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>rrespondencia deve ser -dirigida ao
primeiro.
Laet, homem de reconhecido ta- o casamento civil corno concubinalento, mas votado infelizmente1 á to, não se envergonham de viver
1 4:
oi
defeza de quanto absurdo lhe sugge- em
iamos, se
plena mancebia! P<
re o seu confessor,
obrigando-o o exíguo espaço desta revista
per?*
mesmo a lançar esta proposição mittisse, respigal-os todos, denuncieivada de basofia e inconcebivel ando até o casamento religioso de
n'um esciiptor que se diz patriota e
parentes còheánguineol em gra-o proeaí-holico-liberal: «mas que sò des- hibido,
uniões estas que não eon~
Com a devida venia passamos pa- preso nos merecem quantos só se seguiram ser legalizadas
perante \
ra nossas columnas o artigo
casam
ua
Lemos
as
pretoria.»
que
pala- autoridade civil.
sob a epig.i-apha supra,
inseriu a vras que ahi estão, em o n. 4 do
Tenha S.8. o'cuidado de folhe-nossa collega «A Doutrina» de Cu- Jornal do Brasil d'este anno. n'um ar os milhares de
jornaes dò Brarityba, em seu numero dois
de artigo • onde o sr. Laet pretende sil inteiro e Ine garantimos ene. em
fevereiro deste anuo, e fazemos nos- attribuir ao casamento civil a déca- 50o/° dellés, etfcóntrafá registrados
. Bas as palavras do dito collega, po- dencia moral . da sociedade brasi- taes crimes impunemente
pei-petrados
is o assumpto é de interesse
seus
eonr-lituintes.
geral leira.
pelos
queridos
e neste Estado oceorrém os mesmos
Lemol-o por dever de officio, emAgora quanto à parte que no inabusos que elle combate.
bora repugiiados á vista do enxame sulto soez cabe á familia espirita,
Eis o artigo:
de falsidades alli contidas e encer- temos a dizer ao senhor Carlos de
Se no rol das cousas Injustificave- raudo uma ciamorosa calumiiia á Laet:
is algo sobresahe, essa è a tenaz e honra da familia pratricla,
só pelo O adepto
r,.,"suadó Espiritismo', çrèhté
im moral campanha movida por ai- facto de haver um ministro
uma o n-atrimcnial é
prot.es-I de que a
guns ultramontanos contra o casa- taire, póliQP escrupuloso, unidü pe- unicamente inspirad pelo sentimerimeííto
lo ritual da seita duas pessoas já to
!< moral civil, instituição resneitavel.
puro e nobre do an-or, esse eío
casadas
excellencia
e
separadas
e
dos legítimos que une duas almas ja destinadas
por
garantidora
cônjuges. Esse abuso è ura dos tan- a
.do futuro da familia brasileira.
empréhendere;m juntas a. missão
Apezar da onposição levanta
tos
só
a precedência obrigatória da familia na Terra, o espirita, agir:que
peIa Egreja ao casamento civil,
do
casamento
civil ao religioso po- do*por exclusivo impulso do seu ccprevaleceu a vontade do governo
de
cohibir, evitando que padres ca- ração e tendo a certeza de
proque o
visorio da Republica, que o in.st.i- tholicos e pastores protestantes con- seu enlace
já Deus o abençoai;'
tuio pelo decreto n. 181 de 24 de üniiem a concorrer para a «cieea- úeA(h)
que destinou as duas almas
janeiro de 1890, dotando assim a dencia moral da nossa sociedade.» ao assoeiameato de níTecíos. reep a
Nação eom uma formula mais conAté esse ponto o sr. Laet nos au- por isso a benção d'um homem
que
sentanea ao seu adeantamento intel- xilia, se incumbindo de mostrar a não
de medo algum, te achar
prova,
lectual e, aliás,
necessária írum lacuna existente em a legislação so- legitimamente inveiiicio des^e
| cpaiz habitado por povos de diyer- bre o casamento civil
der divino.
sas crenças religiosas.
Tratando., porem, das justas aceuProcurando, pois, eumirij' a í leis
Posteriormente a Constituição con- sações ao clero catholico em relação do
paiz io sentido de garantir o fusagrou a liberdade de cultos,
aos
abusos
este
eoinmertidos no turo da
por
e assentando obre os
já
instituida desde que a separação cia largo período de 15 annos. diz S.S. alicerces prole
da união m i.V.1 o etiifriçio
Egreja e do Estado veio nivelar to- com ingenuidade de cariar dó, ter ha da família, o espidta r o còmm.étte
das as1 crenças em face do nosso vido no Brasil apenas 2 casos irregu- um concubiníito,
eemo fali a mente
Pacto Fundamental: começou então lares .!.'
i ffi. rm a m o s t atb o 1 i c o s.
para o Brasil a edade áurea da liDeante d'esta inexactidão só tomos
Recorrendo ao casamento civil o
herdade": de consciência, sem as res- a inquerir se o sr. Laet
labora em espirita, poluído de verdadeiro »è'A;tricções-impostas pelo antigo re^iaien
ignorância
do que occorie cio nela sua companheira D^omefte
Nem todos os ultramontanos, porem, profunda
terras
brasileiras, ou se escreve ümyl es mente v;vi r cm con nua
concordaram com a benigna lei do pelas
de má fé, tendo
plena consciência sustaníal-a e defèrdel i. Kenhi:
casamento civil, e d'ahi a campa- de_ estar faltando com
a verdade,... juiámea:o.
cuja
nuel
inrn!
nha impatriotica e criminosa contra 8aiba S.S. contarem-se as
a
centenas,
fc
f: ze
ii'u;m sacri'egi(
os comu^tí:
p.sse legitimo enlace, ao
insen- em cada Estado, os;a!busOscom;metti-qual
Assim ja não suce de perante o
¦satamente
qualificam de cóhciibina- dos pelo clero e por este cynic-amente alrai*, onde cynicos
p.ç A9A es t :'i-to quando os nubentes, antes ou apoz sustentados; só no Paraná",
i vi duos f
(conside- dores o libidinoh-üF
o acto, não se apressam a ir reee- re bem o ir. Laet,) conhecemos
pa- na a os somente í elo píiyi^co de d ir
ber a uneção sacramentai.
ra mais de 50 casos em menos de infeliz moça, vão commcttcr
{ ho:
•— uv.
Um
dos Hu0
uiaicr. .piauicxiw
crêm
que ínaw
annos, principalmente nas co.ionia;
piamente urtjm|ü
colônias rendo sacrilégio, tendo o paqre por
no concubinato é o sr. Carlos de onde alguns
•!' se cor «ore ia: a:
padres, embora detesren cúmplice áç.
no
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A CRUZ
publica não reconhecer a sua uni- séculos è ô tempo destinado para
me de Deus!
alcançarem os espíritos, por seu
Dizei-ncB 'agora. sr. Laet, se co- ão conjuga).
trabalho constante em praticar o
mo catholico tnbü.,aès a Elle verda>«^0 »O"^'"»——
O
l^,>«Mi..rit7j_glÜtg?Sa«"'«
___,,...-._._-<.
rfêiro culto, clizei-nos se Deus pòbem, a felicidade. Em cada se.(le abençoar esse ai^andalhamento?!
culo elles recolhem o proveito desdo
fazeis
ALLAN-KARDEC
caso,
rTesta
Que juízo,
se trabalho e do progresso nelle
S>ii -Supremo ?
A 31 de Março de 1869 dei- verificado, accuniulando desse mo(Jual desses dois consórcios pode
ao Senhor: o xou o envolucro material e foi do o cabedal precioso que um
sermais aeeeitavel
•
religioso ^ movido apenas pela am- retemperar-se no espaço o espi- dia suavisar-lhes-á as fadigas da
bicão de um dote, ou o civil, en- rito do nosso caro mestre AUanperigrínação nos mundos inferiores
tre dois seres que se amam com
Kardec. Passa, portanto, hoje o e de expiaçâo.
verdadeiro ardor?
Trabalhar sempre para porgreE, depois, deveis saber que para 37.° anniversario dessa desencar.. felicidade conjugai nao é condi- nação, e por todas as partes os dir mais, tal e a condição para
ção imprescindível o casamento re- espiritas rendem homenagens de sermos feliz; e aquelle que bem
ligiosb. Diariamente presenciamos amor e solidariedade a esse espi- emprega o tempo que decorre
exemplos de míelicidades entre cadas phases da vir,:ie:i religiosamente consorciados; ao rito de luz, pelo muito que fez em cada uma
contrario, pessoas casadas ctyilmen- em beneficio da humanidade e da, seja na terra ou em qualquer
te vivem falizea, e também ditosa- por sua entrada no mundo dos um dos mundos que se revolvem
niente passam a existência easaes espíritos; e nós, que também so- no espaço, ou seja mesmo no esnão consorciados no' civil ou na mos ssus discípulo, associanio- tado de espirito, demonstra tino
E&reja.
"O
a- na comprehensão dos problemas
espirita, obedecendo á lei ci- nos á essas homenagens, pois
estará
• ;í
vil,
e crente tia santidade de affec- d miramos tanto a superioridade da vida e, porisso mesmo,
martos de ante-inão abençoados pelo Cre- do espirito de Kardec, como a sempre á frente dos que
ador. deve casar unicamente peran- de sua doutrina, que tem cau- cham para as diversas as moradas do
te as autoridades constituídas do sado revolução no mundo scien- Pae. E seria
para desejar que
magestadè
a
representam
paiz, que
e que todos
soberaiavcla Nação. No casamento tific®, sem com tudo ser abala- todos o imitassem,
ha Revelação o aviso
vissem
civil, inspirado pelo divino sentimen- da nas suas bases fundamentaes.
espheras de
baixado das'sofredora,
to do amor, o juiz apenas registra
{Salve, pois, caro mestre!
paternal
para a sociedade humana a união • Nós bemdizemos o vosso tra- luz á humanidade
pacelebrada por Deus.
balho, admiramos a vossa grau- ra que ella esteja sempre lembraTenha o sr. Laet mai3 prudenvicia' continua além
cia nos seus anebatamentos, seja deza e pedimòs-vos, se é que ainda da de que a
mais criterioso na sua inútil campa- estaes no espaço, que nos guieis do túmulo e que o progreso vai
amundo
a
mundo
nha de desprestigio ao casamento e nos deis o vosso auxilio, para de
Civil e não venha, com flagrante
seguir as vossas te as sublimes plagas do amor e
que
possamos
infraeção da' verdade, otíender uma
na propaganda da vos- da fraternidade.'Entretanto a conpegadas
sò
do
respeitável
porpovo,
parceila
ía doutrina, expurgando-nos ao sa succede diferentemente. Para
mais.adiantada
muito
esta.
que
que
raciocinar mesmo tempo das nossas faltas e uns a Revelação é ridícula porS.S.. sabe Pensar e
bastantepua nã ) suj itsr-seá receber libertando-nos do captiveiro dos que ensina verdades que estam a
de homens muita vez indignos uma vicios.
dos dados scientiíicos, e paquem
benção sem valor aos olhos de De
Sois uma das Luzes do espaço ra outros sò è acceitavel ate onus.
de
Continue S,S. a escrever, pois universal, baixastes á terra para de não fere as conveniências,
isso nao impedira a que se accen- illuminar o mundo com a vos- classe e não embaraça as divertue a liberdade de consciência n'es- sa doutrina; illuminai vós também soes mundanas!
ta pátria, onde jamais a orthodoxia o nosso espirito,
elle possa
Na terra predominam ^a.v inpara
que
catholica conseguir-à pôr peia ao ascender ás regiões da luz, às as- íluencias
afãs iam-o espirito do
que
razão
esclarecida
exercício
livre
o orgulho,
da. O sr. Laete está no seu triste sembléas dos Mensageiros do Se- caminho da perfeição;
o egoísmo, a vaidade e a fa^SL de
papel (ie escravo do dogma; cum- nhor, das quaes fazeis parte.
amor ao próximo infestam os''amSalve! caro Mestre!
pra-o por janto! Nós, porem, estamos
no firme propósito de ensinar a verbientes, materialisam, concorrendo
dade, orientando os nossos confracuidado
para que se tenha mais
des no caminho recto do dever da
com as banalidades mundeaes, do
lei, afim de, xme a familia esteja
Ao correr da penna
do que com aqnillo que ê inhecercada dos direitos que lhe assistem, embora com isto offendamos
rente á vida espiritual!
limitada para
Não ha época
as crenças e opiniões dos nossos
Necessita-se de força de vonadversários. O casamento civil é o que este ou aquelle espirito cheiinico garantido pela Lei. Aquelles
o tade, de perseverança, para vene
universo
o
á
perfeição;
gue
que casarem-se unicamedte na E- infinito desdobram-se diante
taes inimigos do bem, pocer-se
da
greja. não garantem para seus fimunimos dessas arfuturo algum, visto a Re- vida, e o continua succeder dos rem nao nos
íhos
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mas de maneira
que a nossa derrota ç constante e o nosso atrazo prolonga-se.
A Imunidade è uma virtude, porem t-Cr humilde á uma covardia
aos. olhos do mundo,.pois a ostentado direito
ção e a subjugaçãb
do fraco produzem a dignidade, o
volume da bolsa dá a medida do
merecimento,
e o proletariado
é uma vergonha! Sem accesso ao
convívio social, está condemnado,
irrcmossivelmente, a «obedecer e
servir, sendo calem disso mal pago
o tratado com desdeh !
Mas. om quanto assim vai suecedendo neste mundo inferior, em
quanto o suor do pobre,do desclassilioado.
prodigalisa commodidades e
aos felizardos, no
'grande jirazeres
Livro do destino huniano está escripta a lei iminutavel,
segundo a qual cessam as disüncç.Ões sociaes dos terrenaes, désapparecem os merecimentos pelo oitro Xolla estáni es.abeleoidas a liberdado, a igualdado e a traternidade} é que, transposto o túmulo,
só tem >.;urso a moeda, das boas obms, sé alcançam distineções quem
na terra viveu mais para os outros, do vjue para si.
Gabedal em bens e em moeda,
aili náo, chega, porque já nâo são
neccessarios luxos e outras cousas cm qüe aqui o applicamos; e
assim aí]nelle que parte de rico
palácio suppondo encontrar um
paraizo, muitas vezes não vê a
luz e não tem um real que lh'a
co7r?o
á sua vontade,
produzi
era na torra!
E os dias, os mezes, os séculos,
passam o o desgraçado permanece em trovas, ate que lhe dhegue
o desejo de ser indefferente ás cousas maíeriaes e o de trabalhar para merecer a felicidade que o chama da eternidade.
Resulta, pois, que, embora os
séculos nos ofFereçam praso para
expurearmo-nos das nossas faltas,
nao devemos deixar que elles se
repitam e permaneça a nossa inferioridade, porque a vida è ligeira
sobre a terra e o accesso a rnuridos melhores só é dado quando
deixamos nella o que delia é.

Demais: se Deus nunca está
ínactivo, nós, que fomos por Elle
creados, não devemos permanecer
na indolência, porque somos ocoperadores da grandiosa obra da
creacao, e se bom trabalho formos legando .. posteridade, de*
mostraremos qua não fomos operarios indignos do Autor da- obra
do universo, os.actos nossos serão' o
pharol que a guiará A íclicidade.
Trabalhemos, pois; os séculos
suecedem-se o se snecederão éteroamente, mas abreviemos, quai>
to antes, a época da nossa íelicidade, porquo a inferioridade
sò
"permanece no espirito em
quanto
elle não toma
da
o caminho
virtude.

Para FlqrianÒ, á procura de recur-sos da medicina, seguiu a 23 deste
mez o nosso prezado confrade tonemte coronel Theocloro da Silva liibeiro. Temos sabido que alli tem especimentado melhora e
que em breve
estará restabelecido.
—De Floriano
regressou a. esta
cidade o nosso bom amigo Tb doro
Ribeiro Júnior, quo havia ido aili em
companhia do seu ¦ es trem o so pae o
nosso confrade tenente, coronel Theod oro Ribeiro.
—O tenente JoãQiiim
Jqsò cie SouV
sa seguiu a 23 do ex oi rante mez
para a, cidade de Floriano, indo )as
tante doente.
—O nosso prezado amigo Frederico Mcarreiros Vianna Gastei lo Branõò
tomou passagem no vapor «João de
Castro,» a 27 deste mez, para Therezina, onde vai demorar-se por aiguns tempos.
—Estiveram nesta cidade os noscapitães Manoel
sos dignos amigos
José Pereira Lopes, Gedeao Mendes
de Loyola, da Regeneração, e Manoel José Vianna, de S, Pedro.
x

—O Grupo Espirita
«'Luz o Afrior.» de Ventura no Estado da Bahia, procedeu a 1.5 de janeiro deste afmo a eleição cie sua directoria,
qtiô ficou assim composta: Afíenso
Cos.a-presidente, Antônio., Octaciiio
Alves Batfretto-vice presidente, Ladisláo G. Costa-secretario, e Gabriei Ribeiro-thesoureiro.
'
Agradecem os -lhe a com muni cação

e fazemos votos ao Senhor para que
prosiga sempre no caminho de verdade, defíundindo o bem entre todos
quo neecessitam da luz.
—0
nosso
caro confrade João
Roíiíflo, digno secretario do Grupo
«Amor ao Próximo,»
Espirita
de
Gamarò, Estado de Pernambuco, aceusou em carta de 14 de fevereiro
ultimo o recebimento d'«A Cruz,"
cuja r-unessa havia antes solicitado.»
—Noutra secçâo inserimos um ánniííi.
cio do nosso
querido confrade João
Loureuço de Sousa, satisfazendo a_~
sim seu pedido constante de sua apreciadu carta de 13 de j.»_ueiru cio
corrente anno, e ficamos certo do
que promette o confrade na sua referida carta.

Noticia a «União Espirita que
a «Gazeta de Noticia?..» de 26 de
janeiro deste anno, aíürmára caie
«causaram a mais viva impressão
no., espiritos que se dedicam âs seienciaB; até hoje meio sobrenatu-raes. os casos de telepâthia) aeontecidos com a cutaetrophe do Â(jMãabüh»; que «muitas senhora.?,
exaetamente no momento em (pie
se dava a explosão que sepultou
em sonhos
j tantos oííiciaes, riram
j o.B esposos, tiveram anmaneio (ia
! desgraça,1 acordaram em sol)rei-alto
| dando gritos.» Depois relata urna
dessa catastrophe, tida
| previsão
por d. Ei.phrosii.ia, de 20 sumos cie
idade, residente na ('-apitai Fedejral, e sujeita, desde alguns a,nno3,
á «ataques de soranambulismo». eujus passagens prmcipaes são: .
A 19 de janeiro d. Ei..phrosÍj_a
calím em estado Bomüambu.iea e
disse a sua mãe d. Amàliá dos
Santos, com quem vive: «].íam..o,
vai acontecer uma, grande defegraça-. Todos üób vamos ficar á ehorar. Vejo fogo, muito fogo e o arehanjo Gabriel diz que não ha remédio. Quanta., lagrimam! Quantas
famílias de luto!»
Pérguntando-lhe d. Amalia onde
se darião essas desgraças, isto è,
se seriao adi, aceressentou :
«No mar... no mar... E' uma
viagem que ainda se vai fazer, aroanhã,.. nao, mas em menos de
uma, semana.»
Assegura a «Gaveta de Noticias»
que tííe garantiram ser verdadeira
a previsão, e que vira- d. Euphrosina, «abatidissimà; com os últimos
acontecimentos, immerisamente nei'vosa e achando que devia ter previnido logo...»
Abi ficam estes factos para apreeia-ção e explicação dos que não
acreditam, na ímm orlai idade do espirito e na- çomi^umcaçâo dos mor-
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por seu regresso ao mundo da luz,
onde sem duvida estam no goso do
matéria—A 8 deste mez evolou-se para produeto de . seu trabalho sobre a
felicidade.
o espaço, ondeé a verdadeira vida, terra em demanda da
V —Acha-se entre nós o intel- o espirito de Leocadia de tal, que tinha
IMPRENSA »
residência nesta cidade.
li gente poeta Costa e Silva.
Temos sobre a nossa banca de
—Pela manhã de 9 do presente
e trabalho os seguintes collegas, qne
os laços materiaes
O sr. Raymundo Antônio de Almei- mez rompeu
invisível o espirito deram-nos a honra de suas primeiraechanico, teve a passou ao mundo
da, hábil artista
Rocha, muito conhecido ras*visit«as:
fineza de nos com muni car o na_ci- de Mathias
A União Espirita, jornrl de
nesta cidade.
mento de 6na diiecta filhinha Maria e estimado
seformato,
—Na mesma manhã de 9 deste grande
publicado
das Dores, o qual teve logar nesta
mez deixou a vida corpcrea o espi- manalmentena Capitai Federal. Tem
cidade no 17 deste mez.
d. Luzia Esmeraldina Vieira, diversos redactores, é editado sob a
Agradecido pela gentileza, damos- ritü de
confrade
o mundo des espiritos, direcção do nosso digno
lhe os nossos parabéns, desejando mui- passando para
se reúnem os que perigrinam Domingos Machado, e a sede de
tas venturas e felicidade a e3se es- onde
de expiações. Residia sua redacção é à rua «Senhor dos
planetas
pelos
baterra
vir
á
de
acaba
pirito que
nesta cidade e era casada com o sr. Passos», n.° 24.
talhar por seu adiantamento.
Temos á vista os n.os 24 e 25,
abastado
Evangelista Vieira,
João
nos quaes se encontram excellentes
commerciante desta praça
—Ne dia 11 do expirante mez, na artigos doutrinários e de propacidade da Parnahyba, deste Estado, ganda.
—A Ordem, semanário dedicado
cessou de existir no estado visivel e
evolou-se ao seio dos habitantes do aos interesses do município da cide MiLos Albores de Ia Verdad, o Cir- espaço o espirito de Benedicto Ro- dade do Rio Preto, Estado
E'
culo La Btiena Nueva e La Comi- driguQS Madeira Brandão. Era irmão nas Geraes, onde è publicado.
associação e
sión de Propaganda do mesmo nos das exmas. sras. donas Rosa Madei- de propriedade de uma
leitura.
enviaram em bello cartão affectuosas ra Coelho e Antonia Brand^p, virtu- proporciona proveitosa,
nosaudaçòes pela entrada do anno de osa esposa do capitão Carlos César O Sábaraente, orgaai litterario e
do qual é redactor o sr.
uieioso
1906, saudações que lhes retribuimos Brandão, residentes nesta cidade.
—Na fazenda «Patos» do munici- Azevedo Netto. E' de pequeno forfraternalmente, desej ando-lhes prósda fronteira villa de S. Francisco, a mato e publica-se semanalmente em
péridades uo correr do dito anno, pio
bem como a mercê de Deus, para 13 deste mez, passou desta para a Sabará, Estado de Minas Geraes.
—Tribuna Nacional, orgam indeinvisivel o espirito de Ludu—
mais encorajal-os na diffusão dos nos- vida
anuos de pendente que vê a luz na Capital Feoito
viço Almeida, com
S'üs idéaes.
Commercial, da cidade perigrinaçàq terreual, filho dilecto do deral sob a direcção do sr. T. LeAô Club
de Estância, Estado de Sergipe, so- tenente coronel Raymundo d'Almeida ai. Impresso em papel superior e
nios grato.,pelas-felicitações transme- Guiniaraães, commerciante em Fio— traz artigos de interesse geral sobre
diversos assunaptoe.
ttidas em seu mimoso cartão de 1.° riano.
—Por telegramma particular,
orgam da sociedade «UUnion,
e desejamos
que
de janeiro deste anno,
mostrado, nion Matarifes de Barcelona», que
nos foi obsequiosamente
-lhe um futuro feliz.
—Retribuimos ao nosso caro con- soubemos que a 25 do mez que ho- é publicado na cidade deste nome,
frade .losè G. Noveilino, digno se- je finda, nu Forteleza, capitai do na Hespanha. On. 1.' do 1.' ancretario e bibliothecario do Centro Ceará, evolou-se p«ra o espaço o es- no, que temos á vista, insere belEspirita «Pé, Amor e Caride» do Es- pirito de d. Francisaa Joaquina d'01i- los artigos, especialmente o de apreveira Lima, que já contava 93 annos sentação que tem
por epigraphe :
pirito Santo da Fcrquilha, Estado de
sobre a
t(>rra. Era Saúde. Fratenidade e União.
Minas Geraes, as saudações que em de existência
A iodos estes collegas agradeceCentro natural d'a quelie Estado, onde deiseu nome e no do mesmo
nos transmettiu em carta de 1," de xou diversos filhos e numerosos pa- mos a honra de suas visitas, que
também na fronteira serão
retribuídas eom a permuta
janeiro ultimo, pela entrada deste rentes, e ficaram
anno' e pedimos e aos bons espiri- villa de S. Francisco seus caros fi-- d'«A Cruz».
tos que os encham sempre do alento lhos capitão Conrado Augusto d'01iExpedem-se pelo corre'o a quem enviar'
divino, que dá força para os com- veira Lima, major Juvencio Htracio
a sua importância om carta rogisfiada a
bares da -vida e defeza da nossa ca- &'_.__ veira Lima, no Bority Cortado, Loaren?.o de Sousa, rua do Rozario n. 99,
município de Flores, d. Adelaide de Rio de Janeiro.
ra doutrina.
—Agradecemos ao liossd caro as- Oliveira Lima e nesta cidade capi- Criação dc animaes, de aecordo cora
Congresso
signante capitão Pedro Silvio de Men- tão Olympio íldefonso d'01iveira Li- as instrucçõos do ultimo
de Agricultura (cavallo, jumento, mula, burno Alto ma.
d ousa Furtado, residente
ro, boi, carneiro, cabra, porco, cão, gato,
exmas.
as
todas
a
Sentimentamos
as saudações cordiaes que
Longa,
cod o, leperido, coba a , com 76 íiespidesses
4§000
mais
e
famílias
parentes
nos transmettiu em sua carta de 1.'
giiras
:.
I
Criação de aves, pelos processos
de janeiro ultimo, pela entrada do ritos qae recobraram ass^m a sua iigallinhola,
aperfeiçoados
(galinha, peru,
berdads, eo fazemos nâo porque veanno de 1906.
cysne,
pavão, yaizão),
pato, ganso,
—O nosso prezado confrade Casi- jamos no que se chama de morte u- pombo,
3S080
com 64 figuras
á
humanidade,
de Vassouras, Estado ma desgraça inherente
Criação de abelhas e UeJios da seda, pelos
miro Cunha,
(o me1, a cera, fado Rio de Janeiro, apresentou-uos cumo muitos crêem, pois sendo o es- processos aperfeiçoados com
4*2 figuras 2S00O
do hyaromei
suas felicitações pela entrada do no- pirit:. immortal. ella perde a razão br!cação
Ocüidiismo c Teòsófia ou esjúriüsino transsemsaudades
mas
ser,
de
agraque
pelas
vo anuo, fineza que muito lhe
ene.
• ••••• 5S00O
caident l
'Synonymki
o
tamtaes
separações^
das substancias chwnças e fardecemos, deseja.ndo-!he paz e jus~ pre produzem
u>;GQQ
I bem ielicitamos os uiesmVs espiritos macopéa kori.éopaíHieh. eiie
tiça.

tOS CODl OS VIVOS.
Fallem, pois, senhores
lista1.'.
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Toda correspondência deve ser dirigida ao ..primeiro.
^
nacula e a franceza, arithmetica, ge- desterrando pelo < exemplo e pfdo-rs
ogranhia e historia, e já praticando conselho os obstáculos antepostos ao' .^
a caridade. ¦ ¦
soçeg;o, de espirito. ^
Mais tarde sentiu-se doente, e em..
A sua desencarnação deu-se no
1867 seguiu pára a Europa, pa?san: dia 4 deste mez na cidade de Fiodo tres armes cm TjisVn., Iroil-o e riano, deste Estado, para onde ti• (SrVenvnJe L^aúo-nel ©^Aeocl.(rf-o- a Paris, e
quando d-alli voltou, residiu nha- seguido á procura cle recursos
ainda por algum tem no em Caxias, médicos, e com ella abriu-se no
donde veio para esta
cidade no Grupo Espirita «Fé, Esperança e,Çaridacie», do qual fora um dos fcnA estada do homem sobre a terra anno de 187S.
O Que elie íez como eomrnerci- dadores, um vácuo knprehenchivei;
assigna!a uma das miiltiplas plüises
da vida eterna, eni cada nma das ante nesta euU]r,nt3. o beneficio oue porem se isso succtde quanto so
intelligencia esclarecida pies- ao estado viável, resía-ros o praquaes o espirito, sob o invólucro a sua desde
coirmercio zér de procurarmos seguir o seu. ex-'
cuifio ao
carnal se propõe attmgir superio- tou
conhecidos empio, de sermos af;'av-ds e cai'ires degráos da escala do infinito; do sul do estado, são
oosos, como elle o n-i. sara que1'
e quando elle morre para este pia- por todos,
.í-!Até 1S7S o commercio de seu espirito
esteja sempre a nos; o
neta, * renasce para a eternidade,
í ri r* trazendo-nos das
das
apesai
;;iões lu-propor- 11xaXm-.
ahi encontrando o produeto do feii Amarante,
en f.rbs, coninfinito
ções favoráveis que então existi-un, zentes a
trabalho.
os o.
Mas, para- que a sua volta á pa- não era conhecido; mas com a ex- Selbos que curini
toi
de ca- nonos, as r»ocsí!«vci ri-iVf.Vp
1 t IA llU;
tria dos espiritos Béja o março de portação da borracha, pelles
* -C-«-^
/OA
a]>neíi.i:(ios'- cidiores tx v 3
ema;
requer-se qne na pra O' cie veacio; pemtas
uma victoria,
... . , Of.->^ eassim dc
sua perigrinaeão terrestre tenha o resina de jatobá, jaborandy, etc, co Senhor.
'espirito
h"'
seguido á rieca o que pro- iniciada por Theodoro da Silva Ri- fieito suçce-íier, porque co que
'
:
•'
tornou-se conhecido tanto brilha ãar-sr-d. o disse Jes'a,:"
jectou no espaço, porque o desvio beiro,
'-^ "
ou o estaciona ou o deixa á meio dentro de todo o paiz como no estr.m- ou oro na birva Ribeiro foi sempre
caminho, necessitando recomeçar, geiro: aqui vinham consumidores de um trabalhador 111 L.cí.' n, a '. '. I quer g.;e
ao prodiversas partes da Bahia, e do Ma- tratasse do que
, ie di; respe
para alcançar o ponto visado.
Foi assim que um espirito, sem rànhao e o commercio tinha nma gresso material, e quer ; oue se
nis ser,x i. It 1/..;. «
duvida já adiantado, resolveu vir á actividade e desenvolvimento sem referia á vida espi: -Htna.1
eve acreditou na ii ÍIJIIUJ li lácíe cia
terra para progredir mais. e a 27 rival na provincia, hoje Estado.
Em 1895 o Te.Cel.' Theodoro da aluna, e tinha certe;:; dc oue um
de dezembro de 1836, no municiRibeiro deixou de eomrnerci- dia teria de continuar ^
pio cle Pastos Bons, então provin- Silva
WOCíi.Ü,
a.
cia do Maranhão, tomou um corpo ar, devido seu estado de saude, e mundo onde só correi
carnal, e ao entrar tia vida terrena, passou a viver do rendimento de das loas obras.
O nosso GíUpo, pois sente prorecebeu o nome de Theodoro da Sil- seu capital, qüe pro.porcinaya-lke
va Ribeiro, tendo como progenito com abastancia os meios cie-, sub- fundamente a separação (¦este seu
distineto membro, ^m
res do corpo Simplicio Ribeiro da eistencia.
Eilho de pães catholicos, elle e- sentimento ate o tomar rezado cre
Silva e d. Cândida Theodora da
seducou-se no cathonekmo; porem no pe, porquanto as saudades
Silva.
ip.
.-, Ia
Logo aos primeiros annos, á me- anno de 1902, quando por .mercê paração são ruaviadas pela fé.
dida que ia despertando da perturba- de Deus, o esj iriüsmo coiíjuistou certeza de que elle eontmná a vitor-- ver, mais forte, perfeitamente reção do nascimento, foi fazendo com- alguns crentes nesta cidade,abnegadas
dores
temperado
espirita fervoroso e
physicas,
prehender que a sua mis?ão não podia nou-se
luzentes
viajando
mundos
até
o
momento
do,
e
em
d'ahi
quo
pelos
que
realizar-se em meioacanhado.de moroo]
a
Dre
nnive
do que seus caros pães o mandaram o seu corpo exhalou o ultimo sus- gravitam no espaço
aos li annos cle idade para á ei- piro manteve-se fiel ás snas con- mio á que fez juz durante . os 70
annos que por ultimo esteve na terdade de Caxias, onde empregou-se vicções.
no commercio, e estabeleceu-se maSe quando era. catholico já pra- ra. cooperando pelo bem estar da
is tarde associado ao sr. João da ticava a caridade, virtude sublime humanidade.
Foi assim que elle nos deixou
Cruz e depois a seu irmão Clemen- que abre as portas da felicidade á
tino José Ribeiro.
Alli, não só alma, depois que adheriu ao espüt- neste inundo de expiaçao,neste purgaretelou alto tino commercial, ca- tismo quadruplicou esse sentimento torio, donde um dia vetaremos em repitalisando sempre o produeto de cle fraternidade: a todos acolhia com gresso ás plagas do Alem, e se, como
seu trabalho ; honesto e honrado, amor, especialmente os que neees- já o dissemos, a desapparição da face
como também cuidou da cultura do sitavam do pão do corpo e do da terra marca qne o espiiitò voltou a
espirito, já estudando a lingua ver- espirito, alliviando-lhes as dores e usufruir o produeto de seu trabalho
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A CRUZ
ella
também não resta duvida que uma
indica ainda o terminio de
missão, que eleva o ec pinto, poriavolso Theodoro da Silva Ribeiro, hoje
tando à pátria universal, vê-se
cercado dos louros de duas victonas
nnmero dos menque o collocam no
ságèiíós de Deus. 'irmão,
e roga a
Sê feliz, caro
de
Deus r>or
por teus companheiros
iucta

MEDIUMS NOTÁVEIS

Sob a epigraphe «O Espiritismo na
Palia,» transcreveu o nosso collega
O AJvião do Fanficlla,àe S. Paulo,
a narrativa seguinte, por este pul 1cada, de importantes phenomenos
espiritas, que estão vivamente chamando a attenção naquella peniimila.
.
.
como
ass.gnalar
de
Não percamos
significativo o facto, de re^to hoje
cò.mmiim, de occupar-se uma tolha
independente, como o Fanfulla,
(Fesses phenomenos que adquirem
dia a dia maior importância, impondc-se á consideração geral.
Eis a narrativa:

nova que surge agora» é capaz de
explicar os phenomenos.
Alfredo, estando em transe, fala
correetamente o francez, latim e
grego como um orador antigo e recita cantos da Divina Comedia.
Dá resposta por escripto a tudo o
que lhe perguntam, embora sejam
factos tjtte*- se tivessem passado ha
muito tempo.
Foi exorcismado por muitos padres, monsenhores, arcediagos, bispos e arcebispos; mas continuam
ambos sempre a exercer a sua medmmnidade inconsciente.
Exorcismado por um pastor protestante, não foi este mais feliz que
os padres.
Elle disse ao. pastor; nesta casa
existe o espirito de um morto qne
está agindo com auto ris ação de
Deus.—«Eu decomponho os corpos
e os torno a compor.»
Louvado seja Deus. Bemvindo seja
esse espirito que está cumprindo
uma missão brilhante.
Nós nos limitamos a pedir ao
Todo Poderoso que mande espirito,
desses a cada localidade de planeta
para confundir os sábios e restabelecer a Doutrina do Divino Mestre».
(Do «Reformador»)
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Diocleciano,

-«I

1

;"»d»

&

li

}

Theodorinho
C olonia

«Associamo-nos dor experimentam .«eparacão nosso caro irmão
Theodoro, qne voltou vida espiritual.
«Resignem-se.
«Grupo Fé, Fsperança e Caridade»
No dia seguinte (5),d'alli recebe"Satyro
mos a seguinte resposta:
Castro—Amarante. —Agradecemos
tanta prova affeição Grupo. Theodorinlio, Diocleciano."
Àhi ficam os ditos telegrammas;
que o leiam,, quenelles se'mirem
os engraçados, que tanto se riem
sem que saibam
do espíiiiismo,
o que elle é, o que elle ensina a
bem cia felicidade humana.

¦0.
«Com a epigraphe «No mundo do?
—x—x —
Espiritas.» o Fanfulla de 19 de de7erubro p. p. noticia em sua 1 paaiiiia pnenómènoa importantes, que
to
_ estão dando na Itália, por interMORAL ESFIRITA
médio de dois meninos filhos de
Alguns espíritos galhofeiros.
Mauro Paueini, residente em Ruvo.
Chamamos a attenção de todos aAlfredo e Paulo são os dois podero- dentre alguns que estam encarquelles que têm o espiritismo como
bos medums que neste momento nados e residem
nesta
cidade,
obra demoníaca, de todos que dizem
chamam a attenção do mundo sei- andaram
propalando que demos que elle sò ensina cousas vans e conentiüco.
Com esses meninos da-se a des- parabéns ao npfc-so prezado con- tra rias á doutrina dos Evangelhos,
que
materialização dos seus corpos, frade coronel Diocleciano da Sil- para o artigo abaixo transcripto,
do
o
n.
17
encontramos
em
jornal
sendo assim transportados a gran- va Ribeiro e ao nosso digno aeida
importante
des distancias e materializados no- miffò Theodoro Ribeiro Júnior O Mundo Occultc,
dade de Campinas, do Estado de S.
vãmente. De Ruvo a Brazi a distam
descncarhaeâo do nosso que- Paulo, artigo que elle transcreveu
cia a percorrer è de 33 ldlometrot pela
co?'onel da Revista Espirita do Porto, do rei«tenente
o rido confra.ie
ferro,
de
estrada
gastando
pela
no de Portugal.
trem 143 minutos, ao passo que Theodoro da Silva Ribeiro.
*
-Já
elles a percorrem em 15 minutos.
conhecemos muito bem
* Direito».
Transportes de moveis, louças, etc,
esses
são
capazes
galhoDotado de intelligencia e razão, e
dão-se continuadamente na casa de quanto
feiros. que, entretanto, se dizem porisso mesmo responsável pelos tePausini.
A cama dos meninos é uma su- homens de bem, e a elles não de- us actos, tens o direito e o dever de
cursai de confeitaria; doces, choco- vemos a mínima satisfarão acer- te governares em t >das as espheras
lates delicados são trazidos e collo- ca de nossas crenças religiosas, da í* tua actividade. Mantém o teu
atdireito, emquanto não envolver
cados no leito dos meninos.
encarcenão
visto
queremos
que
tentado contra o direito de outros.
O ti-ansporte dos meninos obseide pensa- Respeita-te para que os outros te
va-se continuamente. Assim é que rar a nossa liberdade
ora elles estão em Ruvo, ora em mento nos dogmas de sua reli- respeitem.
Cultiva as tuas faculdades, desenMalfetta, gião; porem, para demonstrarmos
Bisceglia,
Frani, Bari,
Giovi.nazzo, Terlizzi, ' Mariotta etc. mais uma vez ao publico sensato volve as tuas íorçae, cuida da tua
saúde, evita toda a mancha, defende
Cagtuno,_ de o modo delicado com
O doutor-Rafaelli
certos
que
a tua vida e protege a tua liberRuvo, diz que não poude hypinotibarateiam
terra
dade.
zar os meninos, e na sua opinião figurões aqui da
toralheia,
Ama a vida que te entregaram,
acha que «só o Espiritismo, sciencia facilmente a reputação

A quem assentar...

:ISm

nando-se éco de factos imaginários,
mas que no enitanto os fazem
rir. damos abaixo o telegramma
que o nosso Grupo fez transmittir para Floriano ao saber da
desencarnarão do tenente coronel
Theodoro da Silva Ribeiro.
Eil-o:
«Amarante. 4 de Abril
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espiritismo, mas, nem porisso, elle
deixou de ir sendo cultivado n'aqalle paiz, encontrando sempre agasalho aos corações predispostos ao
bem.
Segundo lemos na «Aurora», de
Pontâl-sul de Minas, nos Aanales des
Sciences PsyçMgves du Paris, janeiro
deste anno,foi puí lleado ura telegramma que-faz crer que ou o imperador
da AUemanha já nâo é contrario ao
espiritismo, ou tem modificado consideravei mente as suas idèas a respeito, e, quer em ume querem ouíro caso, seu decreto prohibitorio não
é mais que letra morta, como diz-se
aqui por este sertão.
E vejamos, pois, transcrevendo o
referido íeiegramrna, que tem data
de 25 de dezembro próximo paisado :
«Estatifiticaa recentes provam que
não ha cidade alguma do mundo;,
onde tantos crimes fiquem impunes,
como è-rn Berlim.
«O capitão Egbeít Muller,
ultinmraeitte áddldo ao Estado-Maior,
e grande favorito do imperador por
causa d3 sua crença espirita, acaba
de fazer algvunas revelações notave»
is, segundo as quaes a Policia de
Berlim emprega sem cessar as mesas
espiritas paro. a descoberta, dos crimihosos».
«Sabe-se, acerescentam os Annales\ que, em quasi todos os Estados
da Euroü; a. Poüerâ recorre aos
somnambulòs para o mesmo fim,
deixando de proseguir, logo que
nma queixa secreta á isso os obrigue.
«MaSj nao se tinha ainda chegado,
ate agora, às mesas (>s])'riias*.
O espiritismo, pois, caminha
e caminhará sempre
até
vencer.
não obstante tudo quanto tenta embárgar-lhe o passo. Agindo do invisível
para o-visível, elle representa a forca e a vontade de Deus, e nada
ha que o faça mudar de rumo ou
desaparecer. For todas as partes,
em todas as classes sociaes, vai ei
le encontrando adeptos, e longe
* não
vem o dia em que reunirá todos
os povos debaixo de uma sò bandeira, para entoarem hymnos vieíoriosos ao Deus de amor e bondade
que quer a felicidade de todos
os seus filhos.

SEJA SE1V1 V1ÍS1D0

O capitão Cynobeíino Torres Costa veio ao nosso escripiorio e au~
torisou-nos que declarássemos pela
imprensa que elle adheria sinceramente ao espiritismo, porquanto, es-

to convencido de que elle só eus!na o qne é justo e honesto, o que
sò
pode emanar de uma fonte purissima, 3 se destina, como sopro*
de Deus, a trabalhar pelo bem commura da humanidade.
Seja, pois, bem vindo
mais este espirito esclarecido e forte, qne
não pode accommodar-se no ambiente acanhado e limitado do dogmatismo.
Sob a bandeira do espiritismo eiie encontrará a liberdade de pensamento, tão perfeita, como Deus a
concede á todos as almas, não havendo dogma nem excommnnhão
que apague o direito que todos
têm de attingir a felicidade superior.
Dotado de intelügeneia e razão, o
espirito também tem liberdade para
escolher entre o bem e o mal, respondendo por seus actos, e esea liberdade não pode ser tolhida pela intervençao indébita e absurda de
quem é fallivel, como os outros, de
quem vive e desencarna como qualquer outro.
Assim, todo aquelle que se afãsta dos dogmas e vem para o espi
ritismo. recobra a liberdade que Deus lhe deu e no uso delia continua
o trabalho da vida eterna, marchando atravez do infinito a proeura das vircudes divinas que o elevarri e nobilitam.
Receba, portanto, o nosso novel
confrade um amplé-xõ fraternal do
do nosso Grupo, que pede Dons o
auxilie an estradada vida.
...•.*^i W 0,-'**"^'*fc^^f^'-^'^5-V>-iVf:' i-t^C^J y'j4»—-.

: Hermogenes da Costa o Sityà.
—Esteve alguns dias nesta ci dade o venerando ancião Mareei: fino José de Emitas,
progenitor
do nosso redáctor-jdieíe; e resídruite
no arraial d) Goquein», município
de Jeromenha.
—De passagem para S PJiilomenu, em coinmissão do o*overno
do Estado acha-se entre
nòs (.)
nosso caro confrade capitão Cyriobelinò Tores Costa, acompanhado
de sua Exm, Família.
O capitão João José Ribeiro, residente no logar Xumbacio, esteve
alguns dias entre nós, e informou-nos que brevemente aqui virá fixar sua residência, esíalecendo-se com casa de commercio,
-—A 22 deste mez regressou á
Caxias o disdinetò cirurg:iãò-âentista João d'Almeida Rodrigues,
que esteve dois mezes nesta cidade, exercendo a sua nobre profissão.
—Na mesma data seguiu
para
o Maranhão o tenente Benedicto
José Ferreira, comiuerciantedesta praça.
No dia 4 desta mez o lar do nosso prozado amigo Thoodoio Ribeiro Jimior foi enreonoo'do com o nascimento do iima in/eressanto creança, qno no '.registro mil rerebeu o nome do Violeta.
Doso;;! iü os muita felicidade a Violeta o
ouvíamos parabéns respeitosos ao nosso rei*er:do amigo o sua Exma. Esposa d. Cesurina da Costa Ribeiro.

.-..

De Floriano regressou a esta
cidade o nosso prezado amigo The
odoro Ribeiro Júnior.
—Acha-se entre nós com a
ilixmn. família p nosso querido confrade coronel Èibcléciatu) da SiÍ~
va Ribeiro, honrado comrnerciante em Fio ria 110.
— Mo dia 1S deste mez tivemos
o prazer de abraçar o n >sso estirnado Confrade capitão Juvencio
Hoares de Queiroz, de S„ A-etoníó
de Balsas. Estad*> do Maranhão,
seguiu no mesmo dia paque
ra a cidade de Caxias. .
—Da capital do Pará regressaram á esta- cidade; os nossos dicoronéis
gnos amigos tenentes
Antônio Sobral Júnior e Rodolpho

I
j
j
I

No dia O deste mez passou á vid.-í
espiriritual o espirito deActonio Vieir.-..,
de cerca de 90 ar.no? de prigri.niíçlto
terrestre, dignio progenitor dos srs.
João Evangelista Vieira e Joí.è Torqüato Vieira.
—Na ir inteira villa de S Franeisco a 10 deste mez,
poz termo á
vida corporal e volveu á irlo espado
o espirito do nosso caro íinmm JiJiesiano Pereira de Galázatis'
Geralmente estimado r/aqueila vüla e nesta cidade, a sua separação
dentro os vivos causou proíanda san
dade qne ainda hoje perdura.. pnrtss.>
que elle trilhou sempre na estrada do
bem, nunca offendeu a seu próximo e
era de iridoíe moderada, seütore nehi
paz e pela justiça.
Deus o amparo, os bons Espiritos
o protejam.

J

j Imp. na typ. d'A Cruz por J. de Castro
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diz S. Bonifácio; e nunca tantas
( honrosas, não serião audazes em
offender por palavras e por escri- virtudes evangélicas se viram como
rjtos ao espiritismo e aos espiritas, n'essas idades, em que, parabém•CSiv v.i-1*
vida,
embora nà> ignorem que, segundo dizerem ao Deus da luz e da
nas
Mathéus, VI, 24, e Lucas XVI. 13, era-lhes preciso esconderem-se
«não se pode servir a Deus e as. trevas e na morte» (O Gênio do
Chrisiianismo, pag> 127, por Chariquezas.»
Affirma-se que o espiritismo-, e
Jesus Christo foi pobre e essa teavbriand).
Asmui (mtendiam e praticavam
obra de Satanaz e que o - único qualidade não o envergonhava, aos
a
beneficio que faz, ou è levar a? olhos do muiirhr nem tirava-lhe o os primeiros christãos, e devido
-imperaalmas ao inferno ou produzir-lhes merecimento perante Deus; pelo isso eram perseguidos pelos
a vida
a loucura!
contrario, reconunendava que nao dores romanos,pac;a ido com
Nao attinge-lhe, porem, essa pe- >e juntasse thesouro sobre a terra. a sinceridade e o ze-io com que hncha dos seus contrários, e a sua Entretanto o Vaticano encerra o ravam a doutrinado Nazareno. Malitteratura, os seus jornaes e revis- maior thesouro do mundo, todos ,is tarde a egreja alliou-se a esses
<>
tas e as constantes communicações os templos são luxuosa mente or- imperadores c desvirtuado foi
dizem bom ai- üamoníado"), emquanto a!'lia .kíici - Christianismo! . -. -f
^ÇçeJbid^ d° espaço
Passado havia, com effeito, <>
to que elle não só se destina a dade é grande e milhares de inconduzir os espiritos k perfeição felizes perecem á fome e de frio! reinado- de Jesus; mas sendo a sua
-tal
a levar as almas
superior, impondo-lhes para
Jesas nunca usou purpura, como doutrina destinada
fim o exercício das virtudes evan- faz aquelle que diz ser seu vi- ás beimwenturancas, necessária era
bem claro que,
á intervenção de Deus, enviando á
nem
terra;
na
pregelicas, como deixa
jamais
ou s.-j.i
a mate- gario
tenha
mais
que
poder
tendeu o poder temporal, e se, terra a terceira Revelação,
por
ria, por mais variados que se re- segundo elle, a arvore se conhece o espiritismo; porque Deus não
velem os seus phenomenos, faltei-- pelos fruetos, certamente do papa- seria justo se consentisse ocommcrlhe a intelligencia, que è o motor do a sua doutrina é enorme adis- cio dos actos religiosos indispensauniversal, e tancia.
veis a salvação, nem conseguiria
principal da creação
se esforcem os
oor tal meio, segundo João, X, 16,
seus
os
que, por mais que
despachou
elle
Quando
.çoncilios, a theoria dos dogmas apóstolos a .pregarem disse-lhes: reunir em um só rebanho as ovelhas
dos dirlirentes apriscos,,tendo um
vai sendo repellida pelas consci- «Não
nem
ouro,
prata,
possuais
encias que buscam a liberdade na- nem tragais dinheiro nas vossas có pastor.
tural de raciocinar.
o christiacintasmemalforgespara o caminho,
E.'
pois,
qne
preciso,
antemão
de
E quem não estiver
nem duas túnicas, nem calcado, nismo desvirtuado, que cbteve áoo
condemnar
para
prevenido
nem bordão, porque dignoé o tra- minio pela fogueirae pela tortura,
ndo
espiritismo, regeita
qualquer balhador do seu alimento»(Matheus, ceda o logar ao espiritismo, e^ isso
conyenprova que se lhe offereça,
Xk 9 e 10, e Marcos, VI. 8 e 9); süccéderâ cíiSnitivãmente, q neiran
semede
cer-se-á da improcedencia
e destas suas palavras compre- ou não queiram os Coman os e < s
comfacilmente
e
lhante accusação,
hende-se que o ministro ca religião Van Esse, autores de folhetos eontn,
seus
" promotorjg deve ser sempre pobre e celebrar o espiritismo e distribuídos nesrá
prehenderá que
;- agem pelo medo do desappareci- sem remuneração todos os actos cidade. Exisiem Tomei s dc boa
mento do reddito dos actos relgi- delia.
vontade, que trabalham com o
levanão
outros
osos-uns, e*os
por *
reinado de Jesus único intento de sei*vir a Deus,
«...0
verdadeiro
da
além
investigações
rem suas
Deus dos pequenos e mise- demonstrando á humanidade quo
força de seus instrumentos de o- Chrisfo,
então. Serviam-o em em cada homem está o problema
foi
raveis,
bservações.
eram os ser- da sua felic:clade, e do espaço acomo
tão
altar
crendo
pobre
remuneração
a
fosse
Não
eram de pau, o*cm os Mensageiros de Deus. precalces
os
se
Mas
vos.
mi
os
religião,
da
actos
te pelos
Representam
ouro, como fedidos por Jesus.
de
eram
ministros
os
excepeções
as
salvas
destas,
nistros

y
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saber porque? Porque
e
assim a força ou o poder de De- sua vida ensinando aquillo que cadaquereis
palavra que lhe sahe dos
e
reprovava
sua
consciência
impo^enque
é
tudo
o
us, contra
qual
caridade e
labioH exparge amor,
falso".
conceituava
abnegação.
te.
ir
E, com effeito. è o que deve
A virtude sendo como è, innata
0 espiritismo e eobranceiro às
'um
coração nobre, torna sua/e
investidas de seus guerreadores, e succedendo. 0 que não é bom só
iugo por, mais pezado
em pagamento das calumuias e pode produzir o que é mau; e se qualquer
que seja, e o ser feliz que está
injurias com que elles mimoseiam Satanaz existisse e fosse o chefe dotado com ella, antepõe ao bem
-o, transmitte-lhes as palavras do invrrivel do espiritismo, a sua mal- individual, o de seus irmãos, não
versículo 14, cap. V, de Mathe- dade se revelaria a cada passo, se poupando a sacrifício algum paus, porquanto «os gtntios são co- porque a sna impostura não pode- ra lhes valer, e ser; lhes prestatempo os vel.
herdeiros e encorporados, e junta- ria illudir por muito
Sabeis o que me parece a vironente participantes da promessa luminares da sciencia que têm es- tude? o branco arminho duma alde Deus em Jesus Christo pelo tudado e investigado severamente ma depurada, o suave ambiente
Evangelho «(Paulo aos Efesios, os phenomenos espiritas, /liem que respiram os anjos, o balsamo
III, 6): e se elle é arte do diabo, disso elle daria uma prova de imbe- sagrado com que o Eterno unge
eleitos !
orno dizem os srs. Camargo e Van cilidade, insistindo para se prati- os seus seria dos tristes mortaes, se
Que
Esse, difficil é* comprehender-se car o bem, amar a Deus e ao pro- não houvesse a virtude?
a interpretação que esses senhores ximo, para poder levar as almas
Seria indispensável invental-a, se
se
é
certo
que
Deus com a sua grande sabedoria
dam a seguinte passagem evange- ao inferno, quando
li_a : '''Porque não é boa a arvore aírirma que elle e muito atilado e não tivesse posto no coração nua astuto, tem o poder de anjo, es- mano, tão precioso sentimento.
má
nem
maus,
dá
fructos
que
Senhor, que a
Bemdito sejais,
tando somente privado da graça
arvore que dá bons fructos.»
cada instante nos mostraes a vossa
Deus!!
de
convencerem-nos
que
immensa Omnipotencia!
Quando
impoHa
(Continuaremos)
Jovens, que pela vez primeira
amar a Deus e ao próximo
iranspor.de os humbraes da vida,
na condemnação cio espirito; quancujo coração existe esse
e em
do pro varem-nos que a pratica da
perfume chamado virtude, guardae
caridade e de todas as virtudes e
-o bem, como o avarento gualda o
A VIRTUDE
Evangedos
contraria â doutrina
seu íhesourc.-mas não como o egovenia
demonstarem
Com a'devida
passamos pa isn o desL.e.
lhos; quando, emíim,
o artigo qi.e,
columiias
-nos que a humildade, odesape- tardas nossas
Dae, sim, aquillo que possa fazer
«União
a
bem, mas não exponhaes a vossa
oos dí>s bens terrenaes se contra- ift) a epigraphe supra,inseriu
março
de
Espirita» em seu num. 29
virtude, porque esta é para vos
conespiritual,
ao
sua
põem
progresso
deste anno, transerevendo-o por
o mais precioso thesouro.
o
è
espiritsmo
o
fossaremos que
vez Del Mensagem Oristiano.
Enchei-vos de coragem para deMas,
Eil-o:
do
contrario
tender a vossa virtude; não vos
que pensamos.
alma.
da
o
_
A viruide
perfume
deixeis surprehender pelas aríimaemquantò tal prova não for feita,
cada
em
e
todas,
em
I Ella imprime
nhas, que o vosso ingênuo coiação
perniitta-nos o romanismo que ' uma das acçoes do ser que a pos- interpretaria
bem, mas onde ireis
estejamos separado, podendo por sue, uma aureola divina, semellian- encontrar só veneno,
perfídia e até
os
beijando
bem,
muito
lá páeWár
te a diamantina luz d'uma pedra a vossa perdição.
e lan- preciosa, que. mesmo lio meio da laNão vos deixeis enganar por sepés do vigário do Chrrto
fuivivido
o
seu
nunca
perde
ductoras palavras, que vossos casçahdo contra nós excommunhão ma, E' como
no
essência
occulta.
a
tos ouvidos pareciam os sons d'uma
todos os dias; porque se soubermos gor. da flor.
occulta,
embora
calix
que
musica deliciosa, mas que depois
cumpri'" com os nossos deveres nunca deixa de exhalar o seu suave vos faziam arrancar lagrimas
de dor
evanos
com
acordo
de
preceitos
e vergonha ao recordar-vos da vossa
perfume.
Espirites
salvador
rochedo
o
é
virtude
explicados
A
credulidade.
pelos
gelicos,
é
o
vida.
da
tempestades
as
emcontra,
Vós que entraes no mundo onde
de luz, obteremos a salvação,
despedavão
o
contra
bora não queira o mesmo romã- baluartetodas as qual e todos os vossos corações se hão de abrir ás
paixões
çar-c.e
paixões, meditae bem no que vos,
nismo.
elea
muralha
vidos; é finalmente
digo, e nunca esqueçaes os perigos
E assim tem entendido diversos vada, deante da qual retrocede to- a que estaes expostas, lembrando
o abbade do o sentimento impuro, e que -vos que somente a vossa virtude
padres, entre os quaes
Oourson, ha pouco tempo desen- não seja vasado na mais sã mo- s$j;á o escudo que tereis para vos
dtíenderes. Ella è a vossa única
carnado em Noyers departamento ral.
alma!
da
suave
Virtude!
perfume
de salvação!
do Loire, França, em cujo testa- és o antidoto para a lepra do cora- aurora
Um ente sem virtude, è como a
mento determinou que não que- ção; és o arco-ires annunciador de
flor sem perfume, e ainda que a
ria que seu corpo «fosse tocado grande bonança tanto no mundo ma- natureza vos
tenha favorecido com
siquer pela seita que cmhecia terial, como mais tarde na verda- innumeros encantos c attrativos,
ucom deira pátria.
melhor que ninguém», e que
estes depressa desappareção.
Tudo é ephemero, menos a viro coração cheio de amargura senUm ser virtuoso é sempre feliz,
tia profundamente haver passado ainda que soffra penas sem conta; tude, Esta, vive sempre, uunca
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Anda aS^r^rqTi? Porque é I
uma'pequenina scentelha, vinda do I
amor de Deus, e Elle, como muito
bem sabeis, é a sublime Virtude.
Merida, X, 941, 10
MlCHABLA Gr. DE PARDO
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uma vidente

A CRUZ
republica; a Polônia será indepente; o Czar fugirá para a Allemanha,
«O governo Affonso Penna será
calmo, parado, e depois provocara
descontentamentos e agitações; novos
impostos virão.
«Os Estados do sul entrarão em
lncta.
«Haverá brigas, sangue, revoltas
e partidos inimigos.
«Era Alagoas as famílias entrarão
Horrores».
em luta.
E ahi está anunnciada uma serie
de calamidades para as quaes precisamos estar preparados.

3

dor, nem um philosopbo. O que
*,..„ sido
c.;,i„ èscrip*o,
non^^ descoberto,
rW.,.Wtn dc<lotem
e
duzido, inspirado, imaginado
do gênio,
sonhado,—os inventos
o thesoaro da civilisação, a herança
universal das gerações, o patrimonio coummm do entendimento
—tudo re o ei lis, tudo execraes—.
Victor Hugo
(Ext).

A nossa collega «Verdade e Luz»,
de 8. Paulo, publicou em seu nuinm
/Cl. m
mero 378 de 28 de fevereiro deste
, cç—«=3^j!*üt55==
a
anno, sob a epigraphe supra, oreA's 9 horas da noite de 8 dessultado de uma entrevista de um reCLEK1CALISMO
O
dactor da «Gazeta de Noticias», do
te mez o espirito de José de CasRio de Janeiro, com uma vidente
o cie- tro Lima, filho do nosso redactor
sobra
de
Conhecemos
devida
a
alli residente, o qual, com
Foi -chefe, se desprendeu dos laços
venia, passamos para as nossas co- ricalismo, a vetusta facção.
evolou-se ás regiões
lumnas, chamando para elle a at- elle que descobriu contra a ver- materiaes e
tencão dos nossos amados leitores, dade dois tropeços: a ignorância eideriaes. Acommettido de terrivel
e é o seguinte :
é que veda á scieiv- crup na noite de 5, não. resistiu
Elle
erro.
o
e
Um redactor da «Gazeta de Npo Missal, senão até aquella data, pois foram
transporem
^iao
e
cia
uma
gênio
dias
ticias», entrevistou ba
baldos os desveles de seus. pães
dente residente no Rio, filha de fa- e forceja por encurralar o pensada medicina, dos
mento nos dogmas. Cada passo e os recursos
milia respeitável.
Desde pequena a moça mostrou dado pela intelligencia na Euro- quaes se podia então dispor nesta
-se vidente.
tem sido a despeito delle. Já cidade.
de
pa
morte
a
avisou
De uma vez
E' o segundo filho de igual nofosse açoitado por
Princlli
fez
e
norte
no
que
estava
seu irmão que
cahi- mo que o nosso dito redactor tem
horas depois o telegrauima sinistro ter dito que os astros não
de ver volriam; por sete vezeó troteou Cam- passado pela provação
chegava, confirmando-a.
dito que|;0 tar á pátria espiritual. Encarnado
Ba annos um dos seus parentes,
ter
este
por
esn'uma das cidades do sul, indo a panella
era infinito; a 28 de setembro de 1902,
mundos
dos
numero
sua casa. despedir-se para uma exsobre aterra apenas 3 annos,
teve
salvadora
a
d'Are,
Joanna
lhe
pedieão pela floresta, ella, ao rosto queimou
de 7 mezes e 10 dias na presente
caiu minando-a
da Franca,
apertar a mão, empallideceu, o
Curto foi, com erTeito,
tomou uma expressaão phantastica e feiticeira; lentamente assou João existência.
e se na grandiosa obra
com uma voz tremula pediu:
liuss e Geordano Iruno, por se- esse tempo;
—Não vá. Mortes, ataque, flexas.
natureza nada suecede sem um
da
Harvey
christãos;
rem
perseguio
O moço foi. Dias'depois sabia-se
do fim providencial, rejubiloso deve
circulação
a
descoberto
ter
que a expedição fora atacada pelos por
estar agora este espirito, ou por
euChristo
do
nome
em
sangue;
expedicionários.
os
Índios, e mortos
a sua missão neste
E a moça cresceu e emmagreeeu carcerou e supliciou Galileu; em ter completado
á
cada vez mais. Ha dias em que pas- nome de S. Paulo prendeu e mal- planeja, ou porque submetteu-se
essa éxpiafâó para provação de
sa deitada somnolentamente, e não tratou Christovain Colombo.
cumpriando-a tal e qual
quer ver ninguém. Eni.outrcs esseus
era
céu,
do
lei
pães,
uma
Descobrir
trebucha com ataque e á noite acfora no espaço, o queè
um
enxergar
projectado
impiedade;
uma
corda fallando.
ao adiantaSeus pães a custo consentiram que mando, uma heresia. Foi o cleri- de elevado proveito
o redactor da Gazeta a visitasse.
auathematizou Pascal mento espiritual.
calismo
que
O sahimento teve logar ás 9
Das previsões colhidas pelo reda- em nome de religião, Montaigne
etor, aproveitamos pelo que têm de
Moliére horas da manhã de 9 do exmoralidade;
da
nome
em
curioso as seguintes:
mez; e é com verdadeiro
«Pelo inverno todo o paiz ficará em nome da religião e da moral. pirante
registramos ter
Ha muito que a <;oü.?ciencia se prazer que aqui
cheio, muito cheio de água; depois
virá a peste, muitas mortes, gran- tem revoltado contra vòs, e agora sido elle realisado com as formade miséria; depois um sol abrazador vos
de mim? lidades civ^s tão somente. Isto deQue
quereis
pergunta:
inabalável
reduzirá tudo a secca, em todo o
a convicção
a- monstra
tentado
tendes
séculos
Desde
na
e
Brazil, na America, na Itália,
ensinos do espiritismo por
mordaçar o entendimento humano: uos
índia.
o
«Haverá guerra entre a França aspiraes fazer-vos donos da educa- parte do nosso redactor-chefe
e a Allemanha, esta triumphará à ção, e entretanto em vossas esco- sua Exma. Esposa, e convém ^ ser
<>s espiritas.
principio, acabando por ser derro- Ias não jidrnittis nem um poeta, seguido
por todos
tada.
Se somos em verdade propaganem
um
auctúr,
um
pensanem
uma
será
«A Rússia será livre,
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i
dores desta doutrina sublime, que
nos faz c mhec-r a igualdade humana perante Deus, é dever nosso cevçai-ã, de todo o cuidado,
estejamos expostos
para que nao
ás aecusaçôos dos que a guerream. Alèin diso, de Deus viemos e
e desde^ eme
pura Elle seguimos,
0 temos por escopo no univor-das censo, não necessitamos
^
sejamos
monias rituaes, para que
íelizes, para que o nosso espirito
a despeito da
nro«n-hla sempre
íná°vòntade dos que
que tem crenças
ditferentcsdis nossas.
Pedimos, pois, a Deus que see piedoso mn o
|ã misericordioso
espirito de José de Castro Lima,
dando-lhe Espiritos delvzes que o
ouiém na estrada da vida eterna,
e ao nosso referido redactor, sua
Exma. Esposa D. Francisca de
Castro Lima e a seus caros filhos
lembramos a resignarão, que suaviza as saudades de taes separa-

das accusaçfies injustas que lhe
faziam.
Era casado em segundas nupeias com a Exma. Sra. D. Felisconsórcio
mina Nunes, de cujo
não deixou filhos, deixando-os
das primeiras, entre os
quaes o
amigo Taurino Jonosso
bom
sé Nunes.
Fazendo votos a Deus para
no
que na vida do espaço esteja
sentimos as
goso de felicidade,
saudades da separação, que experimentam todos de sua digna 1^ atodos saimilia, desejando que
bani ser resignados, como elle foi
durante o curso de toda a ex
istencia corporea, que a.aba de
findar.

NOTICIÁRIO

acompanhado de sua
Ribeiro,
Exma. Familia e de sua di^na tia
D Delfina Merolina do Silva.
Feliz viagem.
—O capitão João José Ribeiro
fixou sua residência nesta cidade,
estabelecendo-se com casa de commercio, conforme noticiamos na
nossa edição passada.
—Visitou-nos a 18 do correute o riírsso digno amigo capita'»
Adelino Barbosa Ribeiro.
Agradecido

CASAMENTO
0 tenente Benedicto José Ferreira e D. Eutalia Costa Ferreira
tiveram a gentileza de nos partiei par o seu casamento, effectuado
em S. Luiz do Maranhão uo dia
17 desto mez.
Agradecemos-lhes a participação e desejamos-lhes muitas felicidades no correr da vida, apresentando-lhes ao mesmo tempo os
nossos parabéns, bem como a todos que lhes são caros, especialmente a d nosso amigo Jorge Ferreira Guimarães e a Exma. Sra. D.
Josepha Guimarães, pães do noivo.

—No dia l.° deste mez deu-nos
a honra de sua visita o nosso es&&
TC
tinmdo confrade cap.m Francisco de
Sousa Lima. residente em S. An*—'
...-.-.-.^afòí^w-^'"-'"*-"
toiiio de Balsas, do Estado ('o Maranhão, seguindo a 2 para Caxias,
donde regressaria á sua residen(5^;
leão
ca.
cfJi
CaAcüle
o
Agradecemos-lhe a fineza e fazeneómos votos, para que tenha feito boa
viagem e continue a ter paz ejusCom destino ao sul da RepuNa villa da Regeneração, des- tiça.
bhca seguiu hontem para Thereá
e^ta
—De
regressou
Theresina
Theodoro
ta comarca, pela manhã de 17 deste
10 debte, a Exma. Sra. zina o nosso caro amigo
a
cidade,
mez, cessou de existir corporal- D. Sinhazinha Sobral, virtuosa Es- Ribeiro Júnior, levando sua Exma.
mente e passou á vida etherea o posa do sr. Antônio Ferreira So- Esposa, filhos e sua digna irmã
espirito do cap."' João José Nu- br ai.
Exma. Sr. D. Maria Fournier.
—A
mez
10 da expirante
partiu
nes, querido irmão do nosso preBons ventos os conduzam ao
commisem
Estado,
do
sul
o
zado confrade ca*).m Gril José Nunes. para
o nosso digno porto do seu destino.
do
são
governo,
—Com elle também seguiu D.
Já em idade bem avançada, confrade cap.m Cynobelino Torces Cosde?de muito /empo vivia doente; ta.
Thereza Maria de Jesus, que foi
mas sabia soffrer, e isso sem duDevido a presteza de sua partida visitar esses bellos Estados de Sul,
vida deu-lhe boa collocação 110 nâo teve tempo de despedir-se de onde vive-se e não vejeta-se como
sof- todas as pessoas de Bua amizade, e aqui.
-H- —
espiritos, porque
dos ; «»F"^°,
mundo u.»
munuo
o desculpássemos
que
h-er om resignação é uma vn- pedju_n0s
ahifica —-Deixou-nos suas despedidas para
impre„8a: ahiflea
£™
ellas pela imprensa:
perante ellafi\ela
tude.
a satisfação do seu pedido.
Therezina, para onde seguiu hon«A Cruz» desde o
—De passagem para a villa do tem, o
Assignava
Antônio da Costa e
poeta
1,° anno, e desde logo as suas idé Urussuhy, onde residem e são hon- Silva.
aqui esmeram
José
as contrarias ao espiritismo foram Inta«°«!^
abril ultimo os —Está entre nós o capitão
de
dias
últimos
nos
modificadas, vendo também desde nossos dignos amigos tenentes co- I Bento d'Almeida, nosso digno conlogo que elle sò encaminha para roneis Rogério José de Carvalho e frade e amigo, residente em Fioo bem, para á felicidade; de ma- Cândido Rogério de Carvalho.
riano.
desejamos-lhes.
Boa viagem
neira que, com quanto não se tiSeguiu hontem para Therezimez
Volveu a 10 do presente
vesse declarado adepto da nossa
o Cel, Jo^o Ribeiro G. Filho.
concara doutrina, a acaptava respei- para Floriano o nosso prezado
typ. d'A Crus por J. de Castro
tosamente e, as vezes, a defendia frade coronel Diocleciano da Silva Imp. na
r.—. «/.>»>p

dê

