-
pois dormia.

Pelas quatro horas da manhã vi dianto
de mim a figura de minha irmã, pallida,
ensangüentada, inanimada, a qual, com
um grito penetrante, lacrimoso e quei-
xoso, feria-me os ouvidos, dizendo :

O que esperas, meu Luiz '! Vom,
vem já!

No meu somno nervoso e agitado, to-
mei um carro; porem desgraçadamente,
apezar de esforços sobrehumanos, o carro
não caminhava.

E eu sempre a ver minha irmã, palli-
da, ensangüentada,inanimada,c o mesmo
grito sempre a ferir-me o ouvido :

O que esperas, meu Luiz '! Vem,
mas «em já !

Acordei e levantei-me bruscamente,
com o rosto congestionado, a cabeça em
fogo e a garganta secca, a respiração
curta e angustiosa, emquanto que suor
copioso corria-me pelo corpo todo.

Saltei fora do leito, procurando anal-
mar-me. Uma hora depois, tornei a
deitar-me; porem nunca mais pude con-
ciliar o somno.

A's 11 horas da manhã cheguei ao
hotel, sob a influencia de uma negra
tristeza.

Inquerido por meus camaradas, con-
tei-lhes o facto tal qual me tinha sue-
cedido, o que me rendeu uma verdadeira
troça.

A's 2 horas fui á Faculdade, esperando
encontrar lenitivo nos estudos.

Sahindo da aula, ás '1 horas, vi uma
mulher, de luto fechado, encaminhar-se
para mim. A dois passos de distancia
ella levantou o véo. Reconheci minha
irmã mais velha, que, inquieta por meu
respeito, vinha, apezar de suas maguas,
saber o que era feito da minha pessoa.Narrou-me q fatal acontecimento, do
que nada me podia prevenir, visto quetinha eu recebido noticias excellontes de
minha familia a 22 de novembro pelamanhã.

Eis a narração que vos entrego,
sob palavra de honra e absolutamente
verídica.

São passados vinte annos depois
d"aquelle acontecimento e ainda a im-
pressão é profunda, agora sobretudo, e,
so a figura da minha Helena não me ap-
parece com a mesma nitidez de outr'ora,
sua voz sempre lacrimosa e desesperada
me repete: — «O que esperas, meu Luiz ?Vem, mas vem já !» — Luiz Noel. —
Pharmaceutico em Cette. »

Esta narração veiu acompanhada de
documentos destinados a confirmar a sua
authenticidade.

D'entre esses documentos destacarei
a carta da irmã do narrador. Eil-a :

«Meu irmão pediu-me, por solicitação
vossa, para enviar a narração da entre-
vista que com elle tive, cm Montpellier,
depois da morte de nossa irmã Helena.
Conforme vosso desejo o o delle, venho
apezar da magua de lembranças tãodolorosas, trazer-vos meu testemunho.

« Vendo na rua meu irmão, que foi
quem primeiro me reconheceu, apezardo luto que vestia, conclui que elle igno-
rava ainda a morte de Helena.

« — Que-desgraça nos fere ainda >. ex-clamou olle.

« Sabendo, por mim, da morte de
Helena, apertou-me o braço de tal forma
que quasi desmaiei de dôr; quando entrei
para casa, tive do supportar uma scena
terrível. Louco de colora, meu irmão,
sob uma furiosa exaltação nervosa
quasi me maltratou, apezar de tão bon-
doso que é.

(( — Que fatalidade ! exclamou, que
dosfrraça ! Oh ! Os telegrammas! Qual a
razão de não os ter eu recebido ?

« E batia brutalmente com os punhos
sobro a mesa. Do gole cm gole bebeu
uma grande garrafa dágua. Pensei que
elle enlouquecia, attonta a desordem da
physionomia...

« — Quando acalmou-se, algumas ho-
ras depois, disse :

«—Oh ! eu tinha quasi a certeza disso,
—de que uma grande desgraça devia
fulminar-me.

«Contou-mo então o sonho que tivera
na noite de 23 para 24.—Thereza Noel »

Esse caso de apparição é idêntico ao
narrado por Cicero.

Em geral, negam esses casos de obser-
vações,attribuindo-os a allueinações que,
por meras coincidências, podem se ligar
aos factos reaes.

Não ha duvida; o acaso algumas vezes
é muito extraordinário; mas, pergunto,será seria, lógica e satisfactoria a pre-
tençào de se lhe attribuir taes comei-
dencias ?

Parece-me que não.
Vamos esclarecer o assumpto com ou-

tros exemplos.
{Continua).
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O QUE É O SPIRITISMO e NOÇÕES ELE-
MENTAKES DO SPIRITISMO, por Allan.
Kardec, brochura (250 grams.)  23000

Roma k o Evangelho, por 1). José
Amitjóy Pellieer,encadernado (400 grms.) 43000

Depois da morte, por Léon Denis, en-
cadernado (500 grams.)  53000Idem, brochura (500 grams)  43000

O POBQUK DA vida, por Lêem Denis,acompanhado, das Cartas de Lava-
TER A' IMPERATRIZ DA RÚSSIA SOHRE
A VIDA FUTURA, de um CATHECISMO
spirita e de um Metiiodo para in-
vestigações spiritas, brochura
(250 grams.)  2im)

OS GÊNIOS, (poesias) por Manoel L. de
Carvalha liamos brochura (350 grams.) 13000

Spiritismo, estudos philosophieos, porMax, brochura (300 grams.)  L>3()00
Le PROFKSSEUR LOMBROSO ET LE Sl»I-

RITISME, analyse feita no Reformador
sobre as experiências do professor Loin-
broso, brochura (150 gram.)  13000

Derniebs jours d'un PiíiLosopinc, porSir Ilamphry Daoy, tradueeào franeeza
de C. Flamiiiariou  GSÜ00

Les Fils de Diku, por F. jucpÜiyi}  103000
Le Lendemain de la Moht, por Loais
Fújaier :.  ;-,8000

La Survie, por/í. Nocgtitmtlh, brochura
(000 grams.)  7&)00

AS MANIFESTAÇÕES DO SENTIMENTO RE-
LKilOSO ATRAVEZ DOS TEMPOS, peloMarechal E»crlon Quadros, brochura
(150 grams.)  12S000

Os astros, Estudos da Creação, peloMarechal Everton Quadros, brochuru
(200 grams.)  23000

Diálogos spiritas, brochura ( 150
grams.)  3300

La Casa embru.iada, por Luz dei
Alma, brochura (150 grams.)  13000

El, NINO KXPOSITO, Dor Luz dei Alma,
^ brochura (150 grama.)  13000

Factos spiritas ohsep.vados por
Crookes e outros sábios, brochura
(200 grams.)  33000

Deus na natureza, por C. Flamma-
rion, encadernado (700 grms.)  63000

Remessas de livros pelo correio pagam o porte
•le 20 rs. por 50 grams., além de 200 rs. para
registro de pacotes até 2 kilos.

Os pedidos devem ser Jdirigidos a João Lon-
rciíço de Souza,
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APBENDIZAGEM SPIRITA
São incontestavelmente de alto valor

moral os seguintes- conceitos que, sob
esta epigraphe, e tendo por sub- titulo
Receita aos jovens, o nosso prezado
coilega A Luz, de Curityba, traduziu
não sabemos de que revista, mas com
certeza de uma revista, ou livro mi.gnili-
co, e com os quaes temos o maior prazer
em honrar estas columnas, assignando-
lhes este logar distineto oírf-quo, por jus-
tiça,devcm figurar. Porquo,diga-se a ver-
dade, o que se contem em tal receita
não se deve applicar somente aos jovens,
a que foi consagrado, mas a todos os que
desejam ser spiritas, o quo se devo enten-
der mesmo com uma grande maioria —
iamos dizer aquasi totalidade — dos que
se acham alistados nas fileiras militantes
e que estão muito longe de observar, nos
actos da sua vida ordinária, os salutares
conselhos alli contidos sob uma forma
singela, mas altamente sabia e esclare-
cedora.

Leiam,pois, esse excellente escripto to-
dos os nossos confrades e, fazendo, duran-
te essa leitura, um exame mental da pro-
pria consciência, se compenetrem de que,
divorciados tantas vezes e tão consecuti-
vãmente das prescripções da lei moral
n'elle expostas de um modo pratico e,
por isso mesmo, suggestivo, necessitam
estar vigilantes contra os desvios apon-
tados, afim de poderem, como verdadei-
ros spiritas, fazer a propaganda da nos-
sa doutrina.de preferencia pelo exemplo,
sem o qual de nada valeriam as mais boi-
Ias declamações. E' difllcil praticar,—
sabemos — mas não é impossível, quan-
do se tem uma vontade firme de acertar,
de se melhorar, purificando-so pelo anui-
quilamonto, em si mesmo, de todos os
germens de maldade, pelo desenvolvi-
mento e cultivo do todas as potências
superiores que jazem adormecidas em
nossa alma, á espera somente do nosso
esforço para poderem desabrochar, crês-
cer o brilhar com esse poder de irradia-
ção, bemfazeja e fecunda, que tem illu-
minado o caminho dos grandes apóstolos
do bem.

Leiam e meditem :
«Compenetrai-vos bem d'esta verdade,

queridos amigos: — que a humanidade
inteira é uma grande familia de irmãos e
irmãs e que podemos encontrar, onde
quer que seja, s}'mpathias, se usarmos
de cordial tratamento c deferencia para
com todos ; porque o próximo ó um es-
pelho quo nos desenvolve com intensidade
o reflexo de nossos próprios sentimentos
a seu respeito.

Quando vos achardes em sociedade,
escolhei sempre de preferencia ura the-

ma de conversação que trate do interes-
so geral, com o fim de interessar a todos
os assistentes, quaesquer que sejam as
classes a que pertençam.

Evitai quanto possivel cahir em quês-
toes do personalidade, afim .do não ferir
o próximo em seus interesses ou em
seu amor próprio ; e quando as cir-
cumstancias vos obriguem a observar
a alguém que commetteu faltas, seja
sempre como conselho e sem inten-
ção do criticar.

Evitai falar de vós mesmos e de vos-
sos interesses particulares, salvo quando
se vos perguntar directamente sobre elles,
e cm tal caso respondei com singeleza'
abstendo-vos de fazer rosaitar algumas
das qualidades que possuirdes e cou fes-
sando francamente vossas faltas pessoaes,
quando a verdade o exija.

Fazei sempre resaltar, quando as cir-
cumstancias o permittam, o até mesmo
exaltar, um serviço que se vos haja
prestado, evitando, tanto quanto seja
possivel, mencionar o bem quo tenhais
fcllu.

Jamais gracejeis á custaVda razão, di-
zendo d'essas banalidades que não passam
dos lábios e não encerram nenhuma coisa
útil.

Evitai, sobretudo, divertir o audi-
torio á custa de qualquer pessoa,presente
ou ausento, ridicularizando-a.

Nunca trateis de desfazer em vossos
semelhantes com comparações que ton-
dam a fazer salientar-vos em detrimento
d'olles ; o antes de buscar motivos paracondemnar a qualquer pessoa que tem
procedido mal, meditai com cuidado so-
bre as cireumstancias de educação, tem-
peramento, caracter ou ignorância que
possam attenuar a responsabilidade de
suas faltas.

Escutai sempre com interesse as coníi-
dencias quo qualquer pessoa vos fizer de
boa fé. Tratai de oriental-a, so estiver em
erro, e de a consolar, se estiver afflicta.

Não desprezeis nunca uma oceasião de
reconciliar aquelles que so achem divi-
didos, pois o homem não é verdadeira-
mento fraternal o religioso senão quando
trabalha em estabelecer por toda a parto
a união e a concórdia.

Conservai a maior calma possivel em
vossas conversações; pois, deixando-nos
lovar pela irritação, perdemos nossa iu-.
cidez, nos indispomos com os outros, o a
discussão a ninguém aproveita.#

Evitai sobretudo exercer uma pressão
demasiadamente viva sobre a liberdade
de vossos semelhantes, impondo-lhes
vosso modo de ver.

. Con ten tai - vos com demonstrar-lhes com
calma o doçura aquillò que crerdes verda-
deiro ou falso, deduzindo as cohsequen-
cias da verdade ou do erro e deixando-

mes o direito do proceder como enton-
derem, depois do os haverdes orientado.

Nunca interrompais alguém, quando a
conversação fôr séria ; "deixai aquém fala
acabar com liberdade seu pensamento,
afim do iiiterprotal-o em scu justo valor,
etambjin com o fim de nao impacientar
o oradou, e dispol-o, por sua vez, a não
vos escutar.

Evitai sobretudo fazer sentir a alguns
de nossos semelhantes sua ignorância e
sua inferioridade, ou fazer allusão a qual-
quer deformidade, ante pessoas a quem
possa molestar.

Não alenteis nunca, com sorrisos ou
inclinaçãí) de cabeça, proposições incon-
venienteé ou opiniões que se reprovem.
Protestai-.com o silencio, ou intervindo
verbalmente com calma o firmeza,quando
julgardesl(ifuo essa intervenção pode ser
útil aos ouvintes ou a quem commetteu a
falta.

Guardai-vos de cahir n'esse fastidioso
veso de criticar tudo, não querendo ver
enão o lado mau das coisas.

Tal modo do proceder só pode convir a
espíritos superíiciaes, a caracteres levia-
nos c vaidosos, que pretendem julgar
tudo summariamento, sem aprofundar
coisa alguma.

Antes de procurardes criticar um acto
e uma coisa qualquer, é preciso oxami-
nar, antes do tudo, se esse acto ou essa
coisa podiam ser de outra maneira, tendo
em vista o meio e condições particulares
que concorreram para produzil-o.

Commetterieis também um grande erro
querendo julgar o passado pelo presente,
pois, modificando-so tudo continuamente
na natureza e nas sociedades humanas,
muitas coisas, hoje em dia prejudiciaes ou
ridículas, poderão ter parecido úteis e
razoáveis em épocas anteriores.

Nunca façais immediatamente coro com
as aceusações lançadas contra um au-
sente, evitando assim serdes o joguete de
um erro, ou de uma calumnia, e conver-
ter-vos em echo do uma mentira. No caso
de quo a pessoa aceusada seja estimavcl e
conhecida vossa, deveis constituir-vos
immediatamente seu advogado, defon-
dendo-a com llrmoza e certeza, afim de
salvaguardar a reputação do, um homem
honrado o conservar em torno de si esse
espirito dojnstiça e solidariedade absolu-
tamonto indispensável á harmonia so-
ciai.

Escutai com calma as criticas que se
vos façam, suppondo sempre que ellas
emanam de boa intenção ; agradecei
sinceramente o interesse que parece ori-
ginal-as; o,nocasodcque sejam fundadas,
reconhecei' scu mérito o demonstrai a in-
tenção de aproveital-as. Mas, se pelo
contrario acreditardes quo haveis obrado
conformo ao bem geral, provai ao con-

tradictor que elle está enganado a vosso
respeito. jj

Quando se vos apresentar oceasião de
fazer bem, fazei-o sempre sem preoceu-
par-vos de recompensa alguma pessoal ;
o se o beneficiado é um ingrato, tanto
pcor para elle, pois tereis cumprido ura.
dever que tem em si me^mo a recom-
pensa moral, o diminue ao mesmo tempo
a esphcra do mal em proveito- de todos.

Tende constantemente no coração uma
indulgência infinita para com aquelles
dos nossos irmãos quo têm a desgraça de
carecer do educação o bom senso,e tende
sempre considerações para com os afilie-
tose victimas de qualquer enfermidade re-
pugnante, compenetrando-vos bem d'esta
verdade: que nem sempre se foi livre em
escolher a familia e o meio em que se'
nasceu, e que seria portanto faltar á jus-
tiça, fazel-o pessoalmente responsável
pelo seu temperamento, seu caracter,seu
modo de educação, suas enfermidades
hereditárias e a forma de suas feições.

Não chegamos todos á idade adulta
com prejuízos, defeitos o qualidades que
são em grande parte conseqüências logi-
cas do nosso ponto do partida na exis-
tencia e do uma multidão de outras cir-
cumstancias ulteriorcs independentes da
nossa vontade ?

Repclli, pois, energicamente do vosso
espirito e do vosso coração todo senti-
mento de repugnância, de desprezo ou
de ódio para com os nossos irmãos que se
acham na ignorância, no mal ; pois os
maus sentimentos quo alimentamos con-
tra os malvados nos fazem descer ao
nível d'elles e se reílGctem até em nossa
physionomia; porem, o que é mais grave
ainda, é quo os pensamentos que sahem
de nós, sob a forma de eletricidade con-
sciento, vão penetrar nos nossos seme-
lhantes e os impressionam bem ou mal,
segundo os nossos eííluvios moraes se-
jam sympathicos ou antipathicos ; e por
causa d'essa penetração reciproca dos se-
res entre si, elles se repellem ou so attra-
liem freqüentemente á primeira vista.

Devemos, pois, ter o maior interesse
cm fazer todos os esforços por merecer-
mos a sympathia geral, afim de inspirar/
em qualquer parLe que estivermos, o
mesmo sentimento a nosso respeito, con-
tribuindo assim, na medida de nossas
forças, paia o alargamento da es^hera
do bem e advento da fraternidade uni-
versai. »

BEZERRA DE MENEZES

O patrimônio para a familia
Continuam a afiluir os obolos dos nos-

sos irmãos para essa obra meri toria de
serem amparados contra as vicissitudes
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da existência material os idolatrados se-
res que o nosso querido Bezerra deixou
n'oste mundo ò qué, sendo a sua lamilia,
com igual titulo se nos devem apresentar,
reclamando o nosso carinho o a, nossa su-

lieifudc por elles.
Temos boje a registrar os seguintes

donativos enviados ao presidente da Fe-

deração Spirita Brázileira:
Dr. Dionysio B. de Menezes,

por intermédio dos Srs. Sa-
raiva, Gracie &  IQOSOQO

José Villela de Andrade, por
intermédio do Srs. Freitas
Oliveira «£ C. o mediante
ordem dos Srs. Baptista
Machado & Irmão  30;0000

Quantia publicada.
St)

Total

1301000
29õ$000

425S000

E' o seguiu te o resultado da subscrinção

promovida pelos nossos collegas do /'cr-
dão, Amor e Caridade, da Franca,
constante de sua edição de 1" de setem-
bro vigente :
Benjamin Cruz, S.Paulo... 2í>000
Dr. HilarioFigueira,Reze'nde. 5$0ÓÒ
-loão Luiz da Silveira, Barra

do Pirahy . . . 5*000
José Francisco Lugão 1*000
Valerio Lacerda, Muzainbinho 2*000
Um anonymo 3*000
Um anonymo 2*000
Major Godofrodo de Castro,
Franca 2*000

Capitão Manoel José Ferreira,
Franca lSOOO

Major Joaquim de L i m a ,
Franca 1'000

José Marciano Filho, Itatiba. 20ÒOÒ
Ricardo Riso Alonso, Canoas. 5*000
(Vil Rocha, Jundiahy 20*000
Antônio Miranda Cruz, Para-
nahyba 1*000

IL Anua do Couto Lacerda
Lima, S. Paulo 2*000

Joaquim M. Cal vão Bueno,
S. Paulo 5*000

João PiogoG.Martins,Franca 1*000
Antônio Cândido Sampaio, São
Simão 2ÍQ.00

Coronel Chrysogono de Cas-
tro, Franca 10*000

Cândido Tripeno, E. V. do
Pinhal 10*000

Rs S2*000
Quantia publicada 400*000

Total.. 5428000

Com a desincarnação de sou chefe,
Dr. Bezerra de Menezes, de saudosa me -
moria, ficou privado o Reformador do
sua sabia direcção e do concurso vali >-
sissimo de sua laureada penna, quo por
longos annos o serviu eom ac Mídrado
amor, deixando uma vaga que ditlicil-
mente será preenchida.

I'!st;i o nosso benemérito collega om
! seu IS" anno do fecunda o brilhante exis-

Lencia, sob a gerencia actual do Sr. Pe-
dro Rlchard. Para chegar, porem, ao
estado prospero em que hoje se acha,
quanto esforço, quanto sacrifício não tom
sido necessário por parti1 do quantos tèm
n'ello collahorado !

Saudámos o distineto collega, fazendo
votos para que se torne cada VOZ mais
crescente a sua prosperidade.

A Sra. Corner, nome actual dé miss
Florence Cook, o notável médium com
cujo concurso obteve William Crookes as
materializações de Katie King, cuja di-
vulgaçáo tão profundamente impressio-
noti o ¦ espiritos imparciacs, quando feita
por aquelle eminente scientista nas co-
lumnas do Quarterly Journal ofScien-
cc, ha 20 annos, esteve ullimahienleem
Paris e, segundo refere La Re rue Spi-
///(', de setembro, alli realizou uma in-
teressanto sessão de materialização, a
22 cio julho.

A reunião teve logar em casada Sra.
de Laversay, á rua Weber, ás 9 horas
da noite do dia indicado, em condições
semelhantes ás de que se cercava Wil-
liam Crookes, para so assegurar contra
quaesqher suspeitas de fraude. Ligados os
pulsos do médium por meio de fitas, e
amarrado (dio próprio á cadeira, no ga-
binete, de modo a lhe serem paralyzados
os movimentos, fez-se a obscuridado, fi-
cando accosa apenas uma lanterna guar„
necida do papel vermelho, e começa-
ram a.s manifestações, constantes do vo-
zes, emittidas por um espirito familiar ao
medfum e designado pelo nome do «ca-
pitão,» materializações párciaos de um
braço, mi até á espadua, etc, transporte
do objectos, projecção á distancia do lo-
quo o do collar da Sra. C irner, e por-
fim a materialização integral do espirito
((Maria,/) que se di.iige e fala aos assis-
tehtes.

No numero da revista citada vem a
descripção detalhada dessa curiosa sos-
são, de que apprehendemos apenas estos
largos traços", restando-nos apenas assi-
gnalar que a ex-miss Florence Cook é
hoje uma senhora quarentena, forte o
sadia, nada tendo perdido, como se vé,
das suas excedentes faculdades médium-
nicas.

NOTICIAS
Somos gratos á espontânea generosi-

dade com que os nossos collegas da Rt-
vista Spirita, de Porto Alegre, se re-
feriram, em sua edição de agosto, ao

nosso modesto jornal. Posto que neste
logar de honra, superior ao nosso mero-
cimento e apenas compatível com o amor

que votamos á causa sagrada do spiri-

tismo, procuremqs nos conservar quanto

possível alheios a elogios como a hostili-

dados, não nos podemos subtrabir, como

um testemunho de reconhecimento, ao

dever de reproduzir as suas palavras,

que acceitamos como um estimulo para

que perseveremòs sem desfallecimontos

na linha de combato. Eis as suas bene-

volas referencias :
Reformador—E* o decano da Im-

prensa Spirita no Brazil e órgão da Fe-
deração Spirita Brázileira. Apparece
duas vezes por mez, sempre repleto de
bons artigos, noticiando o qne se passa
no velho mundo relativamente á nossa
doutrina o oílérecendo a seus leitores
solida instrueção sobre o moderno espi-
ritualisnío.

0 Aura humano
.lá é um facto admittido, atfesfado

pelos médiuns videntes,que dò corpo lm-
mano, principalmente da cabeça, se des-
prendo um fluido semelhante á atireola
quo repres ntani as pinturas,rodeando as
cabeças das imagens, o que os brilhos o
cores d'essas coroas variam com o grau
de adiantamento moral eintellcctúal dos
indivíduos ou o grau de pureza do seus
sentimentos.

0 Dr. Àdoilénto; em um artigo intitu-
lado «Theoria do fluido universal», con-
ta no Progressive 'Thinker, de julho,
como pqudo observai" a existência dessa
aureola em duas oceasiões, no anno do
1807.

A primeira voz foi em um jardim,
quando elle observava um joven que rcei-
fava com enthusiasmo mn poema senti-
mental. Elle viu a cabeça do joven ro-
deada de uma aureola azulada, cuja in-
tensidado o densidade variavam de tem-
pos a tempos.

Apezar de todos'òs seus esforços para
persuadir-se de ser ello viotima de uma
illusão de óptica, o phenomeno continuou
por cerca de cinco minutos.

« Devemos notar, diz elle, que essas
emanações se mostram espontaneamente,
som serem provocadas, sem se pensar
n'isso, é que esse joven me era totalmen-
te desconhecido.»

Do outra v.-z viu elle ainda-osso aura,
uma zona luminosa ligeiramente azulada,
rodeando a cabeça do uma joven niiemi-
cá, que veiu ao seu consultório.

«¦Tenho insistido, diz elle, nessas ob-
servaçõis- e consegui fer-um.i convicção
inabalável o definitiva.»

Muitas pessoas Iho têm; nos últimos
annos, fornecido particularidades acór-
ca do mesmo phenomeno^ quo já ora co-
nhecido de Paracolso, o primeiro a dar-
lhe o nome do aura magnético.

Experiências ainda mais concludentes
têm sido feitas, o os factos demonstra-
ram poreinpforianienle a existência de
um fluido humano e animal, de suas
em; nações e das pormutas de Unidos elle-
efuadas entro o homem o os objectos ani-
mados ou inanimadds que o rodeiam.
Basta para isso recorrer aos trabalhos de
Reichcnbach,em 185Ò,do coronel de Ro-
chás, do professor russo Narchicwicz-
lodlio o outros.

Somente os espíritos puros podem per-
manecer no aura dos seres humanos que
passam uma vida pura,porquanto estos at-
trahom, ao passo que elles são ropollidos
pelos indivíduos de maus hábitos.

Lemos o seguinte no Progressive
Thinher :

As conferências do Dr. Falcomer acer-
ca da telopathia entre vivos o entre os
vivos o os mortos, feitas diante de nu-
moroso e illustrado auditório, têm pro-
duzido considerável impressão, porque o
hábil conferente tem considerado o as-
surnpto sob o ponto do vista spirita
e, como verdadeiro scientista, prendido
a attenção dos médicos e materialistas
que formavam a maioria dos ouvintes,
durando uma d'essas conferências duas
horas o meia, sem (pie alguém so roti-
rasse da sala. O Caffaor, de Gênova,
publicou uma bella noticia da segunda
d'ossas conferências, na qual o orador se
oecupou da natureza o fuucções do corpo
ethereo, ou astral; conhecido com os no-
mes de aura, perispirito e duplo do corpo
phvsico, cuja existência so pôde consi-
dorar como scientiíicamonte provada pe-
Ias experiências do coronel de Rochas o
outros, concluindoquea alma o o espirito
proexistoin (tomando a palavra alma
como synonimo do corpo elherco) o con-
finuam unidas depois da transformação
chamada morto.

Seguhdo o Vessillo Spinilisla, tres
módicos de Gênova, os Di'3. do Paoli,
Crotto e Addi, denunciaram o spiritismo
aos tribunaes, pedindj a intervenção da
loi para lhe deter o movimento do pro-
paganda.

Podiam também pedir que a lei im-
pedissi o movimento de translação da
terra om relação ao sol, caso admitiam
que esse movimento seja uma reali-
dade. ..
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OS SONHOS
Lu Lumière, de Paris, traduziu do

Lighlof Truih o seguinte :
Os sonhos importantes o propheticos

têm tres causas : Ia, a communicação
com o inundo espiritual, conforme o en-
sino ila Biblia ; 2a, a faculdade de com-
municar telepalhicainenle com os incar-
nados ; 3\ a clarividencia, ou dupla
vista, quo é uma especio de percepção
antecipada.

Desde a sua infância Colville teve so-
nhos propheticos. Quando elle chegou,
pela primeira vez, á America, na idade
de 10 annos, estava familiarizado, gra-
ças aos seus sonhos, com os principaes
ediíicios de Boston e New-York.

Narra elle assim um desses sonhos :
prestes a embarcar para os Estados Uni-
dos, passou a ultima noite cm Liverpool
e sonhou que se achava em uma grande
sala o de pé sobre um estrado, fazendo
um discurso.

Ora, ao chegar a Boston, uma com-
missão o esperava na estação para lhe
dizer quo haviam annunciado quo elle no

domingo seguinte faliria no Parker Me-
mórial Hall.

Quando entrou nVssa sala, roconhe-
cena elle perfeitamente, cm todos os seus
detalhes, como a quo vira em sonhos.
.Muitas vozes sonhou com pessoas que li-
nha de encontrar, ou com cartas (pie
tinha de receber, — o (pie elle explica
polas relações estabelecidas entre, uma
pessoa e outra que nella pensa forte-
num to.

Refere elle o caso de uma dama que
aluga cominòdos e vê sempre com ante-
cedencia, em sonho, as pessoas que os
oecuparão ; quando, depois do sonho, ella
faz um aimuueio, já sab ; que terá loca-
tario.

Um escriptor, que elle conhece, sonha
muitas vezes que escreve um romance o
o vé impresso ; ao despertar escrevo real-
mente o trabalho o, ségtündo a indicação
do sonho, acha quem o publique.

A theoria de Colville é que, durante o
somno, estamos em communicação com
o mundo dos espiritos, que estamos mn
relação telepalhica com as pessoas que
nos são sympathio.as. o que a visão do
subconsciente é superior á do consciente.

As pessoas que desejem tirar um pro-
veito qualquer do seus sonhos, nunca se
devem deitar do mau humor ou com fome;
devera concentrar o pensamento sobre
alguma coisa agradável, depois de so
haver deitado. Os sonhos devem ser tra-
tados com um corto respeito, e, so n'elles
vier algum aviso, deve-se procurar se-
guil-o, a menos que pareça absoluta-
mente ridículo, e, mesmo iTesto caso, se
o aviso não for contrario aos nossos sen-
tiinontos moraes, muitas vezes d'olle se
tirará uma utilidade pratica real.

Ha milhares do annos que so dá impor-
tancia a avisos recebidos em sonhos.
Macaulay errou cm zombar do arcebispo
Laud, porque esto notava todos os seus
sonhos em seu jornal. Os historiadores
da idade i. edia falavam dos numerosos
sonhos quo precederam os grandes acon-
tecimentos. HenriqueIV teve sonhos hor-
rivais na noite que precedeu o seu assas-
si nato.

O bispo Hall conta uma cura operada
mediante um conselho recebido em sonho:
um enfermo sonhou que se banhava em
uma certa fonte de Cornouailles o ficava
curado. Obedeceu ao aviso e ourou-se.

Quantos autores, artistas, músicos não
receberam om sonhos as suas melhores
nspi rações !

To los conhecem a origem da Sonata
do Diabo, deTarfini, que esse eminente
musico ouviu executar em um sonho,
aceroscentando elle próprio que a. sua
composição ora muito inferior ao quo
tinha ouvido.

Condorcot e Franklin faziam em seus
sonhos cálculos muito dilficois, dos quaes
tiravam o maior proveito ao desp Tlar.

Lord Thurlow, dizem, compoz om so-
nho uma parte, do seu poema latino, o
J. Herscholl deixou uma estância oncan-
tadora igualmente composta durante o
somno.. Gtelhe diz (pie seus sonhos muito
o auxiliavam om seus trabalhos littora-
rios. O mesmo so tom dito de Mozart e
Beethoven, aceiaa de suas composições
musicaes.

Certamente ha< sonhos quo não apre-
sentam esses caracteres e que podem ter
a sua fonte om uma desordem do corpo
ou do espirito, e então, como diz Il.Ward
Beecher, as faculdades animaes entram
em jogo. Mas quem so esforçar por exer-
cer uma influencia cada voz mais segura
sobre o seu subconsciente, obterá sonhos
cada vez mais sérios ; para isso é neces-
sario muita paciência o procurar no es-
tado de vigília obter um grande império
sobre os seus pensamentos o sentimentos,
poiso resultado dessa victoria se reíle-
ctirá automaticamente sobre o subcon-
sei ente.

O homem que domina completamente
todas as suas emoções, podo de algum
modo escolher os logares qne pretende
visitar em sonhos, e pira elle o somno
não é mais um tempo perdido. N'cssas
condições o somno se torna unia espécie
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de escola e, ao mesmo tempo, de dis-
tracção, e nos permifte entrar no domi-
nio intimo da verdadeira, vida, com
grande proveito para a que vivemos no
estado de vigília.

FACTOS
11 aviamos creado esta secção para o

fim exclusivo de n-ella registrar o que
de importante occorresse entre nós no do-
minio da experimentação e da phonome-
nologia spirita. Em outro logar, entre-
tanto, melhor não ficaria, pola sua pro-
pria natureza e indiscutível importância,
o que se vai ler o que foi publicado no
Diário Popular de.S. Paulo, enviado
pelo correspondente d'osta folha no Por-
to. Com essa publicação satisfazemos ao
mesmo tempo o desejo expresso de um
dedicado confrade de Santos, á cuja obse-
quiosidade devemos a remesso da folha
cm questão.

Eis o assumpto, com as opigraphes
respectivas e o respectivo summarió :

O spiritismo no Porto

(no NOSSO correspondente)

Os cultores da sciencia dooccullismo.
Experiências importantes reali-
zadas no Porto. — A populaçãoemocionada.
«Eu não sei se sabem quo do ha tem-

pos a esta parte o spiritismo tem en-
contrado grande numero de adeptos aqui
no Porto. E acontece que elle tem re-
crutado cultores principalmente entro os
homens da sciencia jurídica.

Ha varias casaas da primeira sociedade,
onde se tem procurado, com grande êxito,
apreciar os segredos da nova sciencia quenos desvenda os mysterios do invisi-
vol.

Isso, porem, tem-se feito sempre com
as necessárias reservas, não vindo a
publico a narração de taes factos, pro-
prios a, dar volta ao miolo da genteignara.

Diante, no emtanto, de resultados co-
lhidos ultimamente, um jornal desta ei-
dade, o Noticias, resolveu-se a^ fazer
a narrativa das experiências realizadas,

(57)

CASAMENTO MORTALHA
POR

o: mm '"Tliini-fr - àS li ml

Segunda Parte

XVI
A alegria que reinou no seio da familia

Montenegro, de que já fazia parte Júlio e,
por Júlio, Max, que escreve estas linhas,
era tão plácida, tão fimpida, tão do seio
(1'alma, que só podia ser comparada á que
fruem os eleitos nas supremas regiões.

O barão chorava de contentamento, tál-
vez mais por ver sua idolatrada füha unida
a um moço por todos os títulos estimavel,
do que por se sentir curado de uma moles-
tia que a sciencia official tem por in-
vencivel.

Seu amigo, Sr. Max, é o anjo da sal-
vação e da felicidade, que Deus me enviou.

Eu, que não sabia ainda do ajuste de
casamento de Júlio, limitei-me a responder :

Elle é digno de sua estima, Sr. ba-
rão, e a graça que Deus lhe fez é obra de
seu merecimeuto.

Não, meu caro senhor ; porque maito
mereceria eu, para n'um momento receber
as duas maiores graças que meu coração
podia aspirar na terra : a vida, que estava
perdida e. mais que isto e que tudo, a fe-
licidade de ver minha adorada filha ligada
a um moço rico de todas as nobrezas da
alma e do coração. Porque, Sr. Max, seu
amigo já é o noivo da minha Yáyá.

Eu fiquei atordoado e, volvendo os olhos
S&sjuira Júlio, increpei-ode não ter-me dado

a boa nova.

o que tem emocionado fundamente a popu-lação.
Emqüanto o jornal referiu simples fa-

cios de transmissão do pensamento o dé
adivinhação, isso mossa alguma causou.
Mas agora que elle expõe vários casos de
apparicão de imagens, perfeitamente ni-
fidas, vividas, movimentadas, o espirito
publico sobresaltou-se, conimcn laudo os
factos com calor.

Realmente parece ter-se encontrado
uma médium vidente de faculdades tão
extraordinárias, que constituem um
exemplar especialissimo.

Não devo divulgar o*iome dessa dama,
que nasceu ahi no Brazil, do pães por tu-
güezes. e ha um bom par de annos li-
gurou aqui no Porto corno profogonista
de um caso em extremo sensacional.

Como sei que a sciencia do invisível
preoecupa grandemente os espirites ahi
no Brazil, dar-lhes-bei uma amostradas
experiências feitas, relatadas pelo jornal
referido :

« Meus caros amigos :
N'uma sessão de spiritismo, realizada

em um de; dias da semana ultima, em
casa do um cavalheiro muito considerado
nlesta cidude, appareceu, apresentado
por um dos assistentes habituaes, o Sr.
L;, acadêmico muito distincto e que fre-
quenta o quarto anno do direito na Uni-
versidado de Coimbra.

A dama que presidia á sessão era me-
dium vidente.

Não conhecia o .Sr. L., nunca o ti-
nha visto, não tinha mesmo a mais leve
noticia das pesssoas de sua familia, que
vivem numa terra afastada da província
do Minho.

Obscurecida a sala convenientemente
o feita a evocação usual, começaram os
assistentes a ver brilharem no ar umas
phosphorecencias estranhas, semelhantes
a pyrilampos que cruzassem a sala em
todos os sentidos.

Então a mediam convidou o Sr. L. a
quo fizesse a evocação mental, isto é, que
pensasse na pessoa morta cuja appari-
ção desejasse.

O Dr. L. pensou, e passados poucosminutos, disse a médium :
—Vejo uma menina de dezoito annos

vestida de branco, louros os cabellos c
soltos peloshombros... E' alta o elegan-
to Tem no dado annular da mão osquer-
da um annel de cabello, em quo se vêem

O que queres? respondeu-me. Bem
tens visto que não me foi dado um instante
para derramar minhas alegrias no seio do
meu melhor amigo, do que me tem sempre
sido bom irmão.

Seja como fòr, exclamei n'um assomo
de ardente enthusiasmo ; cahiste, emfim,
meu caro Júlio, mas cahiste no seio de um
anjo, que será o pharol de tua vida para as
grandezas eternas. Dizedhe, Júlio, dize-lhe
que o pobre Max tem para ella um altar em
seu peito, onde arderá sempre o fogo sa-
grado do mais puro amor fraternal.

Não precisa dizer-me, acudiu Yayá ;
porque, unidos em santo amor eu e Júlio,eu partilho com effusão as predilecções do
meu amado pelo seu querido amigo—seu
irmão pelo coração.

Júlio, exclamei, estreitaudo-o em meus
braços, encontraste verdadeiramente a me-
tade de tua alma; como prophetizou o nosso
bom e inditoso Martim. Esta menina é o
vivo contraste da que arrastou ao abysmo
aquelle chorado companheiro. Esta er-
guer-te-ha aos mundos de luz, depois de
ter-te dado a provar, na terra, o doce mel
fabricado das flores dos jardins edênicos.
Louvado seja o Senhor !

•»
Desde aquelle dia. .mudou completamente

o modo de viver de Júlio, para prova de
que o homem se completa, na vida, pelocasamento.

Elle não era ainda casado ; mas já era
todo applicado a preparar o ninho, com o
mais amoroso cuidado, de modo que, mo-
ralmente, podia ser classificado entre os
patres-familias.

Era um motivo de alegre debiqup vel-o,
serio e grave, cogitar em coisas de nonada'
que nunca lho preoecuparam a monte.

A eterna galhofa, que fizera d'elle seu
melhor instrumento, desertou para longe,
cedendo logar ao espirito fino, inspirado
los mais elevados misteres.

A mãe Marina, que continuava seu ofii-
cio de arranjar tudo na casa de seu queridofilho, dizia-me um dia, em que nos reuni-
mos 11'aquclla casa :

Morro de aborrecimento, Sr. Max,

gravadas, no engaste de ouro,.estas pala-
vras : Para sempre.

—E' ella!—exclamou o acadêmico .órd
de si.

—Quer vel-a?—exclamou a mediu.m..
Oh ! sim... quero vol-a !
Tenha a bondado de olliar'ílxamen-

te alguns segundos para o meu ladodi-
rsito.

Involuntariamente, olhámos todos parao ponto indicado, e pouco a pouco vimos
formar-se urna espécie de vapor lumi-
noso, cm que se desenhava um vulto, a
prinoipioiiiu pouco confuso, rnas que de-
pois tornou as formas nítidas de uma
mulher, em ludo semelbanfc á que a
médium Linha atmunciado.

A esta apparicão, o acadêmico, n'um
mixto de admiração e terror, cahiu de
joelhos, bradando ;

Laura ! Laura ! E's tu... reconhe-
çj-te !

O fantasma, caminhou para elle,sorriu-
do, poz-lho a mão 110 hombro e segredou-
lhe ao ouvido algumas palavras.

Em seguida,dirigindo-se para a poria,voltou-so, sorrindo tristemente para elle,
fez-lho um gosto de adeus e desappare-
ceu.

Este facto foi presenciado pelas sois
pessoas que estavam na sala, c entro as
quaes se contava quem escreve estas
linhas.

Quasi louco de admiração o de espanto
o Sr. L. contou-nos que a menina, queacabávamos de ver, fora sua noiva e
morrera tísica ha cinco annos em Coim-
bra ; o as palavras que o fantasma
viera sogredar-lhe ao ouvido foram es-
tas :

Receborás amanhã uma carta, no-
tichindo-te a morte de Adelia. Resi-
gna-te !

E quem é Adelia !
A minha segunda noiva, respondeu

o Sr. L.
Oom a mais viva curiosidade, pedimos-

lho que, so por fatalidade se verificasse
a prediçào do fantasma, nol-a commu-
nicasso.

Infelizmente, o espectro não se enga-
nou. 0 distincto acadêmico recebeu, no
dia seguinte, noticia da morte súbita da
sua noiva, o que o obrigou a ausentar-so
rapidamente do Porto, para ir dizer

porque seu Júlio traz tudo o que é seu tão
bem arranjado, que nada mais tenho quefazer n'esta casa. Como se muda assim,
Sr. Max ? A desordem e a relaxação são
agora uma ordem e um arranjo de pasmar !Não comprehende, mãe Martha, queeste senhor até hontem andou com a ca-
beca cheia de vento e que hoje elle a tem
cheia de cuidados de dar bons exemplos
á familia ?

Não precisa ter esses cuidados, aliás
sempre convenientes, respondeu a velha,
adormecida. A mulher que, por graça de
Deus, lhe foi dada, é dotada de um espirito
que fará a ordem no cahos, tanto com.) a
lnz nas trevas e a alegria no seio de todas
as dores. Ah I Martim ! Meu adorado filho;
porque foste excluído d'esta unica felicidade
da terra: as puras alegrias domesticas, quesão os doces prelúdios das divinas harmo-
nias dos eleitos ? Mas que digo ? Tudo em
justiça—em justiça—em justiça. E, se hoje
não podes gozar o que é dado a Júlio, ama-
nhã podei o-has; e, mais tarde, as purasalegrias desfarão as nodoas das passadas
tristezas. Fé e esperança l

Aquellas palavras da velha encheram-
nos de alegrias e de pezares. Alegrias, pornos annunciarera, mais uma vez, a felici-
dade de Júlio, cm sua ligação á Yáyá; —
pezares, p->r nos recordar a desgraça do
nosso nunca esquecido Martim, cujo fim
mais desgraçado ora para nós coisa certa.

Muito vale sabermos que ninguém se
perde, e que o desgraçado de hoje será o
feliz e yentüroso d'amanhã; mas o homem
é todo do seu tempo ; c as glorias prometti-
das, se attenuam, não desfazem as misérias
do presente.

Só aquelles que, tendo os pés na terra,
já respiram a pura atmosphera dos mun-
dos superiores, tèm o condão de, alegres,
porque se cumpre a lei, encarar as misérias
dos entts cai'os como phase de uma evo-
lução, cujo termo será infallivelmente glo-rias e felicidades.

Eu náo estava ainda n'esse grau, e, pois,derramei sentidas lagrimas, repassando
pela mcinoiria os dolorosos transes do
amado companheiro, tão bom, tão illustre,
tão infeliz. •"•'•

o ultimo adeus á escolhida do sou co-
ração.

p]ste facto podo ser comprovado com o
testemunho de algumas pessoas das mais
respeitáveis d'esta cidade.

.v. J,
Na província da Beira, d'ondcsouna-

furai, appareceu, ha de haver aqui uns
quinze annos, um pobre homem assassi-
nado, sem que jamais se descobrisse o
assassino.

A opinião publica, sempre astuta o liri-
guareira, mormente na provincia, d'esta
voz não descobriu rasto em que pudesse
fundar os seus juizos e achou-se desnor-
toada,sem encontrara mais levo suspeita
de quem fosse o criminoso. O infeliz era
pobre, não tinha inimigos, não tinha
malquerenças. Quempoderia tcl-omorto ?

A justiça, depois de baldadas diligon-
cias, viu se forcada a esquecer o dririii!,
como no pó do cemitério ha muito esquo-
cera a victima.

Ora, ha de haver aqui dois mezes, veiu
á minha casa um padre meu conterrâneo,
homem que gosa a reputação de illus-
Irado ca quem, me ligam laços do ami-
zade hu muitos annos.

Uma noite, visto que era meu hospede,
convidei-o a assistir a uma sessão de
spiritismo em casa de pessoas amigas,
onde habitualmente nos reunimos alguns
crentes.

Você acredita nessas tolices ? —
disse-me elle quasi em tom reprehensivo.

Perdão, meu amigo ! eu acredito
nos factos que são o testemunho mais
aufhenfico, mais irrefragavel.

(>ra, os factos ! So os mortos pu-
dessem falar, crê yc.òè que ei Ios esta-
riam todos tão calados ?

E o meu reverendo amigo ria com
verdadeiro prazer da minha tolice, como"
elle lho chamava.

Pois bem, venha, observe e depois
formará com mais oxactidão o seu juizo.Vamos lá ! Ha de ser interessanto
essa brincado'pa !

A pessoa que servia do mediam era
uma senhora da mais li na educação e da
mais comprovada seriedade, incapaz, pe-
los seus princípios c pela sua posição, de
so associar a qualquer acto que signiíi-
casso a mais ligeira burla ou zombaria.

Na sala estávamos uma dúzia do pes-
soas, das quaes só ou conhecia o meu
amigo, que tive sempre na conta de um

Por esse tempo, deu-se na praça do Rio
de Janeiro tremenda crise que envolveu na
avalanche a fortuna do commendador Mu-
niz, (pre ficou reduzido á maior pobreza.

Elisa viu desapparecer, num instante,
o fausto que a fazia brilhar, entre as suas
rivaes, como a rainha dos salões.

Já repellida de muitos d'estes, por seus
desregramentos, dava-lhe ainda entrada
em alguns sua grande fortuna.

Desapparecida esta, o que mais podiasustel-a no nivcl que seu orgulho re-
queria ?

Nem mais um convite, e até mesmo S»as
sociedades de que o commendador fazia
parto, ninguém a procurava, com excepção
da gente vil, verdadeiros corvos humanos.

A moça, em seu desespero, poz toda a
confiança no amante, por amor de quemrepudiara o marido ; mas este, vendo-a des-
prezada de todos, censiderou-a muito
abaixo do reu amor próprio e rompeu brus-
camente com ella, dando-lhe assim o tiro
de honra.

O vendelhão, seu ex-freguez, fez-lhe pro-
postas ignominiosas, que a mortificaram
tanto, tanto, de cahir n'uma cama.

Que aviltamento ! Que horrorosa
queda 1 pensava cpmsigoj em seus mornen-
tos de reflexão.

E uma voz intima lhe dizia : eis o que
cabe á mulher que trocou a vida respeita-
vel de casada pela aventurosade mundana.
E a desgraçada imaginava quão outra seria
sua condição, se não tivessse repudiado seu
marido, um moço distincto e respeitável.

Sua condição, agora, era : ou atirar-se
ao mundo, pela maior degradação—ou re-
colher-sc em si mesma, esquecendo o
mundo, com suas glorias, que sempre lhe
foram a suprema aspiração.

Resolveu por este ultimo alvitre. se não
definitivamente, ao|mcnos deixando ao tem-
po a solução da sua vida.

Foi n'essc estado de sua alma que soube
do enlace de Juiio com a filha do barão,
uma moça que reunia em si bellcza, gra-
ças e virtudes.

Que desespero ! E eu reduzida á mais
vil condição !

(Continuai.
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um cavalheiro cor-padre virtuoso e d<
recfissinio.

A. médium foz a invocação o pediu
que, so na sala estava algum espirito
presente, ello nos fizesse a graça do se
revidar por meio da escripta.

Ora, preciso dizer-lhes que, pendente
do teclo per uni delgado lio de rotroz,
estava uma pequenina cesta que tinha
cravados no fundo quatro pequenos bil-
ros de marfim, muito polidos e muito
redondos, c ao centro um pequeno lápis
da mesma altura dos bilros. Assentando
sobre uma mesa, onde se achava esten-
dida uma folha de papel em branco, bas-
fava a mais leve oscilação do cordão do
qüe pendia, para a fazer resvalar so-
ore o papel e deixar iVolle o traço do
lápis.

Assim, á médium achava-se á distan-
cia da nu-s;i, quasi confundida, com os
assistentes e não deixava no animo de
pessoa alguma a menor suspeita de mys-
ti ti cação.

Feita a evocação, a cesta começou
a mover-se sobre, o papel e escreveu
este nome : Manoel José Teixeira.

E' extraordinário ! — murmurou o
padre, paílido como um defunto o a fron-
te inundada dc suor.

Quem és í—perguntou a médium.
— Conheces alguém aqui:

A costa escreveu :
Sim: oPadroIVE (claro está quo

lhe occulto o nome.)
Foslo. amigo cfellc '.
Fui victima !

O padre, louco de (error, apenas poude
balIniciar :

Meu Deus! Meu Deus ! Perdoai-
me !

A cesta continuou escrevendo em cara-
cleros enormes :

Assassino ! Assassino ! Assassino !
Todos,constrangidos pola pavorosa im-

pressão que esta scena produziu no meu
amigo, demos por terminada a sessão.

O padre,pretextando incommodo, pediu
para se retirar.

Quando chegámos á minha casa, o in-
feliz cahin-me nos braços debulhado em
lagrimas e disse-me :

Fui ou. .. fui eu quo o matei !
E narrou-mo a historia triste d'esse

crime, hoje esquecido o ignorado, o que
teve origem n'iun engano fatal.

O meu amigo, allucinado por uma
aíii-onla feita á honra de sua, familia,
matara o Manoel Teixeira, julgando ma-
tar o soduetor do sua irmã !

Aqui tôm os meus amigo-; um caso
authontico de spiritismo, quo, com as
competentes reservas, ficam autorizados
a publicar.

y. »
• *

Basta isso para amostra o para caleu-
larom quanto a narração d'esses factos
tem emocionado, provocando calorosas
discussões de con tra'lie ta. »

Matta.

0Sfà»íSlS
Explicados em espirito c verdade

pelos evangelistas nssistich
apóstolos.

los ''CIOS

livangcllios segundo Malliciis, marcos fi Lucas
REI 'N/DOS A' POSTOSEMCONCORDANCIÃ

«15* O espirito qne ririjicn ; n
cume de nada serve :

ns palavras que vos digo são
espirito e vida.»
(João, VI, v. 04).

«.I lettra mala, C o espirito, vi-
vi lie a.»

(Paulo, 2^ epístola aos Corintbios, <

MATIIEUS, l\
1,3—Lucas. IV. v. í-i.-i

III v. G.

1,V. 1
v. 7-1 1 —Marco's

(continuação)
N. G2. Qual e' o sentido cPestas palavra-

(pie dictast.es mediuuinicaihênte, falando da opis
nião que faz de Jesus uma fracção An Deus :
«opinião que entra Boffrivelrnénté pelas idéas
pantheistás >> ?

a Na doutrina, á qual a vossa lin-
guagem humana deu o nome de panfheis-

mo, quo (az sanir Ltitto de uni mesmo
principio, não fazem igualmenlò voltar
Indo c mistürar-se com esse principio
para recomeçar ainda o porpotuainonle

I essas divisões e essas misturas como
j constituindo as rodas da maehina uni-

versai '.
« Fin menor escala, Jesus o o « Es-

pirito Santo » são fracççès de Deus,
dividindo-se tio todo e, não obstante,
não formando senão um com elle ; é
unia variante sobre o thema do pari-
theismo »

« Tendes, no quo se passon ás margons
do Jordão, uni exemplo ttessa. opinião
que faz assim de Jesus o do «Espirito
Santo» ducts\fracções de Deus, como
entrando nas idéas pantheistás.: Deus ahi
ú dividido em Ires parles: unia fracção
de Deus, —Jesus íVum corpo de homem
tal como o vosso, siibmettidò ás neces-
sidades da exisleiuiã humana o ás enfer-
midades humanas de vida o de morte ;
unia outra fracção de Deus,—o « J-Jspi-
rito San/o» soh a fôrma corporal de
uma pomba descendo sobro Jesus; —
Deus, de (piem os-;as duas fraeções estão
assim separadas, fazendo ouvir uma voz
do céo, dizendo a Jesus: « Ta és o -meu
filho bem-amado em quem pu:. todas
as minhas compl acendas.»

« As duas fracçòes de Deus, depois de
se terem dividido do grande lodo, vol-
vem a. elle e eom ello se misturam para
não formar, o nào formando, senão um,»

'i Para quo semelhante opinião dei-
xasse de entrar nas idéas pantheistás,
seria necessário collocal-a no circulo das
idéas do paganismo, relativas á pluraíi-
dade, dos deuses. »

a Essa opinião, epio instinefivamento
a razão do homem repudia e chamou um
mysterio, foi o fructo das falsas infcer-
pretaçõos humanas devidas á ignorância
tanto da origem spirita de Jesus como
do sentido verdadeiro do quo se deve
entender,cm espirito c em vc)'dade,\)ov
«(Espirito Santo.»

« Vós o sabeis agora pola revelação
nova:

« DOUS Ó SÓ E ÚNICO PRINCIPIO 1,'NTVER-
sal, mas nao divisivel, creando, mas
NÃO pela ãivisibilidade de sua esseu-
cia ; Dous é uno. »

« Jesus é uni espirito creado, quo,
sabido como todos os espiritos, no ponto
de partida, da mesma origem, so tornou
puro espirito, attingiu a perfeição som
jamais ter fallido,—espirito d'uma pureza
perfeita o immaeulada, cuja perfeição se
perde na noite das eternidades; é o pro-
tector o o governador do vosso planeta,
ú cuja formação presidiu, encarregado
por Deus de o levar ao seu grau fluidico
ceio conduzir á perfeição a sua huma-
nidade. »

0 Espirito Santo ó nome ftgarado
quo comprehende, indistinetamento, do
um modo colloctivo ou individual, os
puros espiritos, os espíritos superiores
o os bons espiritos—na ordem hiorar-
chica, ministros ou agentes da vontade
do Deus, órgãos do suas inspirações,
junto dos homens. »

N. 03 Como devem ser entendidas e explica-
das estas PALAVRAS : «O homem tem sempre
o seu livre arbítrio ; Deus sabe o emprego que
elle faríí d'elle, estando o que é, para vós, o
presente, o passado; o futuro, desenrolado de
toda a eternidade diante de seus olhos»?

AdmiUois a presciencia divina ou.
rebaixais a intelligencia suprema ao ni ¦
vel das vossas ?! »

« A presciencia divina ó uma facul-
dado quo vos não 6 possível analysar. »

'( He houvesse uma acção dirigindo
o Urre arhilrio elle deixaria cio ser
tal,))

« Quan.Io uma maehina está organi-
zada, os resultados do seu funeciona-
mento são previstos c tudo o que ella faz,
devia ser feito; mas,se um operário inha-
bil ou negligente se aventura nas engre-
luigeiis, se um curioso se aproxima para
ver demasiado perto ou tocar uma roda,
é arrastado, triturado ou niulilndo; o
merhanjco não o impo]lin directa pem
indirectamonfe ; o, não obstante, sabia
que aquelle que assim procedesse, fòflVc-
ria tal conseqüência. Vendo aproximar-

se o imprudente, lhe disso «Toma : cm-
da do. alli está o perigo.»

(iNesta coinpar içáo, liem afastada do
que é, onde está a fatalidade em rola-
ção á ordem que rego o movimento da
maehina e os homens que se agitam cm
volta ?»

«O homem, om sua ignorância, om
seu orgulho, quer que o Senhor se ingira
em todos os factos da sua vida, em todos
os seus actos ; cada um de vós, pobre o
diminuto verme, quer que a intelligencia
suprema o conduza pela mão, reduzindo-
se ao seu próprio nível.»

«Ah ! coiuprehendei, pois, mais alta-
monto a grandeza do vosso Creador ; —
Reinando sobro todos os universos, illu-
minando todas as trovas, o Senhor oxer-
ce a influencia superior que conduzo go-
verna, deixando o vosso livre arbítrio
agir e funecionar, em plena liberdade,
no meio das diversas influencias physicas
e espirituacs quo se agitam om torno a
vós, no meio e sob o império das leis go-
racs, naturaes o immütavois que elJe
estabeleceu do toda a eternidade, —in-
lluoncia superior que conduz e governa
pela acção spirita universal, insira-
mento de sua providencia, c funecio-
liando no meio, sob o império e nos
limites ttessas leis, segundo sua von-
tade omnipotenfe, immutavol, — inllu-
encia superior vos attrahindo incossan-
temente, sob o jogo, independente, e li-
vre, dócil ou rebelde, do vosso livro ar-
bitrio, na via do progresso».

«O conjunefo se desenrola de toda a
eternidade diante do Dous ; passado,
presente e futuro, palavras inventadas
para as vossas necessidades, nada são
para elle ; elle É aquelle que É de lotla
a eternidade.»

«Não comprehendeis que, deixando ao
homem o livre uso de sua vontade, de
seus pensamentos e de seus actos, o sou
olhar perspicaz vê, ao mesmo tempo, o
que o homem fará dessa liberdade ?»

« O mecânico, quo vê adiantar-se o
imprudente, o desastrado ou o curioso,
comprehende, d^tntemão, as consequen-
cias do sua imprudência ; — mas ollo,
intelligencia limitada, não podo saber
({'antemão o emprego que o homem fará
do seu livro arbítrio, — se elle consum-
maráou não o acto, porque não pode ler
no pensamento, seguir o jogo da vonta-
do ; para ello ha sempre solução de con-
tinuidade, — um passado, um presente e
um futuro na suecessão dos actos,por mais
imperceptível que soja o intcrvallo de
tempo que, aos seus olhos, os separo,
no uso do livre arbítrio.»

«Mas Dous, para (piem passado, pro-
sente o futuro nada são, que,sem solução
de continuidade, lê no pensamento do
homem, vê o jogo do sua vontade,
vê assim, som solução de continuidade,
diante do si a serio o as conseqüências de
todas as coisas, sabe o emprego que o
homem fará do seu livre arbítrio ; porque
para Deus tudo é eterna e continuamente
instantâneo.»

«Nenhuma comparação pode ser esta-
beleeida entre o astro luminoso que bri-
lha em todo o seu esplendor e a pallida
centelha que so reílecfe, ao morrer, no
riacho onde cai,—entre o ser immenso,
que irradia sobre tudo o que é e as vossas
fracas intelligencias.))

«Ropotimol-o : A presciencia divina ó
uma faculdade que vos não ó possível
analysar.»

? {Continua).

ESTUDO i>0 SPIKITISMO
Aos que desejem se iniciar no conheci-

monto da doutrina spirita, que cada dia
mais se affifrrià, por um lado, uma sciencia
experimental, graças á constatação inces-
sante dos phenomenos que attestam as re-
láções constantes entro o mundo visível e o
invisível, e das leis a que estão submclli--
dos, e, por outro lado, uma philosophia ba-
soada sobre as leis moraes contidas nos
Evangelhos de Jesus, julgamos dever re-
cnmmcnrlar, antes de toda experimentação,
a leitura das obras que indicamos em se-
guida e nas quaes podem todos os que Fe
interessem por taes investigações adquirir
os conhecimentos necessários para bem ob-

servar os factos e d'elles tirar as mais se-
guras dedücções.

Do mesmo modo que em todas as scien-
cias exactas, o conhecimento prévio das
thoorias,quo a pratica vem suecessivamente
sánccionar, se impõe aos que abordam taes
estudos, assim também quanto ao spiritis-
mo, que é a mais complexa e a mais trans-
cendenlc das sciencias, pois (pio abrange
todos os outros ramos das sciencias huma-
nas, um prévio estudo theorico se impõe,
como o meio mais seguro c mais pratico
de attingir resultados satislactorios, evitan-
do ao mesmo tempo os perigos de uma ex-
periencia imprudente ou mal orientada.

Como sciencia experimental, o spiri-
tismo é a única que olferece uma solução
integral a todos os problemas da vida e do
universo ; como philosophia baseada sobre
a moral puríssima do Christo, é. o mais po-
deroso elemento de regeneração social e
individual, que tanto se faz necessária nes-
tes desastrosos tempos de materialismo e
de indilferença.

Aos que, pois, ainda são susceptíveis de
um movimento de rcacção contra esse sur-
do mal estar, c aos quede boa vontade de-
sejam se aproximar de Deus pelo enten-
dimento e pelo coração, volando-se ao es-
tudo das eternas verdades, tantas vezes
reveladas ao mundo, julgamos dever acon-
solhar a leitura das seguintes obras, na
ordem em qüe vão collocadas :

O que ]'•: o Spiritismo e Noçõks elementa-
res do Spiritismo, por Allan Kardec ;

O Livro nos Espíritos, idem,idem;
O Livr ) nos Mhdiuns,, id. id.
O Ev\xgicliio segundo o Spikitismo, id. id.
O Cr ) E o Inferno,id. id.
A Gênese, id. id.
Obras Posi-humas, do mesmo.
Além d'essas obras, propriamente ditas

fundamentacs, uma extensa collccção de
varias outras, visando o mesmo objectivo dc
explorações d'esses incalculáveis domínios,
que se desdobram para alem do mundo vi-
sivel, têm vindo á luz, fornecendo os mais
valiosos elementos, subsidarios uns e com-
plementarcs outros, para taes investiga-
ções. Entre essas, indicaremos ainda aos
estudiosos de boa vontade, as seguintes :

Depois da morte c O porque da vida, por
Liou Denis ;

Estudos philosophicos, de Max;
Factcs spiritas, observados por Ckookes

e outros sadios ;
Urania, por Cainillo Fiammariòn ;
A evolução aximica, por Gabriel Dclannc ;
Roma e o Evangelho, por D. José Amiga

i y Pclüccr.

Todos esses livros se acham á venda, ri'csta
capital, na livraria da Federação Spirita Brazi-

j lcira, á rua do Kosario n. 1 11, sobrado.

LIVROS SPIRITAS
Vc ml em -.se im livraria da Federação Spirita

Brazileira,á rua do Rosário, n. 111, sobrado :
O livro dos espíritos, por Allan Kar-

dec, çnçndj (peso (iüO grams.)  5SU00
O í.ivuo dos médiuns, por Allan Kar-

dec, encud. (Iil)0 grams.)  5S0Ü0
O Evangelho segundo o Spiritismo,

por Allan Kardec, encadernado (600
grams.)  ÕS000

O Céo e o Inferno, por Allan Kardec,
encadernado (000 grams.)  õSOOO

A Gênese, por Allan. Kardec, encader-
nado ((iÜU-granis.)  f)$00()

OlSRAS POSTIIUMÁS, de Allan Kardec,
brochura 4$, ene  5S000

Preces do Evangelho, por.I//«n Kar-
dec, brochura (ÍQ0 grams.)  1S00Ü

Roma e o Evangelho, por l>. José
Amiijó;/ JPeiiicflr,eiícadernado (400 grms.) 4SÜ0Ü

Depois 
'da 

morte, por Léon Denis, en-
eadernado (Õ00 grams.)  5S0U0

Idem, brochura (ÕÜ0 grams)  4SO0O
O porque da vida, por Léon Denis,

acompanhado das Cartas de Lava-
TER A' IMPERATRIZ DA RÚSSIA SOBRE
A VIDA EUTURA, d(! Ulll OATIIECISMO
spirita è de uiii Methodo para in-
VEStigaçOes kpiritas, brochura
(2Õ0 grams.)  2S000

Os GÊNIOS, (poesias) por Manoel I. dc
Carvalho Ramàjs broehurã;(350 grams.) 1SO00

Spiritismo, estudos pbUosophicos, porMax, brochura (.'10U grams.)  2S000
Le propesseur Lombroso et le Spi-

kitisme, ahnlyse feita no Reformador
sobre as experiências do professor Lom-
broso, brochura (100 griun.)  13000

Les Fils de Dieu, por F. Jàcoltidt  1Ü$000
Le Lendkmain de la Mort, porLonis
lirjuier  f>$000

La Suiivie, porVi. Noçggcrath, brochura
(G00 grams.)  7S000

AS MANI GESTAÇÕES DO SENTIMENTO RE-
LIGIOSO ATRAVEZ DOS TEMPOS, pelo
Marechal En-crlon Quadros, brochura
(150 grams.)  25000

Os astros, Estudos da Greacfio, pelo
Marechal Evorlon Quadros, brochura
(1300 grams;)  2S0C0

Mlsckllanea TmcosOPHiCA.por Sobral,
broch  28000

Remessas de livros pelo correio pagam o porte
de 2U rs. por ã() grams., além de 200 rs. para
registro de pacotes até 2 kilos.

<)s pedidos devem ser dirigidos a João Leu-
rrnro dc Souza,
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1Á S 01 ÂlfO
No numero dos sentimentos que mais

podem nobilitar o espirito do homem,
cabe incontestável proemihencia á grati-
dao, c em todas as épocas em que uma
certa somma de civilização se accusoú
pelo burilàmento dos costumes- sempre
uma parcella da humanidade se julgou
dignificada, rendendo culto aos seus ho-
roos, á memória dos sous reputados bem-
feitores.

E', ainda agora, om nome d'6sse senti-
mento que a familia spirita, que já so
pode considerar universal, graças á pro-
pagação por quasi todos os ângulos da
terra adquirida, em cincoenta annos,
pelo spiritismo, so reúne para, no reco-
lliimento o om uma mesma communhão
de aílèelos, render o merecido tributo á
memória d'aquelle que, ha noventa e seis
annos, tomava um frágil invólucro de
argila, para d'ello fazer um instrumento
de gloriíicação para o seu espirito o do
felicidade para o gênero humano, cuja
causa previamente esposara o que serviu
com a abnegação e o grande devotamento
quo caracteriza unicamente os verda-
deiros missionários.

Falamos do nosso querido mestre
Allan Kardec, cujo nome é abençoado
apenas por essa parte, já hoje tão ex-
tensa, da actual geração quoadoptou.por
felicidade sua, os salutares princípios da
nova revelação, mas que as gerações
futuras, em imponente unanimidade, sa-
berão gloriflear dignamente como o pri-
meiro reformador o o mais eminente
vulto d'este século.

E não se diga que exageramos, attri-
buindo tão singular vai >r aquelle que íòi
o chefe visível do movimento renovador
em matéria de crença, que os nossos dias
registraram ; porque, so, como homem
as suas virtudes, discretamente veladas
ha humildado característica do seu espi-
rito, não radiaram n'uma eclosão eslra-
nha que deslumbrasse as multidões, som
deixarem com tudo de se afílrmar por
actos de abnegação, de devotamento, de
desinteresso e de valor, quo'fariam honra
a mais de um apóstolo do bom, como
elle próprio o foi, a sua obra, á que olle
imprimiu o sulco do bom sonso, de que
foi a mais completa personificação, ahi
está, desafiando a acção do tempo, para
attestar toda a extensão dos seus pere-
trinos dotes, a poderosa envergadura da
sua intelligeneia predestinada á missão
providencial que o trouxe á terra o de
que elle soube so desempenhar com essa
galhardia, com essa segurança o critério
que afazem indestructivel.

Dizemos a sua obra, o não receamos a
contestação de que a doutrina spirita,

vastíssima synthose do quede mais trans-
cendente possa comportar o espirito
humano, no ponto do vista scientifico,
como no ponto de vista moral o philoso-
phico, não é, nem podia ser, a obra do
um só homem, mas representa o con-
juneto das revelações trazidas á torra pe-
los espíritos do Senhor, pelos monsagei-
ros do alto, interpretes das suas vonta-
des e instrumentos das suas leis divinas.
Porque, so é verdade que a doutrina spi-
rita nào ó uma creacão do que denomi-
namos propriamente o nosso mestre, se
ella não é uma concepção philosophica
erigida em systema pelo seu espirito,
mas de facto o resultado das revelações
enviadas por Deus á humanidade, na
época em quo a sua capacidade compre-
honsiva attingia o grau compatível com
essas acquisições de ordem elevada, não
é monos verdade que a Allan Kardec
coube, nessa tarefa gigantesca, a parte
mais árdua, c que consistia no trabalho
de organização, isto é, em guiar-se no
meio do um dodalo confuso, o mal esbo-
çado no começo, de communicações vin-
das de todas as partes, para com esses
materiaes, nâo raro "divergentes o con-
fradictorios, estrueturar esse corpo de
doutrina que é um monumento de sabe-
doria e de critério e quo basta para
significar o acerto da sua escolha pro-
videncial para os graves misteres d'esse
apostolado.

N'isso consistiu o grande merecimento
do fundador do spiritismo. Raciocinalista
por cxcollencia, jamais se deixando àr-i
rebatar pelo enthusiasmo das primeiras
impressões, mas,ao' contrario.submetten-
do tudo ao exame reíloctido da sua razão
serena e esclarecida, olle soube evitar os
escolhos d'es.a hora inicial, preparando
para a doutrina tão sólidas bases,quo oíü-
tu ro jamais a expuzessse aos riscos de um '
desmoronamento. Desse trabalho prévio
dependia a segurança do edifício, o valor
eo respeito do que, pela seriedade dos
seus fundamentos, so veria,relativamente
em poucos annos, aureoladoo novo corpo
doutrinário. Menos hábeis fossem as
mãos a que houvesse sido confiado esse
mister, tivesse a indecisão penetrado
ífcsscs primeiros lineamentos, e uma
deplorável imprudência aconselhado a
afnrmação de princípios duvidosos ou
temerários,—e a necessidade de repeti-
das substituições, impostas pela experien-
cia o polas novas descobertas scientificas,
teria compromettido o êxito da causa,
roubando-lhe pelo menos o prestigio que
só a verdade sabe imprimir aos'seus pro-
duetos.

Dir-se-ha quo a dou tripa spirita, como
revelação divina, baixada á torra na epo •
ca propicia, não estaria na dependência
«D capacidade de um homem, quem quer

que fosse elle,o que,cedo ou tarde, faria a
sua irrupção e se aílirmaria com todo o
cortejo de provas e de factos que fazem
à sua maior autoridade. Mas o pre-
ciso não esquecer, em primeiro logar
que, som sacrifício do livre arbitrio que
era todo ser pensante é religiosamente
respeitado pelo próprio Creador, sabe
Eile fazer das creaturas instrumentos das
suas leis providonciaes, suscitando em
cada época o missionário talhado para
determinado apostolado, e em segundo
logar que não são raros os que, mesmo
designados, como tudo parecia indicar,
para certas missões aqui na terra, a ei-
las tèm fallido, o- que, consagrando
aquella doutrina do livre arbitrio, vem
attestar o merecimento dos que, usando
d essa faculdade preciosa, tèm sabido
se manter lieis ao compromisso con-
traindo antes da sua entrada iveste
mundo.

E' precisamente o caso do nosso mes-
tre Allan Kardec. Tomando este gros-
seiro invólucro do carne, quo intercepta
ao espirito a percepção do passado, como
as recordações da pátria espiritual, de
quo apenas trazemos raramente uma
vaga intuição, ello soube guardar íideli-
dade ao sou mandato o, apezar de con-
temporaneo de uma época em que cam-
peavam triumphantes as theorias mate-
rialistas, soube so stibtrahir á influencia
corrosiva dessas doutrinas do negação,ás
quaes oppoz, com uma intrepidez digna
dos heroes da antiga Sparta, os consola-
dores princípios do novo espiritualismo,
de quo se constituiu, no assedio das con-
troversias que o pretendiam derribar, um
verdadeiros. Chrysostomo, abroquelado
em uma altiva o moderna galhardia.

Aggrodido, assaltado por todas as
ambições do orgulho que se sente na ira-
minencia de um desthronamento, asset-
toado do ridículo com quo a sabedoria
enfatuada dos seus adversários pretendia
amesquinhar a sua obra, o nosso querido
mestre, amparado pela assistência invisi-
vel dos seus guias e protectores, sem um
momento do vacillação ou do desanimo,
luctou contra todos, oppondo aos dardos
envenenados do despeito e do ciúme, for-
jados no veneno das zombadas, as armas
cavalheirescas da razão, do critério o do
bom senso. E quando a inveja e a perfídia
o foramatraiçoaraté no próprio circulo
dos seus companheiros, elle teve ainda a
fortaleza do animo de s«i não deixar aca-
brunhar e, com a magnanimidade pro-
pria das grandes almas, soube envol-
vel os no perdão com que respondeu sem-
pre a todas as injurias.

E triumphou. Após meio século de
divulgação, o seu espirito se rejubila de
ver a doutrina, a que dedicou o melhor
das suas in venci veis energias, penetrar

em todos os meios, levando por toda
a parte as consolações que dá a crença
em Deus e na immortalidade da alma.
Elle assiste, alvoroçado de alegria, á co-
lheita dos sazonados fruetos que em tan-
tos espíritos, dilacerados de soílrimentos
ou de duvidas, produz a sêmenteira de
que elle foi o pródigo e abençoado distri-
buidor. E por sobre isto, como um com-
plemento a esse prêmio que os seus esfor-
ços mereceram e que são a mais tocante
das recompensas que poderia aspirar,elle
pode ifestes dias solemnes, que, como o
3 de outubro e o 31 de março, assigna-
Iam o inicio e o termo da sua fecunda
peregrinação pelo planeta, recolher, in-
visível e omocionado, o puro incenso que
sobe dos corações reconhecidos, onde quer
que era taes dias se reunam spiritás fieis,
ungidos de gratidão, para celebrar o seu
nome o bemdizer a sua memória.

E" esse preito do reconhecimento e do
aílécto o que estas linhas significam e que
se completará pelas homenagens que, por
sua parte, lhe renderá, como sempre
neste dia, a Federação Spirita Brazi-
leira, na sua reunião solemne e especial.
Possam estas desataviadas phrases,a pau-
perrima linguagem om quo o nosso senti-
mento é forçado a encarcerar-se, subir

j até ao seu generoso espirito com a une-
ção de uma prece e como testemunho do
desejo, que os spiritás nutrimos, de ter
sempre diante dos olhos os exemplos da
sua vida, afim de que, nos esforçando
por imital-os, pela pratica das virtudes
christãs que o distinguiram, possamos
nos tornar seus dignos discípulos, apro-
veitados o sinceros.

Tal é o nosso desejo e também o nosso
dever. Porque, se dos salutares ensinos
que elle soube enfeixar na sua obra, não
fizermos mais que um motivo do cuidado
superficial, se nos não identificarmos cora
taes princípios, praticando, com todos in-
distinetamente, essas preciosas virtudes
que se chamam a fraternidade, a benevo-
lencia, a caridade, a indulgência, a tole-
rancia, e tôm por capitei o amor, base ao
mesmo tempo de todas ellas, se não for-
mos os spiritás christãos, únicos quo elle
propriamente considerou verdadeiros spi-
ri tas, que ficará sendo o seu precioso
legado em nossas mãos profanas ?

Pratiquemos, pois, como elle próprio
eloqüentemente exemplificou, o só assim
as nossas homenagens poderão falar ao
seu espirito da sinceridade das nossas
intenções e do aproveitamento dos seus
generosos ensinos,por parte da nossa ira-
gilidade, que aspira a ascenção para o
melhor, pela humildade e pela fé.

Actos é o que elle tem o direito de
exigir-nos: ó o que também a nossa con-
sciencia nos impõe. E por elles, e pela
intensidade dos seus effeitos, impregnados
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de bem, c que elle reconhecerá o valor e a ,
extensão do nosso reconhecimento,nestas
homenagens que sobem para a sua me-

moria como uma benção de amor o um

tributo de justiça ao peregrino valor do

seu espirito.
• %.* •

BEZERRA DE MENEZES

O piitrijnonio par:» a familia

Mais um obolo generoso vem enrique-
cor a lista de nossa responsabilidade, com
applicação á -familia do nosso chefe
Dr.Bezerra de Menezes.Enviou-o o nosso
confrade Demetrio de Castro Menezes,
em nome e segundo deliberação do grupo
de que é digno presidente, com sede na
capilal do Estado que loi o berço natal |
do nosso querido companheiro.

E' o seguinte :
Grupo Spirita «Fé e Gari-

dade» (Fortaleza) 328000
Além d'esse obolo recebe-

mos ainda, á ultima
hora, do nosso excellen-
io confrade João Alves
Ribeiro (de Macuco). . 108000

Quantia por nós arreca-
dada e publicada

—_—*

428000

4258000

Total. 1073000

FANATISMO
lia um fanatismo scienliiico, como ha

um fanatismo religioso; o, generalizando
este conceito, pode-so mesmo acerescen-
tar que todas as concepções de que é sus-
ceptivel o homem, segundo o estado e a
natureza do espirito em que peneiram,
podem se tornar, de meras aspirações
vagas que eram a principio, om idéas

X exclusivas, gerando essa espécie de ob-
sessão, que é intolerância e escraviza o
entendimento ao ponto do obliterar o li-
vre funccionainento da razão e empolgar
a própria capacidade de pensar fora dos
limites das idéas preconcebidas. IVahi a
superioridade d'essa peregrina faculdade
que so chama o bom senso, e que só em
raras personalidades superiores se aífirma
com esse poder lueido de discernimento
que escapa á totalidade dos enfatuados e
orgulhosos. 0 nosso caro mostre Allan
Kardec ora d'esso numero.

Outro tanto, porem, não se pode dizer
do eminente scientista Luiz Büchner, um
dos mais influentes representantes das
escolas materialistas do nosso século, e o

que se vai ler c que traduzimos textual-
mente ihi Revue Spirite, de Paris, pro-
va até que ponto lhe podem ser applica-
dos os conceitos (pre acima externamos
acerca dos que se escravizam a systemas,
tornando-se fanáticos.

Eis o quo, sob a epigraphe Iludson
Tutele o Luiz Büchner, publicou o re-
ferido jornal :

«Percorrendo a obra Força e matéria,
do Dr. Luiz Büchner, o bem conhecido
materialista,oSr.X.,dc Washington (Bs-
tados Unidos) ficou admirado de nella en-
contrar numerosas citações do livro de
iludson Tutfle, Árcanos da naturesa,
pretensamente escripto sob a inspiração
dos espiritos e citado como autoridade,
e solicitou a este ultimo a fineza do fa-
zer-lho a narrativa da sua entrevista com
Büchner. Eis4 a resposta que d'clle rece-
beu :

uEstava eu entro os 16 e os 18 annos,
quando iritelligencias espirituaes mo .de-
ram ordem de escrever os Arcanos da
natureza. O livro, publicado em 1860,
chegou a ter tros edições, e foi de novo
publicado recentemente na Inglaterra.

o que de particular lia nossa obra é que
ella appareceu muito antes da sua opo-
Cá 0 que, depois de trinta annos do pu-
blicada, não ha nella retoque a fazer no
sentido das descobertas depois do seu ap-
parecimento.

A theoria de Darwin sobre a evolução
surgiu depois e tornou obsoleto quasi
tudo o que anteriormente havia sido es-
cripfo, mas não fez senão tornar mais
claros os princípios antecipadamente
postos em evidencia pelos espiritos-auto-
res. Pouco tempo depois de sua publica-
ção, foram os Arcanos vertidos para o
allemão pelo Dr. Ashbrcnuere editados
em Leipzig, com um appendice explicati-
vo da sua origem .

O doutor Büchner leu a obra sem pres-
tar attenção ao appendice e, de um ou
doutro modo, nietteu-se-lhe oa idéa quo
o autor devia ser professor em um col-
legio americano de Cleveland (Ohio).
D'ella se utilizou repetidas vezes o eseo-
lheu os mais importantes dos trechos para
fazer citações ao alto dos capítulos do
seu livre, se associando ao pensamento do
autor, sem a este attribuir a honra da
creação d;.1, obra.

Foi durante o inverno d" 1872, se me
nào falha a memória, que a sociedade
«Turirverein», com sede onde elle resi-
dia, firmou um contrato relativo a cem
conferências que elle deveria realizar nas
prineipaes cidades do antigo e donovo con-
ti nente. O Dr.Cyriax,espiritualista ardente
o aggressivOj.era então secretario de uma
sociedade idêntica, estabelecida em Cie-
veland, c foi encarregado da organiza-
ção (Vossas conferências. 0 doutor havia |
sido exilado por motivo da altitude o
participação que tivera na revolução th;
18-hS, e, como a maioria dos companhei-
ros, era materialista. Mais tarde, as po-
derosas faculdades mediumnicas do que
eradqtado o induziram ao espiritualismo;
elle poude finalmente regressar ao seu
paiz natal o ahi fundou um excellente
jornal espiritualista, que dirigiu até á
época da sua morte.

Quando se convencionou quo o Dr. Luiz
Büchner viria a Cleveland, este escreveu
ao Dr. Cyriax que, tendo sabido que eu
residia n'essa cidade, tinha desejo do me
encontrar e travar conhecimento com um
homem que tão grande concurso lho for-
necera para a confecção.da sua obra.

O Dr. Cyriax, por isso, mo convidou
para um banquete dado em honra do
conferenciador o dos exilados do 1818o
ao qual assistiram vinte o cinco d'cntre
elles. Feitas as apresentações da pra-
gmatiea, o Dr. Cyriax toma á palavrão
diz :

Meu caro doutor, falas tes nos ter-
mos mais encomiasticos do livro Os Ar-
canos da natureza ; citastes muitas
passagens d'elle, declarando quo a obra
havia ultrapassado o seu tempo na ordem
scientifica. Pois bem; sabeis quem é o
seu autor?

Creio que é. este moço, respondeu
Büchner, voltando-sc para mim, não sem
manifestar um certo desapontamento,
lembrando-so deque ao começo suppnzera
ser a obra de um professor do collegio,—
ao que o Dr.Cyriax relorquiu :

— Nào ha tal. Nào foi elle quem es-
creveu o livro. A esse tempo era cllo sim-
pies empregado do uma herdade, sem
educação nem instrucção, entregando-se
aos trabalhos rudes da cultura durante o
dia, o que, durante a noite foi procurado
pelos espiritos, que dello se serviram
para lhe dictar o livro que. tanto admi-
rais. Não tinha á mão nem livros, nem
liibliothocas, porque seus pães residiam
no matto e nãose ocetipavam senão de
agricultura-.

to, o e

Teime era um bello caracter e, apezar
do materialista por força das òircumstan-
cias, estava favoravelmente disposto a
respeito do espiritualismo.

U Dr. Büchner não quiz aprofundar o
caso, convencido do que o pretendiam
enganar ; ruas duranto o jantai"a con-
versaçào versou sobre o mesmo assump-

o mo disse :
Se os espiritos fizeram todas essas

coisas, o que é então o espirito 1
— Prolendois, lherospondi ou, que a

matéria é a base de tudo no mundo o em
si mesma encerra a omuipoteneia. Dizei-
me primeiro o que é a maioria, depois
vos diroi eu o que é o espirito.

Ora, como ninguém pode definir a
matéria, attendendo a que os átomos,
suas partes constitutivas inlinitesirn.ies,
não são baseados senão sobre uma hypo-
these, e que aos nossos sentidos é im-
possível a sua percepção, o auditório
comprehendeu immediatamente o dilem-
ma e se poz a rir, o que desconcertou o
escriptor materialista.

Terminado o banquete, Büchner se lo-
| vantou e, collocando-so por traz da mi-

nha cadeira, poz-se a íazcr-ino um exa-
me phrenologico do craneo, pois que ti-
nha a prelenção de ser um adepto d'essa
sciencia, e por fim, concluída a analyse,
veiu dizer-me com um gesto de cor-
lezia :

—Tudo esta ahi. na cabeça, sem que
haja necessidade de fazer intervirem os
espiritos.

Diílicüimo feria sido convencer o Dr.
Büchner, porque elle era de um tempo-
ramoito violento, escravo das suas pai-
xões terrestres. Tenaz em suas opiniões,
o seu übjectivo principal "ra antes pro-
pagar as suas próprias idéas do que sub-
mofler-se á evidencia da verdade.»

C. M.

tuguez, do excellonle livro No p liz tias
sombras, do notável médium Mme. d'Es-
perahce, conforme o seguinte documento
(pie traduzimos do inglez :

(lothenburg, 10 de agosto de 1900.
("aro Senhor. Recebi a carta que mo

dirigistes para Partenkirchon. Como eu
estava viajando, ella seguiu-mo para mi
nha casa na Allemanha, o depois para a
Suécia, onde estou aetualmonte fazendo
algumas visitas.

Cumpre-me observar que o Sr. Fidler
já respondeu por mim ao vosso pedido, o
agora tenho a satisfação de confirmar
tudo quanto cllo disse, concedendo a pu-
blicaçãò do meu livro Shadow Land,
conformo o vosso desejo.

Acredito que ossa obra possa ahi indu -
zir ao estudo das verdades que advoga-
mos e ensinamos, pois quo entre
outros já tem Coito alguma coisa nesse
sentido.

Esperando, portanto, que ella emiti-
ti.nuo a servir de muito proveito; sentir-
me-liei sempre satisfeita ao saber do
progresso da nossa causa n'èssii parle do
mundo.

Vossa sincera — E. d'Esperange.

NOTICIAS

Büchner não poude conter o riso.ouviu-
do essa explicação, o exclamou :

Oh ! Que bella pilhéria !
Nào, hão I—replicou o Sr.

editor do jornal allemão, - - é

Em uma das sessões do Congresso de
Psychologia, realizado em- Paris, om
agosto recente, o Sr. Ch. Richet, lente da
Escola de Medicina d'aquella capital,
apresentou, como um objecto digno do
estudo, uma creança de 3 annos de idade,
musico admirável, de uma precocidade
mais extraordinária que a de Mozart.^

«O que ultrapassa toda a imaginação,
toda a verosimühança, diz Le Progrès
Spirite, é quo elle toca piano desde a
idade de um anno e que o íaz, desde a

primeira tentativa, como um verdadeiro
mestre.»

oli' assombroso, diz ainda o referido
jornal. Coliocám -no em fronte ao tecla-
do o elle executa innumeros trechos com
urna arte infinita. Os seus pequeninos
dedos volteiam rápidos sobre o marfim.
Como elle não tem — está entendido —

bastante desenvolvidas as mãos para se
conformar com as prescripções dos mo-
Lhodos clássicos, foi preciso adòptar para
sou uso um mecanismo especial. Ye-se

que elle comprehende, ou pelo .menos
sente tudo o que executa. Energia, de-
licadeza, expressão, nada lhe falta ; o
irrepreliensivel. Não faz o menor es-
forço ; não olha mesmo para o teclado ;
com a cabeça voltula para nós, tem o ar
do escutar, distrahidamenfe, não sabe-
mos que musicas sobrenaturaos. Quando
acaba, a sua physionomia readquire a
expressão infantil habitual, o, batendo
palmas, huma expansão de alegria
maliciosa, nos dá elle próprio o signal
dos applausos.»

Chama-se-Pepino Arriola essa creança
prodígio, quo alem de uni virtuoso é tam
bem 

"compositor. 
Improvisa freqüento-

mente o, alem de outras producçÕes,
compoz uma marcha militar dedicada ao
joven rei da Hespanha.

Como explicará a sciencia materialista
esse prodígio \

Teimo,
a pura

verdade. E pedimos — acerescenInu, di-
rigindo-so a mim — que nos diga corno
se deu o facto.

-r. 5 .-

Direitos autoraes c detráducção

Da notável obrado Dr. Peèbles, Thrce
\ Jiirhcys the World, trasladamos a se-

guinte communicação espiritual, obtida
; na sessão quo elle e seus companheiros
\ elléctuaram no alto da grande pyramide
'de Gizeth :

uEstrangeiro, estais no cimo de uma
das maravilhas do mundo, uma montanha

i de pedras sobre uni mar de areia. Eu
vivi outrora sob esto céo, vestindo um
corpo mortal. Esse mesmo rio rolava ma-
gostoso por esses valles ; mas os ventos,
as tempestades, os turbilhões de areia e
as loucas revoluções tudo tèm modificado.
Esta pyramide, tantas vezes outrora
meu logar de observação, era antes um
objecto tradicional que histórico. Ella re-
cebeu o sou ultimo retoque ha cerca de
10 mil annos (1). Nós mediamos o tempo
pelas dynastias.

Meu viver na terra vos appareco agora
como um sonho meio esquecido. Brilhah-
tes astros têm se sumido, ilhas tém sur-
gido do oceano, continentes tèm desappa-
recido, uma multidão de cidades tem ca-
hido, e reis conquistadores nasceram,
morreram o foram esquecidos, sem que
esto titaniço monumento do deserto aban-
done esta antiquis.dma soledade. E com-
tudo nada do que é da terra é im mortal ;
este montão de argarnassa, granito e
porphyro vai lenta e seguramente se,
consumindo.Contemplai,pjis, estrangeiro
e peregrino ! — corno cada pensamento,
cada resolução, cada acto,o uma pedra
vivacollocada no templo espiritual, que
estais construindo, polida e assentada
em seu logar por mão do mestre.

Vós, porem, desejais saber o íim com
quo foi construída esta, a mais antiga das
estrueturas pyramidaes. O íim era mui-
tiplo. Observando cuidadosamente as
çonstèllações, a posição da eslrella do
norte e a sombra projeetada pelo sol no
tempo dos equinocios, (dia foi construída
segundo princípios mathematicos, em
honrado Deus Sol, que ülumina e fecun-
da o solo,—construída para servir do de-
posilo aos documentos públicos o the-
souros duranto as guerras de invasão,
e construída ainda corno um celleiro do
pedra para os grãos durante as fomos e
enchentes devastadoras, tendo no centro
seu cofre mystico, como um exacto me-
didor para o mundo. Um systema uni-
versai do pesos o medidas, uma circula-
ção universal, um governo universal
erarn as utopias theoricas dos antigos,
antes do periodo em que vi vi. Estapyrami-
de nào foi levantada pelo trabalho forçado,
com grande sacrifício de vida, mas por
contribuições gratuitas, concorrendo os
servos dos ricos com o trabalho manual.
Ha sete comparlimentos-celleiros na cs-

O nosso collega bibliothecaria obteve
ainda para a Federação a concessão dos

direitos relativos á publicação, em por-

(I) Nío so traia «In annos solares, mas ile annos (or-
utarin? por sete revoluçdes lunar.'», como a gemuua era
i.iniKiil.i du beto rovuluçCfíB iipparéutes ilo sol.

Sftu 0.100 annos solares.
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trucLura, com communicações subterra-
noas para o celleiro central, a que cha-
mais Câmara do Rei. Essas passagens,
que eu o saiba, ainda não ioram desço-
bertas.

Em conseqüência de longas chuvas o
terríveis inundações a antiga Memphis
foi por duas vezes arrazada, sendo em
uma até ás suas muralhas, com todos os
seus habitantes, em uma só noite. As
convulsões da natureza e as terríveis
inundações eram então communs. Foi
logo depois de uma d'ellas que se deu 'co-
meço á construçcão (Testa pyramide.a qualexigiu o trabalho de mais de uma geração.Ella foi terminada antes da grande ihüri-
dação o das guerras dos reis pastores.

Uma vez, em meu tempo, a agua subiu
e rolou sobro o cume desta montanha de
pedras. A enchente durou quarenta o ein-
co dias consecutivos ; o, emquanto as
torrentes do sul varriam o valle do Nilo,
fortes ventos do lado do Mediterrâneo
atiiayam a agua sobre o paiz, lançando
ondas sobro ondas, até quo estaestruetura
ficou completamente submergida. Quando,
porem, se deu esse sepullamento sob as
Mgtias.os thesouros e os cel loiros estavam
bem guardados; e aovoliar do paiz mon-
tanhosç do sul, o povo faminto achou re-
cursos para viver. Parece que hoje na
face da terra ha menos agua do que ou-
trura. Os liquides se solidificaram, o a
mudança se produziu em todas as classes
de seres.

Somou le são eternas as pyramides da
verdade, construídas do principios im-
mutáveis.

Che-ops-scc (Chcps), o grande rei do
mundo, morreu em Thchas. Embalsama-
do pelos sacerdotes, elle foi depois do
algum tempo collocado nesta pyramido,
como uma prova de distihcçãÓ por ter
concebido e planejado um monumento
que foi a salvação do seu povo. Final-
mente elle foi divinizado ; eá esphguge
calma e impenetrável, hoje mutilada por
um povo degenerado, foi levantada para
fazer conhecer á posteridade os traços de
sua physionomia. Vou deixar-vos, filhos
de um paiz estranho ; meditai bem, e
quando as cinzas e a terra de vós rocia-
marem a parte que de vós lhes pertence,
que estejais preparados para seguir cs
espiritos antigos, a quem pedis conse-
llios.»—- ClIE-OPS-SEE.

(58)
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O barão de Monteuegro estabeleceu re-
sidencia n'uma bella cosa, melhor diria
palacete, á praia de Botafogo, onde se devia
celebrar o casamento da sua Yayá, que
levantava os bons desejos e a curiosidade
de quasi toda a população da corte, por seu
noivo, o doutor Júlio.

Por entre os da comitiva, que enchiam o
templo, a matriz da Gloria, escondia-se das
vistas de todos uma mulher, cujo rosto era
coberto por escuro véo, mas que não des-
peitava a curiosidade, por trajar muito
pobremente.

Quem, em meio de tão esplendidas galap,
baixa a vista sobre pobre creatura, que
parece ter vindo alli só para dizer : memento
liotrio f

Pois essa quasi mendiga era aquella que
já fulgurara nos mais nobres salões, tendo
rlifliculdíidc em escolher entre a multidão de
distirictos cavalheiros que lhe faziam a
curte,- era a filha do commendador Muniz,
que, para fazer figas a Júlio, casara com
Martim,c de Maitim passara impudiçamente
aos braços de um amante.

A desgraçada guardou em seu peito tudo
0(|uen'cllc havia de ruim, sem procurarão
menos, na desgraça, colher e guardar* alli,
algumas florintias de bons sentimento:-;.

Odiava Júlio, invejava a felicidade da que
ia ser sua 

"mulher, 
em quem contentava se

com descobrir algum senão,para agourentar
o futuro do distíneto moço.

AS APPARIÇÕES
E suas provas scientificas

POR

Camillo i I.mmiurioii

( Traducção de nÍhil )

(Conclusão)

_ No mez de setembro de 1857, o capi-
tão G. \V., do 6° regimento do dragões
inglezes, partiu para as Inchas, afim de
se incorporar ao seu regimento. Sua mu-
lher ficou na Inglaterra, residindo em
Cainbridge. Na noite do 1". para 15 de
novembro de 1857, pela manhã, ella so-
íiliou e viu seu marido com physionomiadoente e decomposta; assustada acordou.

Acordada e sentada na cama, viu no-
vãmente seu marido em pé ao lado do
leito, fardado o com as màos sobre o es-
tomago, com os cabellos em desordem e
a physionomia pallida e angustiada.

Olhava-a fixamente com olhos espan-
tados e os lábios contrahidos.

Ella o viudistinetamente, tão perfeita-mente como nunca, com o corpo cabido
um pouco para a fronte o mostrando o
peitoda camisa, que nó 'em tanto não ti-
nha mancha alguma.

Parecia querer falar, e tinha um ar
soffredor, nunca, porem,' conseguindo
articular som algum.

A apparição durou pouco mais ou me-
nos um minuto o desappareceu.

Seu primeiro cuidado foi se certificar
se realmente estava acordada.

Esfregando os olhos com a coberta,
conheceu que realmente não sonhava.

Seu sobrinho pequeno estava a seu
lado, dormindo, do que ella se certificou
escutando-lho a respiração.

Certa do qne estava realmente açor-
dada não poude mais conciliar o somno.

Ao amanhecer do dia seguinte, contou
o que vira á sua mãe, garantindo queseu marido tinha morrido, se bem quena camisa cila não tivesse visto mancha
alguma de sangue, e desconfiava de quetivesse sido ferido mortalmente.

Firme no que tinha visto e corta da
morto de seu marido, éxcusou-se de todas
as reuniões.

Uma sua amiga intima convidou-a a

E foi por isso que, vencendo seu orgulho-
viera, maltrapilha, testemunhar o accla-
mado consórcio do grande homem daépoca.

Junto d'ella, sem lhe prestarem a miniinaattençãò, um velho e um cavalheiro bemconhecido da sociedade fluminense, aguar-davam a festival cerimonia, trocando aevez em quando algumas palavras sobre osepisódios, sempre freqüentes em taes oc-casiões.
• Era evidente que se encontravam casual-mente e que eram desconhecidos, dispen-

sando-se as attenções de pessoas da boa
sociedade.

O velho, vestido no rigor da corte em dias
de gala, aproveitava a agradável compla-
cencia de seu visinho para informar-se decoisas, aliás, muito conhecidas de toda a
gente da cidade, e o cavalheiro parecia ter
gosto em satisfazer a sua curiosidade.—- Conhece a noiva ? perguntou com voz
tremula.

Já a vi — é uma moça de maravilhosa
belleza.

Belleza 1 gemeu o interlocutor. Nem
sempre é distinetivo de uma alma superior.
Eva foi a mais bella das mulheres IE' verdade, respondeu o cavalheiro,
mas, no caso, a belleza plástica da noiva do
doutor Júlio é o symbolo da belleza esthe-
tica de sua abna, rica dos mais elevados
sentimentos, pura, da pureza dos anjos,
tema e amorosa como um olhar de màe parao íilhinho que dorme nó leito de innocencia,

Tem certeza disso, senhor ?-•Não por mim, que não sou da intimi-
dade dessa distineta senhora ; mas é este o
jui/.o invariável de todos os que tratam
com ella, ainda mesmo dos que dão a vida
por descobrir faltas nos outros.

O velho abaixou a cabeça e, se bem
observassem, veriam que de seus olhos se
desprendiam duas lagiimus, que elle pro-
curou oceultar, dizendo :

Deve ser assim ; porque a grande alma
de Júlio não p de cahir líiim charco im-
mundo, mal coberto pela rclva matizada das
flores da belleza plástica.

E, dizendo ist >, o velho retirou-se brusca-
monte c, em poucas passadas,galgoua poita
do templo, que dava para a praça publica,

assistir a um sarau, a que ella porempto-riamente recusou-se a ir.
O telegramma noticiando a triste nova

da morte do capitão W. chegou a Lon-
dres em dezembro.

Declarava que o capitão tinha sido fe-
rido no assalto da cidade de Lucknow
em 15 de novembro.

Essa noticia, publicada por um jornalde Londres, chamou a 'attençãò de um
solicitador, Sr. Wilkinson, encarregado
e procurador daquelle capitão.

Mais tarde, quando esse procuradorse encontrou com a viuva, foi-lhe por esta
declarado já estar prevenida para essa
desgraça, e que tinha certeza de tor seu
marido sido ferido, mas não a 15 como
dizia a noticia, visto que seu marido
lhe tinha apparecido na noite de 14 para15 do dito mez. (*)

No emtanto a data do officio do mi-
nistrò du guerra combinava com a do
telegramma.

As coisas estavam nesse pé, quando,em março do 1858, a familia do capitão
W. recebeu uma carta datada do Lu-
know, de 15 de novembro de 1857, na
qual vinha consignado que o capitão
\V. tinha sido ferido de noite, quandoá frente de um batalhão em Luknow,
não a 15 de novembro, como diziam os
telegrammas, mas sim ali, depois do
meio dia; isso era a/firmado pelo autor
da carta, o qual tinha sido testemunha
ocular do tacto: tinha sido ferido por es-
tilhaço de bomba.

Seu ontorramonto efiectuou-se em Dil-
kaoska, tendo por distinetivo uma cruz
do madeira, com as iniciaes G. W. o a
data da sua morte, 14 do novembro
do 1857.

O ministro da guerra só um anno do-
pois foi que corrigiu a data.

Em abril de 1859 foi tirada copia peloSr. Wilkinson.

Outro fado ainda, contado e certifl-
cadopelo coronel Wickham á sua mulher:

(.*) A différença de longitude entre Londres e
Lucknow 6, mais ou menos, de cinco horas; 3 ou
4 horas da manhã em Londres correspondem
por conseguinte a 8 ou 9 em Lucknow. Porem
foi dupoia do meio dia,e não antes, eomo se verá,
que o capitão \V. foi morto. Se, pois, elle ca-
hlu a 15, a apparição ter-sc-hia produzido algu-
mas horas antes do ataque, no qual suecumbiu,
estando, portanto, antes em perfeito estado. De
facto, elle foi mortalmeute ferido dez ou doze
horas antes da apparição.

donde partiu, ninguém sabe para onde,n'um
bello coupé, que parecia estar alli á sua
espera.

Aquella conversa, que tanto abalou o
forasteiro, como me parece, attenta a sua
ignorância das coisas mais sabidas da ei-
dade, não menos commoveu a mulher dis-
farçaca com os andrajos da miséria, que
fora a bella, rica e vaidosa filha do com-
rnendador Muniz.

Ouvindo falar das perfeições d'aquella
em quem daria a alma a Satanaz para des-
cobrir uma nodoa, Elisa sentiu-se toda em
chammas, as que accendem todas as pai-
xões vis, que moram nas almas corrom-
pidas.

Ouvindo as palavras do velho, symbo-
lizando por um charco coberto de relva
florida a mulher bella de fôrma e horrenda
de sentimentos,algo dentro em si se abalou,
de modo que iria tombar por terra, se não
estivesse ao pé um confessionário, a que
estonteadamente se atirou.

Alli, pensando na coincidência de vir á
igreja para mal, e de na igreja ser espon-
taneamente atirada a um confessionário, a
infeliz c jmeçou um exame de consciência
que foi interrompida pelo movimento geraldos assistentes, que corriam para a capella-
mór, onde começava a cerimonia do casa-
mento. •

Sem mais se ater a pensamento algum,
como uma folha arrebatada pela viração,
acompanhou, a multidão e, em breve, estava
em face dos felizes noivos.

N'aquelle momento só teve olhos paraadmirar a belleza da noiva, tão serena, tão
singular, tão mimosa, d'esse mimo cpie só
p de emanar da fonte da innocencia, da ca-
ridade, da fé e do amor, — sublimes irra-
diaçõ.s das almas cândidas.

Eu também já tive um dia como este,
pensou. Mas aquelle assomo de alegria, se-
nâo de vaidade, foi de prompto sopitado
por horrível recordação : o anjo do momento
queimara as azas nas impuras chammas de
um amor criminoso.

E, levando as mãos aos olhos para enco-
brir uma lagrima, disse comsigo :

Mas esta não é das que sacrificam seu
dever no altar immundo da mais ignóbil im- |• udicicia! Mão,que está escripto na suafron- |

«Um meu amigo, official dos highlan-
ders, foi gravemente ferido em um joe-
ho, na batalha de Tel-el-Kebir.

Era eu amigo intimo da mãe d'esse ca-
marada, e quando o navio hospital «Car-
tago» o trouxe para Malta, ella man-
dou-me ir a bordo para vel-o e procurar
os meios de o conduzir para terra.

Assim que cheguei a bordo, soube
que era elle o mais grave dos feridos
e enfermos, e tão mal o julgavam,
que consideravam perigosa sua vinda
para terra, em vista do abalo que ti-
nha do sòfírer para ir para o hospital
militar, razão por que só elle e um outro
official da Guarda Negra tinham deixado
de seguir para aquelle destino.

Depois de muito instarmos, sua mãe e
eu obtivemos permissão, não só de vel-o,
como ainda depensal-o.

Realmente o nosso amigo achava-se
em condições taes que os médicos recu-
savam amputar-lhe a perna, temendo com
isso sua morte immediata, apezar de jul-
garem ser esse o único meio de lhe poder
salvar a vida.

Apparecera a gangrena, mas em pe-
quena escala, de sorte que, com o cura-
tivo feito, tinham os médicos a esperança
do ainda o poder salvar, mesmo porque,
com algum esforço, elle caminhava.

Ficaria defeituoso com certeza, diziam
os médicos, ou morreria de consumpção.

Na noito de 4 de janeiro de 1886,
achando-me bastante fatigado das vigi-
lias feitas e mesmo, por isso, um pouco
adoentado, sua mãe aconselhou-me a ir
á terra descançar e reparar as forças,
afim do novamente voltar ao dever junto
d*ella.

Achava-se elle em lethargia, e o respe-
ctivo medico disse me que, estando o
doente sob a acç&o da morphina que se
lhe tinha administrado, dormiria mais
calmo até, talvez, o dia seguinte.

Accedi ao convite, com a condição,
porem, de regressar ao amanhecer do
dia seguinte, afim de que elle desper-
tasse em minha presença.

Pelas 2 horas da manhã, meu filho
mais velho, que dormia a meu lado e em
meu leito, acordou sobresaltado e em gri-
tos e chamou:

—Mãe, mãe, olhe o Sr. B !
Levantei-me rapidamente: com eíleito

vi o corpo do Sr. B. fluetuando dentro

te : a felicidade pelo amor casto. Meu Deus l
o que faço aqui ? Vim procurar allivio a meus
pezares, e deparei com os caracteres do fes-
tim de Balthazar 1 Miserável! Miserável l
Arrasta tua miséria até o fundo do abysmo!
Mas não l não 1 Que eu não quero compa-
rar-me a essas despreziveis [creaturas, que
vivem do trafico de sua própria carne, mer-
cadoriaà disposição do mais vil dos homens
que lhes bate á porta 1 Se não é por hones-
tidade, que já atirei aos antros da iniquida-
de, seja por orgulho de não ir acabar n'uma
enxerga de hospital. Quero morrer de fome,
mas não prestar-me ao desprezo publico !

Elisa fugiu da vista do grande quadro
que esmagava-lhe a alma e o coração e, em
menos de uma hora, penetrou no humido e
escuro casebre em que morava com seu pae,
a quem o amor paternal dava forças para
o trabalho do ganha pão.Ha quanto tempo te espero, minha fi-
lha, para não sahir sem te ver, pois que
muito cedo te escapaste !

Sahi muito cedo, papae, porque quiz
assistirão casamento do Dr. Júlio, na igreja
da Gloria. v

Tu I Que loucura foi essa ?
Diz bem : uma loucura, porque fui bus-

car o inferno para minha alma, como se já
não o tivesse!

Como inferno ?
Júlio, papae, liga-se a uma moça que

é tão bella quanto cheia de virtudes. Belleza
de corpo e belleza da alma !

Pois bem ; e porque o inferno?
Ah ! eu queria vel-o, pelo menos, tão

desgraçado como o amigo, a quem me sa-
crificou.

Sacrificou-te ?! Não te comprehendo.
Já lhe disse que casei com Martim,

por fazer pirraça a elle.
E por isso dizes que elle te sacrificou ?

Não, minha filha, quem te sacrificou foi tua
cabecinha de vento, porque Martim seria
hoje um vulto, como é Júlio, e tu, como
sua mulher, serias uma das senhoras mais
respeitadas da nossa sociedade.

Papae, eu hoje reconheço que você
tem razão. Foi minha ruim cabeça, que fez
a minha, a sua e a infelicidade de Martim.

(C( nlinúa)
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do quarto, suspenso do chão mais ou
monos O'", 15. Fixando ou a vista, a visão
desappa-receu pela vidraça, com ura riso
triste.

Estava vestido com roupa de dormir;
mas—coisa extranhal— o pé doente, eu-
jos dedos tinham cabido gangrenados,
estava tão:perfcito como o outro são, o
que foi, por mim o meu filho, observado.

Passada uma meiu hora, um portador
veiu dizer-me quo o Sr. B. tinha falle-
cido ás 3 horas.

Fui então para junto da pobre mão, que
me disse ler elle recobrado os sentidos
no momento do morrer, dizendo ter mi-
nha mão apertada á d'elle o bem assim a
do sou camarada que o tinha acompa-
nliado até seu ultimo momento.

Arrependi-mo seriamente de mo ter
apartado daquelle amigo,o não mo achar
junto d"elle no seu ultimo momento. —
Eugênio Wickham.»

t

0 Sr. Wickham filho, tine. então tinha
nove annos de idade, aíílrma por cs-
cripto o* seguiu to:

« Declaro que o faclo acima narrado
ò a expressão da verdade, que por mim
foi observado o como fielmente está dos-
cripto. — Edmono Wickham. »

O marido da senhora Wickham, lo-
ncnto-coronel do artilharia, confirma,
tambompor escripto,aexactidão daquelle
facto.

Ms, por conseguinte, factos, filhos de
fiel e rigorosa observação por pessoas
insuspeitas.

Poderíamos facilmente multiplicai-os,
mas seria isso ultrapassar os limites
d'este pequeno estudo, o mesmo pouco
adiantaria á verdade, em vista dos já
apontados.

A única quês tão aqui ó provar5 se se
deve admittir como possíveis factos tVossa
ordem.

Pergunto ou, porem : quom os pode
recusar ?

Duvidar da boa fé o da verdade cara-
cteristica dos narradores ?

Não temos, nem podemos ter tal di-
rei to, desde que conhecemos a sua hono-
rabilidade e as observações lieis (pie
fizeram daquelles o de outros íactos
idênticos, confirmados em diversas par-
tos, nas mais pequenas minudencias

Dizer que são coincidências íortuitas o
contentar-se com isso, som estudo prévio
e reílcctido, attribuindo-os ao acaso, ó,
sem a menor duvida, um absurdo fora de
todas as bases possíveis.

Ainda mais: o acaso é muitas vozes
extraordinário, sem duvida ; contentar-
se, porem, só com elle não é judicioso
nem resolve coisa alguma.

Parece-nos muito mais lógico o scien-
tifico estudar, com calma observadora,
todos eases phenomenos, do qne negaí-os
bruscamente sem prévio eacurado estudo.
Explical-os ainda é mais difiic.il.

Corno dizíamos no começo d'oste estudo,
os nossos sentidos são imperfeitos e on-
ganadores, e quem sabe se elles poderão
jamais reproduzir a verdade aqui como
em qualquer outra parte ?!

O que podemos desde já pousar, ein
vista dos factos que so nos an toi liam com
profusão, é que quera morre, ou o morto,
não appareco completamente perfeito ao
observador (não falamos do corpo ma-
terial, não, mas sim da alma, do espirito,
do principio ps\rchico).

—« Ha acção á distancia do um espi-
rito sobre o outro ?» Eis a questão.

Podo-se admittir que cada um. dos nos-
sos pensamentos soja acompanhado <!<¦
um movimento atômico cerebral, o que é
conhecido o admittido pelos physiólo-
gistas.

A nossa força psychica é origem do um
movimento ethereo que se transmitte ao
longe, como acontece com todas as vibra- I
ções do ethor, e se torna sensível nos \
cérebros que se achem em perfeita bar- J
monia com o nosso.

A transformação de uma acção psychi-
ca em movimento \ ethereo, o reciproca-
mente, pode ser análoga á que se observa
notelephono, ou na placa receptora,iden-

tica á placa transmissora, reconstituindo
o mòvirhcntó sonoro.

A acção do um espirito sobro outro, so
manifesta por di Heron tes formas : — em
uns pela visão perfeita ; em outros pela
audição do. voz conhecida ; om outros por
barulhos insotilos/mcommodaüvos, conv>
sejam ;i queda d'1 moveis o outros pho-
nomenos mais ou mono* extravagan-
tos.

o espirito ao tua sobro o espirito, como
no caso de suggcstão mental á dis-
lanei a.

A acção á distancia, do um espirito
sobre Outro, sobretudo ern circumstan-
cias graves como as da morte, com os-
pecialiclade na morto súbita, nada tom
do extraordinário; é como o irnari sobre
o forro, como a attracção da lua sobre a
torra, como 0 transporto da voz humana
por intermédio da eiectricidade, et.mo
a revelação chimica do uma òs Irei Ia pela
analyse da luz própria, finalmente coeno
iodas as maravilhas pertencentes e uri-
lindas tia sciencia contemporânea.

A única diübrença é que pertence a
uma ordem mais elevada e npdenosguiar
para o caminho de um novo conheciinen-
to phvsico do ser humano.

A explicação, porem, não é a mesma,
do um que morro, para um que já é cada-
ver ha muito.

Sobro tal ponto nada podemos dizer do
corto.

Não afTirmarnos com explicações, nem
tão pouco negaremos a sua verdade.

Observar, analysar o examinar é o
nosso dever, desde quo buscamos a ver-
dade do phenomeno.

Ninguém será capaz, por corto, do no-
gar quo 0 mais dillicil, no saber da crea-
tura humana, — «é o conhecimento por-
feito do si própria.»

—Tu le conheces ? ! — perguntava
Sócrates.

Depois de milhares do annos temos apren-
dido e conhecido unia grande quantida-
de de coisas, oxceptuando, porem, a quo
mais nos interessa.

Parece, entretanto, quo a tendência
actual do espirito humano está oncami-
nhada para o fim da máxima de So-
era tes : estudar-se a* si próprio.

E' por isso que nos apresentamos
aqui, mostrando uma das faces d'aquelle
grandioso problema, quo não é dos menos
curiosos.

JA B; kOUSTAING

OS QÜATÍO EíilELHOS
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas, assistidos pelos
apóstolos.

Emogollios segundo Malbeosj Marcos e Lucas
REI WIDQS A' POSTOS EM CONCORDÂNCIA

«E' o espirito qne vivificu ; a
carne tle mula serve :

as palavras que vos (ligo são
espirito e rida.»
(Jofiòj VI, v. CA).

«.I Iettra. mata, e O espirito vi-
viliea.»

(Paulo, 2a epístola aos Corinthios, c. III v. fi.

MATHias, IV, v. 7-11—Marco*.
I, v. 12-13—Lucas, iv, v. i-i3

(Continuação)
N. 64. QUAES ERAM o.s M ra os de vida e de

-nutrição do corpo perispiritico tangível,sob appa-
rencia corporal luimana, que Jesus revestira pura
o cumprimento de siia missão terreitre .

«Já vol-o dissemos: Jesus revestira
um corpo análogo aos dos mundos snpe-
riores, como elles de natureza perispiri-
tica, tornado, comtudo, mai£ material
pela combinação dos Unidos ambiento.* do
vosso planeta; esse corpo tinha, pois, as
mesmas propriedades, os mesmos meios
devida o do nutrição quo os dos corpos
dos espiritos superiorè*. »

« As necessidades e as precisõosdavida
o da nutrição materiaes, ás quaes os vos-
sos corpos materiaes humanos estão sub-
mettidos, desapparocem quando o espirito
purificado, tendo chegado a certo grau
de elevação moral e intellectual, soílre,
livre de todo contacto com a carne, a
incarnação ou, para melhor d;zer, ain-
corporação fluidica nos mundos snpe-

riores ; enlào as necessidades e os meios
de vida o. ilo nutrição estão em relação
com o meio em quo so acha o espirito
revestido de um corpo de natureza peri-
spirilica; esse corpo hauro os meios de
vida o ile nutrição, como o perispirito, da
natureza do qual participa, nos fluidos
ambientes que lhe são próprios c neces-
sdrios, — Unidos ambientes que elle as-
simila o que bastam ao sustontode seus j
principios constitutivos.»

« Essa assimilação dos fluidos atnbien-
tes, quo opera a nutrição o conserva a
vida, tom logar em virtude1 das leis que |
regem ossos Unidos o que não podeis í
ainda comprehender, conhecer. »

« A natureza tf ossos fluidos, as leis I
que os regem, as suas propriedades, o |
seu emprego o a sua funeção, serão expli-
cados, mas quando a hora tiver soado;
não vos cabe entrar n'esses detalhes. »

a Basta fazer-.vos notar que, nos mun-
dos materiaes, — no numero dos quaes
está actualmenteovosso,—ondeaaproxi-
mação d.i matéria é necessária para for-
mar a matéria, o homem, revestido do
um invólucro material humano, l'ru-
cfo da lei do procreaçãu, do roproducção
materiaes, — está submetlido a uma ali-
merítáção matci-ial, tomada no reino
vegetal o no reino animal.»

« Tem dois invólucros : um Íluidico quo
chamastos perispirito, o que, depois da I
morto, constituo para o espirito o corpo J
íluidico que representa a sua individua- |
lidado humana ; o outro material que, j
depois da morte, é rostituido á matéria, !
no estado do cadáver, e que chamais o |
corpo humano. »

« Para a vida o a nutrição d'essos dois
invólucros, o homem tem órgãos ou
apparolhos elàboradores dos elementos e
dos meios de1 vida o de nutrição : uns
para operar a alimentação material hu-
mana do corpo pelos alimentos líquidos e
solidos,com o concurso dos ambientes que
lhes são próprios c necessários; os outros
para absorver os fluidos ambientes desti-
nados o servindo á vida o á nutrição do
perispirito ou invólucro íluidico.»

« A alimentação material não é, pois,
necessária o possível senão para o homem
revestido de um corpo material, nos
mundos materiaes. »

« Quando o espirito está incarnado, ou.
para melhor dizer, incorporado fluidica-
mente em mundos superiores, onde o
corpo é de natureza perispiri tica, a vida
o a nutrição so operam pela absorpção
dos fluidicos ambientes apropriados. »

« A planta não tem necessidade nem
de beber num de come)', o, no omtanto,
absorve, quer da forra quer do ar, os
suecos o os fluidos quo lho são próprios c
necessários. »

« O espirito, quer no estado errante,
quer revestido de um corpo do natureza
perispiri tica, não tem necessidade nem
possibilidade, como vós, de beber o do
comer ; absorvo lambem, para a con-
servação e o funccionainento da vida, e
como meio do nutrição,os fluidos ambien-
tes quo lhe são necessários para sustentar
os principios constitutivos do perispirito,
—no estado errante, o no estado de in-
carnaçáo ou do incorporação, — para
sustentar os principios constitutivos do
perispirito e do corpo Íluidico que parti-
cipa da natureza d-esse perispirito que
o assimilou a si como unicamente com-
posto de fluidos o libertado, a) con-
tra rio de vossos corpos- materiaes, da
podridão. »

« Já vol-o dissemos (ir 14) e é o mo-
mento do vol-o explicar : A natureza do
corpo quo Jesus revestira não foi senão
um speciincn prematuro do organismo
humano, tal como será, o om muitos
séculos, sobro certos centros do vosso
planeta, para a incarnação do espiritos
chegados então a um grau siiíficiente do
elevação. Que a verdadeira sciencia, isto
é, sem idéa preconcebida do immobi-
lidado, observe no passado e paulatina-
mente no futuro, e descobrirá os precur-
sores materiaes d'essas organizações
que parecem, n'este momento ainda, im-
possíveis- »

« n li iiiicni, entendemos aqui a espe-
cio o não o sexo, sem o que designaríamos
especial o principalmente a mulher como
sondo do uma organização mais adiau-
tada), —o homem,dizemos, modificando-so
no ponto do vista physiologico, for-
nando-so a matéria mais fraca, tornando-
so o systema nervoso mais desenvolvido,
a intelligencia mais precoce e excedendo
muitas vozes as forças physicas, (o (pio
vos faz dizer vulgarmente que a lamina
gasta a bainha), — finalmente o espirito
dominando a matéria,diminuindo a carne
á proporção qne so desenvolver o sys-
tema nervoso, .substituída a força vital
animal, em muitos organismos,pela força
espirito-nérvosa, — eis os symptomas
que.são os signaes preventivos chamados
a avisar-vos da, mudança que so devo
operar om vos. »

« 0 systema depürar-se-ha pouco a
pouco; o sangue espesso que circula ei.;
vossas veias, misturar-se-ha, cada vez
mais, com o fluido vital, substituindo as
moléculas corruptora;; o systema nervoso
dosou vol ver-se-ha,—invadindo o rovesd-
mento carnoso—até ao momento em que
este ultimo,reduzido ao estado de simples
cr os ta, acabará por desappareeer inteira-
mento para dar logar a um invólucro flui-
dico tangível, mas dissoluvel sem soílri-
monto, som abalo; os próprios nervos,
chegados a osso ponto do desenvolvi-
mento; serão o que são os fios leves que
mantêm suspensos no ar os insectos mi-
croscopicos quo liam no outomno o cujos
filamentos leves são conhocidos pelo nome
p lotico dedos da virgem; —a sua natureza
mudará pouco a pouco, invadidos tam-
bem cada vez mais pelo fluido vital-
nervoso ; íloxibilizar-se-lião, diminuindo
ao mesmo tempo do volume ; a sua im-
pressiohábilidade augmentará om razão
da diminuição do seu volume, o, harmo-
ni/.ando-so com o invólucro que os
cobrir, acabarão por constituir um con-
juneto, tal como o (pie chamamos, para
o fazer comprehender, um perispirito
tangível, ou corpo do certos planetas
elevados. »

(Continua).
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Gommeffloração
D'ondo provom o culto que, em todos

os tempos, prestaram os povos, por assim
dizer, de todas as latitudes A memória
dos denominados mortos ?— Necessária-
mente d'essc instincto da immortalidade j
que, ora confuso; ora definido e claro, '¦
sempre palpitou no seio da alma huma- >¦
na, por mais que o tenham pretendido !
negar os philosophos do materialismo, j
os quaes, em sua generalidade, são mais i
arrogantes que sinceros, tão poderosa e
difficil de sufiòcar é essa intuição que em
todo homem fala da indestructibilidade
do próprio eu pensante c da necessidade
de uma outra rida, succedendo aos males |o vicissitudes da vida presente e reco- !
lhendo os fruetos de tantos esforços, de
tantos labores, realizados a golpes de
sacrifício e de trabalho.

Do sentimento, pois, d'essa continui-
dade da vida para alem das sombras do
sepulchro nasceu o culto, pelo homem de
todas as opocas o de varias civilizações,
votado á memória dos quo o antecederam
na «terra da verdado», segundo uma
antiga e expressiva locução. Esse cul-
to, quo o prestigio do desconhecido
envolve numa atmosphera de vene-
ração e de respoito, é conseguintemente
uma das tradições mais respeitáveis da
humanidade e, por todos os títulos, devo
ser mantido como uma das mais bellas
manifestações do espirito christão, d'esso
espirito de fraterna solidariedade que faz
que todas as creaturas sahidas das mãos
de Deus, e que tenham ou não cruzado
est?,s alamedas das existências planeta-
rias, nâo constituam mais que uma única
familia universal, idêntica na sua origem
como nos seus destinos, segundo as luzes
que o moderno espiritualismo projecta
sobre osta grave o complexa questão.

Quanto ao modo, entretanto, de hon-
rar a memória dos desapparecidos, as
suas variações correspondem, de resto
como tudo o mais, ao estado das intel-
ligencias e ás formas do culto peculiar
a cada povo. Curioso, por exemplo, é
constatar que, entre os hindus, se reco-
nhecia a necessidade de «que os defuntos
tivessem periodicamente a sua ração de
alimentos, — sraddha, como a chama-
vam»,—semo que «os mortos sabiam dos
seus túmulos, como sombras errantes, e
ouviam-so os seus gemidos no silencio da
noite (1).» Menos interessante nâo c de-
certo verificar a evolução operada n'essas
idéas e no modo de encarar a situação
dos seres do mundo espiritual e os deve-
res dos homens para com elles, evolução
que vai d*essa concepção grosseira o mà-

(1) Dr. J . I. .MartiiiH Junier, Fraoincntos jtiri.
dicv-philosophicos, III, «O crime (le injuria ans
murtos.»

j terializada, e atravez das pomposas ceri-
; monias fúnebres que se celebravam na

Grécia e na antiga Roma, até esses tri-
í butos um tanto espiritualisticos que a

christandade presta á memória dos entes
que se foram.

E dizemos propositalmente «um tanto
espi ri tualisticos», porque não se nos afi-
gura consentaneo com o espirito immor-
talista dos Erangelhos o modo por quo
o. mundo christão celebra annualmente a
fesiados finados. O espectaculo, real-
mente, que n'es9o dia offorccem os cerni-
terios, em que uma multidão envolta em
lueto e vergada ao acabrunhamento so
desfaz em lagrimas, como se tivesso por
anniquilados os seres cuja lembrança
evocativa a conduz aquelles fúnebres lo-
gares, é o menos próprio, o menos elo-
quente para patentear a sua crença na
immortalidade, a certeza de que um dia
se hão de reunir na outra vida todos os
que se amaram n'estc mundo. Diz-se
que é o pungir da saudade, a dôr da se-
paração que, por temporária que seja, é
sempre dolorosa, o motivo d'aquellas
demonstrações, o que até'certo ponto é
verdadeiro. A sua causa essencial,porem,
6 outra, e reside na concepção que da
vida futura offerece o romanismo, na
incerteza em que deixou a humanidade
quanto ao destino dos caros entes con-
finados n'esse outro mundo, que elle' se
obstinou em apresentar sob as mais te-
merosas perspectivas, interceptando com
elle toda communicação, increpada de
diabólica, mesmo em nossos dias.

D'essq afastamento dos dois mundos,
visivel e invisível,da estranha concepção
acerca das penas e recompensas futuras
imposta á christandade, nasceu esse
instinetivo temor da morte e o receio do
que para alem d'ella so desdobra. De
facto, fixando-se definitivamente a sorte
dos seres depois do uma existência unica
neste mundo, o sentindo-se o homem
bastante fraco e delinqüente para aspi-
rar os gosos do Paraíso, só concedidos a
raros privilegiados, como nâo temer, por
si e pelas amadas creaturas, pelo menos
as dolorosas tribnlações d'esse purga-
torio em que as almas peccadoras expiam
em lagrimas e gemidos os seus erros do
passado, de que apenas se redimem me-
diante os ofiicios d'essa religião oxclu-
siva, unica autoridade para attenuar
punir ou perdoar as humanas faltas ?
Quem, d'entre nós mesmos, não se re-
corda com horror do doloroso frêmito
que esse espectro da vida futura, assim
apresentada, nos despertava n'alma ?

Foi mediante esse regimen do terror
[lie a igreja de Roma procurou submet-
ter ao seu domínio o espirito humano,
niantendo sobre elle o ascendente de
unica dispensadora do graças, a que
a cal íamos de alludir o que so devia tor-

nar a fonte dos escandalosos abusos que
tão grande desmoralização introduziram
nas íileiras ecclesiasticas.

Mas veiu o spiritismo. Quando aos
olhos de Deus paivceu chegado o tempo
de renovar a fé poriclitante, foi levanta-
do o interdicto; o mundo invisível fez
irrupção por toda a parto ; despedaçou-
se o véo que nos oceultava as verdades
até aqui propositalmente conservadas na
sombra. Uma concepção mais perfeita,
verdadeira e integral nos foi oílerecida,
não somente relativa ao universo e ávida
n'este mundo, mas principalmente á
constituição d'esse mundo invisível, cujos
habitantes foram os próprios a nos for-
necer os ensinos referentes ás suas con-
dições pessoaes, até aos seus mínimos de-
talhes.

Graças a essa revelação, providencial-
mente e na época propicia vinda ao rríün-
do, foi destruída a velha ficção, a obso-
leta tjrilogia do paraíso, inferno e purga-
torio, com que aprouve aos depositários
dos ensinos.do Jesus illudir por dezenove
séculos o homem, e graças a ella sabe-
mos que esse mundo mvisivel, que 

"so6
tão falsas apparencias nos era apre-
sentado, nos envolve por todos os la-
dos e, longe de permanecer confinado em
logares circumscriptos, se acha ao ai-
cana) do primeiro appello que, pelo pen-
samento o polo coração, lhe dirigirmos.

Assim, uma estreita solidariedade se
estabelece entre os dois planos e, me-
diante as luzes com quo a nova doutrina
nos esclarece esses vastíssimos dominios,
sabemos também quo podemos agir con-
stantemente e de um modo benéfico sobre
a nossa atmosphera, pela emissão de
pensamentos bons que, attrahindo sobro
nós as boas influencias, nos permittirão
ao mesmo tempo estabelecer com mais
defesa c segurança as relações com os
seres quo a povoam.

E' toda uma revolução que se opera nos
costumes, no modo de encarar a outra
vida e comprehender os deveres que a
elía lios prendem. A morte perde o seu
aspecto aterrador, e as pompas fúnebres,
de que até aqui a revestiram, não tar-
darão a ser substituídas por hábitos de
muita mais simplicidade, analagos ao
acto e perfeitamente consèntaneos com
o espirito dos novos ensinos, que nol-a
apresentam como um simples incidente
na existência dos espíritos om via de
evolução.

Os seres caros que nos precederam ou
venham a nos preceder n'essa intermi-
na jornada, em que idênticas alterna-
tivas se repetem sem cessar, já não estão
excluídos do nosso affecto, fora do alcan-
co das nossas preces, a chorar e a gemer
num logar de supplicios, em sinistra
promiscuidade com outros condemnados.

O espaço infinito é o campo de sua

incessante actividade. Ahi haurem elles
novas energias e conhecimentos das leis
moraes, e, não raro, attrahidos pelo
nosso pensamento, estão ao nosso lado,
partilhando dos nossos affectuosos sen-
timentos o nos amparando nos desfalle-
cimentos da fé, sustentando a nossa co-
ragem no meio das vicissitudes desta
vida.

Graças a essas consoladoras revelações,
que os factos vêm constantemente de-
monstrar, uma solidariedade mais es-
treita se estabelece entre o mundo invisi-
vel e o mundo dos humanos. Os circules
do nosso affecto se dilatam e se esten-
dem a todos os seres que povoam a
nossa atmosphera, creando-nos para com
elles novos o fortes laços de dever, até
aqui despedaçados ou,pelo menos, afrou-
xados pelo preconceito que sobre elles pe-
sava como uma maldição. Assim ficamos
sabendo que, por meio de pensamentos
benevolos e por esse agente poderoso da
fé que se chama a prece, podemos, mais
do que isso, devemos agir constantemen-
te sobre os espíritos infelizes que tumul-
tüam em torno de nós o cujas condições
moraes está ao nosso alcance contribuir
para tornar melhores.

Urna outra conseqüência resulta d'este
ensino, e é que essa communhão mantida
continuamente com o mundo dos espiri-
tos nos dispensa d'essa formalidade de
um culto prestado uma vez no anno, o
que faria suppòr que, em todos os outros
dos trezentos e sessenta e cinco dias que
o compõem, esse dever era por nossa
par-le descurado. Não. Para nós, spiritas,
não vemos, a não ser nos hábitos da ro-
tina, onde está a necessidade de nos
mantermos fieis a e«a commemoração.

Não estranhem esta linguagem e, por-
ventura, o arrojo d'esta indisciplina, os
que nos tém visto, nestas mesmas co-
lumnas, consagrar piedosas referencias,
nos annos anteriores, á solemnidade que
amanhã a igreja e, com ella, achristan-
dade commemoram, pois que, como se
verifica pelo quo acabamos de dizer,
não se modificaram os nossos sentimen-
tos a respeito dos nossos irmãos do es-
paço, nem pode ser suspeitada de irreve-
rencia a suppressão que, a nosso ver, de-
vem os spiritas adoptar quanto á consa-
graçâo que lhes é feita annualmente. Mas,
uma vez que cumpramos, como ficou as-
signalado, o nosso dever quotidiano a
respeito dos impropriamente denomina-
dos mortos — e serão raros os spiritas
que assim já o não entendam e pratiquem—que necessidade hade imitar subservien-
temente os exóticos costumes e usanças
do catholicismo ? Sejamos, pois, coheren-
tos com a nossa própria crença e com as
praticas que ella nos impõe, e se até
aqui, por haver penetrado pouco, em
alguns logares, o verdadeiro espirito da
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Nova Revelação, nos permittimos pra-
ticas com esse espirito incompatíveis—e
é precisamente o nosso caso— tenhamos
a franqueza de o confessar e a lealdade
de corrigir o desvio, com o que nâo sò-
mente aproveitaremos nós mesmos, mas
ganhará a própria douLrina, assim man-
tida na integridade dos seus ensina-
mentos elovados.

E para que nâo se diga que fazemos,
revolucionários, obra de demolição pos-
soai, passamos a csteiar o nosso modo do
ver, quanto á conimemoraçáo de finados,
no que se acha consignado a tal respeito
na primeira das obras ftindamentaés do
nosso Mestre. Havia olle perguntado aos
espíritos que, como se sabe, dictaram os
notáveis ensinos contidos nesse livro,que
por isso traz propriamente o seu nome :
«O dia da commemoraçâo dos finados
tem alguma coisa de solemne para os es-
piritos ? Preparam-se elles para vir visi-
lar aqueiles que vão orar junto aos seus
despojes ?»

A essa pergunta deram o5 espíritos a
seguinte resposta : «Os espíritos açodem
ao appello do vosso pensamento, u'cssc
como em outro qualquer ti/u (1 »

Orasse analysarmos com espirito refle-
ctido este ensino, dictado com aquella
sobriedade de linguagem o aquella ele-
vação do vistas que attesfam immediata-
mente a sua origem, verificaremos (pie
n elle se acha consignado o verdadeiro
principio, a verdadeira doutrina, hábil-
mente firmada, por (pie nos devemos
reger na espécie.

Se os espíritos açodem ao appello do
nosso pensamento, nesse comi em outro
qualquer dia, é que o facto d'essa solem-
nidade, qualquer que svja a forma que
revista, lhes é perfeitamento indiílerente,
sobretudo quanto ao apparato de que se
usa rodeai-a. O que os attrai é o pou-
samenfo aílectuoso que lhes enviamos,
pouco lhes importando as exterioridades
do cerimonial. Se, pois, os spiritas pro-
curamos todos os dias, como é do nosso
dever, prestar a assistência moral do
nosso affecto, não somente aos entes que
nos foram caros neste mundo, mas á
multidão dos desconhecidos, que são por
igual nossos irmãos, enviando-lhes na
uneção da prece a expressão dos nossos
sentimentos do fraternidade para com
elles, a que titulo havemos de perpetuar
e introduzir nas praticas spiritas uma
cerimonia que se nâo compadece com o
espirito dos seus ensinos, ou que pelo me-
nos não se acha nelles sauc.donada >.

Meditem sobre isso os nossos confra-
des e estamos certos de que comnosco
convirào na necessidade de ir destacando
da nossa doutrina todas essas incrusta-
ções que, por inadvertoncia ou falta de
estudo dos seus princípios e leis funda-
mentaes, se lhe tèm vindo acerescontar,
sem outro pretexto alem do de constitui-
rem hábitos com os quaes não temos tido
a coragem de romper.

PiUTíCAS EXÓTICAS

A propósito do artigo que,sob esta epi-
graphe, publicámos na nossa ultima
edição, recebemos de um estudioso con-
frade as seguintes linhas, que aqui inse-
rimos com tanto maior satisfação, quan-

(1) O Livro dos Espíritos, parte IL, eap. Vi,
Gotnirièniorkçilo do- finadfoai bnneraés;,»

to significam ellas um esforço esclarecido
e bem orientado no sentido do apreciar o
nosso modo de ver quanto ao exotismo
das praticas que se vão tomerariamonto
permittindo alguns grupos spiritas, com
gravo perigo de dosvirtuamonto do cara-
cter espiritualistico da nossa doutrina.

Oxalá sigam outros o exemplo d'esse
estudioso, interessan lo-se pela discussão
o commeiitario dos assumptos aqui tra-
dos.

TVras aqui o seu escripto :
« Sr. Eedactor do Reformado)'.—

Paz em Jesus— Deparando, no numero
de 15 do outubro d'este anno, no vosso
brilhante jornal com o inspirado artigo
epigraphado «Praticas Exóticas», meu
espirito se encheu de goso, pois por olle,
na evocação da lembrança, passou essa
pliàlátigo de homens bem intencionados
que, partindo da sociedade «Deus Christo
e Caridade,» veiu dar todo o seu esforço
a esse órgão, prestigiado pelo seu longo
Urocinio de 1S annos e pelas luzes que
lhe tém trazido tão eminentes espíritos.

Patentes foram também ao meu espi-
rito os doutrinários artigos, cheios de
sabedoria e verdadeira orientação evan-
gelica, (pie encheram as columnas d'esse
intente batalhador, sahidos da penna
hábil o pura de Bezerra de Menezes,
cujo espirito ainda hoje projecta sobre
elle os seus raios luminosos.

Pois bem ; parece incrível, Sr. reda-
ctor que,ás portas do século XX, tão re-
trogados sejam os sectários de uma dou-
frina puramente espiritual, — aquelles
que se dizem modernos representantes do
Evangelho de Jesus, os depositários do
Consolador, que veiu ensinar todas as
coisas em espirito e verdade, aquelles
que. sabem que Jesus disse á .mulher sa-
maritana que tempo viria em que não se
adoraria Deus em Jerusalém ou em Ga-
lizy, mas em espirito, porque Deus é es-
pirito o em espirito quer ser adorado ;
quo um coração puro é o melhor tem-
pio onde se adora a Deus ; que sabem
também que o Divino Mestre nunca es-
tabelcceu praticas rituaes, e que o baptis-
mo estabelecido por João, denominado,

; por isso, o Baptista, era a saneçãp do
| christianisino, pois que, notai bem, o

j baptismo suecedia ápratica, isto é: aquel-
les que se convenciam das doutrinas vi-
riharri fazer os seus votos, sanecionar as
suas crenças submettendo-se ao ba-
p tismo.

O próprio Jesus quiz dar d'isto teste-'
munho, sanecionando as doutrinas do
Joâo,fazondo-s-3 por elle baptisar.

O próprio João diz, por Mathcus, cap.
III, vers. 11 : «Eu, na verdade, vos ba-

i ptiso em água, para vos trazer ápeni-
i Iene ia »

Está claro: não é a água que traz a pe-
: mtenciá. mas a doutrina de Jesus, do quo
| João foi o precursor.

Comprehendemos que Eça de Queiroz,
c-sse talento genial, diga na sua carta
dirigida a Guerra Junqueiro :

«Meu bom amigo, uma religião á que
se elimina o ritual desapparece ;—rpor-
que as religiões para os homens (cora ex-
cepção dos raros metaphysicos, moralis-
tas o myf ticos) não passam de um con-
juneto de ritos, atravez dos quaes cada
povo procura estabelecer uma communi-
cação intima com o seu Deus o obter
d'elle favores)). (O gripho é nosso).i

Comprehendemos, porque Eça de
Queiroz nunca leu os Evangelhos.

Conhece as religiões descriptas pela
historia, religiões materializadas de ac-
cordo com o atrazo dos seus sectários. •

Esses homens não conhecem o Evan-
gelho em espirito o verdade, que nos vem
dizer quo o culto é o amor, e que som
caridade não ha salvação; porque a lei é
amar a Dous sobre todas as coisas o ao
próximo como a si mesmo.

Eu vos pergunto : o que querom fazer
esses irmãos spiritas baptisando seus
filhos ?

Querem, porventura., lhes impor a
crença spirita '{

O que elles pretendem é chamar a pro-
tecção dos bons espíritos sobre seus in-
conscientes fllhinhos ?

Mas desconhecem o grande principio :
a cada um do accordo com suas obras.

Desconhecem a maior belleza do spiri-
tismo, o livro arbítrio, que dá o mérito
ou o demérito.

Meditai, irmãos, porque a vossa ros-
ponsabilidade é grande.

Muito se pedirá a quem muito se tiver
dado. —Assignante antigo.»

NOTICIAS
De estudioso confrade recebemos a se-

guinte communicAção :
ít Sr. presidente da Federação Spirita

Brazileira:—Para a narração abaixo pe-
ço-vos um pouco de espaço no vosso
jornal :

« A Sra. D. Adelia Sampaio Cam-
pagnac, moradora em Nitheroy, so-
nhou ha dois annos quo, tendo ido ao
cemitério de Maruhy visitar o túmulo do
marido, havia alli ficado presa, e que en-
tão se deitara junto ao túmulo e adorme-
cera, sò acordando no dia seguinte.

Muitos dias depois, seu pae, o Sr.Luiz
d'Almeida Sampaio, convidou-a a ir
visitar a sepultura de sua mulher, mão
de D. Adelia; ella acceitou o convite,
pois desejava, também fazer o mesmo á
sepultura do marido.

Partiram ambos, acompanhados de uma
creança de 5 annos de idade, e da Sra.
D. Elvira Sampaio Martins.

No caminho D. Adelia lembrou-se do
sonho epara elle chamou a attenção do
pae.

Depois do fazerem as visitas ás sepul-
turas, quando quizeram sahir, encontra-
ram o portão fechado.

Todos ficaram assustados, pois sendo
já tarde, julgaram que seriam obrigados
a passar toda a noite no cemitério; a
creança chorava muito.

Depois de repetidos gritos, uma fami-
lia, que residia um pouco distante do
cemitério, aproximou-se e, sabendo do
oceorrido, mandou um portador á pressa
a uma taverna onde costumava estar o
chefe dos coveiros, de nome Soares, ac-
tualmentc na Europa.

Este homem, que ia partir n'aquella
occasião para a capital, foi buscar as
chaves do cemitério, abriu o portão e
libertou a familia. — Oscar tfArgon-
nel.»

Declaramos que o quo narra o Sr. Os-
- car d'Argonnel passou-se comnosco e é

a expressão da verdade.
Adelia Sampaio Campagnac.
Luiz de Almeida Sampaio.
Elvira Sampaio Marüns.

DIA DE FINADOS
Esteiados nos motivos expostos no

nosso editorial de hoje, deixamos de pu-
blicar o presente numero do Reforma-
dor sob a data de li de novembro, segun-
do costumávamos ha poucos annos, obe-
decendo ao conceito geral sobre essa con-
sagração, e com idêntico fundamento não
realizará a Federação Spirita Brazileira

a sessão annual commemorativa dos des-
incarnadòs, limitando-so, em sua sessão
do amanhã, sexta-feira, á prece habitual
por todos osses irmãos da vida espiritual.

E' nosdo intuito, no alludido editorial,
firmar sobro o assumpto a doutrina quo
nos parece verdadeira. Como.entretanlo,
estas columnas são francas á elucidação
de todas as questões doutrinárias do spi-
ritismo, ocioso nos parece franquear o
debate aos competentes o estudiosos que
o queiram ferir.

O Dr. Paul «iibier, o notável spirita
o fundador de Instituto Pasteur de New-
York, levo o presentimeato do sou pro-ximo fim, recentemente oceorrido, como
sabem os leitoros, em conseqüência de
um accidente.

Havia doze dias soflria elle do um
lumbago, e na primeira noite em que
poude conciliar o somno, depois de lon-
gas vigílias, sonhou que se achava sò-
sinho om uma carruagem e que era
lançado fora o morria.

No dia seguinte pola manhã referiu o
sonho á sua esposa, que ficou muito as-
sustada. Elle, porem, riu-se do seu so-
bresalto. No mesmo dia sahiu om carrua-
gom, nao sósinho, mas em companhia de
sua sogra.

A conseqüência é a que os loitores já
conhecem pela noticia que aqui mesmo
recentemente demos. Os cavallos se es-
pautaram, tomando o freio nos dentes, e
oDr. Gibier foi lançado fora e morto

•

Noticia o Philosophical Journal, o o
facto foi pelo La Lumière reproduzido
sob a epigraphe «Caso de premonição da
Sra. Percival,» que o marido d'essa Sra.,
Sr. Arthur Percival, trabalhando n'um -
andaime, em Philadelphia, cahiu e. no

I momento em que era transportado para
o hospital de Santa Maria, exhalou o ul-
timo suspiro.

Na noite procedent-í a Sra. Percival
havia sonhado que seu marido cahiado
alto de uma ponte efallecia. Ella pas-
sava precisamente não longe do logar em
que trabalhava seu marido, alguns mi-
mitos antes do accidente, e sentiu-se at-
trahida para lá. Chegou justamente a
tempo de ver seu marido conduzido em
maça para o hospital. Acompanhou a
maça á distancia o, ao chegar áquelle
sitio, cahiu desfallecida. Quando voltou a
si, communicaram-lhe a noticia da morte
de seu marido.

PUBLICAÇÕES
Fomos obsequiados com um exemplar

dos « Estatutos e Regulamento Inter-
no da Sociedade Spirita Amor o Ca-
ridade», da cidade de Campinas, Es-
tado de S. Paulo, e da rápida leitura quefizemos d'esse documento,e pela soguran-
ça de vistas e esclarecido critério com
que vemos alli traçados os deveres funda-
mentaes dos associados e as normas ge-raes da associação que se propõe regular,
nos ficou a salutar impressão de esta-
rem bem confiados os destinos d'aquella
agremiação de trabalhadores da seara
bemdita, que se chama o spiritismo.

Gratos pela ofterta do folheto que con-
tem os estatutos em questão, ocioso é
acerescentar que pela prosperidade e
longa existência da Sociedade Spirita
Amor e Caridade fazemos cordialissirrioi
votos.

A propósito do alphabeto do planeta
Marte, de que o Sr. Flournoy trata no
seu livro Das índias ao planeta Marte,
o a que tivemos occasião de alludir aqui,
escroveu Alfredo Erny os seguintes in-
teressantes conceitos :

«Isso não mo admirou, porque tive
occasião de ver o alphabeto do* habitan-
tes de Mercúrio, obtido pelos brahmas,
graças ao seu processo psychico, que
consiste no seguinte : a muitas cidades da
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tíndia enviavam elles yoguis, ou adeptos
habituados a operar com facilidado o des-
prendimento do seu corpo astral ; os
brahmas determinam a cada um d'esses
yoguis que se transporte a tal ou tal pia-neta (como, por exemplo, Mercúrio) e
que ahi faça taes ou taes observações,
que elles confrontam entre si e lhes for-
necom assim uma solida base.

«Graças a documentos brahmanicos,
accroscentu Erny, ó quo eu pudo var ai-
phabotos lunaresfalphabotos dos habitan-
tes da lua), planeta que, ao contrario do
que dizem os sábios, é perfeitamente lia-
bitado, mas do lado que jamais está vol-
tado para a terra. Sabe-se quo a lua nào
nos mostra invariavelmente senão um
lado da sua espliericidacle ; por isso nào
se podem fazer observações astronômicas
senão desse lado, emquantó que o outro,
^««•eseapa ao «Jlmr iiumano, pode eer
visto o examinado pelo olhar psychico dos
yoguis.»

Institutos psychicos
Como prova do intorosso que vão des-

pertando nas espheras scientificas os es-
tudos psychologicos, a que a doutrina
spirita veiu imprimir um noro e vigo-
roso impulso, temos a satisfação de as-
signnlar n'estas columnas que, om Paris,
acabam de ser fundadas duas associações
destinadas a aprofundar esses estudes.

E' a primeira o Instituto Psychologico
Internacional quo, segundo Ea Revue
Spi?'ite, ondo encontramos osta noticia,
« já conta entre os seus membros os
raaiores sábios da Allemanha, Ingla-
terra, America, França, Itália, Rússia e
Suissa.»

O comitê executivo provisório ficou
assim constituído : Dr. Pierre Janet,
profossor na Sorbonna, Cóllegio do Fran-
ça, Salpótrícre ; Murray, de Londres ;
Dr. Richet, membro da Academia do
Medicina e professor da Faculdado de
Medicina. Alem d'osses, fazem parte do
(icomitédo patronage» os Srs. Aksakof,
Dr. Baraduc, Dr. Bernheim, príncipe
Rolando Bonaparte, William Crookes,
capitão Sadi Carnot, Camillo Flamma-
rion, Dr. Dariex, Flournoy, Dr. Héri-
court, professor G. Hoffmann, Dr. Lié-
bault, Liégeois, Dr. Olivor Lodge, Dr.
Lombroso, Maxwell, magistrado, prof.
Moutonnicr, Myers, presidente da Socie-
dade de Investigações Psychicas do Lon
dros, o príncipe Henrique do Orleans,
Edmundo Perrior, membro da Academia

FOLHETIM (60)

CmiHRO E
POU

•OJt
Segunda Pautb

XIX
Elisa, recebendo a notificação do Banco

do Brazil, para dispor de um conto de
reis mensaes, por tempo indeterminado,
foi tão surprehendida como Júlio e, como
elle, queimou o cérebro, cogitando donde lhe
viria aquella fortuna, que o era, nas duras
condições em que se achava.

O banco não lhe poude dizer senão que
recebera a ordem da Inglaterra, o que des-
fez sua primeira suspeita de ser aquillo
obra de seu amante, que nunca íòra aquelle
paiz.

Conversando com o pae, suggenu este a
hypothese de ser Martim o autor do que
elle c'%}ou esmola; mas, tal ioi a repulsão
que manifestou a moça à semelhante hy
pothese que o velho Muniz não insistiu,
antes concordou em ser impossivel que, tão
offendido, Martim fizesse tão grande gene-
rosidade. .

— E se eu soubesse que vinha d elle,
disse Elisa, não tocaria em tal dinheiro.

 Não sei se tens razão, minha filha,
pois que, em tua consciência, tu és a cul-
pada,— e quem tem culpa não pode ter as-
somos de orgulho. Podias repelhr as gene-
rosidades do nobre doutor Martim, se tivesse
elle sido o offensor.

i- Está bom, papae, deixemos isto e não
evoquemos um pasaadò que só me inspira
ledio. %

das Sciencias o director do Museu, Th.
Ribot, mombro da Academia, professorno cóllegio de França, coronel do Rochas,
Van der Naillori, profossor em S. Fran-
cisco (Estados Unidos do Norie), e o Dr.
Yung, profossor do zoologia na Universi-
dade do Genebra.

A sede social provisória se acha instai-
lada á rua de .'Université n. 19.

^ A outra associação é o Instituto de
Sciencias Psychicas, cuja sede é actual-
monte na residência do seu secretario,
Sr. Emílio Legrand, 14 rua d'Amstcr-
dam —Paris, sondo o seguinte o seu co-
mité director: Dr. Bécourt,Dr. Bértrand-
Loze, Bonardot, Bloume, Brieu, Dr. Ca-
taliotti, Dr. Cliazarin, Cote, Delanhe,
Dr. Duzart, Dr. Ferroul, general Fix,
Hugo d'Alési, Dr. Le Blaye, G. Le Brun'
deRabot, Dr. E. Legrand, Marc Le-
grand, Dr. Moutin e barão de Vatteville.

« Os leitores poderão constatar com a
maior satisfação, termina a revista men-
cionada, que o spiritismo entra comple-
tamente na sonda seientiflea, como pre-vira o mestre Allan Kardec. Fazemos
votos por que os trabalhos d'essas duas
sociedades produzam os resultados deso-
javeis.»

Como vão longe os tempos do desprezo
e do ridículo! —acerescentaromos nós.

COLLABORAÇÃO
Ooaa.-ti*a. a. Cliiaaa.

E' formidável a propaganda dos jor-
naes da Europa, feita ultimamente para
despertar sentimentos de ódio o de viu-
gança contra os chinezes, procurando
oceultar sob o pretexto irrisório da bar-
baria desse povo, que não so quer deixar
expoliar pelos civilizados do Occidonte,
o motivo real que os conduz, quo vem a
ser o do achar um escoadouro aos pro-
duetos da sua industria, de que a China
ainda nào sentiu necessidade.

Os chinezes nào podiam contemplar
sem dôr a importação immoralissima do
ópio, com que uma poderosa nação da
Europa, sem um protesto de alguma ou-
tra, vai envenenando a população do paiz,
nem as intrigas e meios violentos que
estão empregando esses estrangeiros para
so assounorearem dos seus melhores por-
tos. Era de prever essa lueta; e se são
censuráveis as atrocidades praticadas
pelo populacho chinez, que são com cores
carregadas descriptas nos jornaes iiue-
ressados de seus inimigos, nós estamos

N'isso tens razão, Elisa, porque real-
mente é lugubre esse passado ; mas a ti,
a ti somente a responsabilidade.

A moça guardou silencio e, silenciosa,
abaixou a cabeça.

Teria falado a consciência ? Teria entrado
n'aquella alma o arrependimento ? Teria,
emfim, soado a hora da -regeneração ?

Depois ue longo scismar, ergueu a fronte
aljofarada de suor e exclamou:

Sim ; fui uma louca e sou uma perci-
da. Oh 1 cemo deve ser feliz a bella esposa
de Júlio, levando a seu amado um coração
cheio de puro amor e uma alma incapaz de
esquecer os deveres da honra, que é o
palladium da mulher e a fonte de suas mais
santas alegrias ! Yáyá tem nas faces de
neve a côr do pejo que é o symbolo da
pureza d'alma, e de seus olhos, que re-
flectem o azul do céo, irradia, serena como
a da lua em límpida atmosphera, a luz de
uma consciência casta e santa como o sor-
rir de uma creancinha. Oh! porque não
fui eu assim ?

E vibrando feroz olhar para o pobre ve-
lho, que vergava ao peso de suas misérias,
exclamou:

Eu não fui, eu não sou assim, senão
porque o Sr. nunca teve a energia precisa
para conter os meus desvarios 1

Ainda em cima tu me aceusas ? !
Com toda a razão, Sr.; porque os pães

recebem os filhos em deposito, para guial-os
pelo caminho recto, arrancando-lhes as más
disposições, e inoculando-lhes os princi-
pios do bem. Os pães assumem a respon-
sabilidade de toda a herva damninha que
vingar no coração dos filhos, se não empre-
garem seus esforços em arrancal-as ao
germinar. O Sr., meu pae, em vez d'isto,
regava, regava sempre, todas as minhas dis-
posições ruins, fazendo-me todas as von-
tades, as mais insensatas, por não me con-
trariar ; e, quando viu os fruetos de sua
obra, que foi a minha perdição, ainda teve
a fraqueza de esquecei a mulher perdida,

na completa ignorância do que por lá
e^tão fazendo aquelles que, deixando de
adherir á tão humanitária idéa do czar
da Rússia, discutida na conferência ds
Hava, e quasi no começo do século XX,
contra as normas da justiça e do direito
das gentes, fizeram uso na guerra da
África das celebres balas dumdurn.

Dizem os invasores da China que que-rem civilizal-ae moralizai-a, nella pro-
pagando os princípios da sua religião,
díessa religião que de enristã só tem o
nome c que não possue a força precisa
paia contel-os em seus desregramentos,
para supplantar a sua exagerada ambi-
Ção de poderio. Isto e'simplesmente ir-
rjsorió.

A China q uma nação eminentemente
lettrada ; é, como disse o embaixador
chinez nos Estados unidos, Anson Bur-
lingame, o paiz das bibliothecas e das
escolas. A instrucção é alli muito espa-
lhada, e grande maioria da população,mesmo mas classes menos favorecidas
da fortuna, tem conhecimentos, até certo
grau, da leitura, da escripta, da íríth-
metica o de escolhidas passagens de seus
autores clássicos. A instrucção se divide
em tres classes, na primeira das quaesse trata de desenvolver o sentimento da
creança com o estudo do bello, na se-
gunda a sua intelligencia com o estudo
das lettras, o só na terceira ellas vão fa-
zer o curso superior da carreira á que so
destinam.

Ua nesse paiz escolas publicas, ondo
os meninos de todas as classes recebem a i
instrucção em commum ; o em algumas
províncias lambem as ha para meninas,
dirigidas por professoras.

Na China'a religião é livre.
Seus grandes mestres, Lautseus, Con-

fucius e outros são antes moralistas quoreligionistas. Milhares dos homens mais
doutos do paiz são pantheistas, o muitos
dos seus ensinos são tão transcendentes
como os do Emerson. Elles acreditam -em
Tão, a unidade absoluta, manifestando-se
como uma dualidade nas forças positivas
e negativas do Universo.

.Ha no paiz um grande numero de sys-
temas moraes ou religiosos ; mas todos
esses religionistas (xercem freqüento-
mente nos mesmos templos os actos do
suas religiões, dando assim uma nobre e
elevada lição de tolerância áqüelles que
hoje os pretendem moralizar.

Vejamos agora quem impediu quo na
China preponderassem hoje, pelo monos
em muitos dos seus pontos capelães, os
ensinos trazidos ao mundo por Jesus.

para só lembrar-se da filha amada. Isto não
é amor, Sr , isto é perversidade ; porque o
amor expõe o filho ao ferro em braza, parasalvar-lhè a vida, e perverso é quem', para
poupar desgostos ou mesmo dores, deixa
o filho correr pelos caminhos da morte.
Eu estou morta, porque perdi a vida da
mulher, que é a sua honra. Eu seria hoje
qual Yáyá, se o Sr., para não me causar
desgostos, não me tivesse, perversamente,
deixado correr por aquiles caminhos.

Então, Elisa, eu é que sou causa de te-
res repellido teu nobre maridj c de teres te
entregado a um peralta, sem eira nem bei-
ra?!

Não direi causa ; porque a verdadeira
causa foi, e é sempre em taes casos, a per-versão moral do espirito, filha de um atrazo
original, mas, sim, responsável, porque viu
a arvoresinha crescer torta, e não procu-rou indireital-a.

Tens razão, minha filha; a educação c
apparelho orthopedico, (pie corrige os de-
feitôe orgânicos da natureza. — Eu devia
ter sido vigilante em reprimir, desde tua in-
fancia, todas as manifestações de tuas más
disposições naturaes ; mas, longe de o fa-
zer, insufllei aquellas disposições. Tens ra-
zão ; mas é que só agora comprehendo queos filhos nos são por Deus confiados, para
os guiarmos, — para os corrigirmos, para
os vigiarmos. Seguiste o rumo da tua na-
tureza pervertida, e eu deixei-te correr li-
vremente — e faltei-te com a educação re-
paradora. Fiz atua desgraça, a minha ea
de um nobre moço, que seria um orna-
mento da nossa sociedade, se não nos co-
nhecesse.

—• Não fale n'isto, exclamou a moça, que
essa recordação me esmaga e me faz ter j
horror de mim mesma. A sociedade me
despreza e eu reconheço que sobra-lhe ra-
zão. Não é a esposa infiel que mais lhe
deve causar repulsão, é a mulher que aban-
donou \im homem do talento e da honora-
b ilida de de Martim, por outro que se con-
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Na primeira metade do século quoestá a findar nasceu nas visinhanças dvi
Cantãoum menino, dotado de oxtraonn
nário poder de clarividencia e do um
gênio demasiado excêntrico, que recebeu
o nome de Hung-sew-tsiven. Tendo sido
mal suecedido em um de seus exames,
quando joven, elle foi accommettido de
grave enfermidade, ao rostabehcer-se da
qual estava com as faculdades mediumni-
cas muito desenvolvidas * era um inspi-
rado e dizia estar limpo das impurezas
de sua vida e ter entrado em communi-
cação com um alto personagem espiri-
tual, que lhe mandara pregar a abolição
da escravidão, a destruição dos Ídolos, o
derramamento da instrucção e a huma-
nizaçào do tratamento que os soldados
costumavam dar aos prisioneiros.

Um dia cahiu-lhe nas mãos um exem-
plar do Evangelho, e ao lel-o disse
logo :

— For elle ; foi Jesus quem me falou.
A sua propaganda foi fazendo prosely-

tos, graças aos phenómenos mediumni-
cos que se manifestavam no seio da assis-
teneia, onde uns cabiam em transe
somnambulico e tinham visões, outros
falavam linguas estranhas, o outros fa-
ziam revelações e prophetizavam.

Grande numero de lettrados e homens
importantes adhériu á propaganda, e
o movimento tomou o caracter de uma
formidável revolução contra a dynastia
reinante, que queriam transformar em
um governo constitucional.

Foi o norte-americano John Ward
quem, disciplinando as tropas imperiaes,
infligiu algumas derrotas aos rebeldes,
sem com tudo conseguir suíiòcar o movi-
mento, que cada vez mais se alastrou
pelo paiz. E1 a celebre revolta dos Tai-
pings que fez correr rios de sangue, de-
vastou os campos o arruinou um sem nu-
mero de cidades e villas.

N'esse tempo os inglezes e francezes
incitavam á revolta e a protegiam,e tal-
vez tivessem concorrido para modificar
as idéas de Hung, que então pretendeufazer-se imperador.

Em sérios-muros, o imperador chamou--,
em seu auxilio os estrangeiros'acenando-
lhes com a promessa de concessões de
novos portos aos seus navios ; e os in-
glezes e os francezes adoptaram o seu
partido, concorrendo para abafar-se a
grande revolução. Hung suicidou-se, e
innumcros partidários seus, càliidos em
poder dos vencedores, foram executados,
sem que os tão civilizados europeus teu-
tassem impedir, por parte dos seus allia-

funde na massa immensa dos tolos e desla-
vados. Ah 1 se a sociedade me despreza,
quanto mais o que ioi offendido em suàhonra e na amor que o ligou á vil mun-dana !

Um silencio de túmulo seguiu-se á trocade palavras entre o pae e a filha.
O correio veiu despertal-os d'aquelle le-thargo.

Quem se lembra ainda de nós ? disseo velho, tomando a carta. Não é para mim,acerescentou, é para ti; toma-a.
Elisa abriu a carta com repugnância,

porque julgou que era de Carlos Teixeira;correndo, porem, a vista á assignatura, quasidesfalleceu.
E' de Martim. exclamou quasi em de-lirio, que se transmittiu ao velho.

A carta dizia:
«Nunca mais terá o desgosto de me ver,

porque nunca mais procurarei a mulher
epie envenenou todas as fontes de minha,
felicidade.

«Apezar, porem, de tudo, não lhe desejo
mal, c pelo contrario, embora tenha conse-
guido varrer de meu peito o amor que lhoconsagrei, não consentirei jamais que soi-fra miséria, conseqüência do descalabro porque passou o caro amigo commendador Mu-niz.

«Só deixarei de amparal-a, se recusar osrecursos que lhe offereço para que viva ho-nestamente, ou, se voltar á vida livre, quefelizmente repudiou.
«Det-das as grandezas que sonhei paracollocal-a na mais invejável condição social,é a minguada pensão, que receberá, portoda a sua vida, do Banco do Brazil, o queme é permittido offcreccr-lhe.
«Não é por amor que o faço, mas por-que não quero que arraste andiajo a queligou seu nome ao do Dr. Martim...
Elisa cahiu, em

pae.

¦¦¦:ã

Ay

.' ¦ !'•;

deliquiòj nos braços do

Continua )



gpaa*PWm?g£V£« ¦vpiwC^jgf:«
ys-y •; Ifli ."

REFORMADOR 19ÜO Novembro 1
™«^gasn)BffTíF°mg°Bgm*l*^lim^g

nos, i'ss-«s atrocidades selvagens, contra
as quaes sé revoltam bojo .

Apezar de tudo, porem, os novos prin-
çipios não morreram e esperam o mo-
mento òppòrtunp para se manifestar.

Quem, pois, tem a responsabilidade de
não estarem hoje abertamente propaga-
dos na China os princípios do christianis-
mo puro ? Os próprios que hoje preten-
dem moralizar e civilizar o paiz com os
anachronicos ensinos du calliolicisnío e
do protestantismo.

FREQ.

cutor do mestre do povo, do santo deícn-
sor do céo, por aquelle que figura na bis-
toria com o nome de Poncio Pilatos, gó-
vornadór da Judéa».

OÍQÜÂlfl|ÍlBil|
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas, assistidos pelos
apóstolos.

COMMUNICAÇÕES
Mediumnidadè automática

A seguinte communicação foi recebida,
nos Estados Unidos, por uma filha do
prof: Iliddle :

«Eu sou Poncio Pilatos, outr'ora go-
vernador romano da Judéa, cujo nume
vivo, ha dezoito séculos, consignado nas

paginas da historia terrena, principal-
mente na bíblica, como um condemnado
som remissão...

Quem franqueou-me as portas da. pri-
são? perguntais vós. Eu oro ; já sabeis
que a quem pede é concedido, e pelo
amor do Christo eu espero que nunca
sintais o ãguilhaò torturante da duvida.

Minha vida está hoje purificada o já
me posso levantar. Morri na ferra, quan-
do minha alma résuscitoü sem motivos
de me vangloriar. No reinado de Hero-
des eu tinha sido quasi um rei e um do-
minado pela força do mal.

Ainda mais, ou brandia com um senti-
mento de vingança a espada da justiça ;
e ensinei a matar o seu defensor, o pri-
mogçnito do Deus. Seguia no meugover-
no, mas não conhecia o verdadeiro
Deus.

Possa o céo, pelo qual morreu o Chris-
to, vez alguma não se vos apagar da me-
moria, o não permittir que em vós so
oblitere a disfineção que existe entre um
demônio e um filho do céo.

Seja sempre o Senhor louvado nos tri-
bunaes terrenos, como o é por tudo o (pie
Elle creou nos céos, onde milhões de
creaturas cantam hosannas a Deus nas
alturas e paz sobre a terra aos homons
do boa vontade.

Jesus era bello, nascido para uma mis-
são de amor, e santiíicado pelas mais pu-
ras iníluencias ; escolhido por Deus o em
vista do seu próprio pedido, elle desceu
ao seio d'esta pobre e corrompida numa-
nidade.

Notai: jamais eu me esquecerei da mi-
nha vida terrena...Hoje me acho immer-
so em um santo amor, na posse de gra-
ças que me cercam por todos os lados ;
todos me protegem ; concedem-me a sa-
tisfação de todos os meus desejos ; pro-
curo purificar-me e sou completamente
livre. Todos os bens e ternura me vém de
Deus e de seu Pilho, que eu trespassei
com a espada da dòr e da agonia.

Poderá, mortal algum formar um juizo
do que foi depois d'isso a minha existen-
cia ? Poderá algcun espirito amigo pin-
tar-vos as minhas passadas agonias ?
Não, nunca ! Nenhum mortal ou poten-
cia espiritual poderá aquilatar o castigo
do remorso, ou a humilhação espiritual
soífridos pelo infame e mortificado exe-

Evangollios segundo Mui icíis, Marcos c Lucas
R El rNlI) OS E POSTOS EM CONCORDÂNCIA

'<17 d espirita <ptr. vivijica ; a
carne de nada servi' :

tis palavra!) que vo.s «ligo sh«>
espirito e rida.-n
(João, vi, v. ii4).

«A lettra mutu, e o espirito vi-
vifica.»

(Puulo, 2* epístola aos Corinthios, c. III v 6.

Matheus, IV, v. 7-11—Marcos,
I, v. 12-13—Lucas,"".IV; v. í-i!)

(Continuação)
« Fácil nos ó fazer-vos comprehender

a vida e a nutrição d'esse corpo : nào
vedes, 110 reino animal, insectos consti-
tuidos de tal sorte (pie os seus órgãos se
contentam, para a alimentação dó corpo,
com o ar puro que os cerca, co 1.1 mate-
rias, inapreciayois para vós, que con-
tem o orvalho eahiudo gotta a gotta su-
bro as folhas que o.s rodeiam, das quaes
nao bebem, mas aspiram as emanações ?»

«Tal e o organismo do espirito che-
gado ao ponto em que é revestido do in-
volucro que revestiu Jesus; porque, tam-
bem o dissemos, osso corpo, de natureza
perispiritica, era, em relação a elle, um
corpo tão grosseiro quanto era possivel
ei sua natureza espiritual'revestir.»

11 Nessa incarnação, ou incorporação,
a absorpção se opera pelos poros como
pela aspiração; o ser inteiro se nutre das
substancias subtis que o envolvem, o pe-
netram e provêem ao seu sustento.»

« Pouco a pouco também lá chegareis:
estudareis primeiro indivíduos, pheno-
menaes no vosso ponto de vista, con-
tentando-so com uma tão fraca parte de
alimento quo parecerá impossível que
possam existir; — outros qne a água só-
mente ou algum outro liquido iusipido
sustentará, -outros finalmente que, con-
tra toda a. regra ordinária, não terão ne-
cessidade de nenhuma alimentação; esses
phonemonos, ao principio incompletos,
revestirão o aspecto de uma 1 íolestia.»

d A sciencia humana encarniçar-sc-ha
após elles, estudará, experimentará e
refirar-se-há sem ter a decifração do
enigma; DEPOIS os casos se multiplicarão;
acabar-se-ha por admittir que certas
combinações de natureza podem viver
fora das leis orgânicas admittidas; -i)R-
pois emfim cumprirá reconhecer que as
excepções invadem a ponto de constitui-
rern regra ; — propagai o magnetismo,
predispondo as gerações vindouras para
a emancipação do espirito; alliviai a ma-
teria, purificai o sangue, carregando-o
de fluidos, e auxiliareis a libertação do
espirito, a sua victoria sobre a matéria.»

«' Acabamos de vos dizer : pouco a
pouco lã chegareis ; na humanidade
ordinária, esse estado que é, para vós,
um phenomeno, não pode durar.»

ii Somente certos casos morbidos,quan-
to ao presente, podem oílerccer tfisso
exemplos, que são desses primeiros en-
saios da natureza que precedem sempre
as crises de transformação geral.»

« Os casos que se tèm apresentado são,
lendo cm consideração a vossa posieção
atmospherica e os vossos orgüos, cá-
sos mórbidos ou considerados como taes,
porque, fora das regras admittidas o no-
cossarias para as funcçòes do corpo, os
indivíduos que se ensaiam para essa
existência não têm os elementos comple-
tos para a conseguir e porque a alimenta-
ção pelo ar ambiente é ainda insufficien-
te á grosseria do organismo que se esgota
num tempo dado, pelos esforços que são
necessários, para a absorpção e aassimi-
lação d'esses fluidos. »

«Esses casos se tèm já apresentado de
longe era longe ; multiplicar-se-Mo pou-

co a pouco até ao momento om que, teu-
do- so os espíritos, quo povoara o vosso
planeta, assaz elevado para se libertar
das necessidades materiaes, enconirar-so-
hão era maioria ; então os incarnados
materiaes serão classificados entre os
inferiores, até que se tenham, também
elles, libertado dessas necessidades; mas
o progresso não se realizará senão lenta-
mente como toda a transformação ; o o
vosso planeta, submeftido á mesma lei
de progressão, mudará os seus princípios
alimentaros ; os elementos nutritivos raa-
toriaos tornar-se-hào cada vez mais ra-
ros ; o abuso que faz o homem de tudo
quanto toca, destruirá os animaes,as piau-
tas alimentaros,as arvores,as próprias lló
res; privado, pouco a pouco, dos recursos
materiaes que a terra lhe fornece, o ho-
mem procurará na sciencia um remédio
para essas privações ; croar-so-ha uma
alimentação factícia, produeto de combi-
nações chimicas ; extrahirá dos fluidos
que o envolvem aspartes materiaes assi-
miíãveis ao sou organismo, como extra-
hiü o calor da madeira; a luz do carvão,
a força do ar; estudará o modo de viver
desprovido de alimentação material ; e
as gerações, se suecodendo, trarão pro-
gressivãmente organismos mais purifica-
dos, cada vez menos mátoriaesj cada vez
mais íluidicos, que vos conduzirão aos
tempos que vos auuuuciaiuus.

«Não esqueçais que a temperança, a
castidade, a pureza dos pães influem so-
bro o organismo dos filhos, não somente
attrahindo espíritos mais elevados, mas
fornecendo-lhes um instrumento corporal
mais purificado e mais manejavel.»

«Nada é capricho nem acaso na obra
do progresso e de Transformação ; os es-
piritos que se incarnam assim, e são in-
dividuos pheiiomenaes no vosso ponto
de vista, são espirites mais 011 menos
elevados que tèm por missão servir de
chamariz á sciencia,despertar a atteução
sobre certas questões o fornecer os ma-
teriaes necessários ás construcções fu-
turas.—Nós vol-o dizemos, terminando
sobre este ponto: Será fácil dar-se conta
da transformação que deve ter logar
quanto á matéria exterior: tompo virá
cm que, tornando-so cada \ ez mais rara
a alimentação material (o ella começa já
ase tornar diflicil), o homem será obri-
gado a mudar de substancias nutriti-
ras, a chamar em seu auxilio a arte, a
chimica, para sustentar os seus órgãos
sem se soecorrer das mesmas substan-
cias.»

«Essas preparações, posto que obtondo
um resultado como alimentação factícia,
trarão primeiro um desvio da econo-
mia, animal,—moléstias, minoramontos
do organismo ; depois, suecedendo-se as
gerações,os órgãos lesados nos paosrepro-
duzir-se-hão, pouco a pouco, nos filhos
com modificações, apropriando-os ao
novo regimen da humanidade ; depois
também esses órgãos, tornados mais sen-
sivois, apropriar-so-háo mais facilimmto
ás partos nutritivas que encerra a vossa
atmosphera ; depois finalmente os cata-
clysmos inevitáveis no vosso planeta, e
que devem trazer a sua reconstituição
physica, auxiliarão o desenvolvimento
d'essas novas aptidões gástricas.»

(Continua).

ESTUDO 1)0 SPMITISMO
Aos que desejem.se iniciar no conheci-

mento da doutrina spirita, que cada dia
mais se afnnna, por um lado, uma sciencia
experimental, graças á constatação inces-
sante dos phenomenos (pie attestam as re-
lações constantes entre o mundo visivel e o
invisivel, e das leis a que estão submetti-
dos,e, por outro lado, uma philosophia ba-
seada sobre as leis moraes contidas nos
Evangelhos de Jesus, julgamos dever re-
commendar, antes de toda experimentação,
a leitura das obras que indicamos em se-
guida e nas quaes podem todos os que se
interessem por taes investigações adquirir
os conhecimentos necessários para bem
observar os factos e d'elles tirar as mais se-
guras deducçòes.

Do mesmo modo que em todas as scien-
cias exactas, o conhecimento prévio das
theorias, qne a pratica vem suecessiva-
mente sanecionav, se impõe aos que abor-

dam taes estudo-;, assim também quanto ao
spiritismo. que é a mais complexa e a mais
transcendente das sciencias, pois que abran-
gc todos os outros ramos das sciencias hu-
manas, um prévio estudo the rico se im-
põe, como o meio mais separo e mais pra-tico de attingir resultados satisfactorios,
evitando ao mesmo tempo os perigos d'uma
experimentação imprudente ou mal orien-
tadá.

Como sciencia expenmental, o spiritismo
é a única que oiferece uma solução integral
a tod s os problemas da vida e do univer-
so ; com « philosophia baseada sobre a mo-
ral puríssima do Christo, éo mais poderoso
elemento de regeneração social e indivi-
dual, qne, tanto se faz necessária n'estes
desastrosos tempos de inaterialismo e de in-
differença.

Aos que, pois. ainda são susceptíveis de
um movimento de reacção contra esse sur-
do mal estar, e aos que de bua vontade de-
sejam se aproximar de Deus pelo entendi-
mento e pelo c ração, votando-se ao es-
tudo das eternas verdades, tantas vezes
reveladas ao mundo, julgamos dever
aconselhara leitura das srguintes obras,
na ordem em que vão collocadas :

O Que 1:' o Spiritismo e Noç«ais klemen-
tarbs no Spiritismo, por Allan Kardec ;

O Livro n >s Kspiritos, idem, idem.
O Livro nos Médiuns, ide n, idem.
O EVANGELHO SEGUNDO O SpIRITISM , idCKLj

idem.
O ( .ko k o Iju-ERNO. i Jem, idem.
A Gênese, idcm, idem.
Obras 1'osthcmas, idem idem.
Além dVssas obras, propriamente ditas

fundamentaes, uma extensa collecção de
varias outras, visando o mesmo objectivo
de explorações d'esses incalculáveis domi-
nios que se desdobram para além do mundo
visivel, tèm vindo á luz, fornecendo os
mais valios >s elementos, subsidiários uns
e complementares outros, para taes invés-
tigações. Entre essas indicaremos ainda
a>s estudiosos de boa vontade as se-
guintes :

Depois da morte e O porque da vioa, por
Léon Denis.

Estudos philosophicos, de Max.
Factos spiritás, observados por Cr * kes

e outros sábios.
Urania por Camillo Flammarion.
A Evolução animica,por Gabriel Delanne.
Roma e o Evangelho, por D. José Amigo

y Pellicer.

Todos esses livros se acham á venda,
nesta capital, na livraria da Federação
Spirita Brarileira, á rua do Rosário n. 141,
sobrado.

LIVROS SPIRITÁS
Vendem-se nn livniria da Federação Spirita

lirazileira/Á rua do Rosário, 11. 141. sobrado :
O livro dos espíritos, por 

"Allan 
Kar-

dec, encad. (peso (500 grams.)  58000
O livro DOS médiuns, por Allan Kar-

dec, encud. (000 grams.)  58000
O Evangelho segundo o Spiritismo,

por Allan Kardec, encadernado ((500
. grams.).".  58000

O Céo e o Inferno, por Allan Kardec,
encadernado ((500 grams.)  58000

A GÊNESE, por Allan. Kardec, encader-
nado (000 grams.)  58000

OltRAS PoSTHUMAS, de Allan Kardec,
brochiya 4$, ene  58000

Roma e o Evangelho, por D. José
Amigo;/ /Wieer, encndennul')(400grms.) 41000

Depois DA MORTE, por IAon Denis, en-
cadèrhádo (500 grams.)  58000

Idem, brochura (500 grams)  48000
O PORQUE da vida, por Léon Denis,

acompanhado das Cartas de Lava-
ter a' imperatriz da Rússia sobre
a vida futura, de um Catuhoismo
spirita e de um Mktiiodo para in-
vestigações hpuutas, brochura
(250 grams.)  28000

Os gênios, (poesias) por Manoel L. de
Carvalho Ramos brochura (350 grams.) 18000

Spiritismo, estudos philosophicos, por
Max, brochura (300 grams.)  28000

Le puofksseur Lombroso et le Spi-
BÍTISME, analyse feita no Reformador
sobre as experiências do professor Lom-
broso, brochura (150 gram.)  18000

Les FlL3 dk Dieu, por F. Jacolliot..... 108000
Lu Lendemain de la Mort, por Lou.is
Piguier  58000

La Sukvie, 'poriü. Noeggcrath, brochura
(000 grams.)  78000

As manifestações do sentimento kk-
LIGIOHO ATRAVEZ D0B TEMPOS, pelo
Marechal E»erton Quadros, brochura
(150 grams.)  28000

Os astros, Estudos da Creaç&o, pelo
Marechal Evtrlon Quadros, brochura
(200 grams.)  28000

Miscei.lamea TiiEosopiiiCA.por Sobral,
brocb  28000

Remessas de livros pelo correio pagam o porte
de 20 rs. por 50 grauis., além do 200 rs. para
registro de pacotes até 2 kilos.

Os pedidos devem ser dirigidos a João Lou-
rew;o ,/,. Souza.
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CONGRESSOS
°e Psychòlogià

Como symptoma verdadeira men íe flmde século, caracterizado por uma trium-
Phal eclosão de todas as idéas adiantadas
de que experimentam necessidade de nu-tnr-se as novas gerações, o que, até ha
pouco, haviam sido comprimidas peloespirito de ,-otina o de systema o portoda a sorte de preconceitos, tivemos asatisfação de verse realizarem o,,, Parisneste derradeiro anno, 1000» da eraHmistã, dois dos mais importantes comi-cios da intelligencia que a historia do
pensamento jamais registrou.

Roferi.no-nosem primeiro logar, pela
procedência da data e pela significação
que teve, segundo evidenciaremos adian-
to, ao Congresso de Psychoíogia, oTe-
chiado n aquella capital, legendária pelaconquista dos grandes princípios liberta-
rios, o que se reuniu no palácio dos Cou-
grossos, om plena Exposição, dos dias 20
a2~» do agosto, E a sua significação é ca-
motorizada pelo facto, auspicioso para a
nossa doutrina, de terem sido admittidos
a nVlle tomar parte, defendendo as suas
idéas, dois dos nossos mais eminentes
correligionários, os Srs. Léon Denis o
Gabriel Delanne, os quaes não perderam
assim o ensejo de reivindicar, no seio de
uma assemblèa intensa ao seu ponto de
vista e aos seus processos de investiga-
ção, os títulos do reconhecimento o do
respeito a quo fez jus o spiritismo, pelas
suas conquistas obtidas, em curto meio

« iriLw.T^,T1 ^mmm • ¦ - MtmaÊOBKMMma

alI-
eiã?#

A opposição chegou por vezes a sercalorosa, e eis em quo termos a isso serefere o illustre confrade cujo nome aca-
bamos do citar :

«''m certo numero so indignava de quotaes questões pudessem ter sido admitti-

^^?^aMfc*f^^^y*3wwM3^^

tf. -AS.»
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«ias em um congresso sçientificoi Pare
cia ignorarem ossos congressistas que o ^ollanda^n^ofessor^Moummdero^íour-
Congresso Psychologico do 1SS9 havia já rioy, o as Sras. J. Stannard, correspondiscutido os factos de suggestão mental '
e de telepathia; quo o Congresso interna-
cional do psychòlogià experimental réu-

nos oceorre dizer sobro o Congresso do I não ligando a isso maior importância•l v.eliologia, e apenas accresccn taro mos, passamos a traduzir, para conhecimento~™™™™Cào,o|,,presidido pelo pro- dos leitores; o ijòe publicou^sMo
toí ,,!:,', 

"' CSC°'a '"; Na"Cy' S^nWmmUora.lcãumrit^
acolhe, ello om seu seio mentalidades vendo-nos, todavia, forcados pela ex-
X oYTV TT1'""- 

W- "• lí-otf-oW-nu». apezar descri" 0:1)r-F-VanEedoo,;doWaldon, moro oxteaoto, a dlviüil-o por hiais de

"'do em Londres, em 1892, estudara osmesmos phcnomenps, o que o Congresso
de Chicago náo receou examinar os fa-
ctos de psychometria, do clarividencia,
de transo mediumnico e os phenomenos
psyclio-pliysicos, taes como pancadas,mesas percuciontos, escriptas indepen-
doutos espontâneas o outras manifesta-
çoes spiritas. Esses inimigos de todas as
novidades iam até ao ponto de querer,
para o futuro, interdizer toda eommuni-
cação (pie se relacionasse eom taes as-
sumptos. Assistimos então ao curioso
ospectaculo dever ecclesiasticos tomarem
a-defeza daiibfirdacie, reclamando ehér-
gicamente contra a excommunhão quoao livre pensamento queria lançar a or-
thodoxia materialista. Apressemo-nos adizer que esses intransigentes consti-
tuiram minoria, o que, graças acampa-
nha energicamente sustentada pelos Srs.
Léon Denis o Gabriel Delanne, essa pro-
posição não conseguiu reunir os suíira-
giosda assemblèa.»

Assim, não foi som resistência, como
o consignámos já, que a nossa doutrina

uma edição da nossa folha.
Eis o (jue inseriu o collegadente do Lighl, o Verrall, alem dos" re-

prçseiitantos oiIiciacs das escolas espiri-
tualistas, como Gabriel Delanne, Léon
De|is? já citados, e os Drs. Pascal o
Datiox, tendo acompanhado os debates
com vivo interesse os nossos confrades
Ausannoati, Bouvéry o. Beaudólot, díre-
ctor de Le Spirilualisme Modeme.

pf&yí™ 
isso' p0,'<|U(;,,mis dB ¦lellecU,al llos sabios • «*»*•* doP|to ,os mteressam os trabalhos do i nu,,,,!» inteirp-que consagram a existe,,-t-ongiesso Spirita e Espiritualista cia áacceleração da marcha do progresso,As columnas do nosso illustre collega fluc ü segundo Congresso Spirita o Espi-

da Revue Scienlifique et Morale du Calista assentou os sous arraiaes. A
^nrüisme, quo publicou sobre as sos- scií'ncia Viciai fez d osso palácio umsoes o mais detalhado conípte-rendu, santuário, cujos pórticos se esforçou por

RESENHA
DO

Congresso Spirita e Espiritualista In-
ternacional de 1900

Não foi nosso Palácio do Congresso,
edificadp no recinto da Exposição Uni-
versai, no intuito de reunir o escol in-

soculo, no dominio das verdades moraes conseguiu, por dois dos s«us apóstolos

vamos buscar as informações que pas-suínos a dar aos leitores, emquanto
aguardamos a publicação do grosso vo-
lumepromettido, contendo todos os tra-
balhos alli apresentados, dós quaes os-
colheremos os mais interessantes e do
maior vantagem para a propaganda en-
tre nós, e os reproduziremos mestas co-
lumnas opporfunamente.

Antes, porem, não poderemos, mesmo
de passagem, deixar de assignalar com
surpreza que, na resenha das sessões do

interdizer ás doutrinas do novo espiri tua-
l lismo o ás inniimeras sciencias delle

decorrentes, èm cuja primeira" lila Ü
inscreve esse Spiritismo tão pouco conhe-
cido, tão erroneamente julgado, tão ar-
dentemento combatido, o cujo incessante
desenvolvimento e cuja marcha triumphal
procura ella debalde obstruir. Mas as
doutrinas verdadeiras, as sciencias no-
vas, baseadas sobre methodos de verifi-
cação rigorosamente scientificos, não têm
necessidade do palácios oiiiciaes para seCongresso, vemos figurar, como repre- affirmar o so impor, quando é checada asontantedo Brazil, a Sra. Rose Méryss, í "ora.

e scientiíicas.
Porque — estranha coisa ! — é ne-

cessario assignalar que os congressistas-
psychologos, posto quo fazendo con-
vorgir as suas investigações para um
terreno que nos é commum — a alma
humana,— náo hesitaram em pretender
oppór obstáculos á livre enunciação do
pensamento spirita, partilhando, a esso
respeito das prevenções systematicas o
injustas de que tem sido alvo o spiritismo,
ç levando o seu horror pelo ideal que
esta expressão encerra ao ponto de a
omittir do seu progràmmà, substituiu-
do-a por urna formula e sob uma desi-
gnação geral relativa a outras matérias,
por este modo : «Psychòlogià do hy-
pnotismo, da suggestão e das questões
conne.vas,» as quaes não oram outras,
segundo declara mesmo G. Delanne, em
sua revista, senão «todos os phenomenos
relativos á acção extra-corporea do ho

conquistar foros de vitalidade e fazer sua
irrupção em um meio scientifico otlicial e
celebre, em cujo terreno teve de dosdo-
brar, circumscrevondo-os ahi, alguns dos
seus princípios. Mas osso mesmo facto da
opposiçáo melhor realça o triumpho co-
lhido pelas nossas idéas, que assim so
vão atlirmando poderosas o irresistíveis,
galgando passo a passo as fronteiras do
futuro, em que hão de irradiar com todo
o esplendor da victoria final. Ora, so
considerarmos que, ha quarenta annos,
não era licito falar do spiritismo senão para
o cobrir de ridículo e desprezo,como frueto
da superstição o da ignorância, havemos
de reconhecer quo muito rapidamente
tom elle caminhado para em tão pouco
tempo seimpõrassim ao respeito doou-
carniçados adversários. Tenhamos, por
conseguinte, fé nessa victoria que vem
ao nosso encontro e ha de ser registrada
em pleno florescer do novo século, o de

que não sabemos de quem feria recebido
a outorga do taes poderes de representa-
ção, quando o spiritismo no Brazil já se
havia feito representar, por nosso inter-
médio e em numero considerável do so-
ciedades, segundo o publicámos já, na
pessoa de Léon Denis, o illustre presidem
te em boa hora escolhido para dirigir os
trabalhos do Congresso.

E' verdade que nas resenhas, dessa
como de outras revistas,não encontramos
referencia a essa nossa representação.
Tranqüiliza nos, porem, a palavra do
nosso eminente delegado quo, escrevendo
a um dos nossos companheiros, logo que
encerrado o Congresso, aiiírmou—como,
do rosto, ora de esperar — havei' dado
desempenho á incumbência, fazendo in-
serir, alem d'issO, no grande volume
comple-7xndu, no prelo actual mente,
um resumo do nosso relatório, não o fa-
zendo na integra por excesso de matéria'
já disposta para constituir o referido
volume.mem vivo : suggestão mental, telepathia, : (lue sao promissores symptomas essas

desdobramento, e as manifestações pos- : llotílv°is assombléas em quo o pensamen-
thumas : communicações typtologicas, , to espiritualista irradia invasor, reaque-
mecânicas, appárições, materializações, j condo os corações.
elc'" I Limitámos a estas referencias o qué, | relativas aos trabalhos do Congresso

Consignamos apenas o facto daquella
singular delegação, de que só tivemos
conhecimento pela leitura das noticias

E em presença dos resultados obtidos
pelos trabalhos dos espiritualistas de to-
das as escolas, particularmente pelos dos
spiritas, durante doze dias, preenchidos
dia o noite por assombléas collectivas ou
reuniões particulares, pode-se aíllrmar
alto o bom som que o Congresso que aca-
ba de encerrar-se assignalará uma data
memorável ra historia do espiritualismo,
do spiritismo e da humanidade.

A manifestação realizada no paláciodos Agricultores da França assumiu um
tal caracter grandioso, uma importância
de tal modo consideravebque já não pode
passar despercebida senão pelos que ne-
gam por partipris as mais evidentes
demonstrações e a própria luz, quando
ella os cega, porque os deslumbra.

Todos os observadores attentos e de
boa fé que tomaram parte no segundo
Congresso espiritualista internacional
são aecordes em reconhecer um facto
capital, que permanecerá como o seu
perpetuo titulo de gloria : esse Congresso
atirou ao materialismo tão vigorosos
golpes, que o fez vacillar e enfraquecer,
não lhe permittindo jamais restabelecer-
se das feridas profundas que o fazem ge-
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mer e dondo provirá, em futuro próximo,
o definitivo desappareciinonto d'essasdou-
trinas ánniquiladorás que tanto mal cau-
saram no decurso do século expirante.

A recordação da Exposição Universal
do 1-9ÕÒ, com todas as suas maravilhas,
seducçòes e prazeres, passará, como ;i do
todas as grandes exhibiçõcs intornacio-
naes, e dentre do poucos mo/es, cxce-

pção feita de alguns monumentos quo
contribuíram para o aformosear, Paris
tora readquirido' sua habitual physiono- I ravelmente o franecz, como esses dois

mja j russos, Srs. de Nepluyef o deSemenow,
O que, porem, ficará, o que tornará quo nos vieram affirmar os progressos

verdadeiramente memorável este anno do | colossaos do spiritismo na Rússia;

Dr. Pápus, represoMtando respectiva-
mente as secções previamente indicadas,
a/firmaram, «mi magnífica linguagem, a
sua intima união o asua crença profunda
na immortalidade da alma. Deram assim
testemunho da unidade do intuitos do
Congresso, confirmada pelas declarações
(pa; em seguida vieram fazer os delega-

a
dos das associações espiritualistas es-
tra ligeiras.

Alguns (Vossos delegados falam adtni-

1900,não será a constatação dos progres-
sos, posto quo admiráveis, eíléctuados
pelo commercio, pela industria e pelas
artes: será o grande movimento intelle-
ctual espiritualista do que liara sempre i rante da religião re
sai o spiritismo triumphantc, restituindo pelas vagas da verdade

como
também esse pastor hollandez, Sr. Bôer-
veluis, que, cm linguagem de uma pré-
cisão notável, nos mostrou o descalabro
que começa para o fanatismo intolc-

formada, escalada
que inundam a

a lodosa fé n'esse futuro radiante quo o Hollanda.
materialismo havia chegado a upresen- ' Ouvimos i
far tão carregado de sombras e de-
cepção.

E aquelles que, longe das festas o des
prazeres, empregaram tudo o quo pos-
suiam de ardor, de boa vontade e de fé
na demonstração das grandes verdades
eternas, por tanto tempo olvidadas ou
desconhecidas, mas 'existentes sempre,
terão feito mais pela humanidade do que Marata, que falam em sua lingua sonora
aquelles a quem foram dirigidas todas as | com tal inflexão quo bastaria para con-
admirações, todas as-distineções o recom- | vencer o para fazer comprehender os seus

iOís a Sra. H. L. Staiíhárd
que, falando em nome de uumerosos gru-
pos inglezes, analysou de um modo nota-
vol o estado actüàl do espiritualismo
n'essa Grã Bretanha, em (pie a própria
rainha é fervorosa adepta.

È da tribuna echoaram ainda as mas-
cuias declarações do dois hòspahhoes , os
Srs. Arigelo Aguarod Torrero o Estevão

pensas, pelos incontestáveis melhore,.-
mentos por elles intruduzidos nas con-
dições da existência material, porque te-
rão cumprido o verdadeiro dever, que
consiste em fazer ver algo mais alto (pie
aterra, que não serve senão para tão

elevados sentimentos., do que se poude
fazer uma idéa perfeita, graças á tra-
ducção immediata feita polo Dr. Papus
com rara facilidade o elegância.

Aos hespanhees suecedeu a Sra.
Addi Bailou, delegada pola America

rápidas passagens,—-mais longe do que do Norte, que fala em inglez, mas do
ã morte, que,longe dé ser o fim de tudo, mesmo modo traduzido com rapidez o

'" não é na existência mais (pio uma passa-
goira modificação,—por descortinar es-
ses radiosos horizontes do alem, em cujo
sentido devemos viver todos, pois que
são para todos, som excepção, ricos eu
pobres, poderosos ou miseráveis, fortes
ou fracos, felizes ou desgraçados, o ob-
jectivo supremo que todos havemos de
attingir.

Eis a tarefa quo os organizadores do
segundo Congresso spirita o espiritua-
lista internacional do 1000 tinham pro-
curado lhe assignar. Vamos ver de quo
modo fui ella ádmiravelmente realizada.

Foi à 16 do setembro, ás 10 horas da
manhã, no salão dos Agricultores da
França, em presença do um imponente
auditório, comprchendendo um grande
numero de delegados vindos dos mais \
distantes pontos do mundo, que se abriu
O Congresso.

*^ Tinha elle sido organizado por uma.
commissão presidida pelo Sr. Laurent
do Faget, a qual, desde o Congresso In-
ternacional do 188'.), serviu de traço de
união aos espiritualistas de todas as es-
colas. Foi, por isso, sob o patrocínio
d'essa commissão que o Congresso de
1900 constituiu a sua mesa.

Depois de ter ractiíleado, por accláma-
ção, a escolha dos prosid üites honora-
rios, Srs. Victorien Sardou, Aksakof e
Russell Wallace, o Congresso constituiu

., do mesmo modo a mesa encarregada de
dirigir as suas reuniões plenárias, esco-
lhendo para : presidente o Sr. Léon
Denis; vice-presidentes os Srs. Gillard e
Durvillc, secretario geral o Dr. Papus.

. Na primeira sessão plenária, que se
cffectuou á tarde, das duas ás seis horas,

campeões que são verdadeiramente os
apóstolos do espiritualismo : os Srs.
Léon Denis, Gabriel Delanne e o Dr.
Papus.

(Continua).

BEZERRA DE MENEZES.
O pai ri mo jv to para a familia

Das columnas do nosso prezado coilega
Perdão, Amor c Caridade, da Fran-
ea, continuamos a. reproduzir os resulta-
dos, alli estampados, da subscrinção em
boa hora promovida em favor da familia
do nosso querido chefo.eacollecla, (pie só
por falta de espaço deixamos de de ta-
lhar, publicada em sua edição de 1" d'es-
te mez, demonstra á evidencia o carinho
o a solicitude com quo por toda parte
vai sendo acolhido o appello pelo coilega
em questão endereçado ao espirito de ge-
nerosa fraternidade dos nossos irmãos em
crença.

E1 o seguinte o resultado apurado até
ã data' da edição citada do nosso presti-
moso coilega :
Quantia publicada  I:002ft000
Recibido de 89 doadores no-

niinalmento relaciona-
dos  Í018OOO

exactidào, e o Sr.Carlos Libert,de nacio-
nalidade frauceza, mas, em virtude de
uma longa permanência nos listados Uni-
dos, escolhido como representante dos
seus irmãos adoptivos.

O Sr. Scheibler nos diz por sua vez
quanto tem o spiritismo progredido na
Aliemanhà.

Um delegado daRoumania at.tosta' quo
os seus progressos não são menos consi-
deraveis no seu paiz, e o mesmo faüem
o Sr. Souza, enviado de Portugal, o go-
ueral Fix, delegado da Bélgica, o o Sr.
Pou vier, delegado da Federação do sueste
da França.

D.'iitro cm pouco, ó de todos os pon-
tos do mundo que o spiritismo se affirmá
triumpháhte.

Unanimes appiausos demonstraram,
depois d'ossas declarações, (pie todos os
membros do Congresso estavam muito
intimamente unidos por uma crença
commum, do (pie o Sr. Léon Denis fez
uma bellissima descripçãò, om um dis-
curso que foi coberto de appiausos.

Depois do uma allocução calorosamen-
to acolhida, na qual o Dr. Moutin pediu
que so não utilizassem senão de metho-
dos rigorosamente scien táticos no exame
de todos os phenomenos que fossem indu-
zidos a estudar, o Sr. Gabriel Delanne
constatou quo a doutrina espiritualista,
systematicamente posta á margem, até
estes últimos tempos, em todos os con-

: gressos oííiciaes, havia finalmente con-

quis fado o direito á luz.
Todos se recordam,com ofléito, de que

no ultimo congresso de psychologia ella
foi brilhantemente exposta o corajosa-

Total. 1:1931000

NOTICIAS

os Srs.. Leon Denb, Durvillu, Gillard e j mente defendida por esses valorosos

Publicou La Lümière,*sob a epigra-
phe Alguns fados spiritas históricos
por Erny, o seguinte, reproduzido de
outras revistas :

No decurso de uma polemica, aliás
muito cortez, com o Sr. Gastou Méry, A.
Erny foi levado a publicar uma serio de
factos que na sua opinião — opinião
(pie partilhamos — tendem a provar a
identidade dos espíritos que se commu-
níCRiu em certos casos. Citaremos alguns
desses factos.

1." Caso —Carlos 1 foi prevenido duas
vezes, pola. apparição de lord Straííord,
de que não se devia encontrar com o
exercito dos parlamentares quo so achava
então em Norfhampton.

O príncipe Rupert, um sceptico da
época, dissuadiu o rei de tomar o aviso
a serio.

O rei marchou para o norte, foi sur-
prehendido em caminho o soíireu a de-
sastrosa derrota de Nascby. Dir-se-hia
que o rei teve uma allucinação ; mas
isso parece inadmissível, porque o aviso
ora formal, foi dado duas vozes é foi mau
para o rei não o ter seguido. Porque não
seria Sfraflbrd que tivesse querido dar
uma prova de dedicação a seu rei, a quem
tantas dera durante a sua vida ?

2.° Caso — No seu livro Monafchy
or nol Monurchy (1051) Lily conta o
seguinte facto, que foi alleslado pormuitos contempo)•aneos.

Um velho, chamado Parker, qua per-
toncera á casa do duquo de Buckingham
o entretivera relações muito intimas com
o pae do duque, viu duas vezes Georges
Villiers (o pae do duque) apparecer-lhe.
A' segunda, disse-lhe estas palavras :
«Sei que tinheis por mim uma grande
afléiçâo, quo hoje consagrais a meu
filho. Como deveis bem conheçer-me
como .seupae, dizei-lhe isto o aquillo
(que indicou) o, entre outras coisas, quoabandone a companhia do taes e taes
pessoas, senão a sua morto será tão cer-
ta, como rápida.» Parker imaginou for
sonhado, diz-nos Lily, e não querendo
assustar o duque, calou-se, temendo
alem d!isso que o duque o achasse ridi-
cujo e zombasse d'elle. Passadas algumas
noites, appareceu-lhe o velho duque uma
terceira vez o, parecendo furioso contra
Parker, avançou para elle, dizendo-
lhe :

— Considerava-o meu amigo e amigo
de meu filho. Porque não lhe deu o aviso
do que o encarreguei i Peço-lhe de novo
que o avise.

Parker,muifo aterrado d'esta vez, res-

pondeu que o joven duque era sceptico c
receberia muito mal o conselho.—Se elle não quizer acreditar,replicou
o velho, diga-lho o seguinte segredo que,
no mundo, só elle o eu conhecemos.

Parker, convencido enteio de que
não eslava sonhando, contou ao joven
duque tudo quanto lhe tinha acontecido.
Esto deu uma gargalhada ; então Parker
referiu-lhe o segredo confiado polo pae.o duquo ficou estupefacto, a disse quesó o demônio poderia tor revelado tal
coisa ; mas, apezar d'isso, não fez o me-
nor caso dos conselhos paternos e confi-
nuou a sua rida d/issoluta. Appareccu
ainda uma voz o velho duque a Parker e
disse-lho n'um, tom profundamente sen-
tido:

—Sei que falou a meu filho e que elle
nenhum caso fez das minhas palavras ;
previna-o uma ultima vez de que, so elle
não se emendar, morrerá apunhalado.

A pi-cdiç.ào realizou-se Uiteral-
mente. No dia 23 de agosto de 1028 o
duque de Buckingham foi apunhalado
por Felton.

O caso é característico, porquo com-
prehendc-so muito bem (pie um pae, ven-
tio o perigo que corria o filho, tenha feito
quanto lhe era possivel para o prevenir.Suppõr um demônio com|a figura do ve-
Iho duque para avisar o filho é tão pueril
quanto illogico, pois o dever de um de-
monio seria impellir cada voz mais o
joven duque na vida irregular que levava,
o não procurar afastal-o, dando-lhe ao
mesmo tempo uma prova da existência
supra-terrostre cio sou pae. Suppõr tani-
bem que foi um dementai que tomou o
revestimento de um elementar para falar
a Parker, como dizem os theosophos, é
não menos inadmissível. Acredita-se ou
não se acredita na vida de alom-tumulo >.
Sc se acredita, é preciso ser lógico.

—?.«» » ¦» , » _

O Leito du iuc)'vcillcux publicou o
seguinte:

—Escrevem-nos de Guadeloupe (Bas-
se-Torre, 10 de abril).

Deu-se um facto extraordinário, na
semana passada, com uma familia quo
habita a capital. . .

Uma rapariga, do 1.5 a 16 annos, ao
acordar do manhã reparou que lhe ia 1 -
tava tuna porção de cabollo.

No dia seguinte repetiu-se a mesma
coisa, com grande susto da pobre moça
e dos seus parentes. Estos, inquietos,
acharam prudente tomar precauções. A
principio aftribuiram o facto á própriamoça ou a alguma creada ; esconderam
todas as tesouras e estabeleceram uma
vigilância severa cm casa, onde nada se
descobriu capaz de justificar suspeitas.

A' noite envolveram a cabeça da moça
num lenço pregado com alfinetes. Ella
deitou-se, rodeada de todos os seus.
N'uma constante agitação,só muito tarde
poude conciliar o somno ; pelas 2 horas
da madrugada, tendo os outros adorme-
cido, ella acorda aos gritos, sentindo no.
rosto os alfinetes.

A familia levantou-se imnicdiatamente,
acudiram os visinhos,' e, sem vestígio ai-
guindo autor, acharam-se no chão três
pedaços da ultima trança quo restava. A
familia teve de sahir do Basse-Terrc.
Resido actualmente om Sainto-Anne. A
rapariga está quasi louca.

Segundo lemos na. Revue Spirite, de
Paris, o nosso eminente confrade Léon
Denis cffectua actualmente uma excur-
são de propaganda, por meio de confe-
rencias, como o faz annualmente o de-
nodado apóstolo, e cujos detalhes são
pelo citado coilega assim noticiados :

Primeiramente em Lyon, no dia Io do
novembro, na sala da avenida Lafayette,
280, e no domingo 4, na sala á rua Paul
Bert n. G; depois em Grenoblc, nos dias
8 e U de novembro. Em seguida visitará
alguns centros do Iscre. A 18, assem-
bléa geral da Federação do Sud-Estc,
para ouvir o seu relatório sobro os Con-
gressos, era Pont-Saint-Esprit : de 19 a
22, conferências om Valréas c Carpen-
trás; a 23, conferências de propaganda
em Avignon, provavelmente no salão da
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municipalidade ; depois om Aries* o Aix; j fazer á proporção quo se forem sutis ti-duas conferências em Marselha no fim
de novembro, o finalmente sua partida
para Algor, com o mesmo intuito.

Taes são os do talhos da excursão quon'estc momento leva por diante o inía-
tigavel o intrépido missionário da Boa
Nova, mal repousado apenas dos traba-
lhos do Congresso Spirita, a (pie com
tanto brilhantismo acabou de presidir.

Possam os sous valorosos esforços ser
por toda parte acolhidos com a synipá-
tina a quo têm direito, e fecundar essa
obra ingente da propaganda a que com
tanto amor se di dica o seu generoso es-
pirito : são os humildes votos com que o
acompanhamos de todo o (.-oração. E queo seu grande exemplo seja por outros
imitado !

No dia 16 do setembro passado, uma
tocante cerimonia so cnectüoü "a sede
do Grupo Spirita Santa Cecília, fundado
sob os auspícios do nosso querido ex-
presidente, Dr. Bezerra de Menezes.
Tratava-se de Jazera distribuição semes-
trai de doze car toes de soccorros porigual numero de necessitados, os quaesenfermos e velhos, alli de facto se reuni-
ram para receber das mãos dos excellen-
tes confrades daquelle grupo o testemu-
nho da sua fraternidade para com elles.

A cerimonia foi presidida pelo nosso
collega presidente da Federação Spirita
Brazileira, que, depois de proferir uma
allocuçâo, tendo por fhema a caridade,
procedeu á distribuição dos cartões aos
necessitados.

Simples, como todas as manifestações
do coração, produziu essa festa a mais
grata impressão no espirito de quantos
a ella tiveram o prazer de assistir.

COMMUNICACÕES
Sobre os médiuns curadores

Paz e amor.
Infinitamente bom, Deus permitte quo

seus filhos peccadores tenham scieneia da
Boa Nova, recebendo-a cada um dé ac-
cordo com as suas condições de adianta-
monto.

No mundo material a luz é dada se-
gundo as condições do orgáo visual; no
mundo dos espíritosé dada directamente,
proporcionada ás condições progressivas
do espirito.

Òs maiores inimigos do espirito são o
orgulho o o egoísmo, sendo que a depu-
ração desses dois cancros sò se poderá

ttiindo esses sentimentos perniciosos
pelos que lhes são antagônicos.

Esses dois inimigos da alma só podemser rechassados pela conquista da humil-
dade o da fraternidade, encaradas sob o
ponto de vista altruísta.

A' proporção que o eu vai desapparc-
condo,vem o amor do próximo surgindo,
o esse amor so confunde coín uma partedo nosso eu, de tal modo quo cuidamos
mais do próximo do que de nós próprios.

Essa é a primeira phase do progresso :
a extirpação do cancro—o egoísmo.

Segue-se a segunda, a mais impor-
tanfe—a da extirpação do orgulho.

Já sabeis, a humildade destroe o or-
gulho.

Mas, meu filho, este ponto é muito
mais importante do que pensais.

O vosso guia sente-se deveras emba-
raoado para vos explicar uma coisa que
diJlicilmuito podereis comprehènder.

A humildade, meu filho, é a conscien-
cia que tem o espirito de que tudo vem
do Alto, de (pie tudo parte do Creador.

A creatíura, mero agente, nada tem de
seu ; tudo lhe é dado por intermédio
dessa escala ascendente o suecessiva que
vai do zero até Deus.

A creatura sobe até aos pés do seu
Creador e Pae, por intermédio dessa es-
cala, que vai dos seus maiores até Jesus
e d'este até Deus.

Comprehcnder estas verdades em es-
pirito é conquistar a fé do grão de mos-
tarda, é subir a Jesus. Estudai-este ponto
e mais tardo m.-. ouvireis.—Matuias.

Paz e amor.
Que á paz de N. S. Jesus Christo so

estenda sobro o vosso espirito ávido de
luz o animado do desejo do subir.

Como ficou comprehendido, os inimi-
gos do espirito, que determinam a maior
somma do mal,são o egoismo o o orgulho.

Pela lei que rege a evolução, o egoísmo
é batido em primeiro logar pela conquista
da caridade.

Segue-so o orgulho, o feroz inimigo do
homem, (pie é batido pela humildade ;
porem a eonquhta d'esta virtude sò se
poderá obter á medida que so for extir-
pando o egoismo, pois (pio um egoísta
não podo ser humildo, ao passo que um
orgulhoso pode. ser caritativo.

E' o orgulho a primeira queda do espi-
rito, é a origem do seu atrazo.

A conquista da humildado deve ser a
primeira preoccupaçào do spirita, pois
não se poderão ornar com semelhante ti-
fulo os egoístas propriamente ditos.
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-— Eu não te disse, Elisa, que a pensão
era obra do doutor Martim, a alma nobre
e generosa, o caracter do mais elevado
toque ? Vês como elle cobre a sua carida-
de com as cores de um acto de orgulho :
«não quero que arraste andrajos a que li-
gou seu nome ao do doutor Martim»?

E' nobre! E' 1 exclamou Elisa, ainda
meio inconsciente. E' nobre, mas foi cruel
em dizer-me que arrancou do peito o amor
qne me dedicava.

Cruel em que, minha filha ? Queuas,
porventura, que aquella grande alma se
rebaixasse ao ponto de ainda guardar
amor pela mulher (pie o trahiu por um
vilão ?

Elisa gemeu c, como em delírio, disse:
Mais valor tem o seu acto, por vir do

marido trahido, que já não ama a mulher
infiel. Martim, começa agora, c so agora,
o castigo do teu miserável algoz c a vin-
gança da victima, que foste. Mas que vm-
gança, meu Deus ! Erguer da miséria, ma-
tara fome a'quem lhe rasgou o coração
envenenando-lhc as fontes da vida. E_ eu í
Como me reconheço pequenina, micros-
copica, diante de tanta aobreza e gênero-
sidade, que me esmagam, como esmaga a
nojenta lcsina um pé calçado cm fina boti-
na de pellica ! Em vez do desprezo, a com-

paixão—e quem sabe se não são ambas as
coisas ?!

A moça ergueu-se de um salto, c rugiu
como a lera domada :

Eu quiz aviltal-o, calculadamente—e
é cife que me avilta generosamente 1—Pri-
vilegio das alma", superiores, que vingam-
se das maiores offénsas, se vingança se
pode chamar, derramando sobre o oríensor
o or valho que vivifica ! Oh ! sim, vivihca,
mas... queima ! Dir-se-hia que é uin anes-
thesic.) que livra o doente das dores da
operação, mas que deixa-o cephalalgico !
Vencet-te, Martim, porem teu triumpho não
será completo, sem o concurso da minha
vontade, sem que eu acceite as tuas gênero-
sidades. E eu não as acceito, porque não
quero, como a lesma, ser esmagada por
teu pé 1 Mas, meu Deus, o que será de
mim? Ou morrer de fome, ou descer ao
abysmo da prostituição, para ir acabar
na enxerga do hospital ! Antes esmagada
pelo pé de um, do que pelo de todos.'Hor-
ror ! Meu orgulho se revolta ; porem as
minhas tristes condições me chumbara á
rocha da ignominia ! Eis para onde me ar-
rastarám meus infames e tenebrosos pia-
nos! Acceito-as, — acceito-as, pois (pie
outro remédio não tenho ; mas acceito-as
como a fera, na jaula, acceita o que lho
dão, por não ser livre de suas garras para
apanhar o que lhe apraz ! O meu triste
destino prendeu-me ivuma jauia; que
remédio senão acecitar o que me dão ?

O desolado pae ouvia, em dolorosj si-
lcncio, todos os conceitos d'aquelle solilo-
quio, ttemèndo-se de intervir, por não
assanhar mais os furores da filha, que bem
conhecia até que grau subiriam, se fosse
cila contrariada.

Vendo-a, pois, calar-se, timidamente
ponderou :

Résòlvesté pelo melhor, não pelo lado
material, que emquanto Deus me der forças
não te faltará o pão, mas pelo tado moral,
porque deves a Martim uma reparação, o a

Sem caridade não se é spirita.
Sem humildade não so podo compre-

Eeiider o que seja discípulo de Jesus.
Reparai : Jesus, o mais alevantado

espirito baixado á terra, disse: «Tudo
que eu tenho vem do Pae, quem vê a
mim, yè o Pae, isto é, eu nada sou, tudo
é do Pae.»

Eis a humildado na sua comprehensão
mais lata.

Tudo, meu filho, é misericórdia de
Deus. Tudo vem delle; a creatura nada é.

Manifestam-se, pela humildade, as
obras do seu Creador.

Ja vedes como a humildade deve ser
uma planta exótica neste mundo, ondo o
homem julga ter obras meritorias.

O médium curador deve possuir fé, ca-
ridade (! humildade.

Os que têm fé produzem, üs que têm
fé e caridade produzem mais. Os que
tênmé, caridade e humildado produzem
os assombros que produziam os aposto-
los idos, quo tinham amor, fé o humil-
dade.

Estudai, quo Deus vos illuminará e me
permittirá completar estas instrucções,
satisfazendo assim o vosso pedido. —
Matiíias,

Paz o amor.
Quo a paz do N. S. Jesus Christj baixe

sobre o vosso espirito, ainda fraco, por-
que nâo coraprehende a misericórdia que
so manifesta pela justiça de Deus, bom e
justo, queda a cada um de accordo com
suas obras, mas que dá cem por um,
isto é, que, tendo o direito de exigir cem,
se contenta com um.

Como ficou comprehendido, o médium
precisa de três virtudes : fé, caridade o
humildade, para ser médium perfeito.

Ficou mais comprehendido quo estas
virtudes obedecem á ordem hierarchica :
em primeiro logar elle adquire a fé, em
segundo a caridade, em terceiro a humil-
dade.

A fé comprehende dois graus : a pas-
siva e a raciocinada.

<.) primeiro grau está sujei Io a ser aba-
lado e destruído aos primeiros embales
da duvida.

O segundo é inabalável, e, firmado em
factos o na observação, nada o poderá
demover .v

Esta é que é a fé do grão de mostarda.
A caridade, como é cõmprehehdida no

vosso mundo, lambem tem duas phases,
a sabor :

Na primeira é uni sentimento de certa
forma interesseiro, em que o eu tem a
primazia. Pratica-se o bem, náo pelo

única possível, nas tuas actuaes condições,
é humilhares-te á sua vontade. E' um acto
de contricção, de tantos que lhe deves, e
crê, minha filha, que a grande alma de
Martim te estimará por isso, pois que nem
pelo pensamento lhe passou vingar-se de
ti, humilhando-te.• Elisa teve uni impulso de responder ao
pae ; mas sopitou-o.

Por um movimento rapado, pode-se dizer
instir.cüvo, tomou u carta, que c.cpmzera
sobre a mesa, e procurou o carimbo do
correio.

Ao lel-o, ioi tomada de grande tremor,
que assuütou profundamente o velho pae.O que é isto, filha de minh'alma ? O
que te produz tamanho abalo ?

Esta carta, papae, tem o carimbo do
correio da corte Martim está na corte.Evidentemente, respondeu o velho,
depois de ter examinado o carimbo. E foi
aqui que elle teve conhecimento do meu
aesastre...

Mas, papae, o Banco diz que recebeu
ordem de Londres.

Ora, isto é simples. E' que elle tem
fundos em Londres e por telegramma fez
vir aquella ordem. O mais diíficil de expli-
car é como Martim tem fundos em Londres,
quando sabemos que elle não é rico.

Não era, papae ; mas quem sabe se
elle fez grande fortuna lá por essas terras
em que tem vivido ?!

Tens razão. Deve ter acontecido o
que presumes ; deve ser hoje, porventura,
um ricaço, que talento não lhe falta
p>ara...Espere... espere, bradou Elisa, presa
de um pensamento. Na solemnidade do
casamento do Dr. Júlio, a que eu quiz
assistir, conversavam, junto de mim, um
velho e um moço, ambos vestidos á corte.
O moço era da nossa sociedade, pois co-
nhecia as niinimas particularidades da vida
do noivo e da noiva. Ü velho, porem, que
se mostrava muito interessado cm conhe-

amor do bem, rnas pelos benefícios que
elle nos traz ; dá-se a esmola em mira da
recompensa.

Essa primeira phase adorna-se no
vosso mundo com o pomposo nome de
caridade, o no em tanto é simples phi-
lahthropia.

Na segunda phase, a verdadeira cari-
dade é um sentimento espontâneo da alma,
não pode soíírer cogitações, não pode ser
medida; traz a força do alto é sustenta-se
pela fé ; nada teme. Atira-se ao fogo, e
o fogo não queima; atira-se á água, e a
água não aspbixia.

Essa é a caridade que os discípulos de
Jesus devem procurar conquistar.

A humildade, essa virtude dos anjos,
sempre que d'ella cogitamos, apresenta-
se aos nossos olhos á imagem pura de
Maria.

Quando ameaçada do repudio do seu
querido esposo e do escândalo publico
que iria apontal-a como adultera, não
vacillou em dizer, com a expressão mais
grandiosa que conhecemos : « Que se
faça na escrava a vontade do Senhor.*

Isto, meu filho, é queé humildade.
Estudai, e, se Deus permittir, comple-

taremos a nossa conversa na seguinte
communicação.

Deus vos abençoe. — Matiíias.

Paz e amor.
Que a paz de N. S. Jesus Christo vos

santilique, afim de poderdes estudar
commigo essas altas questões que im-
portam á vossa orientação de crente.

Tendo licado bem definido para o vosso
espirito, tanto quanto o pode comportar,
quaes as principaes virtudes necessárias
ao médium, virtudes que o arrancam
dos pi.ues da matéria c o elevam á culmi-
nancia do espirito e ao seio de Jesus,
von responder á vossa objecção.

— Qual a razão porque as obras de
médiuns quo parecem liem orientados,
Os (pie procuram seguir os Evangelhos
doN. S. Jesus Christo. fazendo o bem
por amor do bem e dando de graça o
qüe de graça recebem, não apparecem
como as de outros que, apezar do senti-
mento de philanthropia que manifestam,
consentem, entretanto, que a moeda pe-
netrenasua olficina de trabalho, dando
motivos, por isso, para serem classifica-
dos de especuladores, procurando se ni-
velar com os que nutrem sentimentos
peccaininosos do mundo, juntando tlie-
souros que a ferrugem consome e des-
prezando os verdadeiros que nunca se
perdem, pois as virtudes, uma vez
adquiridas, jamais se perderão ?

cel-as, me pareceu, mesmo pior isso, des-
conhecedor das nossas coisas, na actuali-
dade. Pelo interesse que mostrou por Júlio,comprehende-se que já viveu aqui, e, pela
ignorância das particularidades da união de
Júlio á filha do barão, é obvio que esteve
ausente d'aqui. Aqueile velho impressio-
nou-mc singularmente. Porque ? Tenho
inutilmente procurado penetrar este mys-
terio. Porque o velho é Martim. Oh ! c
elle,é elle ! E' elle, sim; mas que mudança !
O corpo era o d'elle; o rosto, porem,
talvez por trazer barba cerrada e longa,
nada tinha do d'elle. Barba e cabellos eram
brancos como a neve.

Parece que tens razão, Elisa, porque
velho era o que levou a Júlio e á esposa os
ricos presentes de que tanto têm os jornaes
falado ; e a amizade de Martim por Júlio
explica aqueile mysterio. Foi o amigo que
veiu, de longes terras, assistir ao casa-
mento do amado irmão, trazendo-lhe os
presentes nupciaes. Ora, pelos signaes
que dão os jornaes, aqueile velho é o mesmo
que acabas de descrever.

E', papae, porque, quando o moço
que o informava descreveu as qualidades
da noiva, elle exclamou : «o Dr. Júlio não
podia escolher uma mulher que não fosse
digna d*elle » — e, não podendo reprimir
as lagrimas, desappareceu sem se despeair
do seu interlocutor. Oh ! Martim comparou
a sua sorte com a do amigo, e sentiu-se tão
commovido, que não poude suster as lagri-
mas. Eu senti ,a repercussão d'aquella com-
moção e, felizmente, meus trajes, quasi de
mendiga, e o vco que me cobria o rosto
me livraram do constrangimento de ser des-
coberta. Vimo-nos, estivemos a dois pas-
sos um do outro, e nâo nos reconhecemos.

Eu vou ver se o descubro, disse o
commendador, para lhe dar um abraço,
piois (pie sei pdenamente que elle é meu
amigo, como o sou d'elle.

Elisa abaixou a cabeça e chorou.
(Continua )
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nao pelas vir-
do seu divino

Meu filho, nem sempre a producção
fere a vossa rotina.

Ha.no vosso mundo uma phrase que
vem a propósito citar : «Nem tudo o que
luz é ouro.» Nem lodo o beneficio é apro-
voltado;

Procurava-se Jesus,
tudos que emanavam
seio, mas pelo -pão material quo elle
fazia multiplicar, saciando aquelles esto-
magos fracos nela falia de alimentos.
No entretanto o verdadeiro pão, o pao
do espirito, que mata toda forno, não
era aproveitado, pois alguns d'aquelles
homens, qne foram fartos pela multipli-'
cação, mais tarde, juntando-se á turba
ignara, gritaram: ((Crucifiquo-se, eruci-
fique-se o impostor.»

Não é a enfermidade do corpo quo
devem curar, meu filho, é a do espirito ;
este é que é o doente, que só poderá ser
tocado pólos bons exemplos evangélicos,
que compellirãò a comprehender a ne-
cessidade de se fazer superior, para me-
recer as graças do Senhor.

Não vso prebecupeis com a propa-
ganda nas turbas. Não ; antes pouco e
bom.

E' preciso que o médium, alvo para o
qual convergem as vistas dos de boa
vontade, cujo terreno já está preparado
para receber as sementes do Evangelho,
se colloque na altura de exemplificar a
doutrina do Amado Mestre.

Cheio de le, de humildade o do parida-
de, dá um attestado vivo do Evangelho
do Jesus.

Esse é o fim, fim altamente grande, a
que não poderão fugir aquelles que to-
maram sobre seus hombros a elevada
missão da médium nidade.

Paz. — Jesus vos illumine o vos guio,
para dardos conta do vosso tempo.—Ma-
TU IAS.

os quatro immm
Explicados em espirito e verdade

pelos evangelistas, assistidos pelos
apóstolos.

Kvàbgclhos segundo Matas, Marcos e Lucas
REUNIDOS E POSTOS EM VONCORDANÜIA

«E' o espirito que vivifica ; a
carne de nada serve :

ás palavras que vos digo são
espirita e rida.»
(João, VI, v. 64.).

«A letlra mata, e o espirito vi-
vi ti ca.»

(Paulo, _•' epístola aos Coriuthios, c. III v. 0.

Matheüs, iv, v. 7-11—Marcos,
I,v. i2-i3—-Lucas, IV, v. 1—13

(Continuação)
N. Gõ. Sendo Jetuis inaccessivel a toda ali-

meu tação material humana, ás necessidades e ás
precisões da nossa humanidade, como se pas-
savani as coisas, (juaudo elle tomou, aos olhos
dos homens, a refeição durante a sua missão
lerrestre, quer antes de sua reapparição chamada
«resurreição», quer depois ?

« Os espiritos superiores, que o rodea-
vam, om numero incalculável para vós,
submissos á sua vontade e dedicados, fa-
ziain desapparecer os alimentos que lhe
eram apresentados e de que elle nada ti-
nha que fazer, tiravam-nos, de maneira
a fazer ilhisão completa aos olhos ha-
manos, á proporção que parecia serem
tomados e consumidos por Jesus, envol-
vendo-os de fluidos que os oceultavam á
vista, o os transportavam e dispersavam
de tal modo que pudessem servir, c ser-
vissem, ás necessidades de outras crea-
turas.»

« Jesus,—notai bem, seguindo-o em
sua missão terrestre, — nâo tomava o
não tomou, düranto toda a duração do
sua missão, antes como depois de sua
reapparição chamada «resurreição», se-
não raras vezes, aos olhos dos homens,
a refeição, e somente quando era neces-
vSAiüo, quer para os convencer de sua
humanidade, cm que deviam acreditar
para que a sua missão fosse acceita e
desse seus fruetos no presente então e no
futuro,—quer a titulo de ensinamento,
para lhes dar uma lição de temperança,
um exemplo de caridade, de perdão o de
amor.»

(i Os que seguiam Jesus não se admi-
ravam da sua maneira de viver; viam-no
orar, e, sendo o jejum uma lei rigorosa
entre os judeus, acreditavam-na Obser-
vada por elle como mortilicação, eomo
testemunho de sua perfeição.»

N. 66. Como tinham logar a desappariçfto de
Jesus, qnapdo o julgavam retirado no deserto,
mi 11'uma montanüa,— ein oração,—e a sua re-
apparição entre os homens ?

« o espirito, revestido de um involu-
cro material humano, tem a liberdade de
o deixar, mas, estando e ficando sempre
ligado e retido a elle por um cordão flui-
dico invisível ao olhar humano, podo. em
certos casos, pelo desprendimento du-
rante o somno. e cm casos muito raros,
quando o corpo não dorme, mas está
sempre 11'um estado mais ou nii-nos.ex-
tático, libertar-se dó corpo; pode mesmo
pela bi-corporeidade, a bi -locação, tor-
nar:so, com o auxilio do seu perispiçjto,
visível e tangi vel, tendo todas as appa-
rencias do corpo humano, de modo a fa-
zer illusâo completa, mesmo em casos
muito excepcionaes, ( tendes exemplos
authenticamonte constatados) (Ij, — com
todas as faculdades apparentes da vida
humana e da palavra humana.))

(i O espirito que sofire a incarnação
material humana não podo desmateriali-
zar o seu corpo,—só tendo esse poder a
decomposição resultante da morte.»

(-Os espíritos superiores no estado de
incarnação, ou de incorporação fluidrça,
podem, á vontade, materializar o seu cor-
po, lluidico por natureza, para o tornar
visível e mesmo tangível para vós ; des-
materializai-o, para o fazer desapparecer
aos vossos olhos, restituindo-o ao seu
estado normal, para vós invisível ; po-
dem modilical-o, as.-imilando-oás regiões
que percorrem; so/freudo a incarnação
ou a incorporação,não podem ser desem-
baraçados d'esse corpo senão pela morto,
que os restitue ao estado errante com o
sou perispirito chegado ao grau do puri-
ficaçãó que essa ultima incarnação ou
incorporação lhe fez obter ; para o corpo
dos espiritos superiores íi morte não é
senão uma desaggregação da matéria que-
envolve o espirito, porque os íluidos quo
se assimilaram ao perispirito para operar
a incarnação, ou a incorporação, são,
para o espirito, matéria, ; essa desag-
gregação se aproxima, lendo em vista a
sublileza dos seus sentidos, da de-
composição; para elles, as matérias quo
compõem o corpo, ainda que livros da
podridão, dissolvem-se visivelmente, di-
vidindo-so completamente cada uin, dos
principios constitutivos do corpo lluidico
e voltando aos diversos meios qu3 os at-
trahem e donde tinham sido retira-
dos. )>

«Apropriandoas leis naturaes e iminu-
tavois que regem a formação dos corpos
fiuidicos nos mundos superiores, como
vol-o explicámos (n° 14), aos íluidos
ambientes do vosso planeta, que sorvem
á formação dos vossos, Josus formara o
seu corpo humano em appareneia e que
nós chamamos,— para vos fazer compre-
hender — perispirito tangível, tornado
apto, por esses íluidos ambientes,
para uma longa tangibilidade.»

«Puro espirito, não sujeito a nenhuma
incarnação ou incorporação em qualquer
planeta quo fosse, Jesus tinha assim vo-
EUNTARiAmente formado esse perispirito
tangível; tinha .a liberdade de o deixar;
as matérias componentes «lesse corpo,
subtis por si mesmas, tendo em. vista
os olhos dos homens, podiam desappa-
recer, dividindo-se, e reconstituir-se, á
vontade do mestre.»

«O conhecimento que Jesus tinha, e
que só os puros espiritos posssuem de um
modo completo, da natureza dos íluidos
em [tregados na formação d'esse périspi-
rito tangível,— de suas propriedades de
acção para essa formação, sob o império
e O funecionamento das leis naturaes e
immutaveis de attracção magnética,—

(1) O facto relativo a Affonso de Liguori e"o
relativo a Antônio de Padua são exemplos d'tato.
— Var a Union Spiril' ]}ord*iaisc (ns. 120 e 21,
22 de outubro e 1? de novembro de 1805), onde
todas na origens histori':»!. chlão relaUílat).
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dos eíleitos d'essa attracção, o a sua po-
tencia espi ri tual, cuja extensão as vossas
intelligencias limitadas nao podem com-
prehender, lho davam poder de fazer des-
apparecer, aos olhos dos homens, esse
perispirito tangível, de se separar delle,
dividindo-lho os princípios contitutivos c
retendo-os sob sua vontade, sempre
prestos a so reunirem como a se desag-

1 gregarem.»
«Não o esqueçais : o perispirito que

servia do corpo visível e tangível a Jesus,
durante a sua estada no vosso planeta,
não era senão uma forma de vestuário
que elle revestia para se misturar comvos-
co, e quo ello abandonava todas as vezes
que seafastavados olhos hu man os; vol tah-
do seu espirito então ás regiões superipre.;
o Jesus se afastava dos olhos humanos
txlis as vozes que a sua presença en-
tro os homens não era, ou deixava de
ser necessária.»

>< Nas diversas phases em quo elle
dc--appareceu, as partes constitutivas do
perispirito tangível apenas se apagaram,
reapparecendo á vontade do mestre ; nós
dissemos: apenas sc apagavam,porque se-
paravam-se, ficando, porem, sempre,
existindo sempre, prestes a reunir-se á
vontade de Jesus, o

<( Ávida orgânica d'esse corpo não ti-
nha continuação na ausência d'aqucllo
quo o revestia.»

«Do mesmo modo que a formação d'csse
perispirito tangível, análogo aos corpos
dos espiritos superiores, mas quasi ma-
tcrial, como já vol-o dissemos (n. 14),
tivera logar por applicação de leis natu-
racs c iminutaveis e sua apropriação ao
vo.^so planeta, pelos íluidos ambientes
que servem á formação do vossos seres,
assim também a sua vida orgânica o os
meios do se oceultar aos vossos olhos, o,
para Jesus, de se libertar d'elle, de o
deixar e de o retomar, de o deixar defl-
nitiyamente no termo do sua missão ter-
restre chamada ascensão, eram regidos
por leis naturaes e immutaveis que ainda
vos não c dado comprehender e quo é im-
possivel explicar-vos, na ignorância em
que estais da natureza dos íluidos, de
suas combinações, dos effeitos d'essas
combinações, do suas propriedades de
acção, sob o império e o funecionamento,
ao mesmo tempo, tanto da grande lei,—
da lei universal do attracção magnética,
dos eíleitos d'ossa attracção, cpMO da
potência, da acção espirituaes dos puros
espiritos.»

(Continua).

ESTUDO 1)0 SPIKiTISMO
Aos que desejem se iniciar no conheci-

mento da doutrina spirita, que cada dia
mais se affirma, por um lado, uma sciencia
experimental, graças á constatação inces-
sante dos phenomenos que attestam as re-
lações constantes entre o mundo visível e o
invisivel, e das leis a que estão submetti-
dos,e, por outro lado, uma philosophia ba-
seada sobre as leis moraes contidas nos
Evangelhos de Jesus, julgamos dever re-
cómmendar, antes de toda experimentação,
a leitura das obras que indicamos em se-
guida e nas quaes podem todos os que se
interessem por taes investigações adquirir
os conhecimentos necessários para bem
observar os factos e d'elles tirar as'mais se-
guras deducções.

Do mesmo modo que em todas as scien-
cias exactas, o conhecimento prévio das
theorias, qne a pratica vem suecessiva-
mente sanecionar, se impõe aos que ab >r-
dam taes estudos, assim também quanto ao
spiritismo, que é a mais complexa e a mais
transcendente das scieneias, pois que abran-
ge todos os outros ramos das scieneias hu-
manas, um prévio estudo theorico se im-
põe, corno o meio mais seguro e mais pra-
tico de attingir resultados satisfactorios,
evitando ao mesmo tempo os perigos d'uma
experimentação imprudente ou mal orien-
tada.

Como sciencia experimental, o spiritismo
é a única que offerece uma solução integral
a todos os problemas da vida e do univer-
so ; com ) philosophia baseada sobre a mo-
ral puríssima do Christo, ó o mais poderoso
elemento de regeneração social e indivi-
dual, qne tanto se faz necessária n'estes
desastrosos tempos de materialismo e de in-
différença.

Aos que, pois, ainda são susceptíveis de
um movimento de reacção contra esse sur-
do mal estar, e aos que de boa vontade de-

sejam sc aproximar de Deus pelo entendi-
mérito e pelo c >ração, votando-sc ao es-
tudo das eternas verdades, tantas vezes
reveladas ao mundo, julgamos dever
aconselhar a leitura das seguintes obras,
ua o-rdem em que vão collocadas :

Ü Que i;' o Spiritismo e Noções elÊmen-
tares dó Spiritismo, por Allan Kardec ;

O Livro dos Espíritos, idem, idem.
O Livro nòs Médiuns, idem, idem.
O Evangelho segundo o Spiritismo, idem,

idem.
O Céo eo Inferno, idem, idem.
A Gênese, idem, idem.
Obras Rostiiumas, de Allan Kardeck.
Alémd'essas obras, propriamente ditas

fundamentaes, uma extensa collecção de
varias outras, visando o mesmo objectivo
de explorações d'esses incalculáveis domi-
nius que se desdobram para além do mundo
visível, têm vindo á luz, fornecendo os
mais valiosos elementos, subsidiários uns
e complementarcs outros, para taes invés-
tigações. Entre essas indicaremos ainda
a;>s estudiosos de boa vontade as se-
guintes :

Depois oa morte e O porque da vida, porLéon Denis.
Estudos riiiLOSOPiiicos, de Max.
Factos spiritas, observados por Crookes

e outros sábios.
Urania, por Camillo Flammarion.
A Evolução ANiMiCA,por Gabriel Delanne.
Roma e o Evangelho, por D. José Amigo

y Pelliccr.

Todos esses livros se acham á venda,
n'esta capital, na livraria da Federação
Spirita Brazileira, á rua do Rosário n. 141,
sobrado.

LIVROS SPIRITAS

Vendem-se na livraria da Federação Spirita
Brazüeira,& rua do Rosário, n. 141. sobrado :
O LIVRO DOS espíritos, ]>or Allan Kar-

dee, encad. (peso 000 grams.)  5S000
O LIVRO DOS MÉDIUNS, por Allan Kar-

dee, encad. (600 grams.)  úSODÜ
O Evangelho segundo o Spiritismo,

por Allan. Kardec, encadernado (000
grams.)  ,-,$000

O Ciio e o Inferno, por Áltan Kardec,
encadernado (000 graiusj  5S0UÜ

A Gênese, por Allan Kardec, encader-
nado (000 grams.)  5S00Ó

Obras Posthumas, de AUan Kardec,
brochura 4$, ene  ÕSOOO

Roma e o Evangelho, por ]>. José
Ámigóy Pelliccr,encademàdo(400 gnns.) 48000

Depois Dá morte, por Léon Dcnix, en-
cadernado (500 grams.)  55000

Idem, brochura (500 grams)  4S000
O roííQUE da vida, por Lêàn Denis,

acompanhado das Cartas de Lava-
TER A-* IMPERATRIZ DA ItUSHlA SOBRE
A VIDA FUTURA, de lllll CATUECIS.MO
spirita e de um .Methodo para in-
vestigacões spiritas, brochura
(250 grams.)  _$000

Os GÊNIOS, (poesias) por Manoel L. de.
Carvalha Ramas brochura (350 grams.) ISÜÜÜ

Spiritismo, estudos philosoplucos, por
Max, brochura (300 grams.)  2S000

Le prokesseuu Lomrroso et le Spi-
RITIsme, analyse feita no Rcformudor
sobre as experiências do professor Lom-
bròso, brochura (100 grani.)  15000

Les Pils de Dieu, por F. Jaoolliol  10S000
Le I.endemain de la Mort, por Louis
JBignier  5S000

La Survie, por R. Itftfeggêráih, brochura
(001) grams.)  7S000

As manifestações do sentimento re-
I.IGIOSO ATRAVEZ DOS TEMPOS, pelo
Marechal K>rcrto>i Quadros, brochura

(150 grams.)  L'S000
O.s ASTROS, Estudos da Creação, pelo

Marechal Fnrrton, Quadros, brochura

(200 grams.)  28000
MlSCKLLANEA TllEOSOPltlCA^ior Sobral,
brocli  2$0QO

Remessas de livros pelo correio pagam o porte
de 20 rs. por 50 grnms., além de 200 rs. para
registro de pacotes ate 2 kilos.

Os pedidos devem ser dirigido» u João Lou-
•tfwtyo dc Soma.
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RESENHA
DO

Congresso Spirita e Espiritualista In-
ternacional de 1900

Mi. 48«

[Continuação)
No dia 17, ás 2 horas da tarde, Lqv.e

logar,cm assembléa g. ral do Congresso,
a primeira sossào da secção spirita, quo,
modiante acclamaçào e por unanimidade,
constituiu a sua mesa do seguinte modo:
presidente, Sr. Léon Denis; vice-presi-
dentes, Srs. Dr. Moutin, Martin e Lau-
rent de Faget; socrotario-goral, Sr. Ga-
briel Delanne.

O Sr. Léon Denis, depois de haver
agradecido aos membros do Congresso o
lhe terem confiado a presidência geral o
a da secção spirita, fez, com grande po-
der de oratória, uma luminosa exposi
ção dos progressos realizados, sobretudo
de ha onze annos para cá, pelo spi ri Lis-
mo Constituindo-se, como por uma in-
tuição sobrenatural, interpreto de um
sentimento unanime, prestou uma legi-
tima homenagem á memória de Allan
Kardec, « cujo espirito, disse ello, pre-
side aos nossos trabalhos. »

Descreveu em seguida a trajectoria
percorrida nesses onze annos, desde o
Congresso de 1889, a afnuencia quo ti-
diana do adhesões, sempre mais mune-
rosas e importantes, á nova doutrina,
que prosegue sem interrupção a sua
marcha ascendente para o mundo invi-
sivel, a sobrevivência e a immortalidade.

A lucta, porem, não está terminada, o
é preciso, com o auxilio dos espiritos,
continual-a, cerrando fileiras, poçque é
da união que virá o triumpho.

Dopois, ao periodo do diffusão, de vul-
garização, suecederá o da organização :
o século XIX terá sido um século de
destruição de crença, — o século XX
será o da reediíicação intellectual, em
que o spiritismo occnpará -logar pre-
ponderante, porque satisfaz todas as ne-
cessidades, todas as aspirações da alma.

Arrebatados pela palavra seduetora
do Sr. Léon Denis, só Deus sabe que
eminências nos faria elle attingir. Mas o
tempo voou, estão esgotados os vinte
minutos concedidos para cada discurso,
e o Sr. Léon Denis dá, como orador, o
exemplo da obediência a essa prescripção
que, como presidente, éobrigado afazer
observar ; elle se suspende, para não ser
obrigado a a si mesmo retirar a palavra,
quo, depois do calorosa e prolongada
ovação, concedo ao Sr. Laurent de Faget.
para a leitura do relatório do comitê de
propaganda.

E' a esse comitê que o Congresso
actual deve a existência, o ello lhe teste-
munhou todo o seu reconhecimento, ac-
clamando com cnthusiasmo a conclusão

do Sr. Laurent de Faget, 110 sentido do
aconselhar quo se faça 

"do 
spiritismo a

sciencia suprema, a suprema religião do
futuro.

A falta de espaço nos impede de oc-
cupar-nos, como o desejariamos,do resto
dessa sessão. Forçoso é que simplesmente
contatemos a approvaçâo unanime dada
á exposição financeira feita p-io Sr. Du-
vai, o tão dedicado thesouroiro da'com-
missão de propaganda, e o voto de pezartransmittido ao Sr. Bouvéry, o valente
campeão cujas forças esgotadas lho aba-
teram o animo, impedindo-o a enfermi-
dade do tomar parte no Congresso.

Do estudo dos phenomenos de telepa-
thia e de desdobramento foi que p^rti-cularmenteso occuparatn os spiritas du-
rapte as duas seguintes reuniões.

Os phenomenos de telepatbia de tal
modo se tem produzido numerosos e con-
ciudentes, desde a mais remota antigui-
dade, que hoje em dia são admittidos
como indiscutíveis por todos os quo con-
scioneinsamenieos lòm estudado,oos que
prenderam a attenção dos spiritas foram
antes mencionados a titulo de curiosi-
dade do que no intuito de restabelecer
uma demonstração cuja evidencia ó in-'
con tosta vel. D'ontre elles, por conse-
guinte, nos limitaremos a citar apenas
alguns, de um interesse particular.

Ha, 110 actual momento,na Exposição,
n'essa rir, de Paris, que tflo diversas at-
tracvòcs reúne,uma moça que possue tão
nitida a faculdade do ler no pensamento,
quo se permitte com a maior facilidade
uma adivinhação semelhante a um di-
vortimento para ella. Uma pessoa que
lhe é absolutamente desconhecida apre-
senta-lhe um cartão do visita em quo o
seu prenome se acha indicado por uma
simples inicial: G, como no caso de que
nos oecupamos. Ella diz immediatamente:
Godefroy, prenome ex acto e, todavia
pouco commum, do dono do cartão, cujo
endereço ella ir.dica precisamente e que
alli não está mencionado. E' fácil veri-
ficar esse facto, quo se reproduz quasi
constantemente, como todos o podem
constatar. ;

Nessa mesma ordem de idéas, o Sr.
Gabriel Delanne referiu ao Congresso a
seguinte aneedota.

Achando-se, no anno passado, em
villegiatura nos arredores do monte
Saint-Michel, em casa de um agricultor
brotão, Sr. Touzard , este lho referiu
que, fazendo parte de um comício agri-
cola, voltava de visitar uma herdade,
quando encontrou um rapazinho a quem
perguntou o nome. Este, a despeito de
todas as suas solicitações, guardava-pro-
fundo silencio, e eis que de repente o
Sr. Touzard lhe diz: «Tu te chamas
Joseph Leinanidek.» Colhidas as iníor-

ma ções, verificou-se a absoluta exacti-
dão do nome. Tinha-se dado a leitura do
pensamento do pequeno teimoso.

(Poder-se-hiam multiplicar taes exem-
pios ao infinito. Não nos deteremos muito
n'i<so, nem mesmo sobre os presenti-
mentos e.a leitura do pensamento á dis-
tapeia, tantas vezes verificados mediante
observações cuja exactidão está fora de
duvida". . ••-!.

'Passemos ao exame dos phenomenos,
diversamente interessantes, quo se pro-duwm sob a influencia do somno magne-
tido.

S-bre esso assumpto, vo Sr. Barlet
resumiu os trabalhos do coronel do Ro-
cias sobre a hypiiose e os diversos cs-
taflos que ella pode produzir em suas re-
laÇões com a mediumnidade. Elle concluiu
dizendo que esses estados se apresentam
sò| nove formas suecessivas, diflerentes,
delido o somno leve, favorável á sugges-
tão, vitô á lethargia profunda, cujos
sy -ptomas tãp grande analogia otferc-
cem com'____.¦ mor te que V- coronel de
Rochas não se animou, com sabia pru-
dencia, a procurar ver se se podia ir
mais alem.

Não entraremos na descripçào deta-
lhada desses diversos estados, os quaes
concorrem, todos, p-jra provar a exis-
tencia da alma, posto quo, rendendo ho-
menagem ao considerável interesse que
oíTerecem os trabalhos do coronel de
Rochas, o Sr. Gabriel Del anno fizesse
notar que elles não explicavam a me-
diumnidade, porque ainda não oôêreciam
margem a uma classificação definitiva,
pois quo innumoras experiências demons-
tram que certos estados hypnoticos,
mesmo dos mais profundos, podem ser
obtidos sem percorrer a escala dos cata-
locados como seus prodecessores neces-
sarios.

0 hypnotismo é uma sciencia nascente:
é bem interessante assignalar os seus
progressos, mas é a elle, tanto pelo me-
nos como ao spiritismo, que convém
applicar os rigorosos methodos de expe-
rimentação scientifica, cujo emprego com
todo direito não cessa de ser preconi-
zado em todas as sessões do Congresso,
para evitar caminho errado.

Um futuro próximo nos dará fixidade,
sem a menor duvida: esperemos para
formular leis, segundo o grande princi-
pio de Allan Kardec, que os phenonienos
observados fe tenham multiplicado em
numero assaz considerável para que os
seus resultados confiram a essas leis uma
certeza absoluta.

A assembléa se oecupou também dos
difierentes gêneros de mediumnidades
spiritas e dos perigos que oflerecem e
sobre os quaes é útil, mesmo necessário,
chamar a attenção.

Em algumas palavras eloqüentes o Sr.
; Léon Denis, reconhecendo a possibilidade
j da nefasta influencia dos espiritos infe-
¦ riores, indicou o meio seguro de trium-
I phar_d'ossas influencias pela acção com-

mum da vontade dos assistentes e sobre-
tudo pela prece, que cria para esses
maus espiritos como que uma atmosphera

| especial á que não podem ter accesso e
| qne nos defende contra elles. Eis a me-

lhor regra de condueta para os médiuns
de toda natureza ¦'<.

O Dr. Baraduc, em uma communica-
ção muito apreciada, expoz os resultados
de nove annos de estudo, de mais de
duas mil e quinhentas observações, tendo
por fim determinar o estado fluidico do
corpo humano, que tem um pouco do anjo
e muúo do animal, disse elle.

Para elle, viver é vibrar, e vibrar é
viver.

Terminou o dia por um rápido golpede vista sobre os desdobramentos da
alma e sobre as acçôes á distancia, queesses desdobramentos podem produzir.-D'isso encontrarão os leitores innumeros
exemplos no livro tão instruetivo de Ga-
briel Delanne, A alma é immorial,
mas que, por exiguidade de espaço, não
poderiam ser aqui reproduzidos.

Notemos que os congressistas se haviam
tornado a tal ponto numerosos na secção
spirita que não foi possível accommo-
dal-os senão 110 grande salão dos Agri-
cultores da França ; esse empenho, queSé manteve até ao fim do Congresso, obri-
gou a secção spirita a proseguir os seus
trabalhos n'esse grande salão, inteira-
mente repleto, nâo obstante as suas di-
mensões.

As diversas espécies de mediumnidade
fizeram em seguida objecto de aprofunda-
dos estudos.

O Dr. Chazarain, com essa grande au-
toridade que todos são accordes em lhe re-
conhecer, tratou magistralmente d'essa
questão tão interessante da typtologia
com contacto, cujo fim é fazer estar em
commuiiicaçào com os espiritos por meio
das mesas falantes. Fixou as condi-
ções em que se devem estabelecer, as rela-
ções com o outro mundo, por intermédio
das mesas, relações que se não devem
entabolar por esse gênero de mediumni-
dade, como de resto por todos os outros,
senão com um fim serio e útil, e não para
satisfazer paixões, desejos ou condemna-
veis curiosidades. i .'•- -' ;.'í!,i„-

O Dr. Bonnet fez, por sua vez, com
lucidez admirável, a narrativa de muitas
manifestações typtologicas do mais alto
interesse.

O Sr. Bouvier, o infatigavel apóstolo,
procedeu á tarde, na secção do spiritismo,
á leitura de um relatório tão abundamen-
te documentado como o que, pela manhã,

¦¦_!', -li
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lera perante a secção do magnetismo.
Provou que o magnetismo fornecia meios

preciosos para entrar em communicação
com o mundo invisível, para aproveitar
ossublimes ensinamentos dos que, doou-
tro lado da vida, se constituem os edu-
cadores e os guias de seus irmãos incar-
nados, completando-os, como tão bem o _ momoriaS) gerão publicadas em uma
disse Léon Denis.

Vem depois uma deliciosa conferência,
em que o commandante Tegrad nos (los-
fiou toda uma serie de phenómenos spi-
ritas do mais elevado interesse. Admira-

das materializações, do que foi relatado
um considerável numero, oíferecendoreal
intoresse. \

Recordemos quo todas as communica-
ções feitas ao Congresso, em todas as
suas reuniões, plenárias ou particulares,
verbalmente ou cm forma de relatórios

mos antes de tudo a pliotographia do pen.
samento, isto é,clichês obtidos som appa-
reinos, na obscuridade, com a simples
apresentação, [diauto do cérebro, por es-
paço de dez minutos, do uma placa sen-
sivel encerrada cm um papel. Algumas
d'essas placas parece representarem exa-
clamenle o cérebro. Outras,—pheno-
meno muito mais estranho ainda—repro-
duzem objectos com perfeita exactidào,
na ausência dos mesmos e pelo único facto
do se haver robre elles concentrado o

pensamento.
Em seguida passou-so ao estudo das

manifestações espontâneas, das casas
mal assombradas, das apparições, da
mediumnidãde vidente e das matéria-
lizaçOes, phenómenos a cujo propósito
foram feitas mnumeras communicações
muito interessantes. Promettiam ser
muito mais completas ainda ; mas um
desagradável incidente, uma cníermida-
de que, felizmente, não terá serias conse-

quencias, collocou o Sr. Gabriel Delanne
na momentânea impossibilidade de tomar
parte nos trabalhos do Congresso, peran-
te o qual se propunha, a respeito da ei-
tada ordem do dia, fornecer elementos de
grande importância, ao mesmo tempo .
que o apoio da sua alta autoridade.

Não obstante esse contra-tempo, com

que se allligem todos os amigos do Sr.
Gabriel Delanne, isto é,todos os que oco-
nhecera, os congressistas puderam do-
eumentar seriamente todas essas questões.
Alguns dentre elles, porem,foramilludidos
em uma esperança, que una reflexão séria
cs teria impedido de conceber. Cer tas pes.
soas imaginavam efloctivamentj tor de
assistir a uma sessão experimental, que
constituiria um cspectaculo demonstra-
tivo. Tal não o o objectivo do Congresso,
como muito bem o disso o seu presidente,
Sr. Léon Denis ; elle tem intuitos mais
altos. 0 seu verdadeiro alvo é propor-
cionar aos espiritualistas de todas as esco-
Ias a occasião de formar uma synthese
dos trabalhos eífectuados por todos, afim
de aíllrmar, do modo mais absoluto, a
immortalidade da alma, a certeza da vida
futura.

A propósito d'esses trabalhos o Sr.
Léon Denis fez muito justamente notar
que, so o spiritismo é uma sciencia expe-
rimental, em cujo desenvolvimento im-
porta não empregar senão methodos de
verificação rigorosamente scientiíicos, é
também uma doutrina moral que se deve
affirmar pelo ensino e boas obras. A vida
das religiões o das sociedades christãs não
se mantém senão pela applicaçao dos sen-
timentos formulados no Evangelho : o
mesmo se deve dar a respeito do spiri-
tismo.

O Dr. Bonuet completou om seguida
as suas precedentes communicações com
a exposição de factos extremamente in-
teressantes, concernontes á acção das
forças invisíveis.

Veiu depois o exame dos transportes e

obra que permittirá fazer com vagar o
seu estudo aprofundado. Essa obra con.
stituirá a prova mais absoluta d'essa pai-
xào pela verdade que sempre guia os es-
pirit ialistas, cujos vohementes votos são
por quo o resultado integral dos seus tra-
balhos chegue ao conhecimento de todos,
largamente, honestamente, sem reservas.

Entre as communicaçòes a assignalar
indicaremos a da Sra. Agullana, relativa
a muitas pedras de cores, quo em se-
guida desapp-ireceram como tinham
vindo ; depois a do Dr. Bonnet, relativa
ás photographias spiritas, feitas n'estes
últimos dias tom o concurso do seu me-
dium, e cujos notabilissimos resultados
tivemos occasião de apreciar.

Chamemos também a attenção sobre
uma questão proposta pelo Sr. Landu-
reau, tendo por objecto explicar a origem
dos recursos dos brahmas que não são
assalariados e que mão mendigam. O
Sr. Lindureau pergunta se se podemat-
tribuir a transportes os consideráveis
meios materiaes de que dispõem os bra-
hmas. O Dr. Bonnet declara que dois dos
seus amigos se entregaram, a esse res-
peito, a pesquizas muito sérias na índia
e que jamais puderam constatar jim
único transporte.

O Sr. Laurent de Faget concluiu pela
improbabilidade d'esses transportes os-
peciacs, porque os transportes jamais
oceorrem — segundo as innumcras con-

| statações que se tem feito — para asse-
gurar regularmente uma existência que
todos os seres humanos devem pedir, ao
trabalho.

O Sr. Léon Denis, presidente, falou
de muitos transportes, devidamente con-
statados por testemunhos irrecusáveis e
de varias naturezas, que elle pessoal-
mente obteve. A principio foi um simples
pedaço de papel que cahiu do tecto e sobre
o qual so achavam escriptos uns versos.
Depois, em outra occasião, n'uma reu-
nião assaz numerosa, em plena obscuri-
dade, ouviram-se ligeiros ruidos de ai-
guma coisa quo calda, e, feita a luz no
local, poude-se constatar uma verdadeiro,
chuva do flores naturaes cobertas de pe-
rolas deorvalho, de um frescor delicioso,
algumas daas quaes, preciosamente re-
colhidas, existem ainda conservadas em
um relicario ; e finalmente, em uma or-
dem toda intima, o Sr. Léon Denis re-
cebeu mais tarde transportes, vindos.por
modo a não poderem ser postos em du-
vida, de um ser ternamente amado que
deixara a torra, os quaes elle traz som-
pro comsigo como talismans.

A explicação d'esses transportes, so-
gundo o eminente presidente, é a se-
guinte. Os espiritos dispõem de forças
cujo poder nem sequer suspeitamos e que
lhes permittem dividir a matéria, em tal
grau infinitesimal, quo cila pode, assim
transformada, atravessar todas as agglo-
merações materiaes, para em seguida se
reconstituir sob a f jrma o com os attri-
butos precedentes.

O Sr. Calmeis, sem contestar todos os
phenómenos citados, aventa que se attri-
bue, talvez erradamente, a um grande
numero d/ollcfs uma origem supranatural,
emquantó que elles podem mais simples-
mente ser explicados como manifestações ;
perispiritaes.

O Sr. Léon Denis respondo que par-
filha completamente a opinião do que
convém não attribuir aos espiritos tudo o
que nos parece serem phonomonos spi-
ritas. mas que c preciso não negar d'cn-
tre esses phenómenos os que apresentam
caracteres específicos incontestáveis e
que a acção do perispirito não podo ex-
plicar.

N'isto, como om todas as coisas, é con-
veniente evitar os exageros, quaesquer
que sejam elles. E' preciso verificar com
methodo, soecorrendo-se dos mais sogu-
ros meios de experimentação, como já
tantas vezes se tem dito desde a aber-
tura do Congresso.

Cabo ainda assignalar a intervenção
característica do abbade Nicolo, um
membro distinetissimo do clero, que pro-
curou, com talcuto notável, estabelecer
quo a marcha do progresso não é, nem
poude ser jamais, entravada pel0
dogma.

O abbade Nicole reconhece que o
homem deve crer com a razão. Constata
que ha menos antagonismo do que se
pensa entre o spiritismo e o catholi-
cismo. Admitte mesmo que o spiritismo
pode ser um auxiliar do catholicismo,
para cujo definitivo triumpho contri-
buirá. Como, porem, a sua argumen-
tação provoca um debate completa-
mento estranho á ordem do dia, o Sr.
Léon Denis lhe põe um termo, mediante
uma declaração tendente a dissipar to-
dos os equivocos.

O spiritismo não é inimigo das reli-
giões, posto que tenha sido perseguido
pelo espirito de intolerância que as
anima. Não é adversário senão da
doutrina materialista, que procura sub-
stituir pela certeza da immortalidade
da alma, provada pelos mortos que
sahem dos seus túmulos para demons-
trar quo existe uma outra vida.

Em todos os tempos se produziram os
phenómenos. Porque sempre os comba-
teu a igreja ? Quaes têm sido os resul-
tados d'essa tactica ?— Estabelecer que
hoje é necessário um ideal quo não o da
igreja,— o ideal que oílerece o spiri-
tismo, reconfortante e consolador. Que
todos os esforços se congreguem para
salvar as almas e as restituir á crença
cm uma immortalidade venturosa.

Não so poderia usar de mais nobre
linguagem : ella será comprehcndida
por todos os homens de boa vontade.

(Continua).

NOTICIAS
Sob a epigraphe Spiritismo Eccle-

siasiico, por V. Cavalli, extrahiu La
Lnmicí-e do Avchivio dipsichiatria,
(1900, fase. III), o seguinte :

Um certo Sócrates, historiador by-
zantino do século V, muito afamadu, e
Rufino, que viveu no século IV, coi/oam
queEsperidiâo (hojesantificado) tinha uma
filha chamada Irene, que morreu pre-
maturamente. Pouco depois uma pessoa
veiu reclamar do pae um deposito que
tinha sido confiado á filha; fizeram-se
buscas e indagações para o descobrir,
mas nada se encontrou, com grande des-
espero de quem fizera o deposito e que
se queria suicidar. Esperidião dirigiu-se
ao túmulo de sua filha, chamou-a pelo

sou nome, o Ho fundo da sepultura ella
respondeu-lhe :

Que quereis, meu pai ?
O deposito...
Está escondido em tal logar, re-

plicou cila.
E Esperidião achou-o no logar indi-

cado.
Sofram o, outro velho escriptor eccle-

siastico, refere o seguinte :
Como é sabido, o papa Leão escrevera

a Flaviauo, bispo de Constantinopla.uma
carta celebre, a respeito da heresia de
Eutichio o de Nestòr* mas o quo todos
não sabem é que, antes de a expedir, ello
a depoz no túmulo de S. Pedro e passou
junto delle quatro dias em jejum e em
oração,implorando ao príncipe dos após-
tolos a graça de corrigir elle pvopjvio o
que pudesse ter escapado á sua fraqueza,
ou á sua prudência, do contrario á fé ou
aos interesses da igreja. No fim de quatro
dias appareceu-lhe Pedro e lhe disse :
i; li o corrigi. »

O papa abriu o túmulo e encontrou
realmente o escripto corrigido por u:a
mão sobrenatural.

Outro facto do evocação é tirado do
Diccionavio das relíquias e dos San-
tos da igvejade Roma (Florença, 188S,
pag. 00) ; refore-so a Santa Euphoniia.
O concilio de Calccdonia, reunido em 451,
tinha sido convocado para condemnar a
heresia de Eutichio, que negava as duas
naturezas do Christo ; o concilio foi tu-
multuario e não so conseguiu chegar a
um accordo. Resolveu-se appellar para
o juizo do Santa Euphoniia, virgem e
martyr de Calccdonia, que viveu no so-
culo IV. Os Eutichianos escreveram uma
profissão de fé sobre, uma carta, os Or-
thodoxos fizeram outro tanto, e as duas
cartas foram collocadas sobre o rosto da
santa, no sepulchro, que foi de novo fc-
chado. Ao fim de tres dias vieram abril-o
outra vez : encontraram a carta de Eu-
tichio debaixo dos pés da santa e a dos
Orthodoxos cm uma das mãos, que ella
estendeu ao patriare.ha.
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PUBLICAÇÕES
Fomos honrados com a offerta do um

exemplar dos Estatutos c Regimento
interno da Sociedade Spirita Allan Kar-
dec, de Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, e tudo quanto podemos dizer, após a
rápida leitura que fizemos do interessante
folheio, é que com justa satisfação no-
tamos haver sido esse documento inspi-
rado nos mais sãos principios c nos mais
largos interesses da nossa doutrina, de
que om boa hora se co.istituiram fieis ze-
ladoresos confrades que compõem aquella
prestigiada associação.

Regida por aqueÜcs estatutos, sabia-
mente organizados, e observando as suas
prescüipçõos, que correspondem ás neces-
sidades actuaes da propaganda, não deve
a Sociedade Spirita Allan Kardec temer
o mallogro, guiada sobretudo, como tem
sido, pelos seus hábeis directores e am-
parada pela assistência do Alto que—es-
tamos certos—jamais lhe faltará.

O condo de Rochefort.em suas memo-
rias, século XVII,narra o seguinte facto,
acerescentando «que o leitor custará
talvez a acreditar, mas as pessoas de
quem tenho de falar a«ão tão respei-
taveis que poderão dizer se alguma coisa
referi que não fosse verdadeira».

Resumo os factos.
« O marquez do Rambouillet c o mar-

quez de Précy eram muito amigos.
Uma noite, depois de conversarem
sobre coisas do outro mundo, promet-
teram um ao outro que o primeiro
quo morresse viria trazer noticias ao
companheiro. Dois ou tres mezes se
passaram, sem que elles mais se lem-
brassem do que haviam dito ; entretan-
to chegava o tempo de irem para a guerra
(ambos eram militares), o o marquez de
Rambouillet foi para Flandrjs, e Précy,
atacado, do uma febre maligna ficou em
casa de Dupin, onde morava. D'ahi a um
mez, ou cinco semanas, pelas 0 horas
da manhã, puxam o cortinado da cama
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do Précy, que, voltando-se para ver
quem era, vòo.marquez do Rambouillet
de gibão de pelle e de botas, isto c,com o trajo de campanha daquellaépoca.

Précy quiz atirar-se a elle para mos-trar a alegria quo tinha vondo-o devolta, mas o marquez, recuando súbita-mente, disse-lhe «que tinha sido mortona véspera, em tal o tal occasião, o sóviera a elle para cumprir a sua promessa:quo nada era mais verdadeiro do que o
que se dizia do outro mundo; que elledevia mudar de vida, e que seria mortolambem, a primeira occasião ; que nãonavia tempo a,perder.»

Précy, sem acreditar no que via oouvia, saltou da cama para abraçar oamigo que suppunha estará gracejar com
qlle, mas só abraçou o vácuo.

-Rambouillet, vendo que elle.eradncrc-
(talo, •mostrou-lhe o logar em que tinharecebido o ferimento, que era nos rinsEm seguida desappareceu.

Précy, atterrado, acordou todos dof^asa, gritando. O conde de Rochefortveiu com Dupin, em cuja casa moravatambém, vor o que se passava. Précycontou o que lho tinha succedido • masfomos de. opinião quo elle tinha sonhadoo que o fez desapontar.porque o tomava-mos por um visionário. Debalde nos asse-vorou elle o facto ; mantivemos a nossaopinião, ate que chegou o correio defUandros. Trazendo a noticia da mortedo marquez de Rambouillet, começámosa olhar uns para os outros o a pousar quobom podia ser verdade o que nos refe-rira Précy.
Pouco tempo depois, sobrevindo as

guerras civis, Précy quiz tomar parte nocombate da Porta Saint-Antoino.
Não obstante todos os esforços, feitos

por seu pae o sua mãe, para o dissuadi-
rorri dessa rosoluçâo.elle não quiz passar
por cobarde; foi, e ahi perdeu a vida,
cem grande dor de toda a sua familia.»

E' impossivel porem duvida a boate '
do condo de Rochefort, porque,até á che-
gadado correio, nem elle nem Dupin
acreditaram na realidade do facto. Senão
so trata aqui de um caso bom definido
do identidade, do que se trata então?
De telepathia de morto a vivo ! Pala-
vras ocas, pois é bom evidente que foi o
espirito desincarnado do Rambouillet
que se transportou ao pé do sou amigo o
lhe deu provas indiscutíveis do sua morto
e do sua identidade. Demais, eram 0
horas da manhã e Précy não devia estar
dormindo; om todo o caso elle não acre-
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ditou até ao ultimo momento numa
apparição materializada do seu
amigo, o, infelizmente para elle como
para o duque do Buckingham, nenhum
caso fez do aviso dado do alem.

Nas memórias do todos os povos en-
con traremos muitos factos do mesmo
gênero.

O Sr. Max ftecht, refere o Light,
enviou ao Sr. A. P. a seguinte nota:'
Fehx Mottl, regente da orchestra do
Côvent Garden, que está morando em
minha casa, disso-mo hojo do manhã
(domingo), quando descia paraalmoçar :—Tive esta noite um sonho bem triste.
Sonhei que mo achava no quarto do dor-
mir do mostre-capella, Hermann Lévy,
em Munich. Elle estava doente. Ao vor-
me, levantou a 'cabeça, abraçou-me e,
deixando-á cahir sobro o travesseiro,
expirou.

A's duas horas da tardo, estávamos a
tomar lunch, quando chega um telo-
gramma da senhora de Mottl, residente
em Carlsruhe, n'estes termos : « Lévy
falleceu esta manhã em Munich. Vou
mandar uma grinalda.»
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A' OBRA !
Ei nuric erudimini...

Cada dia traz o seu contingente parcial
de luz e de verdade necessárias ao pro-
gresso individual. Do mesmo modo, cada
século fornece os materiaos (ia obra do
progresso universal. È' assim que os
trabalhos do Congresso espiritualista
acabam de oíferecer ás consciências siri-
ceras, aos investigadores mais positivos
as luzes capazes d > satisfazer a sua razão
e de lhes determinar as mais fecundas re"
soluções; mas, não o esqueçamos, o autor
inoontestado dos múltiplos trabalhos,
em virtude dos quaes o homem o as so-
ciedados humanas so transformam, ó o
pensamento. E' pela sua actividade que
so elabora a grande obra de evolução
humana para um estado melhor sempre
crescente.

O pensamento humano, com ofleito,
vem a ser no plano terrestre o collabo-'
rador indispensável da própria acção di-
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O primeiro .passo que deu o coramen-
dador Muniz, para descobrir seu querido
amigo Martim, foi procurar Júlio, para
trabalhar com elle, certo de que o illustre
moço teria o maior contentamento se alcan-
casse aquelle fim.

Estávamos, eu, Júlio e Yáyâ, conversando
por uma fresca tarde de agosto, á varanda
da casa dos que gozavam a lua de mel,
quando nos appareceu, sem se annunciar,
o commendador, de quem podia-se dizer :
quantum mutalus abillo.

Vestia pobreme.ite ejá arrastava os pés,
como um octogenário.

Júlio recebeu-o, como fazia a todos, ama-
velmente, e elle tomou assento na roda,
com tão sincera humildade, que nos com-
moveu e nos díspoz a seu favor.

Falámos sobre as questões do dia por
algum tempo, depois do que Muniz per-
guntou a Júlio se tinha noticias de
Martim. „ ,Nem uma palavra d'elle, desde que
d'aqui partiu ; mas ello 6 mesmo assim, um
século que levasse ausente não lhe dana
tempo para escrever duas linhas.

Então já o esqueceu, doutor :
Jamais, Sr. commendador. Aquella

alma é firme em suas affeições, como a
rocha cm sua dureza.

Creio que tem razão, disse com sor-
riso malicioso o commendador.

Porque fala assim ? perguntei-lhe.Porque supponho, com bons funda-
mentos, que elle veiu, lá dos seus desertos,
assistir ao casamento do querido amigo.

Eu e Júlio levantámos a mesma excla-
maçáo :

Que fundamentos tem para crer em
tal ?

O commendador referiu tudo o que jásabemos e que implantou em sua alma a
certeza de estar Martim no Rio de Janeiro.

Júlio ficou perplexo, principalmente por-
que, se fosse como pensava o commen-
dador,o querido amigo era um triumphador,
não tinha commettido a fraqueza de sui-
cidar-se, que era o que mais nos torturava.

Eu tive o mesmo sentimento, e ficámos
ambos como lesos ; mas Yáyá, já inteirada
de todo o drama, ergueu a voz, dizendo :A prova da carta, escripta por Martim
á D. Elisa, c indiscutível oh ! foi elle
mesmo quem nos trouxe o rico e mimoso
presente de nupeias, que o sinto em mim,
como uma revelação l

A estas palavras suecedeu um tumulto
no pequeno grupo.hti elle ! Foi elle 1 Está entre nós !
Louvado seja Deus, que nos tirou da alma
ornais acabrunhante peso, que salvou do
abysmo o nosso querido irmão...

E que jà lhe está preparando o ban-
quete do filho pródigo ; porque completa
foi sua prova e meritorio seu triumpho.

Assim falou a mãe Martha, que surgiu
inesperadamente entre nós e interrompeu
a minha exclamação, que o foi de Júlio
também.

Não foi fácil restabelecer-se a calma,
tendo todos nós, inclusive o commendador,
a alma e o coração repletos de sentimen-
tos, qual mais vehemente.

Como, porem, os sentimentos expansivos
são mais dóceis do que os deprimentes, e
nós éramos, n'aquelle momento, dominados
de inebriante alegria, por sabermos que o
nosso Martim rompera a muralha que lhe
tolhia a passagem para os jardins da casa
do l}ae, fomos, pouco e pouco, rcíreiando a

vina, porque, creadó, amparado, escla-
recido por ella som cessar, consciente*ou as cegas, vigilante ou negligente, elle
trabalha pela realização do plano tra-
çadopela intelligencia soberana, creadora
dos mundos e das humanidades.

Quer i.sto dizer que num ou noutro
d*estes casos o trabalho é o mesmo ? Não
ha tal. Mas o homem é livre pelo seu
próprio pensamento. Elle pode, se lhe
aprpuver, retardar a jornada para o sou
destino j podo, por fraqueza, por co-
vardia ou ignorância, nutrir sua imagi-
naçã© de chimeras, desperdiçar o tempo
precioso da vida cm entreter illusões, em
•procurar aqui em baixo, quando está no
alto, o elemento de seus insaciáveis de-
sejos.de suas aspirações sempre aguçadas
pelas perspectivas sem numero quo so
lhe olíerecem, ao mesmo tempo que me-
lhor se aíflrma a sua consciência na li-
herdade de seus actos.

Mas de tudo o que existe aqui em
baixo, nada ésuílicien temente substancia1
nem bastante puro, assaz immaterial,
para servir de alimento ao espirito, ao
<#oindestructivel, entidade eterna do ser
que pensa, que experimenta soffrimentos
e alegrias o que sabe querer.

Este ser que estremece sob a acção do
pensamento, que a alegria ou o aguilhão
da dôr abate ou eleva, este ser que, pela
sua própria vontade, pode so alçar até
ao mais sublime ideal, pode também se-
pultar-se na obscuridade, longe dos es-
plondoros que o seu destino lhe reserva :
esto ser de um poder tão estranho quando
singular, já o dissemos, é o homem na sua
individualidade, é a humanidade—homem
collcctivo.

O poder do homem é soberano, e essa
soberania lho vem da sua alma, indes-
truclivcl, immaterial, immortal, divina
por sua própria essência.

Seu corpo, é evidente, por instantes o
confina na terra,mas a sua alma o prende
ao infinito, que elle devo percorrer, onde

exaltação, até conseguirmos o que sechama a paz, que é o justo equilibrio entrea cabeça e o coração.
N'esse estado, que nos era um gozo, foiYáyá quem nos arrancou da concentração,

perguntando :Como descobrir este amigo, a quemjá tanto quero, ecuja convivência não'sou
de todos quem menos deseja?

A pergunta despertou mil planos, quese suecediam e se destruíam, sem que seachasse um que satisfizesse.Porque se envolve no mysterio paracomnosco o que se descobre para com
Elisa ?

Como descobrir-se para com esta ?Pois não lhe escreveu d'aqui ?—- Parece, com effeito, acudiu Yáyá, queelle revelou sua estada aqui; mas o que
julgo certo c que elle não calculou quepor aquelle meio podia ser descoberto. E'o que está escripto : nada se faz, que nãovenha a ser descoberto.

_— E quem sabe, acerescentou Júlio, senão entrou nos planos da Providencia queassim acontecesse ? Nikil üt sine rationc suf-
jiciente : tudo tem sua.razão de ser.

Longa foi a discussão sobre o mysterio
em que se envolveu Martim, tão mal obser-vado, que elle mesmo o descobriu.

Porfim eu, entendendo que era tempo
perdido querer penetrar nas intenções do
nosso bom amigo, interrompi a discussão,
que parecia dever ir muito longe, dizendo:Tudo isto ser-nos-ha explicado porMartim, qxiando o tivermos ; para termol-o,
ft que precisamos combinar os precisosmeios.

E' isto — é isto mesmo, exclamou
Júlio ; mas que meios empregaremos paradescobrir o rato que se oceulta na toca ?Fé e perseverança, disse Yáyá. Pro-
curem por toda a parte e incessantemente,
que o rato não ha de viver sempre na
toca.

Demos busca aos hotéis, insinuou
Júlio, com approvaçãò de todos. E' por~.hi que devemos começar ; e qual de nós

deve se elevar o so engrandecer. E' lá
nesse infinito, que elle vai a intervallos
ensaiar seus vôos o avaliar sua elevação-
Por muito tempo elle volve a cahir
attonito no solo, tal como o joven o te-

j merario ícaro, ou ainda como o plu-
moso hospede dos pântanos.

Entretanto, elle sento em si a força
secreta da águia, engana-se algumas
vezes, admirando-se e desejando para si
azas do poderosa envergadura, para se
elevar e pairar, também elle, longe das
brumas da terra, em demanda dos clarões
sidereos : mas, ai ! a inconstância do seu
ideal o impei le a voltar ao paul, onde o
seu corpo mais se materializa, onde suas
azas so immobilizam.

Finalmente a luz so faz, a escravidão
se lhe torna cm oppressora humilhação,
seu captiveiro o indigna, elle se enver-
gonha de todo o seu ser, muitas e muitas
vezes absorvido pela estúpida cobiça do
lodo, o olhar se lhe anima, ás pressa* o
confuso ello se subtrai aos baixios; ganha
a planície, onde já o horizonte se dilata,
depois se elova aos pincaros onde o at-
trahem o espaço, a liberdade, a luz mais
serena, seu elemento, sua vida.

Assim, o homem se desembaraça pouco
a pouco da sua grosseira materialidade,
rectifica os seus instinetos, fortalece ss
suas aspirações, até á acquisição defini,
tiva do império de si mesmo.

Então, purificado, espiritualizado, go-
verna a matéria e esta lhe obedece, por-
que elle a domina, colloca-se sobranceiro
a ella e então se torna apto para tra-
balhar com eflicacia na obra do pro-
gresso universal; torna-se o collaborador
activo da obra divina ; d móis de ter sido
o ponto de apoio, transforma-se em ala-
vanca; depois de ter sido o instrumento,
vem a ser o agente.

Tal é a condição do homem na vida do
espirito o em sua existência terrestre,
como as diversas escolas philosophicas
nol-o apresentam, no Congresso espiri-

descobrir signal suspeito de sua estadiaem qualquer ponto, avisa aos outros, paradar-se a caça com probabilidade de êxito,
pelo menos maior do que a nossa policia,que mais faz sempre por espantal-a do
que por apanhar a lebre que procura.Bem, disse eu, já cheio de esperança
pelo êxito da idéa de Júlio, dividamos otrabalho, para ser mais leve e mais seguro.O centro da cidade cabe a Júlio ; Gloria,Cattete, Laranjeiras e Botafogo, até ao Jar-dim Botânico, cabe ao commendador
Muniz ; eu rae encarrego da Tijuca, doRio Comprido, de S. Christovão e do En-
genho Novo.

Perfeitamente, disseram todos.
Mas Julu acerescentou:

Tu realizaste o rifão, que diz : quemparte e reparte e não fica com a melhor
parte, ou é tobou não sabe da arte. Tu,Max, não foste tolo nem ignorante da
arte.

Como assim ?Ora.! Escolheste para ti uma zona
onde quasi nadaterás que fazer : S. Chris-
tovão. Rio Comprido e Engenho Novo
não têm hotéis, e Tijuca tem apenas dois:
o da Aurora, ao pé da serra, e o Bennet,
na cachoeira da Tijuca. Finório 1 E eucom todos os hotéis do Rio de Janeiro,que estão situados no centro da cidade !

Houve uma gargalhada geral e eu mevi na necessidade de partilhar com o Sr.
Júlio o trabalho que lhe foi commettido.
Era o que p velhaco queria.

N'aquelle mesmo dia demos principio ásnossas diligencias ; mas nem então, nem
depois, adiantámos patavina na descoberta
do mysterioso personagem.

Já não havia no Rio de Janeiro umhotel que não tivesse sido examinado pornós, e tudo inutilmente ; nem vias nemmandado do grande Martim.
Todos os sabbados nos reuníamos paradizer:-Nada.

(Continua) ¦
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tualista qüO acaba do encarar os seus

trabalhos.
A obra da evolução o lenta, rude, po-

nosa, inçada do experiências, necessária- |
mento dolorosas, para serem decisivas.

Necessária se nos faz a vergonha,

temos necessidade do jugo pesado do op-

probrio, para sacudirmos a apathi i e o

torpor ; ó necessária mesmo a violência

para arrancarmos do nós a nossa própria
covardia. Quando uma violência nos op-

primo, perguntamó-nos sinceramente :

qual poderá ser d sua causa '.

E muitas vozes, senão sempre, so a

nossa consciência pudesse responder pela
nossa covardia, ella nos diria: sou

eu !
Não é, com eíleito, uma cega insensa-

tez o que nos impelle a procurarmos fora
do nós o autor dos males que nos allli-

gem ? Nào ú hypocrisia o fraquoza da
nossa parto perdermos o nosso tempo
em nos vingarmos das aílrontas do que
somos os únicos autores ?

O verdadeiro espiritualista não tom
outra preoecupação quo nào seja o cum-

primento integral de suas < brigaçòos; do
resto, elle não se preoecupa com isso. Os

julgamentos dos homens o deixam in-
differente; só o de Deus, isto é, o da sua
consciência diante de Deus, o interessa.

Felizmente, pensamos pouco om nós,
nas satisfações mesquinhas, ophcmeras,
do nosso amor próprio, para não nos
preoecuparmos senão com o bem geral,
o único que è, nosso. E' preciso, pois, que
nos firmemos n'csta crença, afim de que
a nossa acção seja efficaz; o a nossa íor-
ça não é real senão sob a condição do
ter experimentado a longa prova do exer-

rcicio enérgico e constante do dominio do
nós mesmos. Acoeitemos essa prova
com coragem e intelligencia, afim de co-
lhermos todos os seus fruetos.

Assim, poi-, a primeira conquista a
fazer éa nossa ! O que, de facto, se to-
ria tornado om seu começo a obra do
Christo, se seus discipulos não tivessem
sido homens do fé robusta ? E ainda
hoje, se es-a obra parece algumas vezes
compromettida, ó porque nos falta a ver-
(ladeira fé; aqueila que produz obras.
Entretanto não somos também discipulos
do Mestre ? Não estamos sondo nutridos
com os seus ensinos e iniciados na pra-
tica da sua lei de amor ? Também como
elles, não gozamos do beneficio da trans-
figuração no Thabor, e os clarões irre-
sistiveis, pelos quaes as leis divina* i o-
netram o nosso entendimento, quo outra
coisa são senão os ensinos com que os
espiritos superiores nos galardoam 'i

Não tem a mesma significação que as
ehammas que outrora illuminaram a.
írontedos apóstolos?

Hoje a sciencia espiritualista nos ro-
vela os thosouros excepcionaes que vin-
culam as humanidades visivel e invi-
sivel ; a humanidade do além estendo
manifestamente mão fraternal, á huma-
nidade da terra, e ostenta aberto o vasto
livro que contem todas as formulas das
conquistas sociaes; nada mais temos
agora do que estudai-as e applical-as.

Mãos á obra, pois, e sem demora,
porque jamais o espirito humano so
achou melhor apnarelhado para marchar
a grandes passos á conquista da foliei-
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nós até aos quo estão mais altamente col-
locados na escala social, todos lemos
uma esphera do acção considerável a
exercer om torno do nós, porque por toda
a parte ha soffrimentos physicos o mo-,
ra s a attenuar, a acalmar, allhcçõos a
alliviar, corações a consolar, a confpr-
lar: e esses que chamam por nós desps'-
pcradaihòiitc-jii/oste mundo c lá em cima,
são nossos irmãos, nossas irmãs, nòâsüs

parentes e nossos amigos; o quanto hos
nossos inimigos, olles têm sobretudo no-
cessidado do nós, para que os libente
mos du ódio que os tortura.

Obedeçamos a esses imperiosos áp-

pollos que nos são dirigidos dè todos os
lados; cedamos a todas essas instâncias ;
nós odevcihos lazer por gratidão e acen-
drado amor pura com o nnssò Paó com-
mum, cuja bondade nos proporcionai os
meios do multiplicar os férteis penhores
do solidariedade fraternal, o que, por um
prodígio de solicitude, nos incita, a pro-
parar a no. sa felicidade trabalhando para
a do nossos irmãos.

Âgocà, pois, quo o sabei, os, -U á
obra ! I

Beaudeloti

[Le Spirilualis-me Moâerne)

os qüâtro mimm
Explicados cm espirito e verdade

pelos evangelistas, assistidos pelos
apóstolos.

Evangelhos sdffúudò Mallieiis, Marcos e Lucas
REUNIU OS E POSTOS EM CONCORDA NCIA

«E' o espirito que, vioifica ; a.
carne de nada serve :

as palavras qne vos digoAs&o
espirito e vida.»
(João, VI, v. (14).

«.1 Icllra mata, e o espirito vi-
vinca.»

(Paulo, 2" epístola aos Corinthios, c. III v. 6.
M ATHEÚS, IV, V. 7- 1 1 — M A RÇOS,

I,v. i2-i3—LuCASá IV, v. i-i3
{(.'Outinuação

((Jesus, quando desapparecia, aos | e tão potente do puro espirito.»

<( tio em tanto olhai uma nuvem sobre
a qual o vento sopra; dispersa-se, eleva-
se nas regiões superiores e dosapparèee
aos vossosKjlhüS ; mas leíu uma 'çudeii-'
cia para a unidade; o venha a brisa ia-
voravel, as partes separadas se reúnem,
se reconstituem, o a nuvem compacta
reapparoeo aos vossos olhos; tal ora,
pouco mais ou monos,—porque, toda a
comparação o deficiente— o ulléito ope-
raüu.polo afastamento espiritual de Jesus
do corpo perispiritico que o tornava vi-
sivol aos vossos olhos**—quando elle se
aproximava uos homens, todas as par-
cellas esparsas slí aproximavam, se re-
uniam e, mantidas por sua presença,
formavaiíi o lodo, representando um cor-
po seinelhank) ao vosso, isto o, tendo a
apparencia, mas nao da . mesma natu-
re/a.»

k u chimico, pela-syntheso e pela an;í-
lyse, vos olléreco innumoros exemplos do
composição o do decomposição de corpos
heterogêneos, formando, no emtanto,
durante a sua ligação, um lodo unido e
tomando um aspecto difibrentu das par-
tes nivididas, voltando a cada uma d'es-
sas partos o misturando-se com ellas de
novo, sob a acçào dos esforços do chi-
mico.»

„ Cogitai no quo podo actualmeuto, no

ponto tio vista do magnetismo, segundo
a vossa sciencia, que tanta neeèssídado
tem do crescer, e a vo_sa experimenta-
ção ainda tao pouco desenvolvida,— a
vontade du homem; cogitai nos efiéitos
magnéticos que elle oblem, sob a acção
de sua vontade, pela influencia attractiva
dos lluidos.»

« Depois rellecti sobre o que devia ser
o poder da vontade do Jesus para reter,
sob a acção dessa vontade, esses prin-
cipios constitutivos do seu perispirito
tangível, — quando, ao mesmo tempo,
elle 'tinha o conhecimento de iodos os
lluidos superiores e inferiores, de sua
natureza, de suas propriedades, de suas
combinações, dos efiéitos dessas combi-
nações e de suas propriedades de acçào
para a formação à-priOMí, e & sustento
de um corpo perispiritico análogo aos dos
mundos^ superiores, hamano aos olhos
dos liomens, pela juncçào dos fluidos
ambientes do vosso planeta que sorvem
á formação de vossos sores e a sua con-
servaçáo,—das leis do attracção quo re-
gem essa formação sob a acçào do magno-
tismo espiritual, pola vontade superior

interessem por taes investigações adquirir
os conhecimentos necessários para bem
observar os factos e d'elles tirar as mais se-
guras deduççòcs. , f

Do mesmo modo que cm todas as scien-
cias exactas, o conhecimento prévio das
theorias, qne a pratica vem suecessiva-
mente sanecionar, se impõe aos que abor-
dam taes estudos, assim também quanto ao
spiritismo, que é a mais complexa e a mais
transcendente das scioncias, pois que abran-
ge todos os outros ramos das sciencias hu-'
manas, um prévio estudo the aico se im-
põe, como o meio mais seguro e mais pra-
tico de attingir resultados satisfactorios,
evitando ao mesmo tempo os perigos d'uma
experimentação imprudcnte.ou mal qrien-
tada.

Como sciencia experimental, o spiritismo
é a única que oíferece uma solução integral
a tod >s os problemas da vida e do univer-
so ; com ) philosophia baseada sobre a mo-
ral purissima di/Christo, éo mais poderoso
elemento de regeneração social e indivi-
dual, vi,l\e ,-tanto ' se faz necessária n'estes
desastrosos tempos de materialismo e de in-
diíferença.

Aos que, pois, ainda são susceptíveis de
um movimento de reacção contra esse sur-
do mal estar, e aos que de boa vontade de-
sejam se aproximar de Deus pelo entendi-
mento e pelo oração, votando-se ao es-
tudo das eternas verdades, tantas vezes
reveladas ao mundo, julgamos dever
aconselhar a leitura das seguintes obras,
na ord*.im em que áãó collocadas :

O Que e' o Si .ritismo e Noções elemen-
tares do Spiritismo, por Allan Kardec ;

O Livro dos tspiRiTOs, idem, idem,
O Livro dos Médiuns, idem. idem.
O Evangelho segundo o Spiritismo, idem,

idein.
O Céo e o Interno, idem, idem.
A Gênese, idem, idem.
Obras Postiiumas, de Allan Kardeck.
Além d'essas obras, propriamente ditas

fundamentaes, uma extensa collecção de
varias outras, visando o mesmo objectivo
de explorações d'esses incalculáveis domi-
nios que se desdobrara para além do mundo
visivel, têm vindo á luz, fornecendo os
mais valiosos elementos, subsidiários uns
c complementares outros, para taes invés-
tigações. Entre essas indicaremos ainda
a >s estudiosos de boa vontade as se-
guintes :

Depois da morte e O porque da vida, por
Léon Denis

Estudos philosopiiicos, de Max.
Factos spiritas, observados por Crookes

e outros sábios.
Urania, por Camillo Flammarion.
A Evolução ,\NiMiOA,por Gabriel Delan ae.
Roma. e o Evangelho, por D. José Amigo

y Pellicér.

Todos esses livros se acham á venda'
n'esta capital, na livraria da Federação
Spirita Bra.ileira, á rua do Rosário n. 141,
sobrado.

olhos dos homens, deixava o sou perispi-
rito tangível, corpo humano em appa-
rencia, confundir-se na massa dos flui-
dos, retendo-lho os principios constituti-
vos no meio que lhes ora necessário.»

« O laço quo os retinha a-.fesus era
por acto do sua vontade um c/feito ma-
guetico attraclivo ; actiialmonto vos ó
impossível comprehender 'esse e/feito :
os pudores dos puros espiritos, o mesmo
dos espiritos superiores, a potência es-
piritual do Jesus, estào acima das vossas
intolligencias.»

(( Não será senão á força de estudar,
do praticar o magnetismo humano, que
chegarcis ;i comprehender o magnetismo
espiri tual c suas propriedades de acção
sobre toda a natureza.»

a Uma vez operada por Jesus a con-
stituiçào do perispirito tangível, corpo
humano cm apparencia, os elementos
desse perispirito ficavam n'um estado de
attracção entre i, quo provocava a sua
reunião immediata, logo que a vontade,
que reinava sobro o todo, actuava para
estreitar essa acção; a desaggregação
(fosse perispirito temporário do Jesus,
(dizemos — temporário, porquo não lhe
serviu scnào 110 tempo de sua missào na
torra),—nào impedia as partes do terem
um traço do união entre si. »

« Quereríamos vos fazer comprehender
essa acção, mas faltam-nos as palavras
em vossa lingua, c a ignorância om quo
estais da natureza o das proprieda-
des dos fluidos, de suas propriedades de
acção e de suas funeções na formação e
na vida do corpo íluidico dos espiritos su-
periores, na formação do corpo de Jesus,
DAs leis naturaes o immutaveis quo regem
essa formação o essa vida, põe obstáculo
a toda a explicação direda.M

« Quando ior chegado o momento d_
responder ás criticas que deveis esperar
(porque a incredulidade, filha do orgu-
lho e daignoi-jncia, não falta em muitos
homens), desenvolveremos o pensamento
quo presido a tudo o que acabamos de
vos dizer;—a cada dia basta a sua aí-
dicção.»

« Repetimol-o, terminando: o perispi-
rito, que servia a Jesus de corpo visivel
e tangível durante a sua estada no vosso
planeta, não era senão uma forma de
vestuário que elle revestia para so mis-
turar coirvosco e que elle deixava todas
as vezes que se afastava dos olhos hu-
manos.»

« Não foi senão depois de sua missào
terre-dre, o na época chamada ascensão,
quo os principios constitutivos desse pe-
rispiritò, as partes quo o constituíam, so
dissociaram completamente e se afãs-
taram na direcção do meio quo os attra-
hia; os lluidos retirados o destacados, por
assim dizer, das esphera:- supoiiores, a
ellas voltaram ; os que residiam na vossa
atmosphora ahi se reuniram novamente.»

(Continua.)
._

ESTUDO DO SPliÜI ÍSMO

Aos que desejem se iniciar no conheci-
mento da doutrina sprita. que cada dia
mais se afhrma, por um lado. uma sciencia
experimental, graças á constatação inces-
sante dos phenomenos que attestam as re-
lações constantes entre o mundo visivel e o
invisivel, e das leis a que estão submetti-
dos,e. por outro lado, uma philosophia ba-
seada sobre as leis moraes contidas nos
Evangelhos de Jesus, julgamos dever re-
commendar, antes de toda experimentação,
a leitura das obras que indicamos em se-
guida e nas quaes podem todos os que se
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