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Mais vale o bordão do ignorante
humilde do que à penna do sábio
vaidoso.
ie Agostinho"
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Bem aventurados os balalhadores
que apoz a lata abraçam-se frate malmente.
"Agostinho"
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Jrdirííísítels
No mundo moral ou espiritual,
assim como no mundo material, as
leis que regem idênticas espécies
de phenomenos derivam de uma
mesma unidade de concepção, porque todas emanam de um mesmo
Ser, Greador de tudo quanto existe e que, assim manifesta o absolutismo de seu infinito poder e
de sua sabedoria infinita.
Os astros gyrani no espaço merguinados na insondavel capacidade
do infinito illimitado, synthese da
grandeza creadora, regulando seus
movimentos perennes pelas reciprocas attracções, que constituem
pela constância eterna de seus accordes a sublimidade harmoniosa
de um hymno tecido á eterna perfeição do Universo material, como
as attracções moraes dos seres creados em espirito, se animam pelas
leis do amor, no seio infinito do
Greador de todas as maravilhas,
que são permittidas nos gráos va
riados das mais elevadas concepções
intellectuaes conceber realisadas.
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semelhantes ás leis do mundo moral, só diíferindo pela variabilidade dos elementos da creação sobre
os quaes se concretisam, por serem
partidas de uma mesma concepção
intellectaal do Greador de todas as
cousas.
Ha mechanica celeste dos mundos do espaço infinito que regularisam seus movimentos eternos pelas
forças invariáveis de attracção para
um ponto invisível do Universo,
como ha mechanica dos corações,
que determina as suas reciprocas
attracções pelas energias do amor,
para um centro comtnum que é o
seio puríssimo do Eterno Pae.
Os mundos no Universo physico
se classificam por systemas' conforme os gráos de suas attracções, os
espíritos no mundo moral se classificam pelas energias de amor, derivadas de seu adiantamento na marcha interminadeseu progresso para
a Suprema Perfeição.
Attracção é a lei fudamental que
rege a matéria e que a permitte
evoluir sob o domínio absoluto da
perfeita passividade. Amar é a lei
espiritual que permitte a evolução
do espirito sob o domínio absoluto
da mais pura humildade.
Amemo-nos reciprocamente com
a convicção de cedermos aos impulsos da mais grandiosa das attracções espirifcuaes, e assim contribo iremos para a reaiisação liarmoniosa das excelsas determinaçõas do Greador do Universo.
Amar a Deus sobre todas as cousas é a primeira das grandes leis
que regem o Universo. Amar o proximo é a segunda lei tão grande
como a primeira. Ambas se compreliendem, se equilibram se entrelaçãm e denunciam esse élo es-
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1__j^1^v ._.^^^ vtabelecido entre o crea dor e tudo o
que Elle ha crea do.
O Universo tomado
na . acçepcão
.-.
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physica ou moralmente, éla representação pliysiea ou morali da vontade absoluta do Greador.
Deus existe porque p Universo
inteiro o attesta, e o Uuiverso existe porque a Sabedoria Infinita
assim o determinou.
Não se ama a Deils sem se amar
o próximo, nem se ama o próximo
sem se amar a Deus.
A primeira prova de amor que
podemos dar aos nossos semelhantes n'este mundo que nos é dado
para ensaio de nosso progresso ain
da rudimentar, é sem duvida ode
considerar a todos como irmãos peranf.e Deus e nossos íguaes ante
sua justiça e misericórdia, testemunhando lhes verdadeiro amor
em cumprimento da segunda grauda lei.
Ninguém pois deve se julgar espiritualmente superior a quem quer
que seja, porque só Deus pôde julgar a cadanm pelas virtudes proprias recolhidas no intimo de seu
coração, e não pelas que possa
apresentar aqui na terra exteriorisadas pelas falliveis convenções sociaes.
Um grupo de espiritas cultivado
res da doutrina espirita no que
ella tem de mais bello e grandioso
pelo lado puramente religioso, crentes das verdades sublimes que ella
contem trazidas diariamente pelos
mensageiros de
Deus, reconhecendo a necessidade de methodisar
as normas de differentes grupes que
d;ella parecem tratar nos exerci eios dessa, doutrina, sem unidade de
harmonia de concepções e pratica
de seus deveres, pretende pela mizericordia do Divino Mestre e com
o auxilio espiritual d'esses mesrn^os mensageiros, divulgar esses
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preceitos de sublimes verdades no
sentido de uniformisar os traballios desses grupos
que suas orienitaçõ^ dí>3rgi.n. dos
preceitos dadoutriina e-assim estender o culto
vd'essa
grandiosa doutrina, desde o
incrédulo que justifica a sua descrença por nada ter lido ou apreciadõ sobre ella, até aquelles
que mais
adiantados relativamente, ainda
se
acham atrazados na compreherição
de suas mais extraordinárias bellezas.
Esse grupo não tem a pretenção
de ser mestre de ninguém, pois
sabe perfeitamente que mestre é
somente Jesus e só promette dar
de coração aquillo que de graça lhe
for dado. Elle exporá essas verdades como as receber, sem vaidades
nem ostentação, porque sen fim
principal é methodisar os trabalhos
dos differentes grupos de cultura
religiosa d'essa doutrina, produziudo assim um congraçamento entre
todos os verdadeiros espiritas. Elle
acceita discussões sobre pontos de
doutrina, no limite máximo de explicações razoáveis sobre o modo
de comprehender.se aquelles que
forem menos claros na ennnciação
é de modo que essas mesmas explicações não descambem para o ter reno de impróprias e estéreis controversias.
Sem temor de qnasquer qualiíicativos ou vituperios a penna d'esses trabalhadores desçançará ao
deslumbrar amais leve provocação,
a exemplo do Divino Mestre : Jesus autem tacebat.
No dever de synthetisar-mos por
uma só palavra o nosso maior anhelocomo crentes do verdadeiro espiritismo religioso na arena da publicidade,
este periódico toma o
nome de "Fi-Atemítisação" como
symbolo de nossa mais pura aspiração n'esta quadra de incertezas
moraes e espirituaes que convém .
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debellar entre muitos dóceis e bons
espíritos desgarrados do caminho
da Sublime Verdade.
A "Feater_.isaç1o" entra no
mundo da publicidade no dia de
hoje como homenagem rendida ao
precla.ro e grandioso espirito de
Agostinho, que foi na terra sábio
bispo de Hyppona. nosso
bom
e amado a cujas luzes eguia
desvelos
paternaes tanto devemos no encaminhamento moral de nossos es-

pintos.

Que a sua luz bemdita sempre
nos illumine e acompanhe n'essa
em preza que tomamos sobre os
hombros por graça de Jesus e
sua benevolente inspiração. Quepora
"Praternisação"
por seu bondoso
impulso possa entrar no seio de todas as familias, ahi plantando e
avigorando no coração da mãe extremòsa como no do pae virtuoso e
humilde, a crença sabia da existencia de Deus, e do amor puríssimo
de Jesus e de Maria de Nazareth
no coração do crente mas enfraque-;
cido, como no do impio descrente,
a verdadeira fé nas promessas do
Divino Mestre. Eis a maior aspiração d'aquelles que tomam a
peilo
com verdadeiro amor de irmãos essa
digna tarefa.
No mundo em que habitam 03. em,
que geralmente os actos puramente
materiaes mais domínio teem sobre
nós que os espirituaes, pela contingencia de nosso próprio atrazo moral, nada se faz digno de exaltação
sem o emprego da moda.
A " Fuaternisação " apresentase á publicidade com o programma
que ahi fica traçado, ofi.erecendo.se
gratuitamente a todos aquelles que
desejarem conhecer pela pratica do
espiritismo religioso essa bellissima
doutrina que em breve avassalará
todas as consciências, dominando o
mundo inteiro, porque ella constitue uma promessa do próprio Jesus, e as palavras de Jesus jamais
passarão embora passem todas as
cousas da terra,
" AFi.ateknisaçÃo"
estende a
mão com humildade e amor a todos aquelles que já conhecedores
dos rudimentos da sã doutrina,
ambicionarem maiores luzes e tp.iserem auxilial-a n'essa tentativa.
Se ella for bem acolhida, a gratidão nos aconselhará a dar maior
desenvolvimento a este periódico,
tanto na tiragem como na composição: ella começa por apparecer
mensalmente no dia cinco de cada
mez com a humildade própria de
quem sò aspira o bem pelo bem : se
pelo contrario as azas da fé qne nos
faz erguer vôo tão arrojado, nos patentear a fraqueza de que ainda nos
achamos possuídos e tombarmos de
tão assombrosa altura, nem por isso
se julgará enfraquecida a nossa fé,
porque estamos convencidos d'esta
verdade que emana do amor purissiniò do Pae : cousa alguma
se perde
"quando
no mundo espiritual
as intenções de quem as pratica são para
o bem.
Paz do Senhor desça sobre toda
a humanidade,
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A vós Excelso espirito de Monica, eu o menor dos vossos irmãos,
discípulo de Agostinho o vosso
bem amado ; dedico o fructo dos
meus esforços para mais uma vez
syntlietisàr a gratidão que a elle
devo.
Aceeitai-o querida irmã, _ não,
pelo sen valor intrínseco qne é millo, mas pela intenção que levou me
a arcar com tamanha responsabilisuperior as
lidade,
certamente,
minhas forças se tivesse a louca vaidade de confiar em mim mesmo, e,
não na infinita misericórdia do Soberano Crêador de todasas cousas.
Não foi sem relutância que tomei sobre os meus débeis hohihros
tão espinhosa tarefa qual a de confrontar actos da vida material do
vosso filho com os ensinamentos
que elle agora nos dá ; porque, ao
alongar a Vista pela estrada que tenho de atravessar sinto todo o meu
sêr como que avassaliado pelo pavor, não de medo, mas de um timido e respeitoso receio de não poder
dár guarida em meu pobre coração
aos sentimentos que me devem guiar
n'este longo caminho — a fê ea
humildade.
Vastos e inhospitos são os sertões
em que tenho de internar me, aiterosas as montanhas a transpor,
profundos os abysmos a sondar, encapelladas ae ondas do oceano em
que o meu pequenino batei têm de
singrar, possuindo por bússola o -Evangelho,— por lemma a — Fraternidade — por arma a —Prece—,
inicio a minha jornada, olhos fitos
em — Deus, — em meu coração a
imagem do — Bom Pastor —,
concitado pelos conselhos de Agostinho confio que, Francisco de Assis. não me deixará baquear.
Qaé uma prece vossa, querida
Monica, acompanhe o pobre peregrino em sua longa travessia por
§at^ yalle de lagrimas para que elle
cumpra, ^o seu dévér ; aconteça o
que acontecer.
Permitte pois minha irmã que
— Miniuio — tomando do bordão e
do seu vasio alforge, encete a sua
viagem em busca do seu ideal.
Aos meus irmãos.
Paz e amor.
â Cumpro um dos mais santos preceifcos de fraternidade saudando a
todos os meus irmãos em Christo. e
especialmente aquelles que se dedicam a propagação da doutrina esdos seus
pirita ; por intermédio,
"órgãos";
a
bem elaborados
todos os que se dignarem lêr estes
despretenciosos artigos, pede o pequenino trabalhador da ultima hora, que submisso se apresenta ante
vós, sem outro fim que não seja o
de cooperar para a fraternisação da
humanidade, a máxima benevolencia, e, praza a Deus que possa chegar
ao porto de meu destino, abraçado a
bandeira da caridade.
Que a paz, amor e a luz do Nosso Amado Jesus se baixem sobre
todos.
Satisfeito o dever de civilidade,
entro em assumpto. Certo de que
não negareis abrigo ao pobre
via jor que veio a vossa porta bater.
ínolvidavel para os espiritas
deve sêr o dia de hoje, pela commemoração da conversão d^quelle que qual outro Paulo, na estrada de Damasco, ouvindo asinespartidas do alto.
queciveis
" Saulo, palavras
Saulo, porque me per"
transformou-se immèsegues,
inimigo temível que
de
diatamente
era em manso e humilde apóstolo
do Christianismo, chagando ao
ponto de ser consagrado, pela historia o mais completo dos padres da
Igreja Latina.
Dizer o que foi esse batailiador
emérito durante a sua peregrinação
por este planeta, é offuscar talvez,

o brilho dos esforços por elle empregados para que a pureza da
doutrina pregada e exemplificada
por Jesus não fosse deturpada,
pelas falsas interpretações, que
n'aquella epocha em que accesasiam as luetas religosas, lhe davam
os falsos prophetas.
Entretanto não podemos deixar
de porem relevo, alguns factos da
sua vida, que mais de perto se
prendem á nossa intenção de salientar, que se elle durante a sua
proveitosa existência muito mereceu da igreja, muito mais merece
dos que hoje recebem os seus sabios e sublimes ensinamentos.
Eis a these a que me proponho,
e que, em suecessivos artigos procurarei desenvolver.
Mínimo

Fora ia caridade, não lia salvação
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tados a meza farta, sintam-se invacmdos deste mesmo sentimento e
vão Isaciar a fome d'aquelles que
nem o pão tem porque já ha
mui tto noa seus lares, fez tenda, a
negra miséria.
Bem raros são aquelles que,
conscio da verdade da doutrina,
mas esquecidos de exemplificai a
este
impei lidos
sintam se
por
mesmo sentimento em arrancar o seu
semelhante da ignorância em que
jaz e de-lhes a mão para juntos seguirem até o Pai.
Bem raros são aquelles que ouvindo o estertor da agonia do seu
próximo, vão levar-lhe a consolação, o conforto ao seu espirito para
ser resignado, submisso e humilde
ás determinações do amorosíssimo
Pai Celestial.
Bem raros são aquelles que, conhecendo que o seu semelhante tirita
de frio, sem ter quem o agasalhe,
que não -tem., um pouco de palha
para estender os seus membros doridos pelo frio e pelo soifrimento,
que não tem finalmente um tecto
onde possa ser abrigado das intemperies do tempo, vão soecorrel-o dando tado quanto elle necessite num momento dado.
Bem raros são aquelles que, conhecendo, por Graça de Deus, do estado de enfermidade do seu semelhante, vão levar-lhe as doçuras do
seu amor, a fortaleza de sua fé, o
balsamo da caridade e a esperança
no seu lar.
Bem raros são aquelles que, vendo o seu semelhante prestes a fallir ou a precipitarse no insondavel
abysmo do erro, sintam-se impelli*
dos por este sentimento e vão pressurosamente acudil-o, estendendolhe o seu braço como sustentaculo
na hora do perigo, amparando-o
dessa queda desastrosa.
Pobre humanidade, tão eivada
de erros e de preconceitos e que
delia bem pouco conhecem, comprehendem e praticam a magnitude
é a cadessa virtude excelsa que
..... *,
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De certo que ninguém pôde exprimir esse sentimento e traduzir
melhor esse pensamento que o glorioso apóstolo Paulo fazendo a
apologia da caridade em que disse:
Ainda quando eu fallasse todas
as línguas dos homens e dos anjos,
se eu não tivesse caridade, seria
apenas um bronze sonoro, um cymbalo retumbante."
A snblimidade desse sentimento
moral está,de facto, na pratica e na
comprehenção d'aquelles que tem a
noção nítida da superioridade da
sua elevação.
A caridade é a semente abençoada pelo Pae, que lançada nos corações dos filhos e banhada pela
água pura e crystallina dess6 grande manancial "Evangelho" tornou-se arvore frondosa em que
pôde abrigar a todos aquelles que
carecem de sua sombra.
vpvd-''^o1""
5 • E' sob esta sombra que |odos '
do eterno Pai no codo:seio
cahida
nós descançamos, depois de termos
dosteeus
filhos.
ração
percorrido tão longo tempo k esComparo essa virtude, symbolo
trada do erro, para, reparando as
forças physicas e moraes, encetar- sacrosantò dos corações puros, com
mos a grande jornada pela estrada essa perdia preciosa e a sua salvação com a conservação cuidadosa
da verdadeira vida.
E' dessa arvore bemdita que ha- que devem ter aquelles que a posvemos de colher os fruetos que o suem,
Pai dá aquelles que sempre fazem a
Praza á Deus qne saibamos grasua soberana vontade A caridade vai-a cuidadosamente no escrinio
é a essência divina, é a gotta de de nossos pobres corações e lemamor, emanada do puríssimo co- brar-mos que, si a perdermos, um
ração do Pai que vêm curar as cha- dia virá que o Pai nos pergunte o
gas de nosso espirito.
que fizemos delia.
A caridade é o Jordão divino em
Praza á Deus que saibamos como qual os nossos espíritos lavando- prehender a elevação
sublime, a
sede suas impuresas, subam sãos grandeza moral desse sentimento
e limpos aos pés sacratissimos do que é o vehiculo por onde havePai.
mos de chegar até Jesus e que será
A caridade é aquella que é feita portanto a salvação de nosso
essem ostentação, sem interesse por pirito.
aquelle que tem sincero desejo de
Eis pois,
Agostinho, mal
pratical-a, e jesus disse « Que a difinido emglorioso
poucas palavras o
mão esquerda ignore o que faz a
e traduzo do
comprehendo
direita » eo excelso apóstolo Pau- que
Paulo
do
excelso
lo também disse: «E quando en pensamento
aquelle, de cujas epístolas, ao ledistribua todos os meus haveres 1-as soubestes traduzil as e compara alimentar os pobres, e entre- prehendel*as e ascender assim com
gue o meu corpo para spi* queimado a gloriosa conversão de teu espirito,
se eu não tiver caridade, tudo isso ás regiões da luz, abraçado ao esde nada me servirá. "
tandarte da caridade tantas vezes
Bello ensinamento, lição fecunda empunhado
pelo excelso espirito
de Moral, define nesse pensa- de Paulo.
mento o glorioso Paulo, ainda soPraza á Deus, caro Agostinho
breasynthese das virtudes, a Caque os teus irmãos e discipulos se ridade.
A caridade não tem limites, nem jam dignos imitadores de vosso esregras, ó feita indistinetamente, a pirito,e felizes d'aquelles que, como
todos agasalha e os seus ramos es- vós, possnindo-a, saibam praticar
itendem-se de um infinito a outro e avaliar do mérito dessa sentença.
m FÓfa da caridade, não ha salntinito.
».
Bem raros são aquelles que, ou- vação
Acceitai, caro irmão e amigo, o
vindo o gemer de seu semelhante,
meu
sintam-se invadidos do sentimento
pequeno trabalho, não, pelo
da caridade e vão soccorrel-o de- valor, porque nenhum tem, mas
sinteressadamente deixando mui- sim como uma demonstração sintas vezes as commodidades do lar. cera do amor, respeito, gratidão e
Bem raros são aquelles que, sen- sympathia que vos tributo.

Glorias vos sejam erguidas e a
vossa excel*a progenitora Monica,
por toda a eternidade.
Minor

(*)

Astro brilhante d'esse espaço inflado,
Que a força immortalisàs da vontade
EoiFreces da energia um quadro lindo
A' frágil peccadora humanidade.
Tu que sonbeste converter tu'alma,
A' voz tao meiga o doce da razão,
Ora vencendo as luetas—pela calma,
Ora antepondo ao gozo—o coração;
Ensina-me a luetar nesta existência
Contra as paixões da carnevil, insana
Que nos desvairam a própria consiencia,
E que a victoria possa alar-se ufana
As plantas d'esse Archanjo da clemência,
As plantas de Maria Soberana.
G. Lopes.
(*) Prece para os seus guiados.

A' AGOSTINHO
O que poderei offerendar-vos no
dia de hoje. Excelso Guia Protector e amigo ? Nada.
Como poderei na minha pequenez
eignorância, descrevera subíimidade da Graça que o Bom Pai se dignon baixar sobre vós ?
Bi, vós mesmo o dissestes : —«A
Graça não só excede a todos os bens
da natureza, como excede aos proprios anjos.»—
Com tudo, X)rocurando patentearvós o meu eterno amor e gratidão
pelo muito que vos devo, direi, em
ligeiros traços, aos meus irmãos,
como um dos exemplos accessivel a
todos, o modo pelo qual pndestes
próprio exforço fazer a
pelo vosso
"-le.Tí^ão
« serdp.suni dos após,"OSS'?.
"
tolos da pura verdade. .
Meus irmãos.
Agostinho, como o sol, esse colosso astro de luz que illnmina todo o
TJuiverso, não pode atravez de pesada atmosphera, expargir os seusluminosos raios, levando a sua brilhante luz á parte do planeta ameaçada
de terrível tempestade ; assim elle,
cheio de luz, porém envolto no escuro manto do erro, caminhou do Sul
ao Norte do Império, de Tagasta á,
Milão, ensinando aos seus irmãos
tudo aquillo que sabia mas que não
podia ter o brilho da pura e santa
verdadeAhi, por Graça do Pai, foi todo o
seu ser innundado por uma scentelha
de luz divina, que dissipando o escuro manto que o envolvia ponde
elle comprehender da simples leitura
de um dos sábios conselhos do Excelso Paulo que semelhante a—«Vóz
do que clama no deserto»—| levoulhe a palavra da esperança e do
a
arrependimento, convidando-o
commungar o Senhor Deus Todo
Poderoso.
Dissipado esse escuro manto que
o envolvia, como o sol, liberto da
pesada atmosphera, pressuroso correu ao pátrio lar, o ultimo dos berços que o embalou nesta morada de
provações, para que, cheio de Fé,
de Esperança, e de Caridade, humildemente destruir tudo aquillo que
erradamente havia ensinado aos
seus irmãos, procurando pela sua
eloqüente palavra e pelo seu humilde exemplo, fazei-os crer em um só
Deus Todo Poderoso e cumprira
tina Santa Lei,em espirito e verdade.
E assim caminha esse Excelso
Apóstolo da verdade pelas ascendentes moradas do Creador. Acceita Agostinho, somente a intenção
do vosso pequenino irmão.
V-
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nos veio ensinar. Elle, que passem os venham beber na Doutrina Gpnsó- elevam os esxúritosásalturas e onde
trazeis Justo, Sereno, Doce e Humilde paira
primeiros annos da mocidade n1 jTima ladora, os ensinamentos que
vos o Consolador de todas as dores, o
futuramente
e
que 2>°ssam
vida desregrada, é quem nos dá o
Bom e Divino Cordeiro, espargindo
imitar.
exemplo de regeneração. |
"Agostinho"
sois o ti- sobre os mundosinfinitos os effluvios
Excelso
Não foi de um momento [para
e
nós
moneiro
nosso
batei
do
peque - de seu amor e de sua graça.
outro e sim pouco a pouco condo.elle
E, nós que desejamos e queremos
mesmo confessa,submettendo rjp fim nines obreiros da vinha santa do
O sofírimento resignado éol-.
demanem
denomiSenhor,
tripolação,
a
ediücio
viver
de Jesus e para Jesus, possado
elle
dègráò
de cada dia, os actos por
grande
praé
o
nado —Fé.
de
salvamento
da
do
vos
imitar um dia, oh ! divino
mos
que
porto
ticàdos, ao tribunal da sua consMensageiro, e que o Pae Extremociência, e, procurando d'este modo, nosso bem amado Mestre Jesus.
Embora as ondas encapelladas do sissimo permittâ que no trabalho
ir combatendo suavemente cada uma
Quando o nosso pensamento está de suas imperfeições.
Oceano, embora o rijo forte da ven- santo de sua seara bendita encontremais preso ás cousas materiaes, que
para mos a luz e força de que necessitaHoje, que a humanidade christã tania procurem sossobral-o
ás espintuáés, commettemos as ma- commemora
nao
áquelle
chegarmos
venho
porto, não mos para, vagarosamente embora,
sua conversão, eu
iores faltas ; desviamos-nos do ca- como o mais humilde de seus clisci- poderão; porque envoltos na mise. chegarmos a essa morada ultima—a
minlio que conduz aos pés do Senhor
vós por timo- Jerusalém promettida.
pulos, render este preito de home- ricordia do Pai, tendo
vivemos em um perfeito abysmo, nág.ém
reneiro
achando-se
batei
e
desse
nos
a quem com o exemplo
Servus.
irmãos
nossos
proa
;
dos
sen_
vestidos
os
nossos
corações
prejudicando
de
regeneo
meio
ensinou
pratico
a
festas
curamos no bnlicio das
timentos do amor, da fé e da hu_
ração.
distracção para nossos pezares, obra
mildade, saberão resistir aos obstaQ. P.
do nosso máo pensamento, persuaculos, aos perigos que se ant-olhadindo-nos que isto nos distrahe ; e,
remem a nossa passagem e podermatemos assim proseguir em a nossa
j)rocuramos ainda nos gozes
riaes o esquecimento de um pezar
rota atè Jesus.
Excelso "Agostinho" me perdoeis
que nos conf range.
se
neste momento tão grande, tão bello
Pobres que somos, porque,
nossos
desprendêssemos
pensamen.
si por ventura as palavras partidas
tos destes quadros terrenos e hedido meu coração cheio de iniquidaMais vale o bordão do ignorante humilde
que a peuna do sábio orgulhoso.
ondos e elevassemol--os ao Pai de
dades. possam empanaro brilho de
a
então
"Agostinho"
Bondade, reconheceríamos
ante vós, querido ir- vossa sublime humildade, o brilho
G-enuliexo
e
torpeza dos nossos sentimentos
mão e amigo, não posso deixar de da festa grandiosa do dia que hoje
o
como
que
Da simples leitura d'esta senacceitariamos
provação
neste tão grandioso dia patentear- solemnisamos.
as
"Agostinho"
de
lugar
em
chamamos dores
Excelso
eis o meu tença resaira um absurdo, entrevos o men eterno reconhecimento e
vossos
maldizer como geralmente acontece,
aos
coração
pés, tanto se procurarmos comprehensublimes e bellissi- pequenino
pelas
gratidão
com
por
prazer
os abençoaríamos
mas lições que por Graça do Amoro. tirae delle o que fôr de bom e levae der em espirito e verdade o ensicono
melhor,
ou
serem o premiu
sissimoPai nos são transmittidas comvosco. como pjrova de sincera namento que encerra chegaremos
mie de entrada na Morada Bemafíeição, amor, carinho e respeito. a uma conclusão diametralmente
vós constantemente.
por
dieta de Deus.
Salve ! três vezes salve ! Excelso opposta.
A data gloriosa que, hoje por "Agostinho".
E por nos parecer
tel-a comAgostinho,
excelso
E' por isto,
do Pai, commemoramos, jágraça
hoje,
assim,
é
de
prehendido
que ousaNilus.
mais pôde ser olvidada por aquelles
que te felicito pelo dia
mos leval-a ao conhecimento dos
anniversario da tua conversão, que que são vossos guiados e desejam
nossos irmãos.
em
que pii- de coração, ardente e sinceramente,
marca a data gloriosa
do
Tomada a lettra desse ensinasuave
destes ouvir a voz doce e
as vossas pegadas.
seguir
attentado a
mento teremos um
teu guia e que revolvendo a tua
A solemnidade desta data é, para
alavanca
incontestávelsciencia,
teu
pensamen- nós. pequeninos obreiros da vinha
consciência elevastes
mente poderosa para o descobricontricto,reconheceste.
e,
ao
Pai
to
bemdita do Pai, um motivo de
mento e elucidação da verdade e
O como Omnipotente, pedindo nesse maior júbilo que neste momento
Agostinho que pelo seu adiantamomento a esmola bemdictado per- invade os nossos pobres corações
mento espiritual comprehende hoje
dão para as tuas faltas.
communhão de
vinculados pela
melhor do que nunca a necessidade
Praza a Deus que possamos, nós, crença, de pensamento e de fraterintellectual, base de
do
dos teus nidade.
Data gloriosa esta que registra nos todosprogresso
pobres cegos, ouvir também
os outros, não proferiria de
conselhos,
A solemnidade desta data, cari- fastos da historia do Christianismo,
puros lábios os teus bons
certo essa sentença se outra não
conselhos emanados do teu espirito nhoso irmão e amigo, imprime em o triumpho mais completo, a victo- fosse a sua. interpretação.
nossos corações o desejo que temos ria mais brilhante da Fé contra os
irradiante.
Elle consagrado polymathico pela
de ser cada vez mais amo^Qüoti-,- -ea- perniciosos effeitos da impiedade ! humanidade,
«ô de Maio de 1ÒO2.
jamais negaria a granritativos e benevolentes'roara com o
Sim, essa conquista do bem contra deza e a belleza
dos resultados
S. B.
nosso próximo, estabelecendo com o mal, esse facto que nos lembra a decorrentes das investigações dos
estes princípios a base fundamental entrada de Agostinho no templo au- sábios em todos osramos da sciencia
da fraternidade. |
gusto e sacrosanto do christianismo, humana, porque essa negação iminduzdesta
dajta
A solemnidade
repudiando as doutrinas do pagaportaria no maior attentado á lei
nos a pedir ao Amorosíssimo Pai, nismo, é uma das provas mais su- immutavel
do progresso, reduzindo
qne nos de uma scentelha de Luz, Mimes que o Senhor Todo Poderoso á fnncções secundarias, a intèllipara podermos, fortificados pela fé, tem dado aos seus servos, fazendo- gen.ci.a, da qual depende a nossa
amor, caridade e humildade, estu- lhes conhecer quão extraordinário é felicidade.
dar e praticar sempre, sejmpre, as o sen amor por suas creaturas.
Não. Agostinho, o fiel cumpridor
e doces verdades contidas
Agostinho, predestinado, aliás, da Lei de Deus, o trabalhador insublimes
em
lnctando
E' inconcebível que,
no Código Divino, fonte perenne de para ser o maior dentre os defenso- cansavel da sua vinha,cujos ingentes
um meio como o nosso, onde o vicio
luz e amor, pregado e exemplifica- res e propugnadores :1a doutrina esforços em
prol de sua divulgação
impera fortemente; onde a corrupno Golgotha por Jesus, nosso ensinada pelo Bom o Divino Mestre, estão exuberantemente
do
avassalado
tem
menos
ou
ção mais
depois de ter recebido intellectiial na collaboração assídua patenteados
e Divino Mestre.
que presta
todas as classes sociaes, possa o ho- Amado
A solemnidade desta data estre- e moralmente os elementos indis- a todos os trabalhos espiriticos,
desideratum.
este
alcançar
mem
as sensíveis fibras de nossos ppnsaveis para o cumprimento da facilitando aos bem — intencionados
Na verdade, só aquelle que nunca mece
corações que, exultando de missão que lhe estava reservada ácomprehençãodas verdades divina
em pretendeu um tal propósito, pobres
alegria e satisfação por tão memo- sobre a terra, foi, n/essè dia memotão clara e conpode julgar isso coisa de pouca ravel dia, vêm mais uma vez pedir ravel que a humanidade christã ale- em uma linguagem
de
simples
e humilde
homem
o
vincente
que
monta; mas não,
quando
de
advertido
festeja,
Pai,
em
hoao
Amorosíssimo
que
que,
gremente
seu
em
ia
concorrei
para o desiquiseja regenerar-se, encontra
conversão do chegada era o occasião de dar aos jamais
a
nienagem
gloriosa
universal.
obstáculos,
harmonia
da
de
librio
milhares
já
caminho
"Agostinho1 , seus irmãos necessitados o
saamado
bem
Anjo
pão
seu
no
seio
mesmo
no convívio social, já
O que nos quiz ensinar, é : que
as Graças do grado da caridade, syntherisado
da familia, onde parece que os ele- sejam derramadas Amor
e de nos ensinamentos de seu saber e no para chegarmos a Deus, fonte peretissimo
Sacra
Seu
o
convergir
para
não basta a sciencia. é
mentos deveriam
misericórdia
sobre amor que a mã-oheias deveria dis- ne do Bem,
a humildade,
allial-a
auxiliar e no entanto, é onde muitas seu infinita
necessário
soffrem, sobre todos os tribuir com os infelizes e opprimitodos
que
se
empenha.
mais
lueta
a
aquelle
vezes
que
pretender
porque
as contingências inimigos da luz e da verdade, sobre dos.
sciencia
só
Não bastam
não encaminhar
pela
a Sua existeuA vontade do Senhor manifestamaiores
d'estavida, não bastam as necessi- todos que negam
sejam
os
contrará
que
por
a Sua sapientissi- se então do modo o mais brilhante
e
deturpam
cia
vem
ellas
a
corporaes,
a
juntardades
seus esforços,
portaque dá iuque a imaginação humana jamais
Elle
se esses elementos qne, são outras ma Lei.
por que está só se
para
A solemnidade desta data, ex- poderá conceber : Agostinho, tocado gresso
da humildade,
tantos entraves ao caminho do prorogos
aos
abrirá
celso "Agostinho" prototypo de por um raio de luz divina, abraça se nunca
o
homem
mais
tanto
E,
porém, a sciencia orgulhosa.
gresso.
a virtudes preclaras, iucarnação su- uo estandarte da verdade e iniciaa
mais
tanto
modificar-se,
O
procura
preclaro Agostinho querendo
fique eternamente sua vida apostólica pondo em eviuma vez o seu amor
lueta se torna renhida, tanto xnais blime de Moral,
dos nossos po- dencia os dotes éxcepcionaes de seu patentear ainda nos ver caminhar
no
âmago
emgravado
se
contrários
os elementos
tornando-se ao mesmo e o desejo de
bres corações para que possam tam- espirito,
o
nos deu esse grandioso
perder.
penham para
Irradiação tempo tanto maior defensor, e dou- para Deus
E' então, que a duvida entra em bem sentir tocados pela
do trinador dos sãos princípios quão ensinamente, sem duvida, para nos
emanada
dessa
Luz
e
puríssima,
fé
vacilla,
a
que
seu espirito, que
do Pai que pequenino e humilde para a pratica prevenir que não deveríamos deixar
cahiria irremediavelmente se a mão Sacratissimo Coração
nos arrastar pela sciencia esquecidos
fez estremecer todo vosso ser neste de caridade e do amor.
não
Anjo
Guardião
de
seu
teremos de
compotente
Oh ! Mensageiro do bem ! irradia- que um dia
dia grandiloquo e vos sentiste tranlhe viesse soecorrer.
elle
como
comprehendeu
ção desse Sol que iuimerge de luz os prehender Deus só se caminha
paramos da Luz.
A natureza não dá saltos, ninguém aportado aos"Agostinho"
pela
que para
á espaços infinitos do Universo !
Excelso
praza
humildade.
pode transformar-se n' um momento;
Ensinae-nos os segredos das viro homem que isso emprehendesse, Deus que as tuas virtudes, bello
Elle amoroso
como
é.
comtudes santas ; mostrae-nos esse cateria de baquear irremediavelmente. ornamento de um coração puro coexperiência
nem
todos
enluminoso que
prehendendo por
proSó ha um meio para se alcançar mo o vosso, possam servir de incen- minho
os
soffrimentos
e
onde
se
único
o
é
e
x^sseu
qae
Pai
contraiu
pira
por
que
tal tim, e este, foi Agostinho quem tivo aquelles que, por Graça do
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desejando nos poupai-os veio nos
dizei* : iWws se desejaes caminhar
para I>eus, sede humildes
Se a sciencia por si só fosse o bastante para chegarmos a Deus o excelso Agostinho a Elle teria chegado quando se deixou elevar nas
azas da sciencia; quando pela sua
eloqüência de eximio tribuno era
glorilicado nas praças publicas :
Mas, a prova do contrario temos,
sabendo, que apezar dos seus vôos
terem attingido a alturas inconimensuraveis, nada mais descortinou si
não o que constitue puramente as
sciencias terrenas e só no dia em
que alliou a humildade ao seu grande
talento e que acossado pelos sofrimen tos conseqüentes do orgulho e
da vaidade sentio o arrependimento
estalar uo coração é que pôde conceber Deus.
Desse dia em diante, em que vio
raiar para si a luz da verdade que
até então ignorava, volvendo os
ollios para o passado e almejando o
ínturo que lhe descortinava essa luz
que assaz intensa, se fazia em seu
espirito, compreliendendo que não
era sem um fim sublime que o Fai
lhe proporcionara a graça de tão
invejável talento,
procurou empenhadamentee conseguio applicalo de modo a corresponder a Sua
vontade.
Compreliendendo Deus em toda
sua pureza e o dever que temos de
fazer a sua vontade, cumprindo fielmente a sua santa Lei, que é : amai
o sobre todas as cousas e ao proxi
mo como a nos mesmos, Agostinho
que havia sido alvo de uma graça
tão explendorosa não se deteve um
só instante em dar cumprimento a
essa L°i.
Possuído dos elementos precisos,
para dominar as tendências que até
então lhe pareciam indomáveis tal
as raizes que nelle haviam creado, e
resgatar todo o seu passado de
faltas, tomando da túnica da humildade partiu em busca das preciosidades encerradas nesse thesouro de
onde ha pouco havia irrompido a luz
que desvendara-lhe os olhos á verdadeira sciencia.
A sentença proferida por elle, é
pois, incontestavelmenteum salutar
aviso aquelles que pretendem conceber Deus só i)ela sciencia.
Não ô que os sábios orgulhosos
não concebam Deus, elles O concebem, porem d'essa concepção
pouco ou nenhum proveito lhes
vem porque, pretendendo caminhar
para Elle pelos resultados das investigações scientificas, não procuram aninhar nos corações a humildade que lhes proporcionará meios
de obter o que só pela sciencia é
impossível.
O effeito das graças que o sábio
orgulhoso recebe do Pai são neutralisadas pelo orgulho que os domina fazendo-os attribuir sempre a
uma outra causa que não Deus,
aquillo que sentem, embora não
possam satisfactoriamente definir
essa causa.
O ignorante humilde porem, com
quanto não possa traduzir por palavras a concepção que tem de Deus,
todavia,O comprehende melhor,porque, sempre que um facto bom se
passa com elle agradece ao Pai a
esmola recebida por attribuir a Elle
a causa de todo o bem.
E', que a humildade é um elemento de attracção, é como que uma
corrente cujos extremos estão no
Pai e no íillio.
O sábio orgulhoso, pretende pregar a doutrina exemplificada por
Jesus mas obedecendo ao orgulho
que o impossibilita de comprehendel-a em espirito e verdade, entende
que lhe ô facultado o direito de,
deturpando a, embora, accomodal-a
as suas conveniências para conservar intacto todo seu orgulho, procurando interpretal-a de modo que
toda a pureza é sacrificada á sua
vontade.

FRATERNISAÇAO
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Não passa isso portanto de pretenção porque, os effeitos das suas
theurias oriundas de uma fonte impura jamais poderão se transformai'
em água christalina que cahindo
nos corações <ios seus irmãos lave os
das suas impurezas.
Mas, contrario é o proceder do
ignorante humilde, não podendo
traduzir por palavras o que sente,
o faz pelo exemplo, conformandose resignadamente com a vontade de
Deus, sendo na familia como na sociedade um elemento poderoso de
amore de paz, um exemplo vivo dos
preceitos estabelecidos na Divina
Lei.
O sábio orgulhoso, querendo conquistar por todos os meios a posição
que idealisou e não se conformando
com as decepções a que tudo está
sujeito, revolta-se, plantando na
familia a desordem e a desunião
cujos resultados se refletem directamente na sociedade da qual ella é
parte constituinte.
Jesus disse : quereis ser grande
liumilhainos, aquelle, pois, qne
desejar ser grande sem a humildade
não o conseguirá realmente porque,
Jesus se referiu ao espirito e este só
se elevará pela humildade, portanto,
toda grandeza, que não tiver por fun
damento a humildade não é mais
que uma grandeza apparente.
O sábio orgulhoso nada admittindo fora da sciencia exclue da com munhão social aquelles que não se
acham em igualdade de saber, concorrendo dessa forma para o desmembramento da familia e consequentemente da sociedade.
O ignorante humilde, considerando todos irmãos concorre para a
fraternidade universal, destruindo
com o seu proceder os preconceitos
que não são mais que orgulho e
vaidade.
O sábio orgulhoso transforma a
penna em instrumento de martyrio,
preparando de seu próprio punho a
estrada que tem de trilhar, porque
sendo como todos os homens o factor
da sua felicidade ou desgraça e não
comprehendendo a Divina Lei de
cujo cumprimento depende a lelicidade, deixa-se levar pelas miragens
do orgulho porta larga para a entrada do mal, portanto da infelicidade.
Os seus olhos vendados pelo orgulho que fascina e estimulado por
elle, não pode comprehenderos obstaculos que embaraçarão a sua passagem impossibilitando o de chegar
ao seu objectivo.
Apenas concebe um plano,suppõe
immediatamente realisavel, embora,
materialmente veja ou comprehenda
a sua enexequibilidade e quando a
triste realidade do insuccesso o surprehende e julga-se impossibilitado
de proseguir, longe de retroceder e
meditar sobre o insuccesso, persiste,
sempre fascinado pelo orgulho, reousando assim, talvez que o aviso do
Alto aconselhando-o que não deve
proseguir.
Contrario ainda é o proceder do
ignorante humilde, que apoiado no
seu bordão ejá experimentado pelos
soffrimentos, procura conhecer das
sinuosidades da estrada, desviandose cautelosamente dos embaraços
que por ventura encontre. Submettendo sempre á vontade do Pai, os
seus desejos, espera pacientemente
o resultado d'elles.
Convictos, embora, da distancia
que nos separa da verdade encerrada
no valor do bordão do ignorante
7i2imilãe, mesmo assim, como um
preito de homenagem ao seu Autor,
viemos recitar aos nossos i rmãos o
que de bom por ventura houver na
nossa interpretação, e a Elle, a intenção que tivemos de repartir com
todos do sublime ensinamento contido em as suas palavras, pedindolhe que esclareça os nossos espíritos
de modo, a podermos comprehendelo em toda sua essência.

Atjbelio.
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A' AGOSTINHO
Uns {& ã&o flores, outros palmas, tantas,
Que l estrada, agora, por onde vens, parece
Uma yia-lactea de perfume e prece
Gomo querendo te beijar as plantas.
Maio 1902.
José de Paula .

Regeneração
C| que te pode dizer, Agostinho,
um|dos últimos dos teus discipulos
Onde encontrar elementos de que
não disponho, para dizer ainda que
palüdamente o que fostes e o que
és?
Como descrever a sublimidade da
tua regeneração, esse facto, tão
evidente da misericórdia do amorosissimo Pae %
Nada, nada, te posso dizer, que
represente uma saudação digna de
te ser consagrada.
Pudesse, expurgar do meu coração os sentimentos máos e estendel-o aos teus pés no dia, de hoje,
como um alvo manto, homenagem
as tuas excelsas virtudes.
M. França.

Ave! Agostinho!
Se ao grande, nobre e generoso
deve o agradecido humiide e pequenino tributos santos de gratidão e
amor, subam a teus pés excelso
mestre, amoroso e dedicado amigo,
dos nossos corações agradecidos o
mais puro aroma das mimosas flores
que n'elles lias ajudado a cultivar
por teus conselhos, afagos e caricias
no sempre bello jardim dos Evangelhos de Jesus Que da anreola
puríssima do Divino Mestre sempre
se irradie sebre tua luminosa frante
meigo e carinhoso Agostinho, os
raios de luz que profusamente destribues como balsamo ás dores e ins
curam ?e
piraçãí» áqueltes.que-^o
"amor
a Deus e ao proimitar riò
ximo.
}
Salve ! i tres vezes salve ! ao teu
querido nome !
Os servos pequeninos de José, o
cmpinteiro.

de Mai©
Carinhoso Agostinho 1
No meio do grandioso concerto,
com que os filhos da Verdade ceiebram hoje, a vossa alliança com o
Divino Mestre, por certo não poderá
chegar até vós, a humilissima homeuagem, do ultimo dos vossos guiados.
Não porque lhe falte, a vossa indiligencia,mas porque é inpossivel a
seu espirito tão carregado de impurezas atravessar a etherea atmosphera luminosa que vos cerca.
Porem, humilde Agostinho, virei
mesmo sem ser presentido, espargir
a vossos pés, as flores do ramilhete
que pude formar em meu coração—
a gratidão.
Infirmus

io pio filio Je Monica

Permitti excelso Guia que um
dos vossos pequenos guiados, hoje,
que a humanidade christã solemnisa
o facto grandioso da vcssa conversão
ao chistianismo entoando hossanas
esqueça por um instante as mi/.erias
d'este exílio onde, o retém ainda
suas faltas e synthetise em um brado, todo o seu amor, dizendo : salve
salve ! glorioso vencedor de Milão.
A graça sublime que ha 16 séculos
abrio para vos o caminho da man-

são dos justos, não foi a primeira e
nem será a ultima, ella se reprodiizirá tantas vezes quantas forem precizas paia chamar ao a prisco do
Senhor, aquelles, que como vós tiverem de legar a prosteridáde os
exemplos da possibilidade de se entrar na porta estreita da verdadeira
vida, quando impellidos pela vontade indomita de testemunhar ao Pai
o reconhecimento, aninhar no coração os sentimentos que nos appròximam d'Elle— a humildade.
A excepcionalidade do facto grandioso da vossa conversão, está, na
desliciencia de meios de comprehenção d'aquelles que suppõem que o
Pai abrio para vós uma excepção
permittindo, que pela sancção de
um previlegio entrasse no templo do
christianismo e pouco tempo depois
no Heino de sua Gloria.
Este vosso pequeno guiado, que
longe e muito longe está de avaliar
e comprehendei* a graça de que fostes alvo, banio do coração essa
supposição, porque ella derogando
a Lei de Deus em seus fundamentos
a igualdade, exclue d'essa mesma
graça toda a sublimidade vos apresentando aos olhos da humanidade,
um vencido e não um vencedor.
Sim Agostinho, bondoso guia, até
aquelle glorioso dia de 5 de Maio
de 886, e reis um vencido do erro,
um presioneiro da carne, um illudido do orgulho, mas d'aquelle dia
em diante fostes um vencedor pelo
o arrependimnnto : um liberto dos
grilhões da matéria, pela humildade
um convicto da existência e do
poder de Deus nosso Creador e Pai,
pela graça recebida.
Vós, que tinheis de legar aos vossos irmãos esse sublime exemplo
de regeneração, depois de um passado tão peccaminoso precizaveis
de uma graça tão grande que destruindo pela raiz os germens do
mal imprimisse em todo o vosso
ser os sentimentos para, nos legando
esse mesmo exemplo, excluísse
d'elle toda idéia de previlegio.
fie grandes foram as vosssas faltas, immensa, foi a vontade "para
que
tivestes, depois da conversão,
resgatando-as, substituil as por acções, que como preces fervorosas
subissem ao Pai symbolisando a
vosâa gratidão.
Para que tivesses o mérito das
obras que fizestes, após a conversão
seria necessário que fazendo-as tivesses a comprehenção nitida da
liberdade ampla que vos era concedlda pelo Pai para trabalhar em sua
sacratissima seara.
Se alguma cousa vos prendia, não
era de certo o Pai, mas, sim o escru pulo com que procedias, o amor
e humildade com que pautavas o
vosso procedimento.
Hoje, glorioso Q-uia, que o teu
espirito da Mansão dos justos contempla a magestade do Creador,
hoje que luminoso espargim por sobre nos as verdades divinas, permitti que em pensamento possamos
ir até vós e ainda uma vez e sempre dizer : salve ! salve ! salve !
Glorioso vencedor de Milão.
Alceu
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Toda a correspondência deverá
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rua Amélia ri* 40.
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