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mais hellu de todos os templos é
uni coração puro.

»,i

nos pôde ensinar sobre isto?!
Quem nos
descreverá o phenomeno da separação
da
alma e do corpo?!
Quem nos dirá as
impressões d'esse instante supremo?!
Sobre este ponto, a scieiioia o a religião
licani mudas!?
E porque calam-se?!
Porque falta a
ambas o conhecimento das leis,que regem
as relações do Espirito e da matéria:
lima pára no humbral da vida espiritual,
a outra no da vida material. () Spíritismo é o laço do união entre as duas; só
elle pôde dizer como se opera a transiÇão, quer pelas noções mais positivas
que da á respeito da natureza da alma.
quer pela narração d'aqiielles que deixarain a vida. o conhecimento do laço fluidicq que une a alma e b corpo é a chave d'esse pliéuomeno, como de muitos
outros.

monto torna a passagem menos
ter recuperado sua lucidez e ser tespenosa;
liiialmcnte, se o desprendimento se opera já
tomunlia consciente da exlihcção da vida
sem dilliculdade alguma, a alma não
pas- do seu corpo; e acha-se feliz por vér-se
sa também por sensação alguma desagrad'elle libertado; para esse Espirito a
perdavel.
REALMENTE, AMIGO.SPIRITA!
turbarão é quasi uulla; não passa d'um
Na transição da vida corporoa para a momento de sonino
do qual
vida espiritual, produz-se ainda um outro sabe com uma impressãopacifico,
(Vido Evolução n. iii )
indizivel de fephenomeno de uma importância capital; lieidade e esperança.
As Preces, que acabei de ouvir, coné o da perturbação.
N'esse momento a
No homem material e sensual, n'aqnelíe'
alma experimenta um entorpecimento
fesso, acho-as bem arranjadas;
o se me
tem vivido mais pelo corpo do
que
que
que
pudesse conformar com o que imaginas
paralvsa momentaneamente suas faeulda- pelo Espirito,
para quem a vida ospiriou com aquillo, em que profundamente
des, e nóutralisa, em parte ao menos, as tual è nada,
nem mesmo uma realidade
crês, não as acharia simplesmente boas,
sensações;
ella é, por assim dizer, ca- no seu
tudo tem contribuído
pensamento,
—
mas até
sublimes!
taleptisttda; de sorte
que quasi nunca é para apertar os laços (pie o prendem á •
testemunha
consciente
do uliinio suspiro. matéria; nada durante a vida veio afrou0 .pie queres poróm? O meu espirito
Dizemos—quasi nunca,
repelle por tal fôrma semelhantes idéas,
porque um caso xal-os. .Nas approximaçòes da morto o
ha em que ella pôde ter consci jia desprendimento se opera
te
declaro,
contivc-mo
também por grasó
ante
que
a sind'elle, como asliahte veremos. A pertur- doações, mas com esforços
ccridade da tua crença o a amizade,
contínuos. As
qüè
liarão pôde, pois, ser considerada como o convulsões da agonia
nos Jigal
são o indicio da
estado normal no insianto da morte; sua tucta sustentada
pelo Espirito, que ás
Ainda mais, julgár-mó-hia feliz, se as
A matéria inerte ó insensível e este ó duração porém ê indeterminada; varia on- vezes quer romper os laços
que o retém
Ire algumas horas e-algiiiisaniios. A me- c- outras vezes
pudesse admittir;
pois rèaíiaonte nada um facio positivo; a alma só ó
so agarra ao- corpo, do
que tem dida
conheço mais cohsoladhr, que a certeza as sensações
que a perturbação se dissipa, a alma qual uma força irresistível o arranca com
do prazer o da dór. Dura crença mesmo, de que com a morte em ante a vida,
acha-se na situarão de um homem
toda
a
desaggregação
que violência,, separando parte por parte.
da
certas condições vamos juntar-nos o em matéria
sabe de um
sòmnòj as idéas
repercute-se na alma,
que il'ella são confusas, profundo
circumstancias molítores, a parentes, ami- recebe uma
o Espirito se apega á vida corporal
vagas e incertas: vé-se
impressão mais ou menos
gps e alfeiçoados, (pio nos parecem per- dolorosa.
a lauto mais, quanto menos vé além d'ella;
E' a alma, que soffro e não o como atravez de um nevoeiro;
pouco
didos para sempre!
corpo; este não õ mais
pouco a vista se aclara, a memória volta sente que ella lhe escapa e quer retèl-a;
que ei instrumento e ella se reconhece.
.Mas esse despertar é em vez de entregar-se ao movimento que
da ilôr: a alma é o
Depois
paciente.
da morte, estando separado da alma, o bem dilferenle, conforme os indivíduos: o arrasta, resiste com todas as suas forSou da mesma opinião, se bem
que
como Catholico partilhe as mesmas ideas corpo pôde ser impunemente mutilado, om uns é calmo e traz uma sensação de- ças; pôde assim prolongar a lueta durliciosa;
mil outros é cheio de terror e ante alguns dias, semanas e até mezes inou crenças, sem poder admitlil-as iodas; porque de nada se resento;
estando
anciedade,
isolada,
d'elfe
produzindo o eífeito de um teiros. Sem duvida nesse momento o
a alma não- recebe toque
b que motiva em mim a duvida ã resEspirito não tem toda a sua lucidez; a
terrível pesadelo.
algum
da
desorganisaçáo
do
de
muitas
mesmo;
coiisas,
peito
das quaes falia o
começou longo tempo antes
ella
perturbação
suas
tem
O
sensações
momento do ultimo suspiro não é,
nosso amigo, como .piem tem plena cerpróprias, cuja
da
morte,
mas
nem por isso elle soffro
fonte
não está na matéria langivel.
teza!
pois, o mais doloroso;
porque as mais menos, e o vago em que se acha, a inO pcrispiriio è o envoltório lluidico da das vezes a alma não tem
então a con- certeza do
virá a ser d'elle, mais
alma, da qual nãoé separado nem antes, sciencia de si mesma;
ella soiTre pela contribuem que
as suas angustias.
A
para
Pois eu, meus Senhores, declaro como nem depois da morte, e com a
desaggregação
da
matéria
elle.
durante as morte dá-se, e ainda não está tudo
qual
aca-EclectjcO, que ató agora pouca ou neiiliii- por assim dizer, constituo uma só enti- convulsões da agonia; u depois,
pelas liado; a perturbação continua;, elle sento
ma importância tinha ligado ã semelhau- dade, porque náo se pôde conceber um angustias da perturbação.
Apressehioque vive, mas náo sabe se é vida. matesom a outra.
tes idéas ou crença, porque entendia
Durante
nos
a
dizer
a
vida
o
fluido
que este estado não é geral. rial ou espiritual; luda ainda,, até
que
tudo isso não passava, quando muito de perlsprilal (o perispiríto) penetra o corpo A intensidade e duração do solfrimento
que
mera Philosophia; , uma vez poróm, que em todas as suas parles e serve do ve- eslão, como díceinos, na razão da allini- as ultimas ligações do perispiríto se tenhaiii
rompido.
A morte pòz termo.á
pôde constituir uma llcligiáo, qtie sendo hiculo para as sensações physicas da dado que, existe entre o corpo e o por- moléstia elfecliva,
mas não sustou-lhe-as.
accoila com fé, isto é, perfeitamente com- alma; é do mesmo modo, que a alma, ispirilo; quanto maior é esta aflinidade,
conseqüências;
omquanlo existem ponprehendida, projecta luz vivíssima sobre por esse intermediário, aciúa sobre o lauto mais longos e penosos são os osfôrde
contado
tos
entre
o corpo e o peris-corpo
e
dirige-lhe
fadas até hoje incomprelionsiveis, resíilos movimentos.
ços do Espirito para se desprender de
pirilo. o Espirito resenle-se de suas im—
tando uma completa traiisformaçãn
seus
laços;
porém pessoas ha, nas quaes
A oxtincçáo da vida orgânica traz a
o homem, ipie chega a ter certeza para
a cohesào ú tão fraca, que o desprendi- pressões e soiTre com isso.
do separação da alma e do corpo
rompelo
meuto se opera por si mesmo e naturalliem differente 6 a posição do Espirito.
que é, isto é, d'onde*vèio, o que faz o pimento do laço IItlidico
os une; mente.
O Espirito separa-se dn corpo desmatcriaiisado, mesmo nas mais c-ueis
liara onde vai; declaro-vos, repito, quo mas esla separação nunca que
é brusca; o
vou procurar estudal-a com o cuidado o fluido
Como um frudo maduro se despega da moléstias.
Alui fracos os laços lluioicos,
perisprilal se desprende pouco a sua
critério, que deve merecer nelas beuelihaste (cabe da arvore);
este é .. que o unem ao corpo, rompem-se sem
de todos os órgãos, de sorte
pouco
que
cas conseqüências,
que d'plla podem a separação não ó completa e absoluta caso das mortes calmas e dos desperta- abalo algum; alem d'isso sua confiança no
resultar!
futuro, que elle já e:itrevé pelo pensainensenão quando não resta mais um só res pacíficos,
Io
e algumas vezes mesmo em realidade,
do
contado,
estado
O
ponto
jsto é, um
moral da alma é a cansa
só
átomo do perispiríto unido a uma mole- principal, que íaflue sobre a maior ou fal-o encarara morte como um livramento
ou soltura eseus males como uma provacuia do corpo. .1 sensação dolorosa
que menor facilidade do desprendimento. A
liem, meus Amigos!
ção; procedendo de tudo isso uma calma
Peço-vos então, a alma supporla nesse momento está na afllnidado entro o corpo e o
moral e unia resignação; que moderam o
mo concedais mais alguns minutos de razão da soturna dos pontos de contudo está na razão do apego do perispiríto
Espirito á solfrimento.
Depois da morte, sendo os
altençáo!
E para livrar-me do esforço que existem entre o eorjto e o perispi- matéria
ella está no seu grão máximo
laços no mesmo instante rotos, nenhuma
iiitellecliial, quo me seria necessário, sem to, e da maior ou menor dificuldade e para o homem, cujas
quasi
comttldo chegar talvez á meio caminho, lentidão que a separação apresenta. Se- todas se concentrarampreocciipaçôes
sobre a vidaego- reacçào dolorosa se opera; ao despertar
sente-se livre, desembaraçado, alliviado
vou repetir-vos o
—
as
circumstancias,
O Céo 0 In- gundo
cila é quasi uni Ia para
quo diz
pois, a morte zos maloriaes;
"penosa.
fertio, segundo o Spirilisino, por Allan pôde ser mais ou menos
São aquelle, cuja alma purificada se tem de um grande peso o mui alegre por não •
soffor mais.
Kardec, á respeito do
que chamamos— estas dirrerentes circumstancias, que va- ideiiíílicado com antecipação com a vida
mnite; e que o estudo assíduo e crite- inos examinar: —
espiritual.
Visto quo a lentidão o a
Na morte violenta as condições não são
rioso confirma mediante provas visíveis,
Estabeleçamos primeiro, como peiiici- dilliculdade da separação estão na razão exadamente as mesmas.
Nenhuma des—
do grão de purificação ou de desmaie- aggregaçào
palpáveis:
teuiti começado, não
pio, os quatro casos seguintes, que se rialisaçáo
parcial
da alma, depende de cada um houve uma separação
pôde considerar como as situações evtreprevia entre o
mas. entre as quaes ha uma multidão de de nós tor ial-a mais ou menos fácil ou corpo o o perispiríto;
a vida orgânica,
em toda a sua força, é subitamente esmudanças:
1* se, no momento da ex- penosa, agradável ou dolorosa.
o desprendimento
A confiança na vida futura não exclua tineção da vida orgânica, o desprendiIsto posto, ao mesmo tem, j como tacada, aniquilada;
as apprehonsôys da morte, isto é, da
começa depois da
pas- meuto do períspirito fosse completamente tlieoría <• como resultado de observação, do perispiríto só
sagem d'esla para outra vida.
Muita ontrado, a alma, nada sentiria; á* se resta-nos examinar a influencia do gênero morto, e ifeste caso, como em outros,,
gente não teme a morte pela morte mes- n'e.sse momento a cohesào dos dous ele- de morte sobra as sensações da alma no ello não |h'nle operar-se instantaneamente,
li Espirito, apanhado de improviso, lica
"11; o que teme é o momento da tran- monto,} está em toda a sua força, produz- ultimo momento.
siçu).
como
aturdido, mas, sentindo que ponse
uma
espécie
de
despedaçamento,
SofTre-se ou não u'essa passaras.Na morto natural, isto é, aquella
que sa, vé, etc., etc, cré-so ainda vivo
Eis o que os inquieta!
K''|iií!
Vale gaiueiito, que reage dolorosamente sobre resulta
da extinção das forças vilães pela (como d'antes). e esta illusào dura ató
pois a pena pensar n'elia, tanto mais a atina; IP se a cohesào è fraca, a sopa- idade
ou
pela» moléstia, o desprendimento quo elle tenha cottiprehendido sua nova
sem
e
é
ujiera-se
fadl
ração
abalo; i* se
quando ninguém pôde delia eximir-se!
Esse estado intermediário eu!•* uma viagem terrestre podemos esqui- depois da cessação completa da vida br- se opera gradualmente; no homem r ,a posição.
alma é de.smalerial.saUa r cujos
v.ar-nos, mas, nu câSO de
tre a vida corporea e a espiritual é um
que se traia, ganira existem ainda muitos pomos de üiíuitos se têm desapegado daí pt.,isácousas dos mais interessantes para estudar-se.
ricos e pobres lèm de transpor o
passo, contado entre u corpo e o perispiríto, terrestres, o desprendimento é ipiasí come m» elle é doloroso, nem a
alma
reseatir-se
a
dos
eífeitns
porque apresenta o singular espectarulo
da
poderá
posição, nem
pteto antes.da morte real; o corpo vive de um Espirito,que toma seu corpo fluia intuiu
p lei • i adorar-lhe a amar- decomposição do corpo, até que u laço ainda a vida orgânica,, e a alma
já díco |Mir seu eorftó material, e que passa
seja totalmente roto.
8'ir.i.
enlrou na vida espiritual e apenas está
por todas as sipnsaçôes da vida orgânica!
Ao vôr-se a calma de certo* moribundos
Daqui resulta que o solTrimento, que em relação com o corpo
por um laço Elle offérece uma variedade infinita de
i* terríveis convulsões da agonia de acompanha i morte é subordinado ã força tão fraco,
que com o ultimo bali- alternativas, segun. > o caracter, os coj!'»', ji se
pôde julgar que as sensações de adhereufia que une o corpo e o per- meuto do coração, rompe-se seu. diflkul- nhecímenios e o
grao de adiantamento
**> são sempre as mesmas;
mas quem ispirilo;
que a rapidez do desprendi- dade. N*esta situação, n Espirito pCnle, moral do Espirito.
Esse estado é de

tu

~

1

V
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"

ha

'

do
o nao
„,, dia da aftlicclto? Com
~~
nada l)ue era o peso do mundo tardo . lento computar as dores do nosso coraçaoí
.
o
do Calvaiio.
nue ainda mesmo vendo,
ah.u c sois
ninava á longa estrada
Como ba do vòr-iios som piedade
curta duração para aquelles cuja um; des- VSo.ii ou porque não ip.eren. ou porqu. Vs lagrimas corriam copipsas
n-ellbsdiav.a
ro(;:,";bi,'«od'an,argura:Elio.N;nincuto, que devem «>,- P,,|as faces dos pobres, tantas.vezes
pünllcáda,' po^pie
da liuinana
cujo toimcra entendem errônea
mais lie.
antecipado,
magoas,
assim
as
;, Pai, conforto o guw
alliviado
prendimento
.siinha
iludidos,
por
Christo
limiar
hu
1
nao
subifa,
mais
a
«ireiitúra?
, rt ,„..,.....
morte, mesmo
a toiiVé! Tantas horas
.,
a
olleqwde convir.
mellini,, l' saciado afllicçòes, de tlóres cruas.
v.M.lo sopra, se so move
„
mostra,
Sais que apressar; em outros
Sr
tudo
tempo
aitoW
nB"
funilaâ
Mas
'cada
mteiPos.
annos
seo.rtlinUü,
prolongar-se por
da paz o da especanca,
cousa ã seu tempo.
ÍC irosootitardluçlua;
o
aos ut- aiíiila
se. gyra ,. bian
a rol.raila, ,.„,„,„ haviag«.,.io
«' a «'alma.
estado è mui freqüento mesmotom;
lití
a
levado
?;'E
se as estreitas biilliain,
comôsla,
pec.nille-nos
KHe'
pata
liigttnos
sos do morte ordinária, a não
amanhai
o júbilo o o socego a seus
as qua- liromoltetiilò.voltarmos
.
ea lua:
c.
aliíims, nada de penoso, segundo outros
,
s.
IU;!; os amava o^
o qui/- l"'"* 'I,1P n,,M ''
mas, para
Deus
üikdès do Espirito;
alpendies
dos
U.UO
soluçando,
alogna:
da
e
suicuU,
Gritavam,
amig
,!sida«le da dòr —
ó uma situarão terrível. E no mais O- (Continua)
as casas il,n';unii.l.o.-()h! Santo o rosto?
n nu inoincitio
sci: comporta
soli.-olii.li), ipió esta situação ó
cada
molha
te
iloo sangue ó esto. que
po
ao
o
corpo
perispnilo
d'agonia!
ou
Preso
arcasla
lorosa:
d'an'inibo
Omle ossa gente barbara te
vida corra
todas as suas libras. Iodas as convulsões
desgrenhatlas,
mulheres,
as
Kll,4,i.ra pois a nossa
Descalças
poi
alma,
na
que
«^ »
Virgem
a
d'aquelle repercütem-sp
rnhros
olhos
CyriuBii,
Judas,
da venlura. alem da
o seio descbborlOi os
Cruz.
i
alheia
soífrimeutos.
atrozes
isso passa por
a Ioda cicalur.i.
Do continuo carpir, atordoavam
,.,,0s ,. Deus prólogo
da
Gompassivo
Protorió,
á nonfe
do
do
Q estado «Io Espirito no momento
opposto
aros
noresta
Os
lado
na
gemidos.
ao
viajor perdido
] iMivin,
morte púde-se resumir assim:
sliilo
mas
liiosdióco lledemptorcompzpausaiia
N„ baixo alpen.lre de uma casa escuta,
vida;
na
assim vago
L Oh! de Jernsal.Mii palbdas (Ilhas!
quanto- Lavra trigueiro o leio Israelita
o líspírito sofíre lauto mais, «1<>
os [»asSos o ,. UuJ qno
.
mi.ÍMpioanspaçOs>oho
degraos
Nos
Muo me dirige
pe
por
madeiro.
Xào pranteeis
lento 6 o desprendimento me.) o Um pesado
tias
"nirito;a
mais
mes
v«.s
me convida !
I), ,noa divino Pai. mas por
D, antiga o larga escada, onnegrpcidaO |)i\s
promplidão do «ledesprendi
Um tempo infausto
debruçam
se
ailiamameijinverno,
descendência!
do
vossa
V
chuvas
dr.
Pelas
grão
ffi'Sa nLâo
ns
povos:
tes- nuas formosas, palliilas creanças.
Virá om que dirão da terra
moral db Espirito; para.o hspiritu
e "M 1 is ,mu te trabalhar! diz a maisníoça, Ventiirosaa mulher, cujas entranhas
eotlscioncia
cuja
malerialisado,
"«•« l««'- K ^'-"f1' Vhr a esterilidade. Venlurosa
hidrié 6 nm simi.io do alguns insWnlw.i r v ml ou..:ar.
agora mesmo
carpinteiro,
o
despeitai
VnÜella, a cujos peitos infftcundos
[Vespòmle
isento de solfrimento, o cujo
ilo povo
anciãos
aos
so alimentou! N'essr; momento,
entregar
Devo
nS-,,0,..
cheio de suavidade.
tardam
não
b.elles
nm passo ('sh'.''lo
cruz,
atravessava
íu posada
Jesus
rePara trabalhar na sua purificação, suas _l'.,i istaéiunacr../.? 1'mwniaa.nu.Mlo
álgar;
parou som loi...*.
fundo
de
a sovlc
Perto
vencer
mínimas
tentou susterp',
Nós sabemos, oli! num D.ms. v,.^; ,
de
dòr,
V nais crescida das gentis ss..'». " •'•
Drimir suas mãs tendências,
um
grito
Deu
v.olaut
cnuí-Na,.
espinho
limo vfin r;,/.or«la
reservada ã.imdlos. que
;;„„•,„, eáiu fíx\mm: agudo
.'"'¦:".;„„„
para idonl.I c-< Zn „.i,'.i ., t. .rv« l.«0.r,M.n>m
lacerava.
ü-isso no fatura;
amosos,
u
doloridos
abreviando seus «lias.voluntária«los
os«i
maus,
suas
Uni
os
pês
a olla
verdugo,
qtm\ubsoe/,
com a vida 1'utnra. dirigirvidalorre-^, Na cru/,,. pregam-se
bradou
lallamlo,
_\ss.u.
Lovanta-te!
Stc, mas tatnbom sabemos,
,K l|UO alTmi.lam a lei.
digna, d aspirações O prelocü-a ã
lenho, E liraiidin.lo uma vara qne trazia,
iiiliuila:
ó
horrendo
do
o
mas
n
ella,
Sricordia
^
Limpa trànquillo pó
»»,-. preciso íião somente crer
Itiiamettto o feriu. «> Santo Mestreespaço, „ tiial-a sobre as almas dos uo».*
l-a J:'i liem seguro a fortoUoh ! Dous Eterno I
>
estreito
b.K
nn
conprelieiidol-a; ê pn-r.iso aconsule...
o
l,v.M,im
so
moveu
.Ilha,
porventiua
nis vezes
>'.>•«¦
Esc una a nobre
faxes ir.nãos. qmM.ão
eonl.e.es E ires vezes cedendo ã dór tmngenle
ade maneira que satisfaça
•,m.einpa.l.M'or?-l,«.isnão
o
l»om
o
Vai
,ara sitpportar as provaço.^ ;t aUii*
O Christo? Voltou ao duro chão, tremulo o trio ,
completo aücórdo com a lógica Itomlailu
sobrt as
u^esl?eNaz.Uo?-0 Christo
» '
«Ia Crandeza,
»
faz
se
,iui.
ivrsui.
i...
a
niSnl
operai
special.no.tlc..Senhor
,lnr
iln
ipter
_<.,„,„
Uio
anjos
jiu/.i
lindos
os
i
tio.
J
as
(irilnm
nomes se .uli. >ii'
De.lorlas
,. justiça .le Deus.
homens
lli,mania doshninana. O fardo e granue, ,rui.wr.es. cujos
repellido
pelos
u. •
a
.lasus.
é
K
que
Spirilisino
o
da infância,
Mr.uou.vM..M.
uas nhitostiiihicas'
Calvário está longe! \lllantnn-se.
. I^stun ;..!«.«, o
lagrimas
nosso
secadas
Tftv-n
as
'
mais
a
povista,
orte,
.
um homem
exerci', nVsle ponto do
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-ft, s
tipproximeih de vós. vos rodeiem e vos
ajlldèill á sácçudir as ca.leias lerresires! Gompreliendei e....vede a'grande?a
do nosso Mestre: siibiuòtfèi-vos som
queixar-vos á sua justiça pára que
nunca dcscspõrcis de sua Misericórdia!
irmãos! Que uni sério exame sobre o
vosso passado vos abra as portas do
mlitro, fa/.ciido-vos coníprcliendor as
fatias que deixasleis alraz, e o Irabalho que vos resta ainda á fazer paira
reparal-as! • Que Deus vos perdoe e
que seus Dons Espirilos vos suslçnioni
e vos animem! Vossos irmãos da terra
orarão por vós e vós podeis orar por
felles! .
Assim seja.!

Élfté Salgado
Como

prova de que o Spirilisiríp

unia iiitliiiu para o terrível desastre,
ransnvveiuos a carta que o indiloso
screveii á seu irmão .» Coronel do
xereiln—Luiz Alves Leite de Oliveira
nlgado, ha s'espera de precipilar-se
o mais horroroso ahvsino, trocando
ih dissabor de inoiucnlos. par um
Sinrtvrii» de séculos.

ü

Mis a caria:
hvsadissinio irmão e meu grande
Juin"- — Itesolvi pór ler.no á iniiilia
.,, SL.'1'acada evislencta.

• Não enxergues, presadissinio união

nHle.ri amigo, neste meu acto. um proBdimeiiln de fraqueza ou loucura, não:
|iho n'cste inoiueiilo soprano.om que
acho batendo ás pintas da et.'rui"a
|.l.', a precisa coragem paru eiifrcnmorto, não ,111o inUíiihlaiii as leintm.nles da vida: sinto o espirito pieIjaiiHMitr iraui|.iiiii). conservo a iuiagiRijãu
"sèri-ua perffilaiiiente lúcida, i-alm.-j, e
: ine.lilit cniii segurança 110 acto
ÇXllrlIKi que uni fiilllllictler, l! SÓ VCJO
^Hresnlução que lomei o nimpriiueiil.i
e o meio mais expeá$ff- nu1 de\i'r
BMn de chegar no ponto leriiiinal da
Ivgrinaçâo do liomein. ll'osl() miiiido
Hfrpe e miserável, n qual vou agora
(|ftj\:ir, horrorisado iln sua feivza
mejo-ine forçado. presadissinio irmão
pn.cn gituulo o leal amigo, a ab.in|iar as ininlias muito amadas o virIsissiiuas III ha*, e o meu amaulisi)i> o adorado lilhiohn Beijo..:.
Rlle. presadissinio irmão e incti
Bgnde e leal amigo, qtit! õ nina criança
lladeiranielile adorável, rjiie em ia<>
!.'n ra idade já mostra a inleire/.a do
betar, a liruie/.a das convicções e a
Ktz;i e transparência dalma: e||.', 11
meu leal o liei aniig.liuhn. o meu l.om
Jpuislaiile coiiipaiiheiriiiho, que, semI á alias horas da uoule, no inesleilo, ronfiindio sem cessar as suas
Ríi as minhas lagrimas, pn-uraiido
'.
ftíif -!.¦ •

• ¦• 1
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^Ju leslauieiilo que deixo, nomeioitor do meu amaiilissimo lllhiliho:
i-te. porianlo, ijue como ulliiuo o
mala.Io serviço feilo a mim. a esta
m irmão e leal amigo, que sempre
quiz muito e que ainda te quer.
morrendo, que aceitas a tutoria
leves para tua companhia: não o
es, presadissiiiu. irmão e meu graue leal antigo, aqui. solfreiido as
ras deste mm.do que agora ileslou-se-ino dianta dos olhos como
jbceano de lenlas agonias, onde so
fVouiplelauieulc ilhldiilo....
sejava lamheui doíxar-ta como
leslameiileiro: porém, fousideo que o leslauieiileiit. lem iininemente de assumir o cargo, e tu
longe, nomeio meu ieslamenlciro
fil coiupadre Cândido Jiávier.
lias as (larlilhas. o amado lleijo.
com bens suflkfenles, cojas reu-

».
\

das serão haslanles para puder na capilai do Estado ou na Federal, estudar
e seguir uma carreira scieíltiilca.
Peço-le encarecidanienle. e á estimada mana Luciana. que o levem para
sua companhia: ensinem-lhe o caminho
da honra, do dever e da verdade: e
o Iralein coino pais exlreniosos. carinliusos, porque em recompensa, presadissinios irmãos, si me for dado, lá
na eternidade, penetrar em regiões onde
possa implorar favores para esla pobre
humanidade, eu pedirei para li. presadissinio irmão, e para a estimada, boa
o virtuosíssima mana Luciana. Iodas
as venturas e felicidades possíveis.
O meu aniaulissinio Hlhiiihn fica
eom bens o rendas que pútle ser sustentado perfeilamonle bem: vem. portanto, presadissiniii irmão e meu grande
e leal mitigo; biiscal-o para lua companhia, e se quizeres fazer aqui prócurador para receber os rendimentos
dos bens, que lhe couberem, deixa
aos amigos Sandini, Caníboiin, Abel,
Campello 011 Francisco Pinto Azanibuja
Filho, amigos de Ioda a probidade,
que se desempenharão perfeilanienlo
bem.

Ao nosso amigo Abel dirijo cartas,
eiicarregaiido-o do meu enterro.
Vou. presadissinio irmão e grande o
laal amigo, para .. desconhecido com
o espirito tranquillu, porque, em face
de Deus, e na paz .Calma, consultando
minha consciência, vejo que, couscieiitemente, nunca.li/, mal a ninguém.
E* necessário atravessar a região da
luz o da verdade, descendo ao luiu.ilo...
t) que é a morlc-V
Simplesmente ri
desprendimento dn vinculo entre o passado o o futuro; profundo ei.ygma enIre o que fdlltos e o que seremos.
Porque então lentel-a quando a vida
nos è pesada
Dizem os philosoplios que o suicida
escaudalisa a sociedade com o acto que
pratica !
Eu penso que não: si não moralisa lambem não escaudalisa, e nem
olíeude a ninguém: si é um mal o
que pratica, .0 mal é só para si.
Mas como cada um tem o direito
de pensar diversamente, aq.telles que
pensam com os philosoplios, que me
perdoem, vendo eomiltigü i.Vslc acto,
o cumprimenta de um dever e a synllicsc. linal dos fa.-los humanos!
Não deixes, presadissinio irmão e
meu grande e leal amigo, com a boa
o virtuosíssima mana Luciana, de prestarem sua acção ás minhas muito amadas o virtuosíssimas lllhas!
Honra e ama sempre a mi..ha memoria, presadissinio Irmão, grande e

O SUICÍDIO!

AOS ASYLADOS
Quando Jesus'dlcS— DenV-aveniuratlos os aTllirtns, n Roiiin dos iíéos ll.os perteiiòfi, não se
ilirt*iu aos i|.ie sDifiein em jjóral; porque todos
n'esit! inundo' snihyiii, tp.cr sobro o ll.roi.o,
i|iiei' soliro o catre; mas, aos rjiie solTreni futii
resignação os Desígnios tlri O.i.iiipotéiiiõ, sem
cuja peri.iissào mula succeilo i.'esto umiülo; pois
luiln ú por lílle ffrjler.iiiiiüüo o sú para o nossolii'm,iimlnini nntilas vezes pareça |)l'ejuilicai'-nos.
X';io ostjnoçíiis pais. meus Irmãos, tine as liuinilliaçòDS, ponpie itóssanlos com resignação,
vos serão contadas por tiiiilos de mérito perante Atpielle e tll.ico, que luJn pótle!

E' a maior desgraça, a maior dosdita, a mais horrível decepção, porque
*
podo passar o homein.
(1 suicida julga fugir do mal, entregaiiilo-se entretanto á outro mil'vezes
mais terrível e mais longo! Fogo
dos solfriiiieiitos iníerniittcnles de u,,i
dia — a vida corporal, para pròcipjIiem-avoiitiirailns os que tem oceasião tle
lar-se em horrorosos e contínuos solTria sua fií, Itriuesa, iiersevoi-Jinça e suhmeiitos durante séculos —. a vida espiri- provar
missãa ã Vontade do Deus:
porque terão ao
reiiiiiplo as alegrias, que lhes faltam sobro a
tttul !
'.
terra
Quanto mais humilhados e resignados fY.riles
11'osta • Minuto, lauto mais felizes sereis no
outro.
K aqitolles, que vos liumilli.ou, que vos-avittam, que vns ma lira Ia oi; linaluieiile, q.ttj espeCltl.im eniu a vossa desgraça .'! !
CoiUi.los

Julgam uns, que suicidantlo-sè vão
descansar: porque além ila morte
nada mais existe na suii opinião!!
Kiitrelanln, que horrível decepção os
eiles não sabem o quo1'ordaai-lhes, Pai;
ipiai.ilo, desprendidos dos laespera;
raio.il!
a. s.
ços da mal.'.ia, reconhecerem, que a morte não existe; é apenas .una transforma(Do EvANiiia.uo)
*ZM*CJ***9çào — a passagem da vida corporal para
a vida espiritual, a verdadeira vida?!
Quem dá ao necessitado, de Deus raQue decepção, quando retirado o véo eelierá eenlaplicado.
material, que envolvia seus olhos, recoSutle liberal eom os pobres o Deus.
iiliecerem, que trocaram 1.111 dissabor de será pródigo comvosco!
Maii.cá
momentos por 11111 mãrtvriú de séculos?!
Lançai a esmola e colhereis a Prece!
Julgam putrns, que suicidándo-so vão
reiltlir-so aos que lhes foram caros sohre a terra o os precederam na mortal!
Que decepção, que horror, quando
reconhecerem, que seguiram rumo opposlo, buscando ao Sul o que só podiam
encontrar ao Norlefl
Os seus parentes e amigos os verão,
é verdade, mas sem serem vistos e com
que magoa, com quo tlôr ao verem Iamliem o pavoroso abysmo, em que esses
infelizes pela descrença, no auge do desesphro, se precipilaraiir, separando-sé por
séculos e séculos e sem que ll.es possam
valer;
pois lu.li>- tem polo menos de
recoiueçar?!
Para confirmar tudo isso ha provsis
laes, que se podem dizer — visíveis, paipaveis ; não as lem, quem não quer!

t) suicida,

finalmente, è qual senteu-

ciado, que ev.nli.r-se tia prisão, antes de
cumprida a peirn; com a diiTere.iça
porém que na terra o preso que foge,
podo muitas vezes nunca mais serapprelielldidi). au passo que O suicida llâo lein
onde oi'1-iillar-se; pois Deus está élil toda
a parle e com Elle os imiti meros niiiiistios. cxcculores e iuslnuuenlos da sua
Qmiiipoleitcia, Oiuniscieucia e Justiça sem
"iípral;
lelilioa-te (|U0 VÍYÍ"^ AJTle.li .miigii-;
U. S.
nos de constante u agro trabalho; que
clevei-ine na sociedade, li/, um nome
para doixal-oaos meus virtuososoqueridos filhos:
honrei sempre, com o
meu procedimento os manes queridos
e sagrados dos nossos virluosos pais.
para uo linal de tudo
Quem quizer iniciar-se na Doutrina
Adeus, queri.lissiiiio irmão, grande
Spirila,
leia primeiro que tndooEvvxe leal amigo, defende sempre a minha
<iKi.no
SKCiíNOO o Sentitism.i. por Aliai.
memória, faz justiça aos meus senliillelilos prnbidosos de hoiiiem de bem Kardec. ou si'ja — a Explicação cabal
e a minha rondncia civil, e a.ceila dos Preceitos .ie Jesus pelos Espirilos
com a virtuosíssima mana Luciana. o 011 Almas dos nossos semelhantes,
que
ultimo abraço de despedida o alfecluosa
melhor
.Caqui
partiram (morreram,
ainisade do infeliz irmão e amigo do já
uns lendo
ainda, desincariiaram h
coração, até a morta !
terra
011
neste
cumprido
na
planeta por
A. Salgado. •
completo a sua missão, outros em parta
O outros linaluieiile, que li to adiantaSem mu caracter nobre é o homem em iam um passo, ao contrario aggravaiam a Mia posição.
tudo — pobre.
A' um nobre coração, despreso, horror
inspira—a negra ingratidão, a hake/a e
a mentira.
Ptdo inicio se conhece a arvoro.
S. Sunais.
Quando o fruclo agrada, cultivamos
é
um furto em palavras, o com mais prazer a arvore.
\ mentira
o mentiroso é
furto é urna uiá acrâo;
O mil sem o agradável c enfadonho.
pois mu — ladrão.

AOS NOSSOS LEITORES

(".VSTIIO Al.VI.S
Quem dá ao pobre, empresta, á Deus.
V. lliiio

Missão do liomcui intelligente sobre a terra
Nà>i s.^ai.s altivos do que saliois, porque es>u
sah./r tem raúts bem liudladiS no mundo que
hnlulals l
Aimla mrsiilíi tp.e fosseis uma das siuiimídalies illtelligeoles tfOSSU glol.0, IWU) luteis diSe DeiLs em m-Mí,
reito a tirar d'Lsso vaidade.
deMgniiis. t>eriUllltll-«V(H uasier em nu., meio
em que pixlesleld dl^env.dvei' a voss.a iulellig.-neia, foi para tp.e a uli/línsícls em bei.ctlcio
é nula missão de que vos eu.-arrede Iodos;
gi.u, p.uulo-viis na.v mãos o lodtriiuienlo, pelo.
qual podeis desenvolver as hiielligouelãs relaiv
A. natureza do
ilatUis o ro.uluziUaS-ã IV.is.
inslrumento, não indica o uso-que d'etlosu de\o
fazer?
A pi. que o lahliittiirn p".' nas mãos
do (i-ibaHiadi>r. na»ariilfun tpie trlle-devecavar?
V. iino dirieis vós. se esse trabalhador,.em vez
de trabalhar, hWhfnasaw a pá iiam- rttir eu. swii
mestre/ l)iri»N imo issnseno- bowlvtil, .?
Pois bem i' O
que ojto deveria ser ovpulso.
mesmo nao acontece eom aquelle que se serve
tio sua ti.ndiigencln para desiruir-a idin doHeis e da Providencia on.rp se.ií- tt-iuào*.,'!
Xao levanta contra sou mestre a pá, que lho
Tonwello'
foi dada para revolver a terra.'!
dindlo ao salarfn ajusCuto, ou |ndu contrario;:
Kl Io n.
do
não uiececn ser o«ci.nl*o
jardim':
será, não u diivitleis, o arrastara evistencias
miseráveis e cheias de hii.nilhaçíVes, alé q.»' socurve perante Aquelle a quem. tiulo deve.
A iuleltigeucía õ rica de méritos para o filiuii>, mas com a t-oiuliçáo de faüer delia uni
Se Iodos os hoiueiis ip.tí sai».
bom eun.ieiro.
dotados de ititólllgfti.çia. so sorvisseni «IVIla so—
gundii as vistas ii« lloits, a missão dos Ksplrj.os
seria fácil para í.z.-r adiantar a huinaniilaile;
infelizmeuto a utilizam rot.io um Instriiumnlo
de orgiillui o peiiliçao |iara eltes próprios!! O
iiDUUiU) abusa de sita intelligeucia, couto do
B eutivlaulo ttáo
todas as demais famltlailcs;
lhe fali..to e\i'oi|i!oi p:tra o advertir, mie uma
m;ii> poderosa |»'nlo lirar-llt* o qitn lho iloii ti

(liv.vstiei.i.o, pg. ia;i)

ADVERTÊNCIA
|>D)lels lôr » que qulíonlos, referente à Esplritt*uio! .Nenhiiui mil dalti tarnfs, só proveito
tinireis; tuas ouvl-tuo com cni.l.nl» ludo quanto
viut dizer-v.H, piiisdo ilesci.ldo mais vezes, que
doutra causa rosultatii— uiuxiib* m.vi.ks k «kvkzks: — tsolatl».,'}. uáu façais a mais ligeira
nvitarois inuitos males, só em ler
Áxmrteiicia;
essa pr.uleiitia'. A leitura, simplesmente.
nenhum mal em si encerra; a experiência an
cmirario, á muitos transtorna ou aterra. I)ir>-is
Vos direi siuiplestilrtlilo
,V perigoso, enl.io?
Nlltl
It^MtKIt APBJfA» — CniTUlUO, RKSPKIT41
k VKXKinrjto." ls«. è ontisa muito facll, ilirois
vós e eu uào coucontn; porqufl ilB|ienil(i d t F4,
a razão |mnpte discordo: — S>1 pôdpls ter laes
virtudos, quando a K<- seja sincera, .mies d'i<s<t
a zombai ia tlesrespula o não venera; quando
a Fe já fór sincera, perigo algum correreís.
p oque eniáo lias tr<s virlutles ires escudos
aeharois! Nii hjisqueis aprofundar o que v«xs
soja negado.tniitajs ás vezes par mil—.nu gr.tti.l8
liem alcançado!
Nas mãos- de criam;»—a [kilvora, 4roiisa s.'^..
perigosa, quando a * pratica uo* .uostr
mu. proveitosa
Hão ci|iiecal« os QixsRUta*, que aqui vos
deino ilictattos;
|*»ls com elles tleixilets do
temer ou tar cuidados !
O O crente «'nlre «ItHcronti»*, wtá i^ir q.n
isolada: lutes só, i|iie mal acumpintiado.
Itio Craude, V-tí-íti.
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( Conclusão
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CAPITULO XVIII
A FÉ, A ESPERANÇA E A CARIDADE
Io. O que é a fé? ,
A coniiánça illimiUula o inabalavcl que devemos ter na Bondade e Justiçá do Cfeador, sempro disposto a estender-nos a mão, quando nos esforçariios por evitar o mal e praticar o
bem; é a boia de salvação lançada aos
naufragu.s do enca pelado oceano da
vida ; a pedra angular da igreja de
Christo, do templo augusto que a luimanidade um dia, reunida sul) a bandeira de uma crença única, ha du \Grvantar ao Creadòr do universo,
á°. Qual a base sobro quo devo descançar a fé ?
A razão, junie sagrado por Deus
em nòs depositado, para distinguirmos
o bem do mal. Impõe a fé contra os
dictames da razão, não é mais que
querer um impossível, não é mais que
arrastar o homem á rohellião ou á |jy-.
pocrisia,
.')". O que é a esperança ?
A previsão da felicidade quo nos
aguarda, su cumprirmos os nossos deveresi é o pliarol que, qo seio da noute tenebrosa que nos envolve, nos indica, ao.longe, o porto do saivaiueuloi
a voz de Deus que, em todos os Irauses do nossa vida de dores e provações,
nos vem animar para iiãQ esmorecermos
no caminho,
4°. O quo é a caridade?
O ajuor sem limites, votado a too amor
das as ernaluras do Senhor:
inleresseus
de
esquecidos
pelo qual,
ses ogoistieos, cada um procure o bom
é
du todos, e todos o ilo cada um ;
o
meio
alavanca
solida,
a
poderoso o
único que ha de conduzir a litunaniilade. de prÒgrossQ cm progresso, até a
perfeição,
5*. Qual d'ussas três virtudes ò a
maior
?
—- Ellaa são iguaes o nonhmíia pôde
existir sem'féas outras duas,
Sem a
a" ínz da esperança extina
esperança a fé dclinlia C
sem
pue-se,
rnorro i são duas irínãs gêmeas, li lhas
da caridade c do amor.
Gomeas lllh.if de Deus, sdllilo arrltm,
dos que vivem nas dores d'esta mu min,
o cima,
pliarol que da montanha Iridlça
a cujos pos sft osioree um mar profundo.
A Fé mis presta forças pr"o progresso;
uns mostra n termo anciadn a—Esperança.
Gnn a Caridade presos, nosso accesso
será seguro i benisvequiraiiça,

CAPITULO XIX
0 SPIRITISWO
O que é espiritismo?
A sciencia ífito estuda as relações
do mundo visível COtlt 0 invisível: que.
nos pondo om ronimunicação com s's
diversas eathogorias do habitantes do
mundo espiritual, noa forneçoa'oeou?
siáo do fazermos ampla colheita do
verdades, que nos são necessárias para
conhecermos os destinos roaoa da nossa
humanidade o os da crcaç/lo inteira.
2°. Que vantagens nos podem vir du
estudo do spiritlsmo \
Essa sciencia procura fundir em
um Só todo os estudos ntaloriaes com
a instiucçào si-iunliliea o a instrtieção
religiosa, condição essencial para a vida
e. a civilisaçâo da humanidade, lios
tempos em qne vivemos, O spiritlsmo
nos faz melhor conhecer os laços que
nos prendem a Deus, a Jesus, aos Espirilos puros, nossos proteelores, aos es-,
ou dospiritos em geral, incarnados
incarnados, o por olles os nossos deveres para com ollos e para eouinosco
mesmo-.. MTaslando o véo da letra, elle
nos mostra o verdadeira sentido das
palavras c aelos de Jesus, vtijas inlerlugar
prelaçOos, segundo a letra, deram
a tantas controvérsias e disputas, lios
tempos da mi|to|idade e yiriiidado da
l\

1

H

das minhas culpas, ser vosso
Tinha perdido complolamenle os sen- expiação
na propaganda spirita.
tidos um quarto de hora talvez antes cooperador
Prestar-me-ei a iodas as exporiende expirar. Lembra-me somente que cias
quer iiitelligentos, quer physicas
me sentia torturado por não sei que
tentar. Fazei d'isto scitsnte
que
queiraes
dor indizivei—dõr mais moral que phy- a Palazzi, Cavalli e aos outros e conlisica. Percebia que a sulTocação fazia nueni á estimar como até aqui o vosso
mal
progressos rápidos, que o coraçãoe desCbzah Podbsti. •
balia: depois... um suor gelado,
maiei. Uecordo-me conitudo que pedi
Mediumnidade inconsciente
Coniprehoridi que ia
um sinapisnto.
nos
morrer
de
morrer, e teria desejo "miais
O illustre chímico, Dr. José Ferreira
coragem;
lido
Teria
braços.
teus
'maisrefere o seguinte fado, quo
ainda que Franca,
confessar,
forçoso
é
afíirmar a cómihünicação tios
vem
porque,
spirita convicto, tive medo da morte! espirites, e que revela o poder meDepois tfisso nada mais vi do que diamnimieo que possuo.
se achava uo quarto, não vi mais as
Ha já alguns annos, achava-se graleito:
enforhío um tio do Dr. Franpessoas que rodeavam o meu
venientt
desmaiei. A agonia que precedeu o ca!"o' ultimo dos lilhos varões do inol
meu passamento foi curta: um espas- vitiavei cirurgião, Christovão José tios
mo do coração acabou-me.
Santos, avô do mesmo Dr. França: e
A inoi'|;bina. olt! a niorphhia aca- achava-se na Bahia um dos seus irmãos
hou-uie!.... Tinheis razão; meus bons ((Fosle mesmo Dr/), em perfeito estado
amigos. E agora?.... Agora temo ser de saúde.
responsável pelo meu suicídio. Peçam
Unia. tarde, e sem motivo apreciaa Deus por mim!
o Dr. José França sentiu uma írisvel,
Podes clescreoer-nos as luas impres- teza mortal.
soes depois de tua morte ?
Entrou em seu quarto de dormir, o
L" estranha e cheia de susto a
claramente o irmão, que estava na
viu
situação quo segue a mnrle! Que direi? Bahia, em
pé, na porta !
Vi-me duplo!! Éramos dons Podosti:
Ans seus [Uscipíllns dien o Mostre amigo:
Altrihuiu o faelo a trabalho da miauni estendido, como adormecido, sobre .'inação, c rt'isÍÒ estiveram do accônlo
* Vos mandarei o Espirito de Verdade
i|iii> lia ilo indo ensinar á humanidade;
o leito: o outro livre, e que", como
»
membros tia família, a quem o
que ha de vir explicar o qne vos digo.
um louco ou exaltado vagueava pelo os referiu.
caso
Os tempos são checados, a hora soa
quarto; estava surprendido de não me
A' hora de repousarem, o Dr. que
ali
o
jazia
corpo
com
de se ciiniprlr a santa proplircla.
confundir
que
no (pie lhe acontecera,
não
Ouve, mortal, os cantos dfl alegria
sobre o leito, apezar de me achar li- jádeitou-sepensava
í
entoa
a
Deus
Iranquillamente.
celeste
e
a
dormiu
plialange
que
liado a elle por uma corrente muito
acordou é viu.
noute.
Alta
porém,
densa tle Unido, invisível ans vossos
llnspcilacem-isn os ferros ipie te |riram
seu leito, o
do
á
cabeceira
o
ao cepo ilas paixões : SlirgO valente
olhos, mas visível oqttasi material para aos pés eslava bom, O o tio que escontrao vicio quo lauto te deprime;
irmão
que
mim n'esle estado. Alfaslava-me, aslava mal. ambos a rirem-se para elle!"
sem
corpo
(1'ésSÒ
e
altonito,
sustado
Instigam
a
As v07.es escutando quo
Ficou impressionado com aquella dua humanidade esmague essa serpente,
movimento; e, nos meus esforços para
crime!
o
do
visão, da qual uma parte já era rcdn
orgulho,
syinbaln
pai
velha
me alíastar d'clle, o cordão fluidiço d|- pia
o tomou notada hora!
latava-so, dava-me campo para fugir pnttção,
EvvT.lUO.N QUADllOS
dia, chegou á cidade a nooutro
No
c affastar-me do meu despojo mortal;
ter
morrido á noute o tio. e
de
ticia
Depois, passados instantes, o espesso
tio
Norte a de ter morrido
vapor
tinido còndensava-so ainda, contraia-se pelo
ao escurecer, o irmão
dia,
mesmo
c obrigava-me a approximar-ine. Des- no
ausente.
UNA DESINCARNAÇAO esperado,chamava Heitor (o marinheiro E' conveniente declarar que o Dr.
de òrdcnánça) C as outras pessoas da
nem é Spirita.
Lònios no PsVcinsitO que se publica casa,
correriam em meu José Ferreira~Tr;iní;ainfelizmente, com
que
pensandp
si: preoecupa,
em Lisboa:
auxilio e me livrariam d'esta odiosa nem
doutrina.
semelhante
. Da ItBVisTA Spihita tle Paris que
Nenhuma resposta, ninguém
prisão!
o que se chama um
é
antes
S.
S.
alguns
damos
La
Spinc.k,
transcreve de
Oh!
ilava altonção. Depois vi
me
e
trechos do um artigo em que se trata ainda tremo!.... Tremo sõ de o pen- espirito forte, que não crô n'estas
humano.
cérebro
do
vesanias
emda morte ou ücsiucarnaçãn, para
sar! Vi levantar, vestir e dar uma u-outras
progar o termo spirita, e que será in- melhor altitude a esse corpo, esse corpo
PRECE |
teressanle para os nossos leitores que de quem eu era a individualidade:
se preoecupam com esse transe tia vida tinha iTisso a consciência. Então che- Lança tio CCD ô Nazareno saneio
humana, o ultimo para os materialistas.
a coleta: quiz lançar-me so- O teu olhar tão cheio th; doçura!
O tenente de marinha César Podosti, gOÜ-mo
esse cadáver que me roubava a Olha este valle tle miséria e pranto '
bro
bom conhecido de todos nós, desincar- mim inesmo, dilacerar esse laço odiosa Onde o
prazer sutToca a desventura
nou a i de Março de 1891, ás II ho- que mo couservava tão iuvciieiveliiiento
manto
ras da noute, em Nápoles, na idade
Vãos esforços, transpunha o es- oh' Divino Jesus! Sob o teu impura'
preso.
a
:
e
dons
annos
de quarenta
sem tocar em cousa alguma! Ah! Quer encobrir-se iniqüidade
paço
A' Cl, nove «lias depois, manifes- •Quo desespero eu experimentei ífesso Tu morreste por nós—nuis entretanto
tou-so por intermédio do meditm» es- momento!... Hepois, ajtidaudo-me com O reino tio peccado bula perdurai
crovenh". M, Frozza.
a vontade' th- Deus. pôZ-iUO a pensar A crença, em holocausto á x'ü mentira.
lV.i'guii|ait(lo-sc ao espirito de Po- no
passado, na minha curta doença: O mundo vai risonho, desvairatht.
desli, st! ello tinlia lontado conimuní- lembrei-mo
de li, tios meus amigos,
sem dó em áurea pyra!
car-so ao mesmo mediuni, na noute de tias nossas sessões spirilas, das niaiti- Immolando
H de Março, o se era a esta tentativa foslaçoOS de John.
Leuilirei-me dos E teu saneio marlyrio inegualado,
que se devia nttrihnir o uiáo estar sof- livros lidos i' fui assim levado a retle- Elle esquece,, infeliz!, quantlo deliu.
frido por Frezza, respondeu o soguinlé: ctir na identidade tia minha situação Ou julga-o—lemla falsa do passado'
— Perdoa-me, querido Frezza, devia
Pmncisco- Costa.
apresentavam as nossas
com as
ter reflüotido quu te podia fazer mal. sessões, cqiioas minhas leituras spirilas.
Mas tinha uma tal pressa tle me ma— Estarei eu morto,
a
EXPEDIENTE
niíosiat que, com o meu Espirito ainda mim mesmo? No fim de perguntava
iusalguns
ligado ao oadaver, voei para li. dei- tantos, vi appareeem alguns Espíritos
OBRAS SPIRITAS
xattdo eouio uma cadeia tenaz, um
festejavam. Pelo
me
sorriam,
mo
tlislincta
retlacçâo da Revista
que
Pela
inaniinarestos
aos
rastro (lilidioo até
reconheci muitos parentes e ami- Spirita La Irbadiacio.n (oi-nots enviai)
dos «Io meu corpo. 01»! Se. tu sou- rosto
que tinha tido sobre a terra. Vi o l* volume th Importa obra Dksthnesses quanto é cruel para um pobre gtis
mái. Totnasini. o bom Eduardo. i.os dkl Infinito, contendo noiavi
minha
Espirito ainda mal dosincarnado, seume deram a entender que já couiinunicaçóe.> inediainnimicas oldítodos
0
lir-so ligado a essa monto de podri- não fazia
parte tios seres incarnados; tias nos |irincipaes grupos da Htó^a
Vér-lhc
cadáver!
dão, quo é o SOU
dicoram-iuc
que havia alguns instantes nha e America.
a decomposição rápida ou lenta, seude ser dosincarnado
acabava
eu
quo
E'
A obra comptui-so de II volumes.
tir-lhe o repugnante cheiro!
me era iudisponsaO
morte
quo
pela
verdauma
uma venladeira oxplação,
no estado tle perturbação
Pela mesma redacçâo foi-nos taw
deira prova tFossa miserável vida cor- vel entrar
o tempo tle se liem remettldo dons exemplares d'
ao
dar
perispirilo
para
os
mate(Mirai ú qual lauto querem
separar Inteiramente tio cadáver, alim Manual dr Espiritismo, betlísmo ir*
rialistas.
tle tornar possível o meu renascimento balho devido ã
im/Vides fazer-nos a atuüyse da
penna brilhante '•
mundo tios Espíritos. De|Kiis das nossa irmão D. Lúcia Grartgo, redacb"'
no
teu
Espirito
experimentada
pslo
pressão
exhortações d'o$scs bons Espíritos, meus da Revista Lv LimiÉRB.
no uionwiUü du tnorte do seu corpoi
_, E'
d explicar-te clara- amigo» e parentes, perdi a consciência
Pela prova do consideração á n
mente essàâ raípressues o não me acre- e cahi u'uma perturbação compKda tia dispcnsatla pela illustre Ihiuiuai-i^
dilarías se te dicosso quo já me não qual salii ao cabo de quarenta o oito apreseiitamos-lbe os nossos cordn
agrade» iuifiitos.
lembram. Pois bem j Hca sabendo qpo horas.
Estou fatlgado o não jmhso esta muile
no momento preciso tia morte uâo se
dizer mais? tuas quero.... quero, tomo Éwrltvtoríò da EtoiuçAo, nia FEURO lt- n. I*
tle cousa alguma,
pode formar Wea

mas que hoje,
nossa humanidade:
idade madura,
á
altingiu
esta
quando
a razão ropollo como contradiclorias
ás descobertas feitas nos campos da
sciencia experimental e da philospphia.
Doscobrindo-nos os segredos do viver
dos Espirites na erraticidade. mostrando-nos, de um modo que não pôde deixar -duvida, a felicidade dos bons e os
soffrimèntos dos mãos, elle moral isa a
sociedade, o disporia no coração do homem a fé na justiça infinita, quê présido a todos os aelos da vida das bitmanidades.
:t\ Será o spirilismo uma religião V
— Xáo : o spiritlsmo basca-so nos
principies ai lamento philòsophicos pregados pelo Christo. Xão ligando imporlaneia ás pompas do culto externo, e
sõ crendo que é pelos nossos bons aelos
e pela intenção pura com que obramos,
que devemos render homenagem ao
Creadòr, elle não se apresenta cm campo. Iodando com as religiões diversas
que ainda dividem a humanidade, mas
procura reunir os homens todos em
uma família, ensinando-llies que fora
da Caridade não pôde haver salvação,
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