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EDUCAÇÃO DA MULHER

Para aquelles que, em vez do bri-
lho passageiro de mentirosas apparen-
cias, procuram estudar o caminho mais
seguro, os meios mais próprios para
conduzirem a nossa humanidade a

perfeição, nenhuma questão deve ter
mais vital interesse que a da educa-
cão da mulher.
J O '!' '-li..

Dotada pela sua constituição phy-
sica de muito maior gráo de sentimen-
talismo, e, em geral, de mais fácil
compreheusão que o homem, a mulher
tem na Terra a cumprir uma missão
de subida importância.

Anjo tutelar do lar, é ella a incum-
bfjda de semear, no solo ainda inculto
da intelligençia das crianças, os ger-
mens que devem desenvolver-se e dar
fructos no futuro.
§ ,'-oa iCC* "

E' ella quem encaminha os primei-
ros passos dos entes fracos que a Pro-
Vidència lhe confiou, quem lhes in-
dica a vereda que devem trilhar,
quqndo suas mentes desenvolvidas os
tornam conscientes e responsáveis pe-
ránte Deus.

Diyidem-se os ânimos na resolução
dessa questão ; uns, levados por uma
tenjàeDjCia rqraanesca, proclamam que
nenhuma profissão deve ser exclusivo
privilegio do homem, que a mulher
pôde concorrer com elle a todas ellas;
e já, de antemão, prophetisam que,
era muitas, lhe levará a palma.

Outros, porém, demasiado recfeiosos
da destruição da paz domestica, pre-
tendera privar a mulher de toda a
instrucção, deixando-lhe somente o

* I-.. 'cuidado de amamentar e vigiar seus
filhos.

Para nós essas opiniões exageradas
são ambas condemnaveis; se, por ura

lado, não concordamos que a mulher,
entregando a mãos mercenárias aquel-
les a quem ella tem a santa missão de
instruir, gaste suas horas pleteiando
questões no Jury, tratando de nego-
cios*tia Bolsa ou agarrada ao telesco-
pio de um observatório astronômico;
por outro, repellimos a idéia de, como
o queria um grande philosopho da
antigüidade, vel-a nivelada com os
seres Ínfimos, a quem não queriam
dar a instrucção, para neila não co-
lherera o conhecimento do seu direito
a liberdade.

E' na educação do berço que se co-
meca a construccão do edifício do ho-
mem futuro; e a mulher é o obreiro
que tem de responder pela solidez do
alicerce dessa obra.

Para isso torna-se indispensável que
ella disponha de ma^teriaes apropria-
dos, isto é, da instrucjção. religiosa ou
moral e da instrucçãovgfcientifica.

Patenteem-se-lhes os segredos das
sciencias naturaes, deixae que seu es-
pirito se eleve no estudo da sã philo-
sophia, que seu sentimentalismo se
expanda no cultivo das artes de re-
creio.

Não esquecei, porém, que a sua
obra mais importante tem de ser a de
despertar sentimentos nobres e eleva-
dos nos corações de seus filhos; para
o que é necessário que a sciencia dos
deveres lhe seja familiar.

Referindo-nos à nossa sociedade,

perguntamos — Tem-se hoje o cuidado
de habilitar a mulher, para que ella
se desempenhe bem da pesada respon-
sabilidade que ha de contr ali ir,
quando fòr tomar a direcção de uma
familia ?

Cdlppezar respondemos — Não.
A fiiaioria dos pães crêm que a edu-

cação mais apurada que podem dpr
a suas filhas, consiste em preparai-as
para que ellas possam mais appilrecer
nos salões, para que deslumbrem a
sociedade superficial em que vivem,
pajra que supplantem suas companhei-
ras que, como ellas, se prestam a ser-
virem de enfeites ás salas de festins.

Acostumada com esta vida descui-
dosa, mas também sem méritos,poderá
a mulher bem cumprir as árduas mis-
soes de esposa e de mãe?

Não. O amor aos gosos do mundo,

já enraizados em seu coração, faz que
todo o trabalho do lar doméstico se lhe
torne fastidioso ; e, atirando seu filho
nos braços de uma estranha, ella corre
aos theatros e aos bailes, respondendo
ás censuras de sua consciência cora a

impossibilidade que sente, devencer
a inclinação que bebem na egHicação

que lhe deram.
Ha, comtudo,uma profissão em que,

cremos, a mulher pôde prestar reaes
serviços, como especialista — é a da
medicina ; ha moléstias em que ella
se pôde muito melhor desenvolver que
o homem.

A mulher, seguindo essa profissão,
podeí& também ter a seu cargo a di- a
receãí^jâe uma familia?

Naí> o cremos.
São dous apóstola dos importantes,

por um dos quaes ó preciso que ella
se resolva &$& exclusão do outro.

A vós,:Ohl pães de familia! nos
dirigimos';' pensae na sorte daquelles

que, por culpa vossa, podem suecura-
bir na árdua tarefa de que se tem de
encarregar, pensae que da educação

que lhes derdes, lhes virá a felicidade
ou a;desgraça, eque um dia derrama-
reis lagrimas amargas, á vista do mal

que podieis e não quizestes conjurar.

No dia 9 do mez próximo passado,
a Congregação Spirita Fraternidad
de Buenos-Ayres, inaugurou uma se-
rie de conferências publicas.

Saudámos aos nossos confrades pela:
brilhante fase que acabam de eucetar.

A administração do jornal La Chaine
Magnétique,nbn\\ uma subscrição para
a construccão d'utn monumento com-
memorativo, sobre a sepultura do
Barão do Potet, chefe da escola mo-
derna de magnetismo.

Em nosso escriptorio, recebemos do-
nativos destinados ao mesmo fim.

RECEBEMOS :
Bulletin de Ia Fédération Spirite

Belge, anno 1.°, n. S.
Traz o .seguinte summario :
Procès-verbül de Vassemblée du 29

Avril 1883;
Rapport trimestriel;
Rapports des Delegues ;
Réglement de V Association d'enter-

ments láiques;
Projet de Statuts pour Ia Fédération

spirite belge;
Quatrième réunion des Delegues;
Bilan de Ia Fédération.

*
La Chaine Magnétique, anno 4.°,

n. 48 ; importante Revista dedicada á
propagação do magmetismo, fundada
pelo Barão du Potet. — Assignaturas
para o Brazil 8 francos por anno. As-
signa-se em Pariz, rue du Four, St.
Gemiam 15.

*
El Critério Espiritista, anuo XVI,

Maio 1883; orgara official da Socie-
dade Spiríta Espanhola.

*
La Fraternidad, Revista mensal bo-

naerense, anno 2.°, n. 11.
Agradecemos.

Do Sexto Districto, jornal que se pu-
blica em Campos, extrahimos a se-
guinte noticia:

O PAPA E PORTUGAL.

A re 'ir> dn uegativa do papa em
recebei, "^hx^ ''*¦ 

Portugal, assim
se exprime o Diário Popular, de Lis-
boa, analysando de passagem-diversos
desares por que tem passado o governo
portuguez, de ha tempos a esta parte.

Eis como se exprime o contempo-
raneo :

« Não bastavam ainda tantas af-
frontas e tão grande prejuízos.

« O valido humilhou a prerogativa
regia perante a cúria romana, e deu-
nos um analphabeto para prelado lis-
bonense.

« Mas nem da sua abjecçâo tirou
proveito, porque, chegando a Roma a
rainha de Portugal e os príncipes seus
filhos, recusou-se o papa a rebecel-os
no vaticano.

« Passou-se o caso nestes termos
conforme refere a Nação, que dos se-
gredos do vaticano anda bem infor-
mada :

« A augusta princeza, antes de sahir
de Lisboa, mandara perguntar ao san-
tissimo padre por intermédio do. .gr., _
marquez de Thomaz, se seria recebida
por sua santidade indo residir no Qui-
rinal.

« O santo padre respondeu :— não.
« A illustre princeza instou, per-

guntando se alcançaria a honra de
uma audiência, indo residir em qual-
quer outro palácio que não fosse o do
Qui rinal.

« O santo padre tornou a responder:
— NÃO.

« E ficaram aplanadas todas as dif-
fwuldadcs. »

Está o santo padre no seu pleno di-
reito de receber ou não receber qual-
quer particular.

Até lhe reconhecemos o direito de
não receber soberanos.

Mas esses actos sendo officiaes, tem
resposta prompta, quando são diri-
gidos contra governos que tem a con-
sciencia da dignidade nas nações a
cujos destinos presidem.

N.Xo quiz o santo padre receber a
rainha de Portugal e o principe real
portuguez.

Fez o que entendeu.
Mas, logo que esse facto constou of-

ficialmente, devia retirar-se de Roma
a 1 egação portugueza e receber passa-
portes o núncio pontifício em Lisboa.

Os particulares podem esquecer af-
frontas: ás nações corre o dever de
manterem o seu decoro se querem ser
respeitadas.

•«:»-

O Sr. Achillo Poincelot, realisou a
16 de Maio em Pariz uma conferência,
na qual desenvolveu os pontos se-
guiutes :

" Le vrai magnêtisme ei le mystérs
du Spiritisme.

•'•' Singular ité de Ia névropathie.
L'electricité humaine, nouveaux phé-
nomènes. Le monde oceulte. „
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SECÇÃO ECLÉTICA

O que é o Spiritisitio

Introducção ao conhecimento do mundo
invisível pela manifestação dos espi-
ritos contendo o resumo dos princípios
da doutrina spirita e a resposta ás
principaes objecções.

ALLAN-KARDEC
Sem caridade im» lia salraçío.

CAPITULO I
PEQUENA CONFERÊNCIA SPIUÍTA

2." DIALOGO
O SCEPTICO

(Continuação) 7*

OPPOSICÃO DA SCIENCIA /.. c
Visitante. — Dizer que ir baseaes

sobre factos; ma? ^põe-se-voVa opi-
nião dos sabròs .due os contestam, ou
que os éxplicão de modo diverso de
vós.

Por que se não tem elles apoderado
dos phenomenos das mezas girantes ?

Se elles tivessem visto nisso alguma
cousa de serio, não teriam tido o cui-
dado, me parece de esquecer factos tão
extraordinários e ainda menos repel-
lil-os com desdém, ao passo que elles
são todos contra vós.

Não são os sábios o facho das nações,
e não é dever delles diffundir a luz"/

Porque quererieis que elles a apa-
gassem, quando se lhes offerecia tão
bella occasião de revelar ao mundo
uma nova força ?

Allan-Kardec. — Acabais de traçar
ahi o dever dos sábios d'uma maneira
admirável; é pe\ . qne elles o tenham
esquecido em mais d'uma circuu-
stancia.

Mas antes de responder a essa judi-
ciosa observação,devo corrigir um erro
grave que commetestes dizendo que
todos os sábios são contra nós.

m

14 FOLHETIM

0 QUARTO DA AVO'
OD

A felicidade na f a mi lia
POR

MBlle. MONNIOT

Ordeno-vos cjue tos ameis
mutuamente.

(Evano. S. Joio, IV, 12j.

TRADUZIDO POR H. G.

(Continuação)

IV
E8COLHA PE UMA CAZA

Oito dias se passaram sem que Elyza
podesse conceber de uma maneira positiva,
que relações se estabeleceriam para o fu-
turo com os hospedes.

Succediam-se continuamente para ella
as alternativas de esperança e temor.

Tudo era incerteza, exceptuando-se a
linha de conducta que se impuzera.

Ella segui-a corajosamente fortalecida
pelos conselhos de sua avó.

A Sra. A* não fallara mais em procurar
caza.

Achava-se ella tão bem na de sua sogra,
que desejasse ali ficar, ao menos por ai-
gum tempo?

Ou antes, era esta resignação devida á
vontade do Sr, Adolpho que a exigia» at-
tenções para com sua mãe?

As duas irmãs tornavam-se, uma, mais
natural, a outra, mais aftavel: geralmente
fallando, estavam de bom humor; po"ém,
quão avaras se mostravam de suas visitas
áSra. Valbrum e quantas vezes Elyza via-
se forçada, por causa dellas, a passar lon-
gas horas longe de sua avó I

Como disse a pouco, ó precisamente
nas classes esclarecidas que elle faz
mais proselytos, e isso em todos os
paizes do mundo, elle conta grande
numero delles entre os médicos do
todas as nações ; ora, os médicos são
homens de sciencia ; os magistrados,
os professores, os artistas, os homens
de letras, os ofíiciaes, os altos func-
cionarios, os grandes dignatarios, os
ecclesiasticos, etc, que acercam-se
de sua bandeira, são todos pessoas a
quem se não pôde recusar uma certa
dose de luzes.

Não ha sábios senão na sciencia of-
ficial e nos corpos constituidos ?
f - P-elo ' facto do Spiritismo não ter
ainda direito de cidade na sciencia of-
ficial, será isso motivo para condem-
nal-o ?

Se a sciencia nunca se tivesse enga-
nado, sua opinião poderia aqui pesar
na balança,infelismente a experiência
prova o contrario.

Não tem ella repellido como chi-
meras um sem numero de descobertas
que, mais tarde tem illustrado a me-
moria de seus autores ?

Não é a um parecer da nossa pri-
meira corporação de sábios, que a
França deve o ter sido privada da ini-
ciativa do vapor *

Quando Fulton veio ao campo de
Bolonha apresentar seu systema a Na-
poleão I que recomendou o exame im-
mediato desse Instituto, este não con-
cluio que esse systema era um sonho
impraticável, e que não valia a pena
occupar-se delle ?

Devemos dahi concluir que os mem-
bros do Instituto são ignorantes ?

Justifica isso os epithetos triviaes,
á força de máo gosto, que certas pes-
soas se comprasem em prodigalisar-
lhes ?

Por certo que não ; não ha pessoa
sensata que não faça justiça ao seu

De sua violenta indisposição, a Sra Vai-
brum conservara um deífuxo"que a fatigava
muito e por cuja causa o medico a con-
demnara a completa reclusão, emquanto
durassem os rigores do frio.

A pobre mãe soílVc com sua inaecão e
reclusão em tal occasião; porém, uma meia-
recahida que teve, por tentar infringira
penosa prohibição, poz-lhè patente as con-
seqüências que resultariam de uma nova
tentativa.

Resignou-se pois, e não cuidou senão
em tirar dos próprios inconvenientes o
melhor partido possível.

Para isso, deu áSra. A' todos os direitos
de uma dona de casa, menos os enfados
desse cargo, que continuaram a pertencerá nossa Elyza.

Assim, era a moça quem cuidava da casa;
porém, á sua tia cabiam os honras do salão
e a Sra. A* nisso ia ás mil maravilhas.

Toda a cidade de Bar, onde a Sra. Vai-
brum era amada e venerada, tinha-se apre-
sentado em sua casa com a noticia da che-
gada de seus filhos.

Com essa t )cante cordialidade, qne não
se regula pela fria etiqueta, ninguém espe-
rava que a Sra. A* fosse apresentada porsua sogra.

A Sra. A' e Mathilde muito se lisongea-
ram com essa solicitude : ellas a attribui-
ram em parte á curiosidade que, sem du-
vida, teriam as baresiences de, vêr pari-zíenses; porém, esse motivo não as dosa-
gradava, tanta certeza tinham de produzirum effeito favorável.

Assim, mostraram-se tão affaveis, queos visitantes retiraram-se penhorados.
Segundo acontece muitas vezes, quandoa urbanidade não nasce da caridade, estas

duas senhoras estavam longe de fallar a
respeito das pessoas que tão graciosamenterecebiam, com a benevolência que lhes
testemunhavam.

eminente saber reconhecendo que elles
não são infallíveis e que por conse-
guinto, sua decisão não é de ultima
instância, sobretudo em facto de idéias
novas.

V. — Admitto perfeitamente (pie
elles não são irifállivéis , mais não é
menos certo que, Cm razão do seu
saber, sua opinião vale alguma cousa,
e que se as tivesseís ao vosso favor,
isso daria grande peso ao vosso sys-
tema.

A.-K. — AdmittéÇeis também que
cada uni só ó bom Juiz no que é de
sua competência. ;'Se 

quizesseis edificar uma casa, sir-
vivos-heis d'um musico ?

Se estiverdes doente entregar-vos-
heis aos cuidados d'um Architecto ?

Se ti verdes um processo tomareis o
parecer d'um dànsarinó '?

Emfim, se se tratar de uma questão
de theologia, mandal-a-heis resolver
por um chimíco ou um astronômico ?

Não.
Cada um em seu officio.
As sciencias vulgares repouzam

sobre as propriedades da matéria que
se pôde manipular a vontade; os phe-
nomenos que ella produz tem por
agentes forças materiaes.

Os do Spiritismo tem por agentes
intelligencias que tem sua indepen-
dencia, seu livre arbitrio e não estão
sugeitas aos nosso» caprichos ; elles
escapam assim aos nossos processos de
laboratório e de nossos cálculos e,
desde então, não são mais da alçada
da sciencia propriamente dita.

Portanto a sciencia transviou-se
quando quiz esperimentar os espíritos
como uma pilha voltaica ; ella nau-
fragou, e assim devia acontecer porque
operou a vista d'uma analogia que
não existe; depois, sem ir mais longe,
concluio pela negativa: juízo teme-
rario que o tempo se encarrega todos

Nas conversações particulares todas eram
criticadas.

Sobre os velhos cabia o ridículo, sobre os
moços o desdém, o despreso.

Pobre gente! que modos provinciaes,
que maneiras vulgares, que detestável pro-nuncia! 7,

Quão elevados deveriam sentir-se es-
ses velhos respeitáveis, essas modestas
moças e essas senhoras de mérito, todos
culpados por não terem residido em Pariz,
vendo-se acolhidos com tanta amabilidade
por parizienses distinetas I

Em verdade, isto não era dito em alta
voz, mas comprehendia-se-o facilmente porisso, Fanny, com sua simplicidade excia-
mou :

Oh! minha mãe, como sereis apre-
ciada por todos aqui!

Entretanto, Elyza perguntava a si mes-
mo qual a superioridade de sua tia e primasobre a Sra. Allier, por exemplo, ou sobre
a Sra. Baron e mais do que tudo sobre a
Sra. de Chelles e suas hlhas, tão boas e
encantadoras : e sobre taes e taes ge&l-mente estimadas?

E' certo que os modos de todas essas
senhoras eram mais simples; suas expres-
soes menos vivas, seu ar menos desemba-
racado j^porém, Elyza, por isso, não as
aebava menos agradáveis. Porque razão a
Sra. a* e Mathilde julgavam-n'as diversa-
mente ?

E a amiga veneravel epredilecta da Sra.
Valbrum, a Sra, de Gaillac?

Elyza não sabia como resolver estas quês-toes porque seria preciso aceusar de injus-
tiça ou malcvolencia sua tia e primas e ella
não o queria.A chuva, que invariavelmente cabia
desde manhã até á noite, todos os dias e
que poderíamos apresentar como razão da
demora havida na procura de uma casa,
tinha nido substituída por magnífico
tempo.

As ruas lamacentas da cidade tinham-se
como por encanto, tornado aeeiadas.

os dias de reformar, como tem refor-
mado muitos outros, e aquelles que o
tiverem proferido passarão pela vergo-
nha de se terem levianamente pronun-
ciado contra o poder infinito doCreador
as corporações de sábios não têm e
nunca terão que pronunciar-se na
questão; ella não é da sua alçada,
como não é a de decretar se Deus
existe ; é pois um erro fazel-o juizes.

O Spiritismo é uma questão de
crença pessoal que não pôde depender
do voto de uma asseaibléa, porque
esse voto, ainda que fosse favorável,
não pôde forçar as convicções quando
a opinião publica se tiver formado a
esse respeito, elles aceitarão como in-
dividuos e submeter-se-hão a força
das cousas.

Deixai passar uma geração, e, com
ella, os prejuízos de amor próprio que
se obstina e vereis que acontecerá ao
Spiritismo o mesmo que a tantas
outras verdades que tem sido comba-
tidas, e que seria ridículo pôr agora
em duvida, hoje é aos crentes que se
trata de loucos ; amanhã, será a vez
dos que não crêem; absolutamente
como se tratava outr'ora de loucos
aqnelles que criam que a terra gira.

Mais nem todos os sábios têm jul-
gado do mesmo modo, e, por sábios,
os homens de estado e de sciencia, com
ou sem titulo official.

Muitos tem feito este raciocínio :
« Não ha effeito sem causa, e os ef-

feitos os mais vulgares podem por-nos
a caminho dos maiores problemas.

« Se Neweton tivesse despresado a
queda de uma maçã; se Galvani ti-
vesse repellido sua creada tratando-a
de louca e vizionaria quando ella lhe
fallounas rãs que dançavam,no prato,
talvez ainda estivesse-mos por achar
a admirável lei da gravitação uni-
versai, e as fecundas propriedades da
pilha.

O azulado céo sorria á terra.
O ar puro parecia reanimar nas veias a

seiva da vida.
Oh! que felicidade, disse Fanny na

occasião do almoço; emfim poderemos sa-
hir! não é verdade mamãe?

Sim, de certo; vosso pae prometteu
conduzir-nos em breve á casa, cujas com-
modidades e elegância a Sra. de Chelles, é
este nome mesmo, tanto gabou.Mamãe, gritou Carlos, eu e Pedro
também iremos?

Mão; ficareis brincando nojardim com
pae Guilherme.

Estimo bem isso, continuou o menino,
e tu também Pedro, não é verdade?

Sim, eu também; eu quero antes
ficar se Elyza fica para brincar comnosco.

Assim é, respondeu Elyza rindo-se,
nós brincaremos juntos.Que! exclamou Fanny; não sahirá
comnosco, Elyza? Mas isso não me agrada
nada!

Não deixarei vovó sozinha disse Elyza.
Por ventura Mathurinanão está ahi?
Isso não quer dizer nada, Fanny; vovó

ficará contente com a minha companhia e
eu estimo ficar com ella.

Na verdade, ós amável! retorquio
Fanny com máo humor.

Elyza é a martyr do dever, disse Ma-
thilde ironicamente: a todos nós ella po-deria dar lições.

Dizeis"mais verdade do que pensastalvez, minha filha, respondeu o Sr. Adol-
pho; porém, hoje, entretanto, sou de pa-recer que Elyza faz mal em recusar este
passeio, porque ella deve necessitar espai-
recer, depois de uma semana de reclusão.

Irei alguns instantes ao jardim com
Carlos e Pedro, meu tio.

Sim, sim ; gritavam os dous meninos.
Não basta, Elyza; descorastes á alguns

dias, minha filha; pedirei á minha mãe,
para que nos sejas confiada.

(Continua).
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0 phenomeno designado sob o nome
burlesco de dança das mesas, não é
mais redicalo do que o da dança das
râs, e talvez que elle encerre também
um desses segredos da natureza que fa-
zem revolução na humanidade quando
se está de posse da chave delles.

«Elles têm dito além disso: uma vez
que tantas pessoas delle se occupam,
uma vez que homens sérios têm feito
delle um estudo, é mister que haja
nelle alguma cousa; uma illusão, uma
mania, se o quizerem não pôde ter
esse caracter de generalidade ; ella
pôde seduzir um circulo, um partido,
mas não percorre o mundo.
• « Guardemo-nos pois, de negar a
possibilidade do que não coraprehen-
demos, pelo receio de receber-mos
cedo ou tarde ura desmentido que não
faria elogio a nossa prespicacia. »

V. —Muito bem ; eis ahi um sábio
que raciocina com sabedoria e pru-
dencia, e sem ser sábio, penso como
elle: mais notai que elle nada affirraa:
elle duvida ; ora, sobre que basear a
crença na existência dos espíritos, e
sobre tudo na possibilidade de com-
municar com elles ?

•A.' K.— Esta crença basea-se sobre
o raciocinio e sobre os factos.

Eu nâo a adoptei senão depois de
maduro exame.

Tendo bebido no estudo das scien-
cias exactas o habito das cousas posi-
tivas, sondei prescrutei essa nova sei-
encia nos seus mais Íntimos archanos;
quizera ter a rasão de tudo,porque não
aceito uma idéia senão depois de saber
delia o porque e o como.

Eis o raciocinio que me fazia um
sábio medico outr'ora incrédulo, e hoje
adepto fervoroso :

. Dizem que, seres envisiveis se com-
munição; e porque não ? antes da in-
venção do microscópio suspeitava-se
accaso da existência desses milhões de
animaculos que causara tanta dis-
truição na economia ?

Onde está a impossibilidade mate-
rial de que haja no espaço seres que
escapam aos nossos sentidos ?

Teria-mos accaso a redicula pre-
lenção de tudo saber e de dizer a Deus
que elle nada mais pôde ensinar-nos ?

Se esses seres invesiveis que nos
cercara são intelligentes, porque não
se communicariara comnosco ?

Si elles estão em relação com os
homens,devem representar um grande
papel no destino e nos acontecimentos.

Quem sabe? é talvez uma das forças
da natureza, uma dessas forças oceul-
tas de que não suspeitávamos.

Que novo horisonte isso abriria ao
pensamento!

Que vasto campo de observação I
A descuberta do mundo dos invisi-

veis seria uma cousa mais importante
que a dos infinitamente pequenos ; se-
ria mais que uma descoberta, seria
uma revolução nas idéias.

Que luzes podem dahi surgir ! que
de cousas mysteriosas explicadas !

Áquelles que uella crera são lança-
dos ao ridículo, mas o que prova isso?

Nâo tem suecedido o mesmo a todas selvagens, no estado de id.ias i nnatas

. , .. íf

as grandes descobertas ?
Christovam Colombo não foi repel-

lido, acabrunhado de desgostos, tra-
tado como insensato?

Essas idéias, dizem alguns, são tão
estranhas, que não se pôde crer nel-
Ias: mas aquelle que tivesse dito,
ha apenas meio século, que em alguns
minutos, coramunicar-se-ia dhnna a
outra extremidade do mundo; que em
algumas horas atravessaria a França;
que com a fumaça d'iim pouco d'agua
fervente, um navio andava com vento
pela proa; que .se tiraria da água os
meios dè alumiar-se e aquecer-se ;
quem tivesse proposto illuminar toda
a cidade de Pariz em um instante com
um só rezervatorio d'uma substancia
invisível, ter-lhe-iam rido na cara.

Será cousa mais prodigiosa o ser o
espaço povoado de seres pensantes
que, depois de terem vivido na terra,
tem deixado o seu invólucro mate-
rial ?

Não se acha nesse facto a explica-
ção d'ura cem numero de crenças, que
remontam a mais alta antigüidade?

Semelhantes cousas valera a pena
serem aprofundadas.

Eis as reflexões d'umsábio sempre-
tenção, e são também as de uma mui-
tidão de homens esclarecidos; elles
tem visto,não superficialmente e pre-
venidos,elles tem estudado seriamente
e sera partido preconcebido; elles tem
tido a modéstia de não dizer: não com-
prehendo, logo isso não existe; sua
convicção se tem formado pela obser-
vação e pelo raciocinio.

Se essas idéias fossem chiraeras,
pensaes que todos esses homens de
primeira ordem as teriam adoptado ?

Que elles possam ter sido por muito
tempo brincos de uma illusão ?

Não ha pois impossibilidade mate-
rial em que existam seres invisíveis
para nós e que povoam o espaço, e
esta consideração deveria obrigar a
mais circunspecções.

Até ha^pouco, quem teria pensado
que uma gota d'agua límpida podesse
encerrar miluares de seres d'uraa pe-
quenez que confunde a nossa imagi-
nação ?

Ora, digo que era mais difficil á
razão conceber seres de uma tal te-
uuidade, providos de todos os nossos
órgãos e funecionando como nós, do
que admittir ao que nós damos o
nome de espíritos.

V,— Sem duvida; mas do facto de
ser uifia cousa possível, não se segue
que ella exista.

A.-K.— Concordo ; mas convireis
que, desde o momento em que ePa
não é impossível, é já uma grande
cousa, porque ella nada mais tem que
repugne á razão.

Resta, pois verifical-a pela obser-
vação dos factos.

Esta observação não é nova; a his-
toria, tanto sagrada como profana,
prova a antigüidade e universalidade
desta crença, que se tem prepetuado
através de todas as vissicitudes do
mundo, se encontra nos povos os mais

e intuitivas, gravadas no pensamento
como a do Ente Supremo e da existen-
cia futura.

O Spiritisrno não é pois de creação
moderna, longe disso; tudo prova queos antigos o conheciam também e tal-
vez melhor do que nós ; somente elle
era ensinado com precauções myste-
riosas,queo tornavam inaccessivel ao
vulgo, deixado de propósito no lado
da superstição.

Quanto aos factos, elles são de duas
naturezas : uns espo._tai.eos e outros
provocados.

Entre os primeiros, devemos classi-
ficar as visões e aparições, que são
mui freqüentes; os ruídos, algazarras
edesarranjos de objectos sem causa
material; e uraa variedade de effeitos
insólitos, que se consideravam como
sobrenaturaes, e que hoje nos pare-
cem mais simples, porque, para nós,
nada ha de sobrenatural, pois que
tudo entra nas leis iramutaveis da na-
tureza.

Os factos provocados, são os que ie
obtém por intermédio dos médiuns.

(Continua).
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Illm. Sr. Reoactor.
Peço a V. S. dar publicidade no seu

conceituado jornal á seguinte :

EVOCAÇÃO

R.— Disponde de mim.
Santíssimo Padre. — Vós, Senhor,

que na terra represetitastes um papel
tão importante, como soe ser o Vigário
de Christo na terra.

Que vos julgaveis ihfallivel em mate-
ria de religião'

Qne oecupaveis talvez um dos melho-
res palácios da terra.

Sem duvida deveis dizer lá com vosco,
que foi um grande atrevimento da ?iossa
parte evocar-vos, para vires apresen-
tar-vos entre nós, em lugar demasiada-
mente humilde para Vossa Santidade,
e ao mesmo tempo, por pessoas tão obs-
curtis como somos nós.

Humildemente vos pedimos, Senhor,
que releveis em nós tamanha falta; e se
oíisamos evocar-vos, fomos levados a
esse desejo pelo ensino dos livros dos Es-
piritos, que nos autorisa a evocar-mos o
espirito da mais alta e elevada perso-
nagem.

Não obstante, se vos julgues offendido,
humildemente vos pedimos perdão.

Hoje, Senhor( que vos àclia&s no
mundo dos Espíritos, melhor podereis
anxiliar-nos com vossas luzes, pois de-
sejamos trilhar o verdadeiro caminho,
que conduz áfelicidade eterna-

Caso seja de vosso agrado.
Pela nossa parte, desde já vos agra-

decemos em nome do Christo, as boas e
benevolas instrucções que nos deres para
nosso ensino.

R.— Sim, é o Espirito do ente que
na terra intitulava-se Papa ou Pio IX,
Chefe Supremo da Igreja Catholica,
era nome desse Deus que veneramos e
devemos submissos adorar, vos af-
firmo.

Grande erro foi esse o da infalibili-
dade, mas essa gravíssima falta com-
metti apregoando o erro em nome de
Deus; foi por estar convicto de que
praticava um bem, que todo elle re-
dunda ria em beneficio da humanidade,
cuja fé vacillante necessitava de um
guia espiritual, em que ella podesse
depositar plena confiança em assump-
tos de fé.

Mas quão errôneos foram os meus
cálculos, quanto me afastei do bom
caminho, proclamando um dogma tão
contrario aos bons principios que en-
tre os povos do universo intentava im-
plantar.

Pio IX, o chefe da vossa Igreja
errou, errou ~~^samente, errou jul-
gandolevar ue' venc"SJ» o mais com-
pleto atheismo, procWnando esse
dogma que outra cous%niãoó~ senão
isso.

Suas crenças, como/mefe da Igreja
Catholica e ApostoMca Romana, eram
sinceras; seudevotamento a essa santa
religião, tocava a meta do fanatismo;
mas, de quem a culpa ?

Daquelles somente que, em seu es-
pinto na mais tenra juventude, lhe
fizeram beber inspirações em extremo
ridículas, só tendentes ao mais pro-
nunciado fanatismo, em assumpto
de fé.

A Igreja na Terra tem Chefe, mas
esse erro tolerado pela humanidade,
é um de tantos abusos que não tem
uma base solida em que se possa es-
tribar.

O verdadeiro chefe da Igreja é a
Divindade ; nós, míseros átomos, com-
pletamente imperfeitos e sujeitos a
toda espécie de erros, nos queremos
apropriar de títulos e regalias que
não podemos usufruir; é o maior con-
trasenso a que pôde aspirar o espirito
humano.

A chefatura suprema da Igreja, é
prorogativa unicamente do Ser que,
formando a religião, unicamente ha-
bilitado está a dirigir-nos, com seus
bons exemplos e manifestações plenas
de seu immenso poder e grande sabe-
doria.

O papado errou, fazendo proclamar
um dogma que, entre outros, colloca
uma única e verdadeira religião em
condicções bem dignas de completa
reforma.

Pois, o que quer dizer o dogma da
infallibilidade ?

A usurpação dos attributos divinos
á jbrcíori, executada pelo homem que
se intitula Chefe da Igreja ! !

E' esse o maior dos abusos por mim
praticados.

Quer padre, ou outra qualquer dig-
nidade ecclesiastica, deveis abitnar-
vos a vêr os seres dahi vindos, como
despidos completamente dessas rega-
lias, que consideram com prazer, trás-
tes inúteis e de somenos valor.

As dignidades, caro filho, aqui não
se encontram senão no mérito de cada
um.

Sabei, pois, que das antiga* gran-
dezas e faustos do que se dizia o chefe
de nossa Igreja, só existe aqui ura po-
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bre espirito soffredor, que só pede ao
Todo poderoso o perdão para suas inu-
meras faltas e fraquezas.

Cuidas que elle perdoará com faci-
lidade a quem na Terra tanto abusou
de sua infinita bondade, fechando os
olhos á caridade ?

Cuidas que elle perdoará facilmente
ao padre, que na Terra ambicionou o

poder temporal ?
Cuidarás, finalmente, que elle não

escrupulisará em conferir o seu mise-
ricordioso perdão aquelle que, inten-
tando apregoar-se infallivel, levou sua
louca vaidade ao extremo de julgar-
se igual ã Divindade ?

Não, caro filho, minhas faltas são
gravíssimas.

As prisões de P ..... durante o meu
domínio, estr jram repletas de con-
demnados políticos.

¦ O vaticano ignorava completamente
que nas ruas morriam diariamente
milhares de indivíduos de frio e fome;
assim como que a "religião christã
apregoa o reino de Deus, tão somente
no céo e não na terra.

As faltas de um velho, que abi de-
nominaveis Papa ou Pio IX, são inu-
meras e enormes.

Os seus peccados,monstruosos, eelle
a quem imploraes supplica-vos e com
humildade a graça de se communicar
comvosco,também vos implora humil-
demente que intercedaes ante o senhor
único chefe e único ser infallivel, de
lhe perdoar as faltas, os involuntários
erros que, como apóstolo da nossa re-
ligiâo,involuntariamente fez executar
fia terra.

Conheço, caros filhos, que vos ani-
mam bons desejos, que só tendes em
vista um bom e humanitário fim, e
por esse motivo vos digo que não são
as altas dignidades da terra reconhe-
cidas aqui, onde o espirito é comple-
tamente exautorado desses banaes
preconceitos e vaidosas aspirações.

O vosso pensamento habituado a
essas cbimericas pompas, não pôde
comprehender o grande desenvolvi-
mento a que soe attingir aqui o espi-
rito humano, despido dessa térrea par-
ticula denominada carne.

Vê-se então tudo debaixo de outro
prisma, o máo é olhado como tal, e o
bom vae juncto ao Creador gosar de

(seus carinhos e amparo.
#¦ o virtuoso folga, e o perverso soffre.

Ninguém aqui procura, nem eu
quero que me distingam com o cargo
que na Terra occupei, porque Deus
detesta as distincções, distinguindo os
humildes e de bom espirito.

Innumeros espíritos, que lá foram
cardeaes, se acham em condicções
dignas de lastima e misericórdia; ao
passo que, outros que foram humildes
soldados da guarda papal, estão jágo-
zando da bemaventurança reservada
aos justos.

Em nome pois de um Dens todo de
bondade e misericórdia, vos peço mil
desculpas, dispensando-me de não ir
além em meu pequeno interlocutorio,
devido a não desejar molestar-vos.

Saúde e paz em Deus. Adeus filhos.

GÊNESE ESPIRITUAL

PRINCIPIO ESPIRITUAL

A existência do princípio espiritual,
assim como do material, são factos
que prescindem de quaesquer demons-
trações ; são de algum modo verdades
axiomaticas'¦¦: affirma-se pelos seus
effeitos.

Segundo o principio : « Todo o ef-
feito tendo uma causa, todo effeito in-
telligente deve ter uma causa intelli-
gente, » ninguém ha que não faça di-
fferença entre o movimento mecha-
nico de um sino pelo vento, e o movi-
mento desse mesmo sino destinado a
dar um signal, um aviso, attestando
assim, um pensamento, uma intenção.

Ora, como não pôde vir â idéia de
quem quer que seja attribuir o pensa-
mento á matéria, conclue-se que elle
é movido por uma intelligencia á qual
elle serve de instrumento para mani-
festar-se.

Pela mesma razão, ninguém será
capaz de ter a idéa de attribuir o pen-
samento ao corpo de um homem
morto.

Si o homem vivo pensa, é porque
nelle mais alguma cousa existe que
deixa de existir quando morto.

A differença entre -elle e o sino, é
que a intelligencia que faz mover este
está fora delle, emquanto a que faz
actuar o homem, está nelle mesmo.

O principio espiritual é o corollario
da existência de Deus ; sem esse prin-
cipio, Deus pão teria razão de ser, por
que conceber-se a soberana intelli-
gencia reinando somente durante a
eternidade sobre a matéria bruta, se-
ria o mesmo que se concebesse um
monarçha terrestre reinando durante
toda a sua vida sobre pedras.

Como não se pôde admittir Deus sem
os attributos essenciaes da Divindade:
o justiça e a bondade,essas qualidades
seriam* inúteis se ellas se exercessem
somente sobre a matéria,.

Por outro lado, não se poderia con-
ceher um Deus soberanamente justo e
bom,creando seres inlelligehtes e sen-
siveis, para condemnal-os ao nada de-
pois de alguns dias de soffrimentos sem
compensações, fartando-se e satisfa-
zendo-se com a presença dessa succes-
são indefinida de seres que nascem sem
o solicitarem, que pensam um instante
par* só conhecerem a dor, e que para
sempixvse extinguem depois de uma
existência ephemera.

Sem a sobrevivência do ser pensan-
te, os soffrimentos da vida, seriam por
parte de Deus, uma crueldade sem
razão de ser.

Eis porque o materialismo e o atbe-
ismo são os corollarios um do outro;
negando a causa, não podem admü.tir
o effeito ; negando o effeito não podem
admittir a causa.

O materialismo é pois conseqüente
comsigo mesmo, se não o é com a
razão.

A idéia da perpetuidade do ser es-
piritual éinnatano homem, em estado
de intuição e de aspiração ; elle com-
prehende que somente nella encontra-
rá a compensação ás misérias da vida:
motivo porque houve e haverá sempre
maior numero de espiritualistas do
que de materialistas, e mais deistasdo
que atheus.

A' idéia intuitiva é a força do
raciocínio, o Spiritismo vem juntar a
sancção dos factos, a prova material
da existência do ser espiritual, de sua
sobrevivência, de sua immortalidade
e de sua individualidade ; preciza e
define o que esta idéia tinha de vago e
de abstracto.

Mostr.i-nos o ser intelligente actu-
ando fora da matéria,quer antes, quer
durante a vida do corpo, quer, depois.

O principio espiritual e o principio
vital são uma e a mesma cousa ?

Partindo, como sempre da observa-
ção dos factos diremos que, se o prin-
cipio vital fosse inseparável do prin-
cipio intelligente, haveria alguma
razão para os confundir; mas uma vez

que se ve seres que vivem e que não
pensam, como as plantas ; corpos hu-
manos ainda animados da vida orga-
nica quando nelles já não existe ma-
nifestação alguma do pensamento; que
se produz no ser vivo, movimentos vi-
taes independentes, de todo o aeto da
vontade ; que durante o somno a vida
orgânica está em toda a sua activida-
de, emquanto a vida intellectual não
se manifesta por signal algum exte-
rior, ha razão para admittir-se que a
vida orgânica reside no principio inhe-
rente à matéria, independente da vida
espiritual que é inherente ao Espirito.

Desde que a matéria tem uma vita-
lidade independente do Espirito e que
o Espirito tem uma vitalidade inde-
pendente da matéria, fica. evidente que
esta dupla vitalidade repousa sobre
dons princípios differentes.

Não terá o principio espiritual, a
sua origem no elemento cósmico uni-
versai ?

Não será uma transformação, um
modo de existência desse elemento
como a luz, a electricidade, o calor,
etc. ?

Si assim acontecesse,o principio es-
piritual passaria pelas vicissitudes da
matéria ; extinguir-se-hia pela desa-
gregação como principio vital : o ser
intelligente só teria uma existência
momentânea como o corpo, e com a .
morte elle encontraria no nada, ou o
que seria o mesmo no todo universal;
seria isso, em uma palavra, a sancção
das doutrinas materialistas.

As \wp,ieàaàes sui generis reconhe-
cidas no principio espiritual, provam
que elle tem sua existência própria,
independente, ao passo que se tivesse
sua origem na matéria, não teria essas
propriedades.

Desde o momento que a intelligen-
cia e o pensamento não podem ser at-
tributos da matéria, chega-se a esta
conclusão, remon.tando-se dos effeitos
ás causas, que o elemento material e
o elemento espiritual são os dous
princípios constitutivos do universo.

O elemento espiritual individuali-
sado constitue os seres chamados Es-
piritos, como o elemento material in-
di vidualisado constitue differentes cor-
pos da natureza, orgânicos e inorga-
nicos.

Admittindo o ser espiritual, e não
podendo porvir elle da matéria, qual
a sua origem, seu ponto de partida.

Aqui, como em tudo que se prende
á origem das cousas, os meios de in-
vestio-acão nos faltam absolutamente.

O homem não pôde constatar sinão
o qu* existe ; em tudo o mais, elle só
pôde admiuir hypotheses; e quer este
conhecimento exceda o alcance de sua
intelligencia actual, quer haja para
elle inutilidade ou inconveniência em
possüil-ó por momento, Deus hão lh'o
dá, mesmo pela revelação.

O que Deus lhe permitte saber
por intermédio de seus mensageiros,
e o que elle pôde deduzir por si
mesmo do principio da soberana jus-
tiça que é um dos atrributos essen-
ciaes da Divindade, é que todos.teem
o mesmo ponto de partida; que%)dos
são creados simplic.es e ignorantes,
com uma igual aplidáo para progTedir
pela actividade individual der,eada
um : que todos atíingirão o gráo de
perfeição compatível com a creatura

'pelos seus esforços pessoaes ; que
todos, sendo filhos de um mesmo-
paé*. são o objecto de uma igual soli-
citude ; que não existe nenhum mais
favorecido e melhor dotado do que os
outros, e dispensado do trabalho que
seria imposto a outros para, attingir
ao fim.

Ao mesmo tempo que Deus eterna-
mente creou mundos materiaes, éter-
namente creou seres espirituaes : sem
o que, os mundos materiaes não teriam
razão de existir.

Conceber-se-hia melhor os seres es-
pirituaes.

São os mundos materiaes que devem
e que deviam fornecer aos seres espi-
rituaes elementos de actividade para
o desenvolvimento de sua intelli-
gencia.

O progresso é a condição normal
dos seres espirituaes, e a perfeição
relativa, o fim a que elles devem at-
tingir; ora, Deus creando eterna-
mente, e creando incessantemente,
também eternamente alguns desses
seres existem que attingiram o ponto
culminante da escala.

Antes que a terra existisse, mundos
haviam succedido á mundos, e quando
a terra sahio do cháos dos elementos,
o espaço era povoado por seres espiri-
tuaes em todos os gráos de adianta-
mento, desde que aquelles começavam
a vida até aquelles que eternamente
haviam tomado posição entre os puros
Espíritos, vulgarmente chamados os
anjos.

(Continua).

Manifestação espontânea do
Espirito «le Estevam ilont-
golfíer. recebida cm Silvei-
ras, por Drnesto Castro, em
3© de Julho de 1896.
Vencer o espaço com a velocidade

de uma bala de artilharia, em um
motor que sirva para conduzir o ho-
mem; eis o grande problema que será
resolvido dentro de pouco tempo.

Essa machina poderosa de conduc-
ção, não ha de ser uma utopia ; não.

O missionário qne traz esse aperifei-
çoamento á Terra, já se acha entre
vós.

O progresso da viação aéria, que
tantos proselyt ^s tem achado e tantas
victimas ha feito, não está, portanto,
longe de realisar-se.

O aperfeiçoamento de qualquer
sciencia depende do tempo e do estado
da humanidade para recebel-o.

A locomotiva, esse gigante que
avassalla os desertos e vence »s dis-
tancias, será um insignificante invento
ante o pássaro colossal, qüe, qual
condor dos Andes, percorrerá o espaço,
conduzindo em suas soberbas azas, os
homens de vários continentes.

Os balões, meros exploradores e per-
cussoresda admirável invenção, nada,
pois, serão perante o bello e porten-
toso pássaro mechanico..

Esse Deus de bondada e de miseri-
cordia, que nada concede, antes da
hora marcada, deixa primeiramente
que seus filhos trabalhem em procura
da sabedoria, e depois que elles se
tem esforçado em descobrir a verdade,
abi então lhes envia um raio de sua
divina luz.

Já vêm,ó mortaes, que a navegação
aéria não será um sonho, nâo; mas
sim uma brilhante realidade.

O tempo, que vem próximo, vos
dará o conhecimento desse estupendo
motor.

Brazil, tu que foste o berço dessa
grande descuberta, serás em breve o
paiz escolhido para demonstrar a força
dessa grandiosa machina aéria.

Eis o prognostico que vos dou, oh I
brazileiros.

EsTEVAM MoNTGOLFIER.
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