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A 2h do Atrit de 190%, a Codificação Rerdequiana,
do 2 égide da Criato de Des, celsbrará o sau geimeiro
oomtenário da valiacos serviços & Humanklada termanéro,
Um aécsdo do iribulho, de renocação o du lue...
Para tombribulr nos Momenageno as memordos)
aerancimonto, arte Andrá Tudo a rdginos darta
Moro.
Ensrouendo-o, mosto trigo demegiou uma meiga dar
regiles inforioros a quo av projeto a conscitnia cube
Dada, além do corso físico, para definir q fmportência
da modatánia carnal, como senão verdadeiro faver Za
Divina Nrericériia, o fm de que nos udogéemos ao
mecnnigma da Junilga Indejecttus.
“EP por foao quo esfrotoso «o fioa da muns considarações a narrativas entro n esfera deu Mepiritos em
crruados & ca cirodios de gurgação, ante se demoram
ox companheiros deuenjaizodos dk turne, mus ne now
Bliclaram na detnquineia, crlendo, gelo deavarios dn
que aada mala &
o inferno
Oonduio,
prémio
fue q refievo
de nós
mesmos,anterior,
quando,pelo veicaromanta
é selo cxueidado, nos ensvegamar À prática ds notes
deprimentes, que nes contiriegew o fozeporária sogro
vação nos retudtadoo deplandocia do numus prógrios
Von Lise, eminente crimêncilaa dostempos modersos, obgeron que o Euludo, Ci ut expressado da
organitmu auperim, e avomtuandoss, como à ciare,
o gregos criminosos que por asues transiitrlamento
o arrantam à funestos abesoo da poder, ado presolnão
da pena, fim do tusbontr q ordem jurídica. 4 nacem

a
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sidado da oonserenção do próprio Eutado justifica a
Tomi.
concinado,
atuam,
que Vosdo
fcimunto,Comto tosa
anima
controcêrcias
mira quite
as touros
ver que, mosto ou naquele rima da
dolo DG, Epolíior
arraginemioção
q fondância à Pienir 4 conges
Nat ag Romêm comum à face da necessiênda da mana
e,
tanto eóletivo.
quanto porsve, a intangibilidoas da ontem
na plano
"andrô Lais, contudo, far-nos donttr que o Bopir.
dino. revela uma concepção de juetiça miuda. mato
ampla,
“A óriatura não o encontra simpleamonto exbardi.
«aê oo ertéri dos unilogoe do mendo, cetagoneados
E conta do ciruniõos eficientes no trutommio ns ma
actimação da pongrena Gociai. Quanto mais meoiara.
cha a crigtera, fonto tua renpanadoel, entres maio
relmonto dos arcatos da própria. donaciânoia, ma Termo
cm fora dela, todo ver quo Se envolva mos spinheiros
ds onipa.
fios pápinca, does modo, guardam o objetos dé
eiontar que 06 prineioioo codificados ver Alior Kar.
doo abrem sima nova, era para O. Gxpériio humano,
compelinãoo à ansciltação do ck mesmo, no rochato
dor caminhos treçados por Jests Go verdadeiro prox
grosso dá ama, o explicam que q Espiritismo, por faso
Tassma,
é o discinlmador de nona Rbordtio, ão vpenão gara que tenhamos tu Terra uma vida social dig.
mificonte, mas também para que mantenhamos, no
darmpo do ceglrio, mma vida individual harmoniosa,
dooidamente ajuztnio nos impostos da vida Eaiverdel Perfeita, consoanto qo normas de Zero Justica,
eleborados
prio oupromo oqtálênto das Deda de Dose.
Fis gorqae, apressiânido-as no leitor amigo, reco.
mhacemos sos postulados que abracemas não sônunto
um dumieória do oonsoiações eublior, mas tunbém.
para coke
responsubliidodos
um
derartemplo
qua aderaincurmação
é umdefinidas,
estágio soprado do
senogitalação das notsas expariêmias é quo q Dovirina
Expblto, revivendo o Evangomo da Nanhor, é facho
resplondonto no estruda evolutiva, mjudando-mos a re
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geerar
8o tróprio dentina, para para a niiicoção da joiioigensreS
a
Em sintoço, damonatra-nos a dutor que os mortas
Hoseitilid
ados donosRojs vinculan-nos Ba sombras ds om
tom, aohgindotnabulho infotigdvel no bem, para
q construção do Amanhã, ecbro ap bocas
redanoras
do Crleto
Eoltanão, nei, au esbritos Inestinmáveis da abra
do Alton Karêtc, tosdomas-ls, comavilamento,
a abemquado centenário.
Pedro Leopoldo, £ 4 Jontiro de 1953.
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1
Luz nas sombras

!

— — Sim—,—oofirmara-nos
9 Tastrutorespieiinal
Droso, dãMiomento
estudo
do
atuação
da
crinfuca homtara, apê À morta do corpo, não pode
der
a plano secundário.
Todag aanosciviitaçõeerelegado
que antecoderam
e glória ocidental
tem.
Poa
modermoa
conagrararm
capecíal
abração
os
Problemas
do
almirante
O
Fito
mantinha
irc
Gotennis. interoâumbio com om trespescados e ensl.
mavo.
04 tortas
rigorosa
Julgamento.
entre queAnúbis,
o gênio sultisca
tor cabega.
de caca,
e HêTus,o gênio com cabeça de gavihio, diante de Mah,
asender
densa dedejustigo,
decidindo
almioo deveriam
esplacior
solar py20 seas deveriim
voltar
aoslabirintos da provação, nn. própria Terra, em
soros
deiormados conforme
< vis; sasindus
sdmitinm
que
“x dlemencarandom,
resoluções
do Joia
dog Mortos, culiciam ao Paraiso Ou desceram ana
precipícios da reino de Vartns, o géuio das figuas,
Para
Inenlados
de tortura,
Padoasevem
uma ans
vultosemporcâmaras
ocrpentea
inforngia;amar”
bes
Brens. gregos, gaulees a romanos. mtentavam
crençãa maia ou. menos semelhantes, convictos de
que à elernção celecto se rameruara: aus Eepiritor
Petas a bons, purose nqUrts, gunndando-se
08 tormentos do Ítferoo para quantos e rebaizaram A
perversidade é no erime, nes regiões de suplício,

2
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fora do mund
o ou no próprio rodo
mundo, atrav
atravééss àã
e em
reencarnação
forms
ei ,

e pelo sofrimento.

os eavilecidas peia mtplação

A converanção fancinava-nos,
ário é cu visi

tâvazos à cMansão Para, no.
emoia doreafortejuste de de que Drua
rm o em o diet
ir or
O estabeleci , situado nam e siõos inferto.
tes, era bem umamento
empécie de «mosteiro São Eermar.
da», em zona castigada por natureza hostil, com
àfaradifer
note,Encrquasm contanto em
mezto
o doençacélebdereque
conv
o mos
detti
csa
deiroa enive a Suiça é» lábio, uvad
era
ali
subat
ituid
que, velnadudociaredoNora, se ade
pela, somb
s,a terri
Sava
moviramenttape
ada
r dosanteinsti
Gão, como se tocada por ventanto inces
. tui

ás

tável escola de

— O pouso acolhedor, que permanese nob a jus

digão de «Nosso Lar» (1), está fundado hã mais
de três séculos, dedicando-se a receber Espíritos

decididosessaa erab
ou enfermos,eriat
infel
adia
izes regen
r Dela
elev
se
que
próp
am
ria
uras
eraçã
o,
a colônias de aprimoramento na, Vida Superior ou
que retornam à esfera dos homens para a reencardaçã
o retiticadora,
Em razão disso, o casarlo enorme, semelhante

a vasta cidadela instolade com todos os recursos

cia “e enesos de instrução, nos quais médicos E
encer
trára,
dotes, enfermeiros o prefesíoecs encon
e quefase
depois da morte terrestre, aprendiz
de segurança e defesa, mantém setores de asaistên-

ados

res da mais elevada inportância.
Pretendíamos efetua» algumas observações, com

referência às leis da cama e eftilo — q Cama

dos indus — e, convenientemente recomendados pelo
Ministério do Auxílio, achávamo-nos ali, eneenta-

(1 Citado aspiritual na Esfera Superior; — (Woto
do Autor)
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dos em » palavra do orientador, que
a,
atencloao, apés longa pausa:
Ut Pesa
— Aeremto notar que a
5 vista soh co
mais variados ângulos. ParaTerra
astrónomo, é im
Pleneta à grávitar em tomodoo Bol,
o guer
Zeiro é um casigo de luta em que à para
geografia ge
zaoáltica a ponta de háioncias, Dara o Bocióloga é
smplo reduto em que 26 acomodam taças diversas,
mas, para nós, é valiosa avena da serviço aspiri:
tua), sosicm como ura filtro m que a alma se putifica, pouco à pouco, nm cureodos milênios, goendrando qualidades divinsa para a ascensão À glória
celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor
é da conhécimento, no selo das trevas, some é necessário manter o remédio no foco da enfermidade.
Enquanto nos entendfamos, reparávomna Já
fora, atrovés do matcriel transparente de Jazz
dameia, à conmulsão da Naturega.
Vimtunia ululanto, carresado consiga rms mulas
tância estura, semelhante a lama aeriforme, rézainhaya com violência, ex foreelinho estranho,
à maneira de trava enoachoeirada.
E do curpo mosstrnosm do Iuebilhio terrivel
csgares de Norror,
rostoa humanos suviiam
voslferando imeldições o geridos.
“Apareelam de relanos, jungido
ana os
outros
en.
agarrad
como, vastas, correntes de crinturnss uns
re gi, em hora de perigo, no ânsia instibtiva de
dominar e sobreviver.
Druso, tanto quanto n$s, contemplou o triste
quadro com visivel piedade a mareardha 0, nemblomte
Eixonenos em silêncio como 4 chomar-nos para,
a reflexão, Parecia dizernos quanto lhe doia o
trabalho naquela paragem de sofrimento, quando
Hilário interrogou
— Eorque não deseerrar na portas aos que
gritam lá fora! Não é este um posto de salvação?
O Sim — respondem o Tastrntar, senitilicas

E
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do — mas 8 salvação nó é realmente importante
para aqueles que desejam safvardepoiscádedopequeno
E, Para
continuou:
túmulo,intervalo,
—
A GUrpreSo
pare mia
mato dolorowa foi asse, 6 encontro com fans has
mânas, que habitavam O templo da came, à fel
são de Dessoes comuns. Se acolhidas anti, sem a
amcensária
Atacar-noo-iam de “pronto,
arragando-nopreparação,
s o instituto de asaistência
E sãopodemos eequecer que à ordem é apacífica”
se da

Batidaa dor
pelo dotemor
dasGoaio, sendiros
dar
Him
fora
Dara
os
asima,
Peuto
à
Penco,
Emnquil
iando-s
e parm cbrogar, por
fin,
às
reeponsn
bilidade
s
que
eric
para dE aaa.
ua ad
E,
ão
ig
pia
per
Eta
à
Tomage
de
m
purgaçã
do
o
Espinto
depoispare.da morte,nom logar de treva o Pudnchmea
to,
ando,que as débiica da consciência Bejem re

Abesor da explicação firme 6 merama, contem.
exterior, tal a compaixão
Drngo no napainel
tesva-se
3 degenharse-l
he faco.
Togo upês, recempondo a expressão fisionómica, o Instrutor aduzius
— Samos hoje defrontados por grande tempem
dea regiões
fade maguífica, e ravitos caminheicos
inferiores são arrebatados pela furação como folhhs
secas no vendaval.
— Eperplero.
guesdam consciência disao? — Indagoo
Hilário,
— Ratos deles, Ay eribturas que so mootêra
nsatm desabrigadas, depois do túmulo, são aquelas
que não se acomodam com o refúgio moral de
dniquer princípio nobre. Trazem o Íntimo tulihonado é tenebroso, qual a própria tormenta, em
Tasão dos pensamentos desgovermados e cruéis de
mordem e
e aulquilam,
mutrem. Odeiam
que se Alojá-los,
de imédisto,
ferem.
os santuários de
secorro aqui estabelecidos, será o mesmo que asitigres desorvorados entro fifio que ori mam
Jarplo.
— “Mas conservan-se, interminâvelmente, nesco
terrível denajuste? — insistir meu companheiro
agonfado.
O Orientador
tentou sorirfasoe deresponde:
incohsciência|
Jeso não. Semelhante
—
& desvario passa tambéra como a tempestade, embora 8 criza, por vezes, persevere por muitos aaos.

vale por demência a que as alas se gliram nas
explostes ds fncontinência. é pevolta. Não serva
domo pagamento nos tribunais divinoa. Não é rá.
zofivel que o devedorsolucione com grifos e improPérios 65 Compromissos que enotraru mobilizando
à própria voitade. Aliás, des demmandoa de ordem
môntal a que ne cuttcgamos, desprevenidos, emerEiinos Hempre maix infelizes, per mais cndisidados.
Coerada a Febre de loucura 6 revelião, o Espirito
enipedo volve wo remorso e à penitência. Acal
mas tomo à farra ane forma À cerenidode o à
Pssiência, depois de itmultada pelo terremoto, não
obstante amactanhado e ferida. Então, tomo à
solo quê regrássa qo serviço da plantação provei.
Lais, aubmoie-oe de movo À sementeira. renovadora
dou seus destinca.
Atormeniada. expestação datmara sobra nós,
quando Filâxio considerou:
— Ah! se as almas encarmadas pudegcom morzer xa corpo, alguns dias por ano, não À maneira
do sono físico em que se refasem, mas com pleua
conciência da vide. que as espera!
— Bim — ajuntou o oricatader —, isso vende
mente modificaria 6 faca moral do mundo, em
tretanto, a existência humana, por mais lonf, é
simples aprendizado cm que o Espírito reciama
benéficas restrições paca restaurar o seu cominho,
Ueando nova máquiao. fisiológica entre os semelh
tes, deve atender à renovação que he diz respeita

s

astarou o amigo, atalhandomo— aPeviaitamente
consideração —reticencicas
6Genempero
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é lose exiga
ação
forças mentais
ma feperiêncicentraliz
a terceno n quede suna
transitoriamenta no
A polavra finente é súbia do Instrutor era
para né motivo de singular
enoabtamento, e por
que me supumbe no dever de aprovefia
r ce inioatos
Rondarava
de mim pára Comigo,
que,
à qualidadeemdarsilêncio,
almas desencarnadas que sofria
& pressão da tormenta eterlor.
Druso percebeu- indagação mental é sor
rim, como & espersr mepora minha
Pergunta clave
positiva.
Tstado pela força de seu olhar, observei, respeitosas
— Diante do espetáculo penoso a que nos é
dado assistir, somos naturalme
nte constrangidos
a pensar na procedência dog que
experimentam
& mergulho negao turvelinho de bertor...
de.
Bnquentea comuns ou criminosos acusados deSãogran”
des faltas? Encontroriamos por aí peres primitivos
eomo os nossos indígenas
por exemplo?
Os apontamentos da amigo
nÃo Be fizeram es
perar,
— disae els —, amando de
Tals inquitiçõe
minha— vinda
para cá,s mo aaomaram igunimente
à cabsça. HÁ cinquenta anos errassivos estom neste
Tefúgio de socorro, oração e esperança. Pnttroi
os umbrais desta casa roma enfermo grave, após
6 desligamento do corpo terrestro. Encontrei aqui
um hogpital e uma escola. Amparado, patsei a
estudar tinha nova giluação, anelando servir. Fui
padiolairo, cooperador da limpeza, enfermeiro, profersor, maguetizador, tó que, de alguna anos para
cá, recebi jubllosamente o encargo de orientar
à Instituição, e9b q tomando positivo dos instritores que nos ditigem. Obrigado a pacientes e laTorioras investigações, por força, de meus deveres,
posso adiantar-lhes quo às dansas trevas em torno
atmente aportam as consciências que 54 entenebreexram nos crimes deliherados, apagando a luz do
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Eq

a

equilíbrio cm sl moema. Nestam ragiões inferiores
pão tranaltam às almas nirpleg, cmo quolquor afliSão purguliva, situndas que se encontram nos ecras
Dniiixaia dia experiênciasprimárias. Cada ser está
dumgião, por impositivos da atração mangnótica, ao
Cixeuiode evolução que lhe é próprio. Os gelvaem grande matrria, até que ve lhes desenvolva
en,
o imundo
mental, vivero quase sempre eontinados à
floresta que lhes resumo oe Intersguco
cu sonhos,
Telizandoso vagaronamento do seu nampo
nob dizeção dos Expóritos henevolentes é tribal,
uúbios
qua os assistem, é 03 almas motôriamente primé
tivos, em grande parte, caminham 40 infloxo dos
gênios beneméritos que às sustentam « inspiram,
labotendo com auesificio mas bases da imptlinicão
vocial é aproveitando os erre, filhos das baas it
tenções, à maneira de encinamentos preciosos que
garantem q educação dessas almas. Amugurm-lhes,
assim, que, nas zonas infernais prôpriomente ditos,
apenas residem Aquelas mentes que, conhecendo a3
Pesponsabilidades morte que Thes compotiara, dela.
86 ansenteram, deliberadamente, com 0 louco rronósito de ludibriarem o próprio Deus. O infemo,
a rigor, pede ger, dessa modo, dafinido romo pasto
eampa do desequilíbrio, estabelecido pola maldade
esiculada, nascido da cegueira veluntária e da per
versidade completa. Aí vivem domiciliados, àveces.
Dor séculos, Espíritas que ne bestinlizaram, fixos
qme se aeham no crueldade c no egocentrismo.
Constituinão, peréra,targa provincia vilsratória, em

todos 05 padecimentos Infernala são criações dela
mesma, cstes lugares tristes funcionam como crie
vos netessários pare todos cs Esplritos ame estar
regem nas dezerções de ordem geral, mennsprezamdo 23 respansatilidades que a Senhor lhes outorga.
Dessa forma,todas as almas já investidas no co.
xhecimento do verdade e da justiça e por Jo
mesmo responsáveia pela edificação do bem, a que,
naTerra, rosvalam neste ou naquele delito, desa-

E
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fgstea par ,comdepois
o dever
nobilitadontecoigoque estagia
e mãor
lhsg assinais
da
marte
Destes ico
poeRindo,
ia, na”
a reecir
ano pen
a
SERo
ata
autos
da
mção
que
a
c
o
m
a
p
a
i
o
brpio
Ea rmento dioi
Breve quanto poseíve: 2 pac Teadusta
eo Fono
Disgunha-ss Hilário a ensaiar conclus
mas
Druso, apreendando-lho a ideia, atalho,ões,
ninteti-

— Desse todo, ve gênios infernats que supõem
Euvernar ata região, com
poder infalível. aqui vie
vem por tempo indeterminado. An eriaturas
per
qeEs gs om ala geamem,ambneaTee po
leçam a dominação, aqui se
deixem
r por
largos anos. E as amar transviadas na delinquência e no vicia, com possibilidades de próxima reco.
peração, aqui permanecem em egtágios ligeiros ou
abrndendo que o prego das paixões é
deransiado terrível. Para as criaturas docamesentdas
desse fltimo tipo, que passam a sofrer o areependimento e o remorso, « dilareração € q dor, apesar
&o não intalmente livres dam complexidades encmtas com que se nemjaram ds trevas, as casos de
fraternidade e asufstêncio como cata funcionam,
ativas e diligcutes, acolhendo-as quento possivel.
hebliitendo-6a paro O retoino às experiências da
xatureza expiatório na came.
Lembrave-me do tempo om que periustraro.
por minho ves, semiconseiente é conturbado,os tri
lhos da sombra, quando de meu desligamento do
“Yeleulo físito, confrontando meus próprios estados
mentals do passado é do presente, quando a axientador prossegui
,
— Begundo é fáxil reconhoer, ne a treva 6
a moldura que imprime destaque & luz o nferno,
como região de sofrimento e desarmonia, é perteitemente cabível, representando um estabelecimento
justo de filtragem do Espírito, a taminho da Vida
Superior. Todos us lngarca infernais surgems, vivem.
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& desaparecem com a aprovação do Senhor, que
tolera semelhantes celaçõe das almas humanas,
Como mem paí que mporia sa chngus adquiridas
peloa áaus filhos e que se valedeles para ajudi-loy
& valorizar e amúde. As inteligências coneagradas
à rebeldia » à ertrminalidado, em rasgo disso, não.
obetante adinltivera que trabitharo paro sá, pesmanecem s aerviça do Semhar, nus eocrige o imal com
o próprio mai. Tor
tivo, tudo na vida é
movimentação para a vitória do bem aupremo.
Druso ia prosseguir, no entanto, imisivel cam
peinha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela
impenição das Bora, jevéstot-oo é disemos aim
— Amigos, chegou o insfante de nossa conversação com oé internados que já se eevclam pacifi.
cudos o lúcidos. Dedicames álgumas horas, cms
verem nor nemara, u semelhante tuister
Erguemo-nos sem divergir o acumpanhêmodo,
prestamente.

mese

as
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Comentários do Instrutor
O recinto q que demandáramos era contortiv
E Amplo, cont
udo, à expressa nasciareável

Jotava, em Erande parte era Setngengaia (10«
Ao
ão de vários armpndtrioo, podes
observar, clar
do
larg
ado em que nom Ras Edaada
Som
a vrientador,o osestrBera
blamtes diaforanas viramos
maioris, ali se congregavam.
J
Aqui e

ali se acomôdavam, assistentes e an.
fermeiros, cuja
posição espiritual era” Fiolicecir
Gistinguível pela
pres

ença Bimpática-com que cuco
o sofr
rajaSalc
edor
vam ulos
es,
em nas céntanas, aproximadamente, o
número de enfermos que à nossa frente sé reun
iam.
Mais
do
dois
terç
os
npee
sent
avem
defo
rmid
o:
des Fiaionêmicas.
Que
terá
r
visi
um
sanatório de moléstias
de pre agalisando tado
ém
Con
jun
doentes mais
graves, poderá Fmngitar o que toco
fóssa
aquele ugres
fado de almau alenciocas S icibmento
pecmiho.
E
Nottndo a quase completa quistude ambiente,
indaguel de Drigo quanto à tempesta
de
sa
contornia lá fora, informando-me o Eenerosoque
amigo
que
nos achivamos em salão interior da cidndeis,
“Eteor
mento rovitio de atfidaresdesum.
inte
à equipe
gente, Hilário e au
Desgímes gran
a doconhecer compdiri
anhe

iros agradáveis &

distintos, os Assistentes Silas e Honório e à irmã
Celentina, três dos mais destacados assessores 6
condução daquela morada socorrig
ta.
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é, muito
vos,
de.d
vez orpinhe osoÀ disgra nota
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Tamb
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redentora da carmo acesa-nos do re.
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quemiravê
o propénito da vide trabelhaem na a
gomoar
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todos vonetalos, Para Gutenoo
n doendoàsentid
partiçcontrá
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eriond
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No plano
fínio,
ontode
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asrai
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dos” da Infinita Bondade, poc” haverem Fabeigos
atitudes de eupecíio, ooá Eemplon roigioss” ado
Afição
“Yagegrand
o, nosensin
m doe sepulc
awnosça
ro,emaE extant
que
Poca
a
=
actama
urna
própri
às nossas
lidos nem
indinNessc
solvealment
aso amubcur
z tecom
tio
af.
de
ltortaçã
nossa
cu
nosso
caflvei
vitória
dramas
do
a
Para
ro,
erda.
ninguém devemos o destino senão a mês
própria
R
Emtrelanto, xe é verdade que nos vem Haja
sob
dê noga
realizações Seplarôvel não
sr
emperan
dxtamsaeosrula
es
a mblóra de nosso Pal Célesto não jres.
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Sinãe do juatica para cvidenciar-ae,
mera
Soto 086 de Fenda
gem
pror
C
domoa vimos nús megmace, somos igual.
mente benefic
iários da Telerência Diciquvas
desceria ou santná
rios da vida Para que soiaioo
cxpiar e solvor, restam
ar & ressamir
Na
retagu
ando,
antqui
lávamos o tempo, tuitásido, nos ouros denfimentom
e pinrasmentos “ais
mão desejivamos paro 2óa, quando
estado
“íamos pela crueldada é pelo orgulho não
vasta
senna,
feira de údio e perscguigio.
Com semelhantes atitudes, portes, levantames
em,
preloiaon & degormonia 2º Fomento
que noso,
ne
existência, “quaisquais ineroráveisis fame
no
“CO
to fala em núg com gritos de credor
exigente,pretéri
amento
ando sobra as nossas eabasas ca
frutos
amergo
da
plantação que Nzemos: a Dai
s
ns desoju
stea à enferm
idades que mou necsliam &
oo veículos de manitm
desort
mente,
eulaad
o-nos
ão.
Admitlamos que a transição do sepulero three
o Eepúrii mas
iberan
lavagem minacu
da agora cam omo,trales
corpo sutil do-mos
ressuscitâmes noloaa,
qua alimentémoa em mea6o ser.
Nossas llgações eqm a retaguarda, por esa
Taços de atetividade mal
resto, continmam vivas.
avirai
de
cadeiss
c
dlrigid
o
oe,s,ainda,
mui
destnconam-n
& corspanhelros encaradoso espripi
arnado
fina deles em desequilínrios mais graves e constrin)
gentes que 08 nossos.
Nutrindo propósitos da regeneração e melhoria,
somos hoje criaturas deapertando enéro 1 Inferno
&9 Terra, que se nilnam tão entranhadamente um
Com o outra, como nós € nossos feitos.
“Achamocnos finbuídos do sonho de regovação
À imersão na Vida Siperior, ee
e pss, aspira
tretanto, querndopoderia adquiri
r respeitalilidade sem
auitarae com à Lei”
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Ninguém avança pora a fxenta sem pagar as
dívidas que comi
Gemtrtlhar o caminha dos anjos, de pês amarrudos so ettréiro doa erteno,
que mas aetnam tr
, Sompelindo-nos a mernéria,
ac mergulho ia
Aieshinloadones cobras
não fêz ligeira pausa é, degola de aigmifativo Eoeto, somo que indicando 4 torturada pel:
Bagera exterior, pronscgriu em tom comovente:
— lm deritdor do noma pouso de trobalho
» esperança, vlongam-se
flngeioo infernais,
Quantas almas petrificndos nu rebelião e na
indisciplina af 88 deemendom no aviltamento da st
mocmar?
co Cf representa uma conquista, sem ser ma
imposição
A Lei Divine, alcergnda na juctiça indofeottucl,
tenolona com igualdade posa lodos
Pur esse Inolivo, mera. consciência reflcls u
treva au luz de mogeas criações individuni
A na, alacando-n06 & vis
estrada. A teve, enceguecendo-nos, agrilhos-nos
do tárvcre de nogtne erros.
O Espirito em harmonia com os Desfgnlos Suprriores desenrtina O horiacnte prórimo e cena,
eorajoso & sereno, para diante, a fixe de auperá-lo;
do entanto, aquele qua abusu da vuntuda a da ra
zão, quebrando a corrente das tênçãos disinas,
zapdela à sombra cum focto de st meemo. tugutan
dose em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à
Tefniado, assi, & posição que nos é peruliar,
somos almas entre ins das aspirações avbiimas
é a nevoeiro dos dibitos escalhrogos. para quem a
reencarnação, emma ruumeço de aprándimdo, é
concesaão de Bondade Eeelsaque nos ento apro.
veitar, no resgata imprescindível.
Em verdade, por muito tempo uinda sofrenatros oseleitos das ligações cem os neexos cúmpliesa o aspoçiadoa de intemperunça e desregramento,
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AS, dispondo de novas oportunidades de trabalho
Ro Camp
o fisico, é possivel refamr 6 destino, mole
Tendo escu
compromissos, e, sobretudo, promo.
vendo novaros
s
neme
nteiras de attição e dignidade,
“selureclmento e netc
.
itando-nos àsnnão
dispo
sições da leis que preYslecSuis
eio na esfer
a
carna
l,
trre
mos a teiloidada de
Teencontror velhos intuigos, sob
o véu e tamo
porário caquesímento, facilitandodamo
s, assi a
Teup
mação preciosa,
tea romi
Pependar
dess
á,
modo
a
, do nós metros, conver.
os era amigos é companhe
iros, de ves
pio
dete
ndoheosé &amor
inco, rpre
mnet
&
o
nti
tha
oEi
humildad
sublimaremos a química doa
Ross
os
sent
imen
é
pentamentos, plammando mo
tos
vos valores de vibe eter
noteas alas
Amieà pausa que nao em
Inet
imprimiu às
sas cons ações, volte-me pararutoà raago
ia qua
O tecutavoider
susp
, ensa nno flnmga de elSvmble
ada
mai.
tação.
dos
rmos ali enfileiradoa tinbum
leriAlgu
mas nsxos olhasenfe
Amqu
,
cutrus mostravam O
semblante extático doa anto
que aa cons
errim entre
O comúdo é a esperan
Druio, que também scntia 9 efeito das suma
palavras
nos ouvi reconfortados, contimigu:
— Somos Espíntes
ritos endividades, com 4 obrigacã
de
dar
tudo
em favor da. mossa renovarão
,
o
omecemon a articular
ideia rede as e cdificanfm, desde agora, favorecendso a ntor
reconstrução do
nosso fuluro.
Disponhame-nos a desculpar os que nca ofemderar
sincero propécito de rogar perdão
a, sacomvitima as”
da noce
Cnttivan a oração com serviço so próximo,
Teconhoçamosdona dificuldade o gênin om eua nos
auxilRenn
desaflar
ao maior esforço.
ia, inda
toda-nos
ao nosso als a perelbilid
tamos, Repalhemos, nes rovínciasadesde trave e dar
dus nos rodeiam, & socorro da peota 4 o concurso
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da laço feslerual, preparando o regresso ao cam.
86 de juta — 6 plhno corusl —, am que o Senhor
bela bênção
de «xa corpo novo ne ajudará a té
querer
o
mist
replantar 6 bem,
Para nós, éherdeiros
de longo passado culposo, à
& esfera das formos fisicas
das do infere que eriámnsmimholiza a porto de
Superando nossas enfermaidndea morais 6 exné
triunfo arhre
noqualiõades
antigas vicisções,
tinguindo
ampl.
de
nossa
acrisbioremo
mesmos,
s
rito, & fixe de que, em zos elavardn, passamos ea.
fender mãos smigas aos oue jssem na lama do
infortúnio.
Nós, que temos errado nas menbras, aformen.
tudos vinjorea do sofrimento, nós, que conhecemos
na sima
do fogolar
cuplido
de gelo s odet,
é destrioDofipinmos,
faia
cntuntrar
“ema,
cidade que 6 de sulalguns Gegraus no CS, para
deseo“cum Hegurança, oe Infiaoa, o smido à
salvar aqueles que mais amamos, perdidoshoje qual
nom achávamos ontem, nas furnes da miséria e da
morte?
Desanas de circunstantes entroolanvam-so, admirados o felisos.
A es aliora, mostreva-so a mentor nimbado
de doce cloriânde a, se Jho irradiar do tórax cm
ciatiluções opalines.
Fltel meu conpanhairo e, reparando on
ólhos eneuoados de pranto, busquei sufocar minha
A
Própria comoção.
O Tnsizulor não Islavo como quem ensinaase,
teorizando. Estampava xo vos à inflaão de quem
trazia uma dor imensamente soítida o dirigio-e
ave companheitns Rumilõee, alt congregador, quase
se Jo Sónscut, todos cles, filhos queridos Bo co
o co»
ração— Supliquemos no Senhor — proseguiu,
movidamente — noconceda forcas para & vitória,
tória. que nascorê em nós jrca à gerando com
presnáfo. Sêmente assim, do prego de sacrifício no

”
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Tenfusto
, tn
conioG
eguizemos à passaporte Nertador
re
se
ig
a, f
aniaa
v
aa
- nós, diri
senh
ora
siste
€, cumi
aio
gluno o dic em lã
ato
— ice
Meupara
amig6o, releveor e Inttomigçãio
o,
Quan
do
past
sesp
oo-otertTAS
astrUrvv
a ouras EM
is fito
nte?
“Tan
to
quin
to
pres
o,
isit
Vê,
mem
me
edcui
a...
Sem
pe
dar
tani
ani
a
Fio moral a que se avolho, continua autoritárioto

oé
orgulhoso...
no entanto, não É para mim
um inimigo... é Paulo,
wma filho inolvidave
l... AB! ooo
pode O amor contrate tamanho débito
?!
— Sim... — exclamou Drugo, seticon
—,
o amor à a força divina que frequentemencioso
te avi
tamos. Tomamo-la puro e simples de vida
que o Senhor nos criou e com cla inventamoscom»
ódio e o desequilítmio, a crueld
+ 6 remocro, que
mos fixam indefinidamente nosadesombra
s... Quase
Sempre, é mais pelo amor qe nos eureda
mos em
pongentes labirintos perante » Let... ainor
mai
interpretado... mal condtyião.
Coro se voltasse de rápida fuga o su mundo interior, arenden novo brilho no olhar, afagou
as mãos do torturado mulher é armneles:
— Esperamos posas você reunir-se, em
Pelos
ao seu rapaz na vailosa empresa do resgate. Beco,
informes de que diapomon, não se demorará ele nos
inibições em que ainda se encontra. Tenhamos se
renidude e confiança...
Tênquanto a pobreginho se retirava com um sor
Hiso de paciência, o Instrnior ponderou conosco:
— Nossa irmã guarda conelgo exeelentes que.
Hdades morais, entretanto, não soube orientar
sentimento materno para com filho que juz nos
sombras. Trstitou nele fdelas de qupertoridade malsã, que se lhe cristalizaram na mente, favoracendolhe og acessos de rebeldia 6 bratallãade. Trans.
Tormando-ge em tiranete social, o infeliz fai fisgado,
“em perceber, ao pântano tenebroso, em soguids
à marto do corpo, « a desventurada genitora, sen-
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Quando terei meu corpo La Terri raarteslot.

temo doentes loncog é revoltados para este
asil
DO esquecimento da came, aus pés dog mana
?

raso Wagonlho 4 Cabigo é remontam

Não desfaleço, mem filho! Consnle-se! Tumabém nós, faz muitos anos,
s presos 4 cata
Sana, por injunções de nossoestamo
dever.
s com
aegria. O dia de nossa imdonça será Sigrema
determ
inado
pelo Senhor.
Caloue o ancião, de olhos triatas,

Logo após, o orientador fês vibrar paquega
ha é a assembleia coloeou à vontade
para & livre conversação.
Um moço de expressão
aheizou-se da
nés 6, depois de sendarnossimpática
afetnosamente,
obser.
vou, inquieto:
— Instrutor ameigo, otvinda-lhe a palavrs, eduestiva é grdcnte, firo a clemar 008 coigmas da
memória... Parque este olvido para cá da morte
Sisjen? Se tive existências outras, antes da última,
cujos erros agora Procuro reparar, por que razão
me não lembro dejas? Antes do partir para o cam
POfísico, ne zomagem que me fixou à note pelo
qual hoje respondo, devo ter delzndo bons amigos
za vida espiritual, ássim como alguém que, vinjando na Terra de um continente pera outro, comu
mente deixa no cais nfeitõen queridas que não o
esquecem... Coma justificar a amnésia que mo
xão permite recordar os companheiros que devo
possulr a distância?
— Bem, — ponxierou o Interpelado, eablamente as Espíritos que na vida flsies atendem aos
acus deveres com exatidão, retomara pacificamente
oa domínios da memória, tão logo se desenfaixam
do corpo denso, reentrando em comunhão com 66
Jacos nobres e dignos que 06 aguardam sia Vida
Superior, para a continnidado do aerviço de aperfeiçommento a sublimação que lhes diz respeito:
eontudo, para nõe, consciências intronqnidas, 9 mor-
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té no recado coraal não exprime libertação. Pradomate
O carro feclógio,
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doTo, pelourinho
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a dus
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Águas dasVivemndaFotos,
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Te DOb 6 hipnose provocada, nossa mom
pod
e
à fec
uerdee-o
Tor mom E cmo tus
e
Porém, tum fen
ôme
no
compulado.... ent
omvbm satisfazer à sabedori
a de Naturcea. Labor,
temas o sapelho da mente que
jaz sob a lama do
Srrependimênto
e du remorÃo, da
penitência e do
eulpã, e este espe
lho
divi
to
rafl
stir
á o Sol com
todo o esplandor de sua pureza.
Druso ia continuar, mas a chegada de um co
Iaborador impeliu-nos à conclusão do tssunto,

m
A intervenção na memória

O novo companhe que 9 dirigente da casa
nos apresentou como lro
aendo o Anisteuto Barreio,
exibindo recôndita ato à combregs
.lhs oa olhos,
comunicou:
— Instrutor Drnso, na Eafermaria Cinco, trés
dos irmãos xecóm-aeolhidoa entrarara em erito de
impústia e rebeldia. .
— Já sei — regiheom o intespelado —, & n
lovenra por telepatia alucinatória. Ainda não nó
encontram suficiantemente fertos para renlstir go
impaeto das forcas perversos que hea são dosteehados, o distância, pelos companheiros infelizes.
— Que fazer?
— Retire 06, enfermos nocmais é aplique na
snfermario os raios do cheque. Não disportos do
oulry recurso.
Desperate o memgsgeiro, renteando concseo,
é outro funcionário já ao apresentava, tobificanda
— Inutrutnr,a tela da avisa que não fomcionaves,& face do tormento agora cio deslínio, acaba
da transmitir agitiva mensagem... Duss des nos.
Ste expedicãos do posqitas estãn em dirleuldnde
nos desfiladeiros das Grandes Trevas
“A posição fal precisamente indicada?
= Eim
— Conduza ou textos recebidos à consideração
do diretor de operações urgentes. O avrílio deve.
ear enviado tão imediatamente quento possível.
De inesperado, ontro colaborador velo até nã
e pediu:

=
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— lostrutor, rogo-lhe providências na solução
do cusa donaa. Recolhemos
tim qrecado
dea
Desta irmãos, clentificando-nosagora
de
que
nação dels talvez geja fruatradu em definitirecneç
Pela primeira vez, notei que O dirigenvo”
Mansão mestrou Intense preocupação mo olharte Poda
tenteando enorme surpreso, indagou do emiamidos
— Em que consista o chetienlo?
e
— Ceciná, a futura miszin
ha,
sentin
dodhe
08
Alnidos grosseiros, negao à recetêioEstamos
presenciando à quarta tentativa de aborto,
ceiro mês de gestaçã
vimos Luzendo o noqueterE
possivel por mênté-iao,nae dignid
aal
+prumo tsbngm nocensianteadevammaier
ginal
de sepo.
no firmeza é seentton:
— EInútil, À jovim mão secitá-lo-é, segundo
os compromissos dela
.
disso, Frcok
samos da internação de própria
Junas, noAlém
corpofis
ico, pelo
menos durante sete anos terrestres. Prega
Om.
tina até equi, inda hoje, Jogo se entregue aomsono
mature, para qua possamos auziliá-la com a ng
ceacério intervenção magnética.
Outros elementos de servico vinham chogando
é, faminto de esclarecimentos, cual me achava,
procurei um cocanto próximo, em companhia do
Assistente Silas, a quem crivel de indagações em
tom disertto, de modo s não perturbar o Locinto
Quera essa aqueles Ítuncionários? Seria, justo
ame diretor da cosa. fêsac molesindo, assim, com
tantas consultas, quando os trabalhos de admíniotração poderiam" ser comprecasivelmento cubdivididos?
O amigo dewso presas em elveidarme, Infor.
mando que 0s menssgeiros não eram simples taxefeiros, mas condutores de serviço cia subeiiefias
determinadas, todos eles Assistentes é Assessores,
enttos. 6 dignos, detendo enormes reqponsabilidades,
E que sômente demandavam à presença de Druso
depois de mavimentarem todas as provldênciaa cabiveis no Âmbito da autoridade q eles inerente. O
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problema não era, pois, de centralicação, sta de
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T Quer dizer — exetamel que, cim boa les
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e utilizando-me de te inimagem de
que
guria
um
experiência”
tica,
há
Teencarmações emhomem.
peeíéiiana conexão
com
os
pltnos
infernais
— Sim Como não? Valésa como preciosas aportunidades de libentação dom ninmulos tenebrosoa” E
como tais remaselucat nº. curas não possuera ser
não cararteriatioos de ostrabatho expiatório, em mui.
ins censiões si empreendimentos planejados é nze.
cutadca daqui metano, por henfeitores
ereienrindos
Rara agir e ajudar em nome do Serihor
a, nesses engos adusl 6 Instiutor
Druso dispõe da neressária delegação de corpo.
Jência para, resolver os problemas dessa espécie
— Mogoodiigente "dno migo preto,
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80 —com
o é razo
ável, não retém Caculdados
mitadas
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asoêvel,
Para alhecrvar-ie os Inadores coiduoenAmbdl.
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Proces
sos sacaru
rcencaatório
rnato o,funelona como su”
idaho
(apiEo

= De que modo?
—— ques
Duas vases por e MEDA retimo-nos no Ce
nácido
cisto

E deter $
por instrumentos adequados,
mdsti
to,a
, aprec
rciando 08 EroGeprocnsos
eseos' que que nossadocasamg
Tea
— Menagiro da tos?
Sim, prepostos daa Inteligências 1
lcas que nãoSão
perdem de vista 28 Plagas Infcrads,
Porqu
e,
alada
s ia pelo
sombinter
ra não
o ua
Tita, «sfergãsquedoos(bugêrdovela
me
ques
Pigar, exiute para. controlar o trabalho rogenerati

vo
no Tons.
E, sorrindo:
— Assim como o doente exige ramédio, reclamemos a purgação espiritual, n fim de que nos
habliitemos para a vid nas esferas euperíores. O
inferno para & alma que o exigiu em ai Incama é
serio que a bigorna ardente consttnl para a ferro
bento, Purifics é modela.
O companheiro la comtinnar, man estranho tuido nos tomou a atenção, ao mesmo tempo que um
emiagária varou uma das portas, situada, rente 4
nás, e, abeirando-sa de Druso, anunciou:
= Tnatrutor, depois do amainada a tormenta,
voltoo assalto dos rains desintegrantes
O orientador esbotou um gesto de preocupação
e recomendou:
— Liguem sa baterias de exeustão. Observa-

(3) Teraplo intimo da insiítuição. —- (Note do
Autor espiritual.)
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á att Henômennm do
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àquerui es
ausmetíveia
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sa

AÇÃO E REAçãO

trpda
em p
tso
od,o
do e
tabeleceriam em

nosans
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s etisa de tvs incita e FESvOcam ar
Rio
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Eavilenta ma
EOJong
a fiaodesequeTanner
mara
jets.Ulriivamos
invlatveis
cortaram
Jando à recurian distância e ctqbans mica:ai
sezoR a TOS inncdiram Parcatnto emso
Tulves cepa,
porque TMário
« co deonsiticenos
insofenáçel
Dito
poor
ensêrio
tesao
Vara
e
exmuistão Tibreno von crian am
5 delgneuaros ojhar aseustadio Ioga mt
ralha, constituída pordomilhares
do hastes metálicas,
eronnão cida em todo drenianaa
rica,
tôsoe larga séris ds pára-raios habilmente dispostos.
onecra,
SocoHo aIcas
do Mardatado!
NPR
asõão
Hlgucavem
nos
pontos
facto, nfratata pola” pois a sombo de
O espetáculo, cm sua beleza terrível, caracterizava-se, à ólho nu, pele cintilação das contrastes,

tos 4 Cora ômetio e à Mo olampugucante,
“É6 oriasiador
Ox eentitosconequádignidade
são incorsnntea
cio.
-nom
ereta
“=,
06
em
fatia,
fatos”
aprendido
sesta.
Mansão
quê
à
pas
não é vonquista da inércia, mas sim fruto do equibia
a tó nono serviço
Foter Dieé
em nósentoe
mestioo,
pela vitória& confiados
de Ber.
Nesse instonte, poróm, um servidor da casa
penso no PreO ie:
— Instrutor Drs, conforme as recomenda:

sões havidas, o doente recolhido na noite passada

foi inatalado no gabinete de socorro magnético,
aguardando-lhe a intervenção.
— Conseguiu dicer algo?
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= Não, Continua apenas
cem ca gexidos papo per
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— Nr nto do Ueficação?
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Alguns recém-desencarmados

Atingicamos largo recinto construido à tá
São ie.
de um pátio inter
ior de proporçõesções roret
aatretauas«»
Vive a ideia de penetrar em enorme 4
nemelhânio Certaodaçs tags introtorto
Porque nas &acom
mergináis, capri men:
te dispostas, se encoões
ntravam dezenas de choya
entidades
em franca expectativa.
A diser verdade, não vt ainsio de alegria com
pleta, er rosto elgum.
Ox grupos variados, alguns doles em discreto
entendimento, dividiam-se entre à preocupação c &
tristeza.
De possagom, podíamos cuvir diálogos diferentes.
Tm circulo redurido, registémos frases como
estas

“Acreditas possaela, agora, devotar-se à mudança justa”
E
— Dificilmente, Controlizou-se, por mníto temxo, no desenntrola da própria vida.
Mais além, escutâmos dos lábioa de uma se
nhora que se dirigia é um rapaz de agoniado sermPlante:
— ateu filho, guarde serenidade. Segundo informações do Assintonto Cláudio, seu pai não vitá
em condições de reconhecer-nos. Pretiserá m
tempo para retomar a si
Eta trincito, não assimalava senão alguns retalhoa de converaução como esses.

e

A certa altere, na proço em movimentação,
Druso, generneo,
confion-ras aos
de Silas.
mencionundo ohrigações urgentes nnidados
que e alsarvoriam à atenção,
Meneentrar-norfamos no dia ooguinie, informou.
A Promenma gentil obrigoume a considerar 0
aspoeto do Lerapo
Feia sembra reinsate, não poderiamos eabar
sa era dia. oecru noite.
Por isso, a grando relógio, al existente, com
largo mostrador abrangendo as vínte 6 quatro ho.
ras, funiefonou aos méus olhos como a hácécla para
o viejante, deixando-me perceber que estávamos em
noite alla (5).
Sons de campanas Invialieia coratum agora o
ar é, assivelondo-nos a enriosidade, Silus esplarecou
Rg à cacavame-combeio penetracis. no téeinto em
alguns minutos.
Aproveltal os momentos pera indagações que
Solgnei mecensérios
Que aspécia da cristuras aguarcávamos, ali”
Reckm-denencarmados em que cordicõas" como se
organimsria q carasana-<omtcio? vinha diriamenre
à Instituição alendendo à horário certo?
D companheiro, que se dispusera q usistionos, informou que as exlidudes prestes 4 emtrucera.
inlexravam uma equive de dezemora pessoas, acome
mados em posição de deserjalêrio. mar eredorem de
imediata assistência, de vez que não se avhavam
em desesreração,net ne haviam comarametido de
Ludo vom us forças dominantes nas trovas. Not
ficou, sinda, que a caravana se constituía de tra.
balhadares capcializados, sob à ohefia da um Atem-

e regiões aubrastidne
enorevadas rue
du
vice(5),Jeemoriarmmmos
do préprio globo. torre,
às mex.
mas des que lhe regule O Sampd. — (Nota do Autor
espirituais

a
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ente,
é queapera
viajas vam
coraciadoeinmplicidado, e
de
catio,
condiu
O mater
hlmrqiir
esr.
Dérel
à
Incom
oção
no
pesad
o
empir
ate
das
tanibe
auxiliados por algon

a cfia inteligentes é pres,
A Mansão contava com ccis grupos dese nm

Dibriamento um deles atingia árquele demriíio
da reus
o, revezandoso no Plédoso mister mari
jo certa
oPrtretanto
—— aelarou voz não
possulnim
huráe
Tio
para
a
chegads,de
que
6
Peregeinnção,
Pelos domínios das trevas, obedecia. comumente
Íntorescireunstancias.
ETE«
termibara 6 interloentor c à expedição
pencirava
6 amormo átrio
Pe
”
4 conperadores responsáveis exibiam calma
perfeita, embora alguna deles cridenciansem funda
preocupação
no olhar.
CO tecolhidos,
no entanto, exceção de cinco que
vinhem de maca, deamemoriados
é dormentes, re.
velavam perturbações manifestos que, cia slguns,
ds expressavam. por loncure, desagradável, te bem
me pacífica
Enquanto os enfermeiros se desveluvam em
ajudá-los, carinhosos e atentos, c 08 cães se deltavam, extenuados, aqueles Geres Tecêm-chogatos
Zalevam é reclamavaro, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provacendo piedade
é constrangimento
Silos convidon-nas à movimentação.
Efetivamente, cobia-nca nigo fazar na eoope
ração.
de nte e »
O chefe da osravana. aproximou-se amigo.
Aselstento no-lo apresento mum gesto condutor
de
Era o Atendente Macedo, valoroso
tarefas socorrintas
“Afeiçoator e parentes dos rectm-vindoa cerca
varn-nos, agora, com expresades de alagria o sofrlmemto.
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Alea isxhoras que vira, entes, em anstosa
expectativa, detramavara
Jógrizins discretas
Notei
que
ag
vtistur
daslgadas do cor
as
Po dono, conturbadar qualrecêmas achavam, trazigm
fomeigo todos om abate das molésti que lhes Dar
vin imposto À degenoaranção. as
Ligeiro
examedaclínico
sem divida fa
vereçer
a leitura
diagnonpoderia
e Individual
Dama simpética nheivaya ss de mma jovem sonhora que vinba ampara
da pela ternura da uma das
culermeiras da instituição, e, atraçando-a, chorava
sem palavras. À moga reeêradiherto rocebialhe o6
esinhos, rogundo. comovente:
ão te dizem morrer « não me detxem
Mostra
enclans
no lembra dos
momentos ndo-se
derrudeiros no urada
corpo terrentre, dençacihos
toriurados e leerimosos, avançou para Silas, cxclo— Padre! paáre, deixa cair xohro rim a Dêmcão da. extreimá-unção, contido, afusta de eminhglma
à foice da morto!. Tentei apegar minha(alta na
fonte da caridads..para com ox deepentagidos da
Enrte, mês imgratidão,
praticada nom rrinha mãe,
falo smuibo alto em minha consciência infrlist....
An! parque o orgulho me enceguecen, assim tam
4o, a ponto de condenáda à misérias!.
. Porque
mão poema en, há vinte anos, à ooitpresnedo que
tenho agora? Pobrexinha, mtu podre! Lembra-se
dels? Era uma atriz huralid que me criou com
dmensa doçura! Concentreua em rim a extetên.
cin... Da ribalta festiva, desceu a rude labor do.
mésíico para conúuistar osso pão... Tinha & gocledade contra ela, é meu foi, sem Ânimo de Intar
nela felicidade de' tados nós, deixou-s mrrastar-pe
no extremapobreza, aovarêado e infici ava ermBromissos que livreme
nte essuiaira..
A ofortunne elotura Ela Iigóro interregno
misturando as próprias lágrimas com as da nobre

Dna que atenhegavã de enconteo 5 pio

as
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o, de mentecontimor
aprisionadaqualà confissão que feera «
Srtremis»,
o Go tivera P Gucerdoto
ão pé de dit
cn
Jontg,
em €nomede
perdot-mê,
— Padre,
voltei
do
senhora
joveio
vá
mo
quando
tretanto,
dote que meu pai me conferira, cnvergonhcime
do anjo matemal que sobre og meus dias estendera
as brantãs
é, alandome homem valdoro
quo despasei, asos
exquleeia do nosAScasat.
Qh! aim
da sinto o átio daquela terrivel noite de oadegs!
Atirei-lhe ao rosto frases cruéis... Pare justificar
vileza de coração, calunicica sem piedade!
minha
Pratendendo
elevar-me
do hemem
que
mãe! spo
era minha
que clanonãneomcelto
desponara, menti
teia como ladra Comum que me roubaro no has
- Lembro-me do clhar de dor e corepaixão
é lançou eo despedii-se... Não se queixou,
nem resgin... Apenas conterepicuame, tristemente,
com os olhos tárgidos de chorar!
Noma altura, 4 demque a mustentavo ata
gesilo os cubéico tm eslinha é imaeom reco
— Não se extito. Descanse...

deseiheo.

abs que voz é esta? — hradou a moça a
desvairar-so de angústia.
E, tateando es mãos afetuosas que lhe nesriciavam as faces, exelamon, sem vê-las:
— Oh! padre, dir-se-ia que ele ss encontre
auge, junto de mim!... elo 09 olhas parados e
E, voltando para o
súplices,
me deixela encontrá-la, sem
nãopranto:
Deus, em
— Oragava
.. Senhor, compadeceidébitos!
meus
os
pague
que
humilhado
“voa de mim, pecedora que vos meofendi,
= ferindo a amorosa mãe que desies!....
porém,ema
enfermeiras,sibuoma
Com o atmilio de duas
quo a avalentava
simpática senhora
leito portátil e fêla emudecer, à Zorgo do Inexcetornuca.
dívelPereshendo2 emotividade, Silas, depals de
ma
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Ater o deriço de acomodação da deenio, ex
é «To À dame generosa que a recolheu
é a genitora que veio to encontro da filhnço iraços
— Que nys distt — exelamos Ellário, axtomo Sim, actmpanha-la-d, esvinhosamente, cem
identificar-se, para que a pohra degenrarmada não
sofra abalos prejudlciota. O trauriniemo periaeivíteo ve por muito tempo de desequiíbrio e
ão.
= E por que motiva tarta à doemto eiatdo
confessar-gs, deise. mpneira? perguntou meu coJeza, intrigado
OR" genfizeme comum — elueidou o Asaistente. As fneuldades mentais de necesIrmã sofredara estagnaram-so mo remorsocm rasão do
delito mástimo de ma existância vitima, a, deudo
que foi reais intongamente torada pelos reflerhos
da morta, entragou-te, de modo total, a semehunYes reminicoências. For haver cultivado à fé caté.
fica romana, imagins-o ginda diante do sacerints,
asngando-ra pela falta que lhe maculou & vida
O espetáeulo ferira-me, fundo,
4 rudena do mudro que a verdade mo ofisrecia
obrigavame a dolorida meditação
“ão havia, então, males ornitos na Terra!
“Todos os crimes e todas qu falhes da eria
tura humano se reelartara algum dia, em clgum.
tugar
Siina entumdeu à amargura de minhas reflexões
e velo em 1404 ocorra, olservando:
— Eles, meu amigo, você repara cora acerto
A Criação da Deus é gloria luz. Qualguer sombra
de nossa consciência jaz Impressa em nossa vida
cmm
até que à riácula seja lavada por nómess,
o sor do trabalho au com 6 pranto daexpiação.
TE ante cá apelos aguriados e afetivos mos
reencontros a se proceseazem, Bl, sob noesos olhos,
em que filhos e Pais, espocos » amígos se rempru-

so
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Jimavam uns dos outros, o Aststento aerescentos:
— imento a cotas” pingos de Sogdenioai
apertamGera
aqueles que trouxeram mais ambio Ca
=a& de infer
no tm si mesmos, cristulnandone ii
perigosas ilusões, mas
a Bondade Infinita do Sor
nhor pérmite que as vitim
as edificudas ho entoi

dimento 4 mo perdão se Lrunsforme

felizes,

m,
em
abnegados cirenens dos antigos verdu
gos. Como

é Hoi verificar, o ioromensurável amis de seio
EiCe
tvobto,ao Simenta Go tesrignioa pio
do
so, mas também as peovingica
atormentades parai
'do infer
no que cri s."
Pobre mulher provresopeu em amo
choro oouvul
junto de nós, curlando a palavra de nomso
De punhos cerrados, reclamava à infeliamig
ss o”
—- Quem mo libertará de Satã? quem ma

vrará do poder das trevas? Santos anjop, nocortei-

“me! Socoreime contra o temível Beltagart
as CONVOCOn-DS RO amparo magnética ima.

diato.
Enfermeirys presentes acorreram, soliettos, tmpedindo o agravamento da exito.
— Maldito! Maldito!. — repetia a demente,
persignando-se
Tovocando o socorm divino, através da oração,
procurei anularlho 08 movimentos desordenados,
adormecendo-a peuco a pouo.
“Asserenado o ambiente, convidou-nos Silas a
Sondarlhe à mente conturbada, agora sob o império
de profunda hipnose.
E
Eusquei pesquizar-lhe a desarmonia em rápido
processo de análise mental, » verifiquei, espantado,
que à pobre amiga era, portadora de pentamentos
horripilantes.
via
Como qua a se lhe enraiiar no cárebro,
amimelesca
figura
a
campointimo
do
escapar-lhe
de um homem agigantado, de longa cauda, compés=
fisionomia de wm caprino degenerado,doisexibindo
chifres a
em forma de garras e ostentando
sentar-ns muma cadeira tosca, qual se vivesse em
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perfeita airxitoco eco a infortunado criatura, em
má imacação
Diante da iminha pergunta silencio, o Asaiatente informou
— Eum cileht mental, eelaia € nuteigo por
cla mema.. Ay ideias mucabras de magia aviltante,
as da hruzaria é do demonimo que
vejamdenominadas
quels
as jgrojas
cristãs propagam, & pretexto de cormbaté-loo, mantendo crendices é supere.
tigões,am preço de conjurações e exorcismos, geram
imagens como esta, 2 nt difundirem nos cércma
fracos e dospreveniãos,ootabelscando agidemina de
pavor alucinatório. As Inteligências derencarmadas,
entregues à porveraío, valem-re desses quadros mal
contormados quo à Iteratura Foiticinia ou à pregana Terra, a mencheias,
invigiiante distribuem
cão
é leyprimem-lhes
temporária vitalidade, assim como
us artista do lápio se spraveita dos debnxos de
uma criança, tomando-os por basedos desanhoa
esguron com quo passa a impressionar O ânimo
into
D epontamanto so e deparava cemoaortuna
chave paro solução da muitos enigmas, to espitulo da obaesaão, em que os doentes começam
atormeitando as? mesmos é qesbam aiormentados
por weres que ge afinama rom n desequilíbrio que
bes é próprio.
o duelo
Hilário, que obesreava atentamente
prostrada e a forma-peuíntimo entro a enfcrmamuperpunha
à cebeca, falom
sarvento que se lhe
comovido
tauitos
— Lembro-me de haver mamuseado,da háCollin
de
anas, no. Terra, um livro da autoriaParis,
Elaney, aprovado pelo arcebispo dedemônios,trazendo
e ereio.
de diversoa
9 desucição minueloss
ben, geme
daver visto uma figura gravada nessa observação.
toh nossa direta
fhante a que temos confirmando;
adiantou,
Sitas
É eso mesmo. Eº o demônio Belfegor, segundo
as anotações de Tean Waler, que imprevidentes au-

a
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E talvez porque descjasos ardentemente meis
alguma
anntação, em torto do tresscendente as
gundo, Sis
ajonton:
—. Revordn-se de haver 1do tiguma memória,
alusiva às primeiras experiências de Marconi, nos
alhores do tellgrafo sem fio?
— Sim — respondi
lembro-me de que o
sábio, ainda muito jovem,
sé
ra ao catudo
dos observações de Henrique consag
Tierte, o grande em
eaperiêmBenheiro aleman que rentieou importantes
Sias enbre 28 ondulações elétricas, comprovando ag
teorlesda identidare da transmissão entre ale
fricidade, & lnz e o color irradíante, 4 set que,àcerta
feita, tomando.lhe o oscilador e conjugando» com
a amtenado,Popoff e sem o recerior do Hraniy,
cum paterna, coneeguiu tranamitir
no jardim
sem fio os sinals do slfsbeto Morse. Mas... que
tem faso à ver con u pennemento?
O ássintento pdrrtu € falou:
— À referência é cigrificaliva para noses
comslierações. Além dela, yalsamos à astelevisã
o,
tinadas maravilhas da atualidade Lormetra
E acrescentou:
— Teporto-me an assunto para lembrar que no
rafiofanin e natelevisão ou cloetrõeu que carreiam.
às modnlações da palavra e on elementos da Iria
gem se deslocam no espaço com velocidade igual
da lue, ou seja, à trezentos tell quillmetros por t6gundo. Ora, num «ó local podem funcionar vm poe
io de eminsão e cutro de recepção, compreendem
do-se que, num segundo, as palávras & As imagem
podem ser irradindos e captadas, simultâncamenta,
depois de atravensaram tmenscu domínico do cspa«o, em fração intinitesimal fe tempo. Imaginemos
agora o pensamento, força viva e atuante, euja
velocidade gupera a da hz. Emitido por nós, volte
imevitâveimenta à nós mesmos, compelindo-nos à
viver, de maneira espontânea. em sua onda de for.
mas beiadoras, que naturalmente se nos fixam no
aapírito quando alimentadea pelo combustíval de

a
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nosso desejo ou de numa atenção. Daf, a nec s
dado
smpérioue de nos ciumeIDos nos igrasoce
núbres » TOS propó
sitos mais Duriu da vida, pour
Ehergiay atraem energ
da rcemma mstorooo Vl
quando cstacionários fainsviaç
ão ou ae ainieEs &

forças mentais que exter amos retornam vom
so espírito. reanimadas ioriz
Intensiticadas poloo aver
mentos cuoom elas ue +harm
onizar, enressando,
dessa forma, ns grades da prisã
o arm qua pesdo
temos irrafletidament
rtend
o-se-dos a dia
num mundo fechado, e,em conve
que
az
VOzo
s é 08 quadra
de nossos próprios pensementos, acres
pelos
mgentões daqueles qua qjustrm ao cidos
nosso” Lido
da ser, no8 impõem reitenoradas
nações, suqjado
do-nos, de modo temporário, 08 aluci
senti
astis”
TE depois dc ligelta pausa, concidos
ntu:
— Eis porque, efetuada
essão do corpo
nomático, no fenômeno vulgaradasupr
marte
, à criabirs
desencarmado, movimentando-se num veími
mais
pléstico c influeniável, pode permanever longloo tem
Dosob o tutivelto de suasrações menoa constru.
tivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento
« ilusã
o com aqueles que lhe vivem 08 mmegr1os
enganos e pesadelos.
A explicação não podta ser mate clara.
Calâmo-ane, Hilário é eu, dominados parigual
sentimento de respeito o reflexão.
Silas percobeu-nos atitude interior e gw
nerceamento convidou-nos Eq descanso em que,
por algumas horas, conseguiriamos reponsar é
pensar.

v
Almas enfermiças
Findo a repouso a que nos dedinárumos, Silas,
por inspiração do divigente
da caro, vela convidar.
nos a rápido passeio pelos arredores
,
Druso, altãs, cum semelhante lembrete, alem.
dfa-nosdeno propésito de algo cetndor sobre os prin.
cípics
câna é efeito, nais criaturas resbm-Gegamestadas.

que passo
4 marte
sxa
demproSablamos
o Primeiro
paradoà corpo,
colheitadengo
da vida
&, por Jeso, não iguorêvamas que o ambiente ara
doa xaaia
favoráveis
investigação constru
diva,
Parque
O imensoà nossa
Umbral,
da campo
tezreetrs, vive repleto de hemana saída
o
mulheres
qua
veraram
s grande
à experiência
carnalfeonteiro, em pleva conexão com
Hilário e cu, alegremente, pusemo-nos no enculta do compenheiro que, transando concaco lar.
go
portão de
acessociente
do exterior,
Glau, bem
hmmoracio,
decerto
de nóacosmasobjetivos:
— Sam qualquer dévida para nós, que voltãmos recentemente Ha “Porra, su províncias iméer.
mais, maulto tueia do que as celestes, aão adequadas
da nora pesquisas Gob» li do cuia e pítito,
de vez qué o exime é a expiação, o deseguiliorio
6a dor fazem parte de noseos cemhecimentos míia
simples nas lides cotidianas, au gasso que 4 giórs e o segutiio angéldos representam estados
anperiores de consciência que nos transcendem &
compreensão.

=
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E tspretando
o olhar pelos diquadros
tri
em
derredor,
acrescentou,
do o
emdetredor,
pin
sore
reconduzindo
a frase
p
— Estamos pelquicamente mais
crapância
ii que
e maltipicam aqui o. oq rOblemes aflitivos
À medida que no6 afastávomos,
mais
vista ves mois, alumiada,
ne soniaporém,
fornoaquimaiitnea
ser-se cuia poeiração
sro,
por tochas morticas, coma se a luz, nda dit
forno, intaseo tereivclmente para xotri-ag € Sobre
Soluços e gri
recações e blaafê
emergindo MePrecações
E.
Compresndemos de relance que o
ocupa.
do pela instituição
da forma retangular va
& terreno sob nosso cr9
exame iocalizave-se-lhe à orata.
guarts, à maneira de enorme povanção extra-muros
Percebendo-nos a curiosidade é o intercase, O
Assistenta veio nO encontro de nossas
indaguções,
explicando:
— Achamo-nos efetivamente na zona posterior
ao nosso instituto,
larga Zalxa superiotada de
Espáricos conturvados e aoiredores.
Hilário, que não de vis menos surpreendido
que eu, obervon sem rebuços:
— Mas, toda essa gente parece relegada à
intempérie. Não seria razoável que e Mansão se
eitendesse, abarcando-a com o neu amparo e defendendo-? com seus muros?
— Lôgicamente — respondeu Silas zem alterereso —, ease mlano é à mais desejável, entrafanto,
estamus à frente de compacta multidão de almas
cria.
em regjuste. Este imenso conglomeradonumde grupo
começou
turas sem o corpo de came
de seveu desencarmados que elamavam pelo socorro da Mansão sem ca necessário requisilospara
assistência. Eitme 09 execução do
tésolher-hoque& lhe
programa
assiste, nossa cosa não lhes po-

«pd Pie pu pede na
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dia abrir as portas de imediato, à faco do deses.
Pero 6da royolta am que be comprazem, crua tam
tém mão denceihava a poopitilidndo de prestar-lhes
3 ajuda pocsivel. fora do campo de ação em que
vive medindo. Iniciou, deseo forma, q presente
organienção, aue, contra q nossa vontade, é um
ablemo de sofrimento. Aqui «e reiinera, de roaneira
indiscriminada, milhereo de eatidade
aa dog
Seus pensamentos desvafrados e sibitios, Quando
Superarm à crise de perturbação ou de anérisitia de
que sá portadoras, o que pode perdurar por dias,
imeseq ou anos, aão trazidas à noeesInstituição que,
tanto quento foscivel, evita abrir-se ja coneciêocias ainda positivamente encravados na revolta sis.
temática.
“Talvez porque evocássemos om ullfaçio o6 episódios da véspera, lembrando 04 decencarmados
acolidos no grande así, nosso eoesphelto perco
— Vocês acompanharam antem o aoeorro prestado à um irmão infeliz, seviciado nas trevas, e
virar à chegada dy sofradoras arrebatados à car.
ne, em Jiburiação recentísmima. Contudo, entre os
Denerteiados, viram Espíritos inconscientes e devedores. mas não insengatos é rabelados.
Depois. do apontamento que, de alguma sorte,
nos nscoronava à mente inquicta, Hilário indagou
— E este ambiente, assim tumultuado pela
infortúnio, tonta com o ampara de que necesait
“Sim — golararnosso amigo —,muitas cria»
turns recuperadas na Mansão sesitem aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assis.
tência fraterna, em largos setores desta rogião
torturado, Melhorados 14, trazem para aqui as bêncãos recolhidas, transformando-ae valiosos elementos de serviço de ligação. Através delas, &
adinluistração do neo instituto atende à milhares
de conselêntina noccecitudas é Esbo com segurança
quais og irmãoa sofredores que se fazem dignos de
avesto % nossa cosa, após a transformação gradual

had
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Vol por isso talvez que Hilário, penosamente
torado pelos gritos em torno, imterrogou, eurpre-

— Campreendo-the o pesar. Indiscutivelmente,

quantos preferiram no mundo o trato difrio com a
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nós e o Assistente interpelou-o, com bondade:
— Como passamos de serviço”

— E não será possível atingir semelhantes
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SoorTe na própria Terra, cada entidade

injunção e permaneei em tinha velha cura.
Rejava, pela menos, acompanhar o partilha do espéHo que me interentava,das meus rapazes emaúdi.
coarameme a influôncio, impondo-me, a cada passo,
frases vebemomas a hotis... Não satisfeitos com
no ngrcsadco iaentais que me nfligiam, começaram
capota, quê lhes foi mãe
à persepulr minha segundaadministrando-lhe
Lónicos
ao invês de madrasta,
por medicação inorente, até que & pobrezinha foi
esperança de
internada numa cos de loucos, eem
airecuperação... Tudo por tausá do nesto Àrico
ahelro que os malandros querem rithar. doa frente
seres
o favor
de Eal injustiça, pansei soplicar símente
om gênios
que povoam ay trovas, porque
do mal devem scr os fis extentorca da grando
vingança...
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—s Nunca! nunca perdogrei!... Beco
fergo
sabendo que 08 santos me Mesanapa
conformidade c sacri
- Quero que

dem
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tortarem meus filhos, tagto mto quant
tori
quanto o àrocunen filho
Boamê
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Transfurmando o choro convulso
garg
das estridentes, pass
ou a bradae Estslba
Men dinhelro, meu dinheiro, cxijo meu di.

aheiro!
À
O Assistente voltou-se para Orsil » considero
compadecido:
Pe
a
SitpOr agora 4 situação de moro amigo
é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da
grade, em prejuízo.
Deixâmoso doente, imprecando contra na, de
punhos cerrados, e abeirámo-nos de outra cela
recomendava
Ante palavra de Silas, que nos
a novo enfermo,
observaro quadro em foco, filâmossentado
ao fundo
um homem profundamente triste, as mãos
e de
ds prisão, de cabeça pendida entre
olhos fixos em parede próxima,
ponto que concemSeguindo-lhe atenção anomodo
de espelho tu
visuais,
raias
seus
os
trava
pensamento,
próprio
o
visível retratandndheque se destacava, enluaradavimos
rue
Jarga tela viva em 6, nã ruf, conseguimos distincidade,
de grande
carro, perseguindo um ira:
gui-o no volante de um
seunte bêbado, até matá-lo, sem compaixão.
Avhávemo-nos diante de um homicida preso
à constranigedores quadros mentais que n encerra
vam em pumitivas recordações.
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Roteva-selha 4 inteadusfvel angóctia, entro o
tamorro e 6 srrependizmento.
A levo chamado de Silas, despertou como tera
roubada à quletação do sono.
Instintivemente precipitguse sobre nós, nm
muito eapetaculeço que A tzovia cantava,e bramiu:
É Não há testemunhas... Não há tosemumhast. Não fu! cu quem atropelou o infalir, não
obetante o udinasa rom razão. Que pretendem de
tão, rua morta?
Não respondemos.
Silas, após fitá-lo, compaderido, folou
à
Deixemno. Está completamente enlcado
atendocontirecordações do crime que eometeu, da justiga.
xuas, depois fa morte, a scarnecer
interferiu, nonderando:
Hilário, estupefacto,que
vimos, cercado pele fi
“> Noguele doente
companheiro que
neste
e
mantehos,
três
de
Eur
contempla uma cena de morte.. o pensamento é
Nosso amigo aprecndenlho
completou-lho à anotação, asseverando:
entre
O Vimos dois irmãos infelizes, vivendo
por elea mesmos, através da
as imagens mantidas
força. mental com que es alimentam.
“Nesse infante, aleancévamos o tereeiro axcrblfeios.
csvurmava
to. em que um homem feridunto
L
chagas, usando af próprias unhaspestencial migia
A almnnfera frameementa
enorme disciplina contra a eclosão de nossas náu“Aastmalando-nos a presença, avançou pera nós,
clamendo amargamente: mim! Solo médicos?
— Corpadecei-vos de
Atonde-me por amor d Deus! Vêdeq os detritos
em que me anéio!
o chão, seguindoVolte-me, de imádiato, para
que o misero
mente,
efetiva
Alho 08 gestos, e notei,
de tanvimentava num montão de sujeira, coberto
pos filetes de sangue podre.
z

a

AGO E REAÇÃO

amplaamençãost ame
o Se
upmaSeg
é de
demoql am

doações mentais do companhei
ro infeliz sob nos

—— continuou continuou ele,
tom de a do
plicu—=Dout
há ores
quem! diga
que taubei ete,dosemcut
e é dir

Satisfazer meus vícios no slooice que cu fre
quen
é mentira, é mentira! .. Joro-os
que tave
moru...
va Mag
no
bord
espárito de entidade
ds mulheres dasditoselas por
requeriam defesa..
. Avi
Híeias quanto pude... Aind
a
assim
,
adqui
ri, justa
delas, enfe ade que me aniquiloo e corp
fiat:
<a » que aindrmid
a
me
empe
4 respiração, conveortem:
doa aqui em meu própsta
rio hálito!... Socorreime
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O Ansistente convidou-noa retirada o expli-

— E* um antigo é invoterado guzador qua daspendeu em prazeres inúteis largos recursoa que lhe
não pertenciam. Por muito tempo ainda, 2 mento
leio suilará entre à irritução e o descucanto, nutrindo o amblente horrível de que se fêz o filero
dersquilibrado.
De regresmo so tngiúrio de Orzil, perguntei zem
pregmbulos:
— Nossos irmãos doentes, desse modo, estarão
segregados, sté que se renovem?
— Perfeitamente — anlarou Silas, bondoso,
— E que devem faser pora atingir a melho
ra necessária? — indagou Hilário com insofrcável
assombro.
Nosso amigo sorriue abtemperon:
— O problema é da naturesa mental. Modi“quem as próprias ideias e modificar-se-ão.
Entragou-e à ligeira pausa, mostron novo bri
lhono olhar percuciente e acentuou com segurança:
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— Jeso, porém,tão é lão fácil. Consagram-se
vocês, presentemente, A estudos especiais doa primeitãos de enuga é efeito. Fiquem pois sabendo que
mossus criações menteis praponderam fatelmemte
em noesa vida. Libertam-nos quando se enrairam
no bem que sintetiza qq Leis Divinas, e encares
rara-noa quando es fitmmarm no mal, que nos expressa à delinquência rosponebeel, enleando-nus por
essa razãr ac vieco nubil da culpa. Afirma velbo
aforiamo popular na Terra que «o eriminono volta
do local do orimes, Daqui podemos asseverar que,
mremo denfrotando a possibilidade de eusentor-se
da paisagem do crime, o pensamento do criminoso
está prego 2o ambiente e à própria substância da
falta cometida.
E, repéraudo em notes perplnsidade, acres.
conto
“Recordemos, tínda, nm nonsumento, atuandoà
à feição da cuda, com velocidade muito superiur
dinada luz, e lesubremo-nos de gma toda mente é que0
Ora, sabendo
me gerador de força criativa.
tem é expansão da luz e que o mal é condensação
da sombra, quando nos transviamos ne cruidade
para cam 09 outros, nossos pensamentos, mudas de
energia sutil, de posengem pelos lugares e eriatu.
ras, situações é colsas que nos atetam amemória,
sobro si mesmos, em circulto feagem ée rangem
chado, trexem-nos, asim, de volte as sensações
contacto de nessas obras
desagradáveis, hauridaa no tipos
de almas que deiinfelizes. Estudar trêa
sómente quadros trisxaram Ha existência última
de ata
tes e tamentáyeis, tos quais não dispõemindistolínuantes que lhes ompatideçam as faltar
sofre a fixação
Veia. Os filhos do nosso umigo que
recursos
de usura, não receberam deie osquaisquer
a ajude educação dignificante que hobilitem
o
andas do pensament
dá-do, quando visitadosaopelis
origem carrepaternal, que voltam centro deádin
e egoísmo
de
fados pelos pelneípios mentaisirmão
que padece a
dos josena tigantes. Nosso
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Hixagão do remorso, não tendo expiado nos cárcere
da justite humana o crime que perpetrou deiiboredâtmente, recólhe, de retorno, as ondas ds pen.
oem qualquer
Famento
enize oausemit,
arrependimento
doloroto; atáio que Iee
panheico que ey detêm nO vicio renbeorionaquam
de seu próprio campo mental, acumuladas de fa.
tores deprimentes. que 9 elas se incorporam nos
fogares. er, onde penar, cestitldas a ele memo
com multiplicados elementos de corrupção.
Dianta do noso ecpanto, o Anslotenta faquiriu:
— Compresuderom”?
Sir, havisenoo entendido.
So torta emoção, Hilário considerou:
— Agora Derecho eorm mais clareza O benetício
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obedecer 2 algu nomcabia apenbs manter no same
coistente uneo coração e a mente encoimados
Quário próximoideias ou sentimentos indlgnos dote.
de chrsiaquer
rr
nos competea dodie
confiança quepsuív
dência o Ba Divin
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eis
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é
Vbrnvidênciadevemosa Sinceramente uns o outro.
àmndo que
Vatime de alguna instantes rápidos e roguel
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aespivaçãodeJemparaqge & ninhapreseaho
di
cudo CÃOPRÉ,acRind&cinsanheio
rie
nos recebe, soreidente € bondogo.
asta mesa, ladeada de policoums modes
qua
Vinineolendoàpitamotasem
mulheres e três homens, salientavo a sabeceisa

& inspiração de Jemus para que a minha
mo ge progra acolher-nos..
EO após, seguindo o companhei

do Dasándo,
consigo auparareisea
dos resgate
détitoa emqueporvir
ndautcirom
ho
o
Justo
talvez
Drócimo, ná resneamação. noAfmia
asim,
pela
de
devolamento aca dit
afeiguam
»o
que
6
Biglina
melhamére, contam simpatias erramos
provideociaisà Ter
que
ancoma intain
atenvarem
dificuldadesdeevote
provas nas Notes A porraER
TOÀ paleves
tsto querresicencioda
dize... de Elfen, no entonto,
amigo, apreenden6 DorooUioio:
ar, de vez que
Eoou
ársaverou,
dolhenOà inguirição,
que, mas sonas fes.
quer dizer
Prim, lago
prácitaas asoportunidades
demubrintudo
dispomos
também
mis,
pur
aflícicocomo
somente em nós mesmos,
de iealalho,quenãoestabelecemos
Getoriao”
preparando Dovos taminhos paro o cén
fehém
interior que devemos edificar
'S enasmento restmia imensas consolações

ampla, pondo em destaque a grande polfrana em
que o diretor da casa se sentaria
De outro lado, à nossa frente, surgi
=

espeiho translúcido, medindo pa

meiros quadrados,
Fora do círculo de pessoas que evidentemente
emprestariam cooperação mais ampla à tarefa em

perspectiva, achavani-%6três Assistentes, cinco En-

fermeiros, duas senhoras de aspecto humilde, SE
tas e nós.
Dispúnhamos,

Dora nós.
imento, Hilário centra“A essa altura do entend
, cuja
atenção nas duas damas presentes
lsou a
singular diferene

ainde, de tempo para a conver-

sação edificante 9 discreta.
Aproveitei o enscjo para indagar do prestimoso
dos dez companheiros que
amigo quanto às funções
em derredor do chefe da casa,
se formalizavam,

como a lhe ssténtarem o pensamento. de

pronto
Silas não se fêz rogado € aclaruu,
— São amigos nosaus que eprimoraram ecndiqões mediinicas favoráveis à realização dos servi
fluidos
gos à se desdobrarem aqui. Colahoram com
aublimados,
altamente
radiantes,
clementos
e
vitais
que, nas mãos de nossos Tnatrutores, servem com
elciência nas manifestações deles, para 0 intercâm-

bio indispenmável.meu

colega considerou:
“Admirado,
-» Podemos interpretá-las como sendo santos
em atividade na, Mansão?

bem
— obtemperou Silas, Tam“De modo algum
prestimosos.
— São trabalhadores
humorado, não,
remta pressão decarreanpadecer aíndaplano
to quanto
fisico,
do
nisoâncias perturhadoras

a

|
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r demonsLrava Tela extrema
apresentação exterionos
vamos,
qa do melo a qne denhorejustá
eava a fisionomia, é per
fintez,a que lhesos
guntor reapeit
DD ygeu earo Silas, quem são essas irmão nos
«om que, francamente, se diatanciam do tor pelquido anui reinante?
ou:
Ô interpelado sorriupore inform
,
mérito em serviço
É São jnnãs que.
reunião de hojpro
de pertilhor asa soluçã
eeteram o direito arem
o doe
de modo à suplictocam aauxílio
o-aa
Conheç
perto.
de
alma
blemas qua Theo
eo desencaraadas que priposeoatmente . São mulher
de Heplatuando em socorro ne
mam pela abnogação,sofrem
regifcs duros
Titos imuilarea quedelitos à nestas
que se entregaram, imdo
Consequências s.
'
previdente
“Após lhes dirigie um olhar fraterno, aduzin:
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— Agni é Bt depot na cu
dgn des,ave eae quo to a
Todo desses a
nças, cometeram erros doe
Ed
o
+
b
e
n
feA
iraee
e ae
Goaar
l
a
C
r
p
a
s
di
ga
,
No
E ta
so 88 coletividade que lhes Cabinta vaia al
último dois irmãos CONSan
EUÍDEOS

que pé

Ea

sles ambos, quo imavam acafem
ineesennte entre est
ócios de arregimentsãjo
Partidári, e, Por ogemuconsrazã
o, expiam Gas farão
inferiores do anfrimento ca deii
de Jesafratera
dade que praticaram contra sitnapróp
rio”
«Pretendia indagar em que consigti
nm as pro
Yações dos amigos Infortwmados a ue nos
io,
mos, m5s a palavra de Druro se fêz ouvida,refbco
citandonos à nececaária preparação.
Cert
zando quento ia faltas invo.
Juntérias amentequeajui
pode
os incorrar, pediu paro
gae nós outros, o8 quoriam
pert
ilhávamos a prece, ail,
pela primeira vez, guardisem
a abst
ençã
de pensamentos menos dignos, osabótpleu
indo
squero
zecordações desagradáveis, para que não quai
ne
i.
casoem interferânoias na cârmara cristalios, veríf
mom
Belo qual desi
gnou o grande espelho à noeea frente,e
durante a manifest
do venerável mensageiro,
enje visita mgnardavação
a.
ú
Expl
que
as
forc
asso
dos
médi
icou
az
ciad
uns
as
presentes cargeterizango-iam poe extremo pode
Plástico » que ume simples ideia nossa, incompa-r
fível com a dignídado do recinto, poderia matécia.
ser-se, criando Imagens impróprico, não obstante
temporárias, na face do aparelho sob nossa visto.
Convidados finalmente pelo genercao diretor &
externar
qualquer dúvidoou preocupação que toa
assomassem à mente, perguntsi se poderiam
os apre
rentar uma ou qutra indagação soemissário
pres-
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tes a chegar,
que ele assentiu plenamente,
Fecomendando-noa,no poré
m, conservar em qualquer
Sisunto & pobres Gopiritual
de quem se consegra
Bobem de todos
se deter em perqu
es
dcioma, alusivas is, nem
estre
itas inquietações dairiçõ
estara
peeticular.

Logo após,
que, através de dispositivos
especieis,
todos aviso
Gs
recursos
medianeiros pro
sentes seriam concentrados nados
câmara
que, daquelo
molnnto em diante, estória aenelbiizada pará
oa mis.
teres dê bora am eurao
Erando silêncio passou a reinar sobe nós
Tim efitude respritnsa e cxpertante, a diretor
da instituição ergueu-te
é vroa comovidamente:
«Mestre Divino, dlgma-té
obentoarmos a reqnião nesta casa de pas à uérvico.
For tua
em nojo Infinito Amor
de Nosoa Paí bondade,
Colaste, reccbomos doa sublime
dádiva
do trabalho regentradnr.
Somos, harém, nestas regites atormentudos,
vastas falanges
Espíritos extraviados no Ro
tento expiatório,dedepois
crimes impensartas cam
que chsfirdêmos a nos.dosconsciência.
Apesar de
, «grilhoados
que gerárcoa gritaprisioneiros
nú mecmos, Esudarmoa-tàse àpenas
EjóTia divino, tocados de reconforto.
Cocunde-nos, Senhor, a assistência de tens abno>
gados o aublimes embélzadores, q fim de que não
desfalecartos nos bons propósitas.
Sabemos que, seta 9 color de tuna mãos com
passivas, fenceo-nom a enperanco,
À maneira de pay
ta frágil cem & bênção du Sail...
Mestre, remos também
teus, embora
permancçumos no cáreero dstutclados
clamorosos
Suportando na lomentáveia consequências defecções,
ds nosaos
crimes.
Destes Ingurca tenebrosos ermos, partem
anggusticosi gemidos, em busca doe tua
piedade jm.
comensurável. Somos nós, os ealcetas da pemttência, que, muitas vezta, uolugamos derarçorhdoa,
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Digo, Crato do Des, a tua inpiagõo do
o NeE
a
,gindamem
seoo qque tom de os
não
Ro
mi
o
;
não conseguírio continuar, Porque"cuoçãolhe
ttaamalata pron
to”,
an ediPor
tadtto
os por uno lá

Nesse ponto da roga

tiva, Druso fêz Ion
ga para enxugar 6 lígrimes
que The tramabasdadaare

nso
as palavras, repletas de dor,
gameAneinfle
ele própdesu
rio
ali ur Espírito recluso
tm padecimentos amarfósse
gos,
Imprersionavame visar
meute. Não consegula dexriar
dele a atenção, Emo
Soecível cmotividade constringiam
e o pelto e o
Pranto jorroume, indeSnável.
«Confinate
Senhor progeciguia elo, comPungido —, a -nos,
taref
a
examinar ca problemes dos
irmãos desventuradosdeque
batem à porta
Fomos, aegim, compelidos a nos
sond
ar-lhes o lafortánio para, de algum modo, encaminh
á-los no ret.
jnste. Não permita», 6 Eterno Benfeitor,
nosto
Soração se enrijeca, ainda mesmo dieutque
su
Prema perversidade!. . Nán desconhecemaes da
que
moléstica ds alma são imsis aflitivas e mais graves25
que a doen da came... Fnche-nos, desss modo,
de infotigáveçasl comp
oisão para que sejamos fiéis
instrumentos de tamam
o
Permilo que teus prepostos nos amparem as
decisões nos compromissos por aemumic
Não nos relégues à fraqueza qua nos é po
catar.

fuera
Tiruso, aítval, pare entragar-os da.
guele modoeraà oração,
como se cia próprio ficeo,
entre tés, o maior dos farturaica?
Não tive tempo pera estender qualquer consi.
deratão, porquanto,
respondeudo. no npclo asdente
que ouvirames, extensa
de vapurus meiga
Sobriu a face do espelhomae,
próximo.
PiserM, adunitado, e parecewme identificar largo foca
Primaveril a distonderse, alva e móvel, de nérea
Estáticos flzab vimos emergir" da Ieiosa
nuvem a figura respeitável de um
homem oparem
temente envelhecido na forme, revelando,
porém,
& méis intenaa juvenilidad
o no olhar.
YVasta ourédia de mufirino esplcudor coroara-lhe
os osbeloa brancos que ny infandiam
Inexeciivel
Respeito, à derramarise em aunlicos ciutilações
na
dínica. gimples e acolhedora que lhe velava o corgo
ssgulo. No semente nobre e calmo,
vegava um
Rorriso que não chegava q fixímeo. Após
uz
muto de silenciosa contemplaçã
o,
Jiventau
trs, que despediu grande jorto de lum sobreà desnós,
+ sandon:
= À pas do Senhar anja acncaco,
Havia tanta doçura e tanta energia, tanto co.
rinho e tonta autoridade nacquela. voz,que procurei
Euardar o melhor governo duo emoções pêra tão
cair de joclhess
— Ministro Sânsio — explgmou
teyorente -*, Bendita seja a sra presençaDenso,
catro nós
A claridade à irradiar-se da venerável visitanta
e a dignidade tom que ss nos revelava impunhrro
“nos fervoroso respeito; entratanto, coro querendo
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desfazer a impressão da nossa inferioridad
Mj
» SUrpTocudentemente Tiaterislizado, e,manotem
.

to poternat Eetlotnoa à Vontade.
inejnra cariméniaa — serescent
afetuoso é convincente.
otro,
rescindido,demonstrando o valoratom
des
horas
diretor 3;sPreentnaHo OM processe,
bg etsdoua no
ação, vi Drnso exibir 08 docimentos
solicCom
itados:admir
vinte e duas
s de Inrgo tamanho
cada qual condensando q ficha
alnte
mações
necestárias 40 socarro de vintesee danduasinfor
entid
ades,
recentemente internadas na instituição.
Nacmele momento, não pudo rasaiar qualquer
pergunta direta, todav
ia, mais tarde, Silas esclare.
cemme que Sânzio, Inves
tido nas elevadas junções
de Ministro da Regeneraçã retin grand
ha
o,
es poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito

de apolar ou determinar qualquer medida, referem-

te à obra assistencial, em benefício dos sofredores,
podendo homologar e ordenar providências de seEregação e justiça, reencarnação e banimento.
O emissário, atento, azaminou todos os autos
all expressos em rápidas súmulas, dos queis trans-

pareciam, Dão apenas informes escritos, mes temque Jembram ve elementos dactiloscópicos da Terra,
aceitando ou não as angestõeo de Dito, depois
de ligeiras considerações, em torno de cado caso
particulas, apondo em cada fichs o gelo que lhe
assinalava a responsabilidade das decisões.
Adventícias no ambiente, sentiamo-nos estrenhos
os os estudos e deliberações efetuados,
menos,«tod
porém
, quanto ao. derradeiro processo cm
Jide, que ne repartava justamente » Antônio Olimpio,o internado da véspera, 3 cujo despertar assisbém microfotografias e recursos de identificação

tiramos.

A presteza com que os dados do cx-fazendeiro
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da trevas em que ae demoras por tantos anos...
Alto
dioscolosdo dois,
passado
Rucumbi dica, por iesneinto
iminha ves meramão
ext
tstiuenda obssado, o mesmo Jogo em que perdoTEA 6 coro fe,Tas, porém, não É motivo para
eetos pronto Dará O Herigoem qe possa
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O a recuperação de Olimpio, para à rem
carzação, exigirá tempo. Contudo, podes, com o
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a fim d6 futuro,
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Serda austontda
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Tão
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cora cspessoniaitus contactos
cm todos
Mansão,firadoa
ua vingançeéqueatandecemos
Arnigos
refiram à transmente a todos as assuntos pacamaeste
aítio, perante
Eecência de tuasa atividades
Noseirmãos
te subordinas,
da ntoridadesnãoque
intertonados estarão insensíveis nos teus ro-
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Conversação preciosa

infernos do crime, como desabotoas rosas de beleza

ânfetízes no clima do instituto e prometendo facili-

'
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Fecitilando-nos a tarefe, Druso apresenton-nos,
main intimamente, 80 Ministro Sénio, informando
qua estudivames, am alguna problemas &a Mansão,
es Lely de consalldade Ancltndo ponetrar meis gumplas esferas de conhecimento, aserca dr Bestino,
indagávamos gobre à dor
Ô grande mensageiro como que abdicou por
momentos a elevado posição hiorórquica que lhe
quadrava à personalidade distinta, a, tanto pelo
olhar quanto pela inflexão da voz, parecia ngora
muia particularmente agcoeiado a n6, montrando-se
meis à vontade.
A dor, gm, à dor... — mmemurem, com
padecido, como ae auseuitame lrunserndente questo nos eecarinhco da prápria alma.
E
E filandn-nos, a Hilário na mim, com incopetada ternura acentuou, quase doce:
— Bsstudo-a,igualmente, filhos meus, Sou funconário humilde dos abismos. Trugo comigo a
penário é € desolação de muitos, ConhegoIrimãos
nossos, portadores do estigma de padecimentos atroxes, que se enconteam aniraalizados, há séculos, nos
despenhadeiroa infernais; entretanto, cruzando as
trevas densas, embara enigma da dor mo dilscere
o coração, ninca surpreendi crintura alguma es
querida pela Divina Bondade
Eegistando-lhe q palavra amornsa a cába, inexprimivoi aentimento me invadiu a alma toda.
ALé al, não obstante ligeiramente, eomvivera

a
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De Uno vinha, Senhor — pesgun
tova,a sem
ser to.pa=aquel
refolbos do coração endo
Javrás nosglorio
eu
icidadeicidoa? emconhec
cado
ma simpl
queeraiugar
é transl
Squelades olho belos
um dia, o pratho de amor divino,
Dioenebera
cumo,o vecme "perdido na furao nsvímilo à
Gagim
tênção do Sol?
como
emotivdo,idade,
pesecbeu-m
a arbaçã
O Ministro
apren
pertu
a
o
gosima
la
o protessorquisesse neordacme para a bôncio dia
dar
2 Raisanh
d ou para um & obscrvou carinhotoFonheo
mente: pesgu meu filho, sobre questões não
e € pespn
nto,
quanto pudar.
pessoae
is, imo a derei
nobre intenção e confielíme ao
resqulíheio bemfeltor —exclamei, comovido,
do os méus próprios aentimentos —
r de algum ciodo, acerca do
buserando clvlda
ouviam
,
o
s
Roarmas ?
The cra halitual
Tetormou a prsiçãoé que
Do
obtem
peron:
“junto ao copalho cristalino,
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— Sim,o «carma», expresoão rulgarizada em
tre os indu, que em shnscrito quer dizer «oçãos,
a rigor, designa «ceuea e efslico, de vez que todo
Ação eu movimento deriva de cansa ou impulsos
anteriores, Para nós expriseará a conta de cada uia,
em pare
englobando og créditos é om débitos que,meamo,
tionlae, mos digam reseito. Por lasocotálogondo háe
não apena
conta demo neturezo,ades,
tras também povos e xa
detiníndo indvidualid
cas, eatados e instituiger. esmo quem dava a
O Ninislro fiz wma pausa,
é tuntinuou
perecher que 6 atunto era complemo,
0 «carma» cu seonta
DO para melhor entendermemos»,
convém Jemdo destino criada. pordanósVida possui igualmente
o
brar que 0 Govento
expressar
de, a se lhe no
seu sistêria dedecontabilida
lienével. Se cicenlo
no mecunlsmo justiçains
organização predas alividades testença qualguer
de contas mera abasear
cisa entaliclecer nom regimo
Casa
à responsubilidade, igual.
às tarefas que lhe falem
não viveria
de Dens, que é todo Ào Elniverso,
ção Divina, por
mente gem ordem. de Adminintra
sábios departamentos paraa
faso. memmo, diaçõe comandar
engrandecer
reincionar, Conservar,pantando sub ae mafranimi
dade
Trida Cósmica, Ludo a da mala criterioso justica.
do mais auplo emor celestes de cada orhe em
Nas subiímadas regiõese à razão, ao trabalho e go
tregue à inteligência Deus, fulguram 03 génio
progresso dos filhos de do rendimento & da Delega,
Angélicos, encarregados ascensão da Cihra Escelsa,
é da
do aprimoramentoapropriado
s à concessão de amprésCora ministérios
créditos vupeciois e recursos
fimos e moratórias,
ou
cn Espíritos enrarnados dos
extraordinários a Lodos
em Iuução
desencarnados, que or meregam.
Fterno, C. nãs regiões
serviços roforentas ao Bervarridas
por ciclones de
Atormantadas comucata, cu poderes
competentes
temos
dor regenorativa,a cobranta
é & Hieualização, o rea
pára proniover
dastomento e a recuperação de quantos sc fssem
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a Divina Ju
es complic
devedor
s cu cais
dereu que
Uma ados
unçãoantade puritica

ações do Lual
evolutivos e cirrunperéver ae mantfest
esse mutivo, procede
por
Terra,
na
s
religiõe
Am
ram acertedamento, Iocalizando o Cén nas esferas
aupariores e pliuendoPrimélra
o Inferno
nos zonas
a eres
amos Interios,
encontr
to,
n6s
porilan
tes,
cente giorificaiãn do Universo e, me segundas, à
ação indispensêveis à vida,
4 regener
Durgaçã
para queo a+ vida
de soritole e se eleve no igor
doa cimos
nte o Intervalo espontâneo e reparando qua
a & manher contacto conosen,
o Ministto se proPunh
através da convarmpão, adusi, com intercsoecia!
Comove sabor que sendo a Providên valores
, gerando Di.
Perfeito
widade
Maguani
a
«iza
infinitos de amor para digtribuí-los ,com
abundia-a
é também
as criaturas
todas
de
favor
em
cia,
Equidade Vigilante, na direção e na aplicação dos
bens universais.
mo
do outro
per Em
não poderia. —
O Egotivamente,
asmuntos
Sâncio, bondoso
do O afuntou
olvidar
imperinto donãomate
e efeito, évida,
Ga la à consa
re
desde
da
que todos ox acervos
de poeira
gránuloirabordé
ções no aúltimo
Botas constela
cujosanolar auveis
em «Deus,
pertenc
Tubntêmica,
rerenovar,
alterar
podem
a
designiotudn
romos
pois,
Assim,
feito.
está
que
o
Construi
o que eonaube
da Noturec
ários Sanhor,
Simples«aumuêrutu
bilidado
responsa
com
do
tesouros
Tamtia os nossos néns, desde que já possutim
as
Ca tudosdiscernimento. O Egirito, seja ondo for
“gua
rmodo, na Heyralhe cu avisos
Eafaraado ou desenca
o quedo Eterno perterverdade,
em
gasta,"por empréstimos
daasos,êado
Pal os
Deocb que sé vale para efituor a própria
do no conhecimento e na virtude. Petri
Douatãs
proda inteligência,
ia deé riquezas
aos eimaterin
forma,
€
tempo
tação,
gor volculos ranntfas
Seicões & rótulos hanríficss de quelnuer proce
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dtoeia
são conisde
da propriefado
Todo?
H
ue no
a lado doprecárioodaque
Venhamer à ullizáios no aprimortmento de na
“esmoo,
marehando
nas laxçes
linhasHfiniiva
da eupeciêocia, do modo
& ebiaracs
ba pose
dor
“miorea cternos, wtetizados nO AmoE e na Babes
doria
gue, em
Tuluro Decão
remoto,o Lie
reiraláTênce tom
a (lêri
Hoberana,
electrão
aos
Figantes
astronômicos
da
“uia.
Góomios,
tudo
comer
Bei reservas des energina de Deus, que usames,
em posto penveit, por permiszain dhe, de sorte
àqogão
promavatrira,
ca firmara,
própria
se.
à Bua Mojestude
Suliino,nestaDesen
maneira,
&afácil
perceber
apósoii
comquisiaranos
corom
stddo
tadoque,
9 ps
coma no 4rr
oportino, meama porque não há progrosgo sem
Sesi a atende ralmeemo
Lembreiane
instintivamente
da nosmanos erreda
esmentetação
de vida
na Terra, quindo
neta
aos sempre dispostos à senhorear indabitamente
“a recureea do cutêgio umano, »emafetos,
terrasaerastam:
cosas
presrogativas
favores,
6
Tludos
do, por toda a arte. a algemas do maio gritante
egolámo
Sendo registoume oo pensnmentos, porque
acentuou eoum paisenal Rorrino, apês ligeira pouso:
e tagalmênte, no muco o homem Inteligente
deve estar farto de saber
que todo conceito de
excinaiya ão passa de simplea supoPropriedade
aição. Por empristimo, shit, tadoa
qm valores da
Esatência lhesãoaijuticados pela Providência Divina, por delerminado
tempo, ds
vez que sogmorte
Eaneioba,aoioo
julinexorável,
tramalcxindo
bene
Ge cetiaa omite paro. cuiras que
à marcando
com
ex
cado: Espirito ineGuivaca exatidão o proveito
Me foram
queBondade.
e comstcs
leal das vantageme”
AS,
eloa Agentes da infinita
aramesua Deineipkos
Seas
de causa e eícito, em lodo 2
Targa” de sua menileatação, porque, nO não OU nO
dlncão “dra, reservas da vida que representam &
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eterna Propriadade ds Deus, cada alme crie na pró
e 08 débitos que lhe
og créditos
consciência
Pria
atrairão
inelutâvelmente
2º alegrias c ns dores,mais
aa
e os obstárnlos do caminho. Quanto
tatilidades
amplitude ém noscos conhotimantos, mais responsebilidade em nossas ações. Atravóa de nodes pemsamentos, palavras e atos, que 298 fluem, invariégastamos é transformamos cons
do coração,
véia,
tanfemente
as energias do Senhor, em nosãe viagem
e, do quiinte
evolutiva, nos setores da experiência,
nos rentimentos
de nossas intençõos o 9 aplicações,
práticas da msrche, vida organiza, em nós Endemos, & nosso conta agradável ou desagradável anta
&s Leis do Destino.
Kesse ponto do valioso esclarecimento, Hilâsio
inquirio com humildade: à face da gravidade de
O amado Togtrutor, nós, quo devemos ampara
so revente
ame a lígão
sendo «bemé deemalr?
fender comofixou
um gesto tolerância bondosa
Sângio
e replicou:
da Fl
nos labiristos
E itemos o mergulho
Filosofia
&
que
respeito
o
obstante
não
Josofia,
num ce
não hos achamos da
na mérece, porquantodestinado
osgrima
à
náculo simplesmenteantes de tudo, slopiificar.nalor
T'
re. Puaguemes,
re
coração
noso
o
quando
bem
o
conhecer
Fácil
mem
bem,
O
Lei.
do
frente
à
vontade
Etre de boa
o a felicldada, a pegurança
Zonigo, 4 6 prograso
c pars
oe nossos Semelhantes
Da justica para todos
dequeio
son
estrada,
mowsa,
de
eriaturus
gs
Cada empenhar às conveniências de nosso exclu
o
Por
Bem qualquer constrangimento
ea Thas
hos
que
humanas,
puramente pervigo, por atua
dita de ordenspões
Do
falsa posiçãogerando, muitas vezes
aeariara empara
dentro,
oo foracosmo interior,
&
noúão prejuiso,
e deco é a revolta. O fara
modo,
desse
sorá,
bem
iadptina cooperação cum a Lei, a favor
dg decididatesto QUê lego Nos custe A TonanTodoo. ainda

cação
meifat
coesteta,
vio enãoagindo
iguararmos
are
ataiiendo
do
Senhor
de
condoraidinãe
com cl, doara
Termos por miatp
Rjudadna 2al
susiendatosu
fadiga
Rolento
esodio para, 20
meloimpersivei,Eo
do“ao bom
sndusos
a espresnre
o
golo
a
nb
eaidndo
ni
imenaEs
e goie
acgalho
va
tos
assinada
é
posmanênio
nes
ahãs lnférioes do copio.»
o
nda
neve
Panoo
iinico
afundou:
Dile Roo Bath. Tesunliato
à
Mando
Terra.
a
obra
Bea
“letão
do
paradigma
Rodo
ão
de ai, emaugteio
beneficioenctfio
doa quttos,
Die he&
toa
ex
ota”
do
amulio
oPr
doperteuas,
Caco prevalcanão
ainda
mesmo ue q”
9 ele,o eteim
e
reserjaseem
& elemento,a Tegelação é à

na,

a

inorte,
Ei vista de pausa que se fizera eopontênca,
cons ainda interrôgar, faminto de hus:
— Cnoresa amigo, poderiamos ouvi-lo, de alguma sorte, quanto nos apontamentos cármicos que
teuzemos cm pôs mesmos”
Eineio reflotiu AtgnnS momentos e ponderou:
E muito dificil penetrar o sentido das Leia
Divinãe, com 06 rssursas limitados da palevra Namama. Ainda assim, inielamos o fentame, recorpossível
tendo a imagens tão simples quanto seja
huApesar da improprindnde, comparemos a cáfcra
manano reino vegital. Cada planta produz ma época próprio, áegundo n espóeio à que se ajuste, €
cada. alma” estabelece para tl mesma 54 cirennatáâncias felizes on infelizes em que ae enccutre, ematravés da seus sem
forme as ações que pration, atoa
na peregrinação
timentos é ideias, decisões &
no
emolutiva, À planta, de começo, jez encerradanova
da cada
embriho, e o destino, no princigio
Com 0 tempo,
exintância, está guardado ns mente,florames
a frutl& plante germina, descovolve-sa,
fica , também com O tempo, a alma dessbrocha
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ao col da eternidais, crésco em conhecimento +
virtude, floresce beleza é entendimento é frutifica em amore sabedoria. À planta, porém, é uma
crisálida de consciência, que dorme inrgos milênico,
genética val:
rigidamente presa aos princípios da antepassados,
ce caracteres dos
hoimpôs
que
ES”
é à alma humana é uma consciência forrado, retratando em si as leia que governam à vida o, por
isso, Já dispõe, serto ponto, de faculdades com
que jnfiulr na, genética, modificando-lhe os valores,
a consciência responsável herda sempre do
dlDorquo
mesma, ajustada às consciências que lhe são
atina. Nome mente guarda consigo, em germe, os
acontecimentos agradáveis ou destgradiveis
x pevidequomi-a
eurpraenderão amanhã, assim comn
a plantu produtiva
núsenia encerra potencialmente
no futura
em que sa tranatormerá
Nessa alture, Hilário perguntou, inquieto:
a consagra— Não teremos, nego postulado,
ordem absoluta? Be tras
são do determinismo domental,
tudo aquilo que nor
no campo
mea hoje,amonhô...
sucederá
complacente:
Bânzia, contudo, esclareceu,
primérios da evolução, o
* "Sim, nas esferas
trreuistível.
determinismo podo ser pconsiderado
invariáueia de onesão
o mineral obedecendo lei
orga.
printípiosa raxão
fisl, aosHamana,
respondendo,
e o vegetal mas,
consciência
u9
nogêndeos, o conhesimento e o disvernimento em
“0 vontade,
confeciaforças do destino,
trama em funçãoasnãoresponsabilidades
que
naturais
do «o Esnfrito si mesmo. Por isso, embora no
deve possuir sobre
205 efeitos de onossa
seconheçamos subordinados
ignorar que cum
podemos
não
aões,
Próprios
dentro desse denós,
de
de cado um
Portomento relutivo,
desorrente de nona própria
Terminismo significar
ouce
liberação abreviadacondição
conduta, pade agravo ou melhoria
em nossa
Aveiro taior,
perante a Lol.
de simas endividadas
as, slnda mesmo nas piores posições ex-
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piatórias — ínguiri —, goza a consciência dos di-

reitos inerentes ao Iivio, Rrbíítio?
Como 180“o fnlou & Ministro, ponsroço
— imaginemosum
dotinuente eoenplexo, sogregado
ma
penitenciário.
Acusado
vicia” Eries Soo.
manece grivado “de toda e doqualquer
Hiberdade na
sumcovia comum. Ainda gsiim, na bipéese de sproveitar oà empo
ora dan
servirautoridades
espontânea.€
mente
ordem noé cárvero,
o heu-cslar
dos companheiros, aratando com humldada a res.
da leilivrequesolitrio
o comigo,
deeo neu
paca atitude
ajudar
ou
dcsajndar
a
sé
meqmo,
a
breve
tempo
eme
Alensiro começa por atenir à eimparia daquela bri
que
o cercam, gvançando
com Segurança Dera a ret
Peração do x memo.
O apontamento era clara, mas, não desejando
perder o fio da lição simples = preciosa, indaguel:
Venerável venfeitor, para norsa edificação,

poderemos recolher mais arplas Gogtnções sobre
à melhor maneira de colaborar com a bel Divina
em nosso próprio favor? Dispomos do algum meio
para escapar à justiça?
“Sbnsão
sorriu emimpuém
observem:fugirá, memao porque
E Da justiça
à musa constiêncio, em acordando para à nsttida
de do vida, suspira por resgatar dignamente
todos
onerou perante à Bondada do
se
que
de
dôbiios
26
Deus; entrotanto, o Amor Infinito do Pai Celeste
brilha era todos os processos da nanjusto. Acoim
É que, ce elaudicamos nessa ou naquela experiência
indispensável à conquista da tuz que o Supremo
Senhor nos reserra, é necessário nos adapicmos
justa recapitulação das «xporiências frustradas,
utilizando op atrimônica do temo. Figuremos trt
homes acovardado disats ds luta, pernetrando o
suicídio aos quarenta avos doidade no corpo Fico,
Eae bomera penetra no mundo eapisitual soirendo
na Gonsequências imedialas do gesto infelio, gas.
tando tempo mais cu menon longo, segundo. ta
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ateruantes e agravantes de sua deserção, para res
as célnlas do velculo porisplrítica, e, logo
£ompor
que oportuno,
quando
à mercoer G prêmio
de um enrpo carnal na terna
Esfera Humkta, dentro
ns
Provas que repetirá, noturalimente me inciná q ex
trema tentação no solefio no idade precisem que
abandonou & pesição de trabalho que lhe cabia,
destrntiva
as imagens
porque
s, quedele,srquivou
do
através cm
se deedobrar
gua mente,
ão, diante
fenómeno a que podemos chamar «ciroumatâncias
reflexas», dando azo a resônditos desequilíbrios
emocionais que o eltuarto, logicamente, em cur
tacto com às forças desequibradas que fe lhe
esto haser. Seeducativo
temporári
ajustamnãoAohouver
o modoo deroomraos
ameslhad
mem
s
& ranovadoros em si tmeamo, pola prética da, fraTernidade e do culudo, de modo 4 &uperar a crise
ao suicídio,
muito asdificilmen
inevitável
te cscapará
rafarnho obstante
tentações,
de novo, ,porque
de nés, começam em nós e alimenfora
por
gadas
o
tam-os do nós meamos.
O apontamento cra valioso », por ema racão,
Interroguel com q curiosidade respeitosa do eluno
interesgado em aprender:
DE como pode 5 erislura habilitarme devi.
u preço da qua libertação?
demente para resgatar
Sânsio não se deu par gurpreendido e replicou,
de pran
Gomo quatquer devedor que, de fato, se emcompromissos. Decertm
penha na solução dos seusendividado
, preciza ansio
Tue o homem, 16sumament
dêConforto para esnarEmseusrazão
far restrições Feypróprias
.
biton com as guasviver à farta,coonomias
mas aímcom abatidisso, não pode
mência é suor, de modo à liberar-sa tão depressa
quanto possivel
uma pausa de moO srando otientador fiz
para refletir, e gontinuou:
catno
mento,
É Voltemos no simbolo da planta. Imaginemos
cme umo semente de laranjeira caiu em toeneno
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goie beso. Segendo 43 leia quo regem js ati
Eotrados
coa
xeprodução
“ho
smp
devido.
Tão,
=oGino,6 degão
invadeo ineo
lho neodo
do
mececilândeo
e
cxigéro
45 Tea,judoca
ofsrecendo-ihe
aduio,
fg&
detona,
tantato
cor
à deem
pad
asfntar
no
momento
eporivao,
&
lareira
derê,
brilhantemente,
dp próprio
destino...
Seme.
lhries
coils,
no
entaato,
devem
sor
Bits
em
são,
na
bora
att,
jato
Équando
ma
Soria
a
alo,
Sto queato, polar deve começar guga reste
CaçãoElário,
nes melhores
tampos daa jorcada
fee...
que
aoommranheva,
exposição,
far
nado
quanto
Gu
mesmo
pele
lógica
daqueles
peiaE
Eouquando
4 cristura
nãareceptores
pode contar,
na
“atância
pa
mocidade,
com
afeivar
dia do be, Cos ds Funccam
Tvradones
Justo daquios que tecimeçem a juta
dades
agricolas,
Gersutuará elanob
constringentos
aibetâmios,
trapadormando-se
mm ariano

csidiinam

»

Dem divida. — ponderon o Ninistro —, &
meninivo e a juventude são ns épocas Ii adequadas à encurmada
construção.devo
ia fortaleza
moral cum que
alma
tecer gradativamente
à eo&
tos
da vitória
que Me
Jeerioso.
atender
que,enbe
no alineir.
Fspicito Entretanto,
consente, aé
vontade simbulias o lavrador a que nosreportámeo,
E o adubo, à fevigação é à poda constituem o ser.
viço Tnviemjunto a que deve consagrar-se nest Yrtado, na recomposição da nossos próprios destinos.
Em vista dieeo, todo minuto às vida
é importante
renovar é redimir, aprimorar é purificar. Compara
Pretudamos que a tempestade, como tímbsio de
em determinado momenfera tadom,
surgirá quem.
Srige,
fo, contudo,
puder dispor de abrigo corta,
aupera-Mho-É ou perigos cota desesoembro valor
À explicação alcantava-nos 4 mente, qual réatea de moi penetrando um eublextoescuro.
Meu colega, no entanto, voltou a considerar:

uu
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AGÃO por
ação, do
temos
Igualmenteguita
muitocomo
tra
balho,=— depnta
ia mortá
corgodenso,
perpetramosfaltas DE carne para sofrer-hes,quemruipor
tns vezem, as consequências aqui, é natural 2 padevenhamom
aqui,
deplorêveis,
ações
nossas
cer na carmo?
Sânzio, bondoPerfeitamente — eonflrmoo
— nosmanifestações
*o —;
combrácias à Lei Di
“ioa, que é invariâveimento, o Bem de jg9o,capta
Todos, são
corrigidas em qmalquer patié. Hã, Por
Sões no Cén é na Terra. Muitos disencamados
que
ds
até
parsionnis
desrcgramentos
em mormente
de enleiam
nos processos de obscaextmo,
do
raias
aão, não olitante advertidos pela própria conselêmbene.
de instrutores
cia a pelos geitcapararespeitáveis
a afitivas
pesadasreclame
si memos
Volentes,coralato
Tuta
lhes
» vida, eujo resgate
Tontas
Aliás, Bom alusão no
à uaeritício gm tempolongo.
de
enforço
o nossoentes
dssunto, é justo lembrarque
ds re
ne. vidaespiritual,
autoxenjustamento
sent
das circunstâncias
Cncamação, um maioria
infância
uma
parantindo-nos
Tamos é porção,repletas de eeperança é tranquii
Tia juventude
nomar
m be efetuarem
no recapitulações
Gado para
problemas
nos
noturalmente,
feita,
exceção
Garesa.
a almave-€
nos quaismuitas
explação,
do dura é aimediata
padecimentos,
ttjos
tolncar
ompeliãa ventre
tanto quantao osas desen.
ranivcno,
a achnques.
Seg fenda
dores
humilhações
as
66
e
ee
tá
do
antes
enfermidade,
longa
do
cudores, angústias gofrimentos várias
Ea qeniico
Seulo. Hetas a ficha de Espíritos devedores, per.
viramabengoade trégua no primeiros tem
eMbonos
espiritual, logo após a perigrinação
Tos ds” aferaflelro.
campo
do md
enamadas
e
oo
se
habitualmente
provecta,
idido
a
ao sbngitem
pondo
À
existência,
do
facas
úitimas À serenidndo e à doçura.
fino ODam
moditação,
cora infantis,
ainda Elenro na senectude das
tes

forgas
gentinamento matirisia, contimesm Iovianas
& ittesponsbvela,
ima os corações emadureciiion
no conhecimento na valem, por
intuição natural, da
velhice ou da dor para raciocinar
mals eeguTama, Feja. ConsagrandoSe & fé noscomtemplos
reli.
glesos,
om
oque
nabiguram
a
si
próprios
mais
amplo equilíbrio Íntimo, veja devotatdo-se à car.
dade, com o que esbitêm no memória us recordo.
ves menos desejáveis, pespucanda, negim, com Jor
vável acerto e admirável mbedoria, 4 irrevogável
pamagem paro à Vida Maior.
Dimeluí, pelo olhar de Drusu, que 4 nosz catrevista guiava prestca a encerra-se. F, por temo,
aventura! ainda uma. indagação:
— — Ministro amigo, compreendendo que há df.
vidas que, por «ua natnrczae cxtensão, exigem de
nôs várias existências au romagens na cameter
zestre param respectivo resgate, sumo apreciá-los
do ponto de vista da memória? Binto, por exemplo,
emo tenho na retagmarda imeneos déltitos para res
dascir, dos uutia não me lembro agora.
Sim, sim... — explicou cl
questão
é de tempo. À medida que nos demoramos agoá
na organização perispititica, no fel cumprimento
de mosses obrigações pera com a Fei, mais se uns
dilata o poder mnemônico. Avsntsadu em lucidee,
ahancamos maia amplos dominios da memória. A.
sim É que, depois de lsrgms anos em servico nas
Zonas espirituais, da Terá, entramos espontâteamento na faixa e recordações menos folic, idemAificando noves extensões de noso «termas au de
Moãoa «contas e, embora esjamas reconhecidos à
tenevolência dos Instrutores & Amigos que nos per
doam o passado menos digno, jamais condesrende2a05 Cora as nosgas própriaa fraquesas &, por imo,
vemo-noe impelidos a solicitar das autoridades su.
periores novas resnearneções diferis e proveitnees,
que nos Teeduquem sm nos aproximem àn redenção
necessária. Compreenderam
Sim, haviamos entendido.
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Bênzio fitou o diretor da cast, como a dizer-lhe
sme o horário se esgotara, e Diraso lembrom, com
gentilesm, que não devíamos reter o instrutor atenclogo + complacente.
- Agradecemos com humildade as lições rece
vidas, enquanto o Ministra voltava à câmara briManto, onde à neblina móvel passou, de ovo, a
adennar-se, apagando-lhe à figura venerivel nos
mosos olhos,
Em breves minutos, o ambiente retomou os
característicos que Jhe eram habiluais e a palavra
comovedora de Druso, prece, encerrou à inolvdável reunião.
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Preparando o retorno
O estudo na Mansão era fascinante, mas reelamava tempo.
No entanto, a apartuvidade que nos fôra aferecido
das Tais valiosas.
Hilário o eu adlicitáreos o assentimento doa
autoridades a que deviamos ecnsideração s eletuámina proveltosa entrossgem de sereiços, permanecendo sediados no instituto por algune mezea, da
maneira a recolher ensinamentos 6 fizar observa
gõca.
Foi asatm quo nor dispusemus a partilhas com
Silas o trabalho atinente o «processo Antônio OlimFino, à cuja ave Ínicio! eemietiramos com fervaroao
interease,
“Após tele diaa gobro a rennlãa em que onvimos
a tuluvra de Sâncio, o grande Ministro, 6 irmã
Aleica velo noestabeleoimento, em obediência an
programa quo Drago passea Lraças paro as fare
fas que lhe dirium respeito.
Designado pela diretor da cama, Silas recebeu-a
era norsa compamhia, alegando que, juntos, atende.
ziamas «o problema, agindo em comparação.
“A nobre criatura, depois das saudações uanaia,
eselarocmunos que, amparada por amigos de certa
colônia socortista, fesia 0 possível por ajudar aa
filho que deixera na Terra.
Life, eujo espírito se afinava com os antigos
pentimentos paternas, ajegôndo-se aoá ineros ima.
terisir exagerados Informon-nos à interloauto-
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mosca para o Alto, elamon
moscaP
elamou,, humilde, segunda a

(Ea Sentimos
jo titelar do náufragos da Terra, com
decot
mãos: docesgé
puras!e de nós » egtende-noa105 tuastuas mãos

Reconheço, Senhora, que ninguém”
tolSabem
d oabeç
,Senhora, sue aigpuêoto arigo
os que n ten coraç

ão compassiro é luz
q
r
c
ã
o
ame
é
para todos 14 queque isergul
haroara tono
damor
amorps
mergulh
abismos
s hos atoa

Pardoaste nos
ilaram o Elho DIvino nos tormentosqueda teorasaniqu
é,
além da paciência
com que lhes supartaste ca insult
o, vicgte
do Cáu, ofertando-lhes
Lraços protetores” ainda
Mãe Eondusa, tu que erguey og caldos de tamfas gerações terren
que gáras, piedosamionte,
fa feridas de quantosos ne» petri
ficaram na crueldade,
ça caridoso olhar enbre nés,
teu csposo é eu,
jungi
às
conse
de
duplo
dos
quênc
dio que
ias
hos fazem nangrar os corações, Fu homicí
é
ela
enovelndos mes teias de nosco delito. Emburaestamos
se
tivesse ele sem mim, nas Águas fotídicas, enquanto
nossor irmãos experimentevam é asfixia moral,
jartilho-lhe as responsabilidades
a identlfico-me aa.

aocíada ao crime, também eu..

y

Meu esposo, Mãs do Céu, devia ter o eoração

envolvido ém pesada nuvem, quando se dessairou
na estranha deliberação que hos chagou as consefências.
Para os cutzoa poderá ele ser tido como um
ente que so Apropeion de recursos alheios,
do à HGTta AOS próprios irmãoe, tmenoa
pera
retebemos ou maio.
meu filho é Para Imim, que JhePara
ouíros, será 2$u
ces testemunhos de amor...
diante da Lei... Para nós, porém, é o componheium
Para os outros, parecerá
ro é o amigo fiel. .
egosta sera direito & remissão, mos, para nóx, É
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Gsscgr
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Totco,
emboca
Propógio,
ão
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mist
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os a cons, Medindoro Estate!
À carão em que Bar
juntos,erpiar
untar,
Pasecbom
djtimos, para que
posiamoa
H6sscscomo
ercos!.
servi.
seguido,
à gratada,do rlgad
doraContedecontentemeuendegi
a
quem”
GEO
tania felicidades
€ sadios
novâmat
Reigo 26
e enogundo
a devolver
com
lolênde
valor
aquilo
que con
º
támos.
Não permitia, Anjo Divino. que venhamos à
nossase, contas
da resgattr
Céu, antasa teitar,
comé oajudacnos
sonhar
«dor
dignament
MTwra,
na
qe tanta sais
atende-no
Mãe,
st vida, axranta-nos da escnrimosca.
de
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5
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0
incaperad
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-nes a todos
que
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longo Hemido de dor humanizada e cons.
N
ciente.
À prese de Alsira lograro um êxito que aa
mngnáticas da Druso não haviam comam
operações
alcançar
EdoAntônia
Olimpio descerros domnesuradomente
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ns pálpebras & mostrou no olhar a lucides os que
despertam de longo c torturado sono... Agitou-ds,
assinalando na face as lágrimas da Gipose que u
deijava,
enternecira, e Ixadou, tomado de selvagem
contentamento:
Do adeirat Alstro!.
Ela conchegono, de encontro ao peito, com
mais térmira, como quem quiscase pacificar-iho o
espírito atormentado, mês, 9 um restituindo
sinal de Silas,
as
ontermeircs aproximarara-ss,
dia
Bono.
“Tentei elgo dizer à sublime mulher, eujs org
cão now
erguera à tão culerinente emotividade, mas
não consegui.
Sêmente aqueleo que viajaram, por muitos é
muitos «nc6, Ob & névoa da caudade e da angis.
o, Doderão entender 4 coação que naqueta hora
nosdominar,irresistível. Promurei observar merge
o cem
companheiro Asia.
diante de Fltário, mos 6,meu
nas mãos fitando o valoroso
Jaco e cabeça
tento, notei que Silos buscava enxugar as lágrimas
dos olhos
Conabici-mo
Os grandes corações daquela cam de amer
mísero petanto quanto em,
choravam,sanar
igualiaente luta
«,
minhas deficiências
por
cador, em Alzira.
de pé
que 6º achava agora
contemplando
de
tive a idein
do infeliz, penitente
acnriciando osdocnbeloa
dor
do
um
visitava
Cêu
que um anjo
é ofeferno.
Foi Sar quem nos arrancom aa allêncio,
vecendo o braço à abnegade Irmã, para a saida,
explicando, prestimoro:
no cntamA oração trouxe-lhe Imenso hem,
grado
senão
despertamento
o
não Jho convém
to,
tivo. O sono natural c reparador ainda é uma
positiva.
neccsxidado em sua restauração
Aleisaategtou-se como que mais tranquilo, apecor dg, Hlagelação moral do reencontrodarfrulámos.
Minutos do valiosa eonversação
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de trahalho do granãa
nonatédiversos
ainda,
momento apsasado, nos am
nosetores
que,
instituto,ni,“
quatro, devorundo o caminho que para
& nossa compunhoita representava uma senda de
vetorao ao sutigo lar.
Napaisagem farréstro, enchfa-se à madrugada
c fria.
de névoarela
assi
que Tienãohaviam
no
volte
“De
disfargava.
experiência, Alaira
matado à dolorosa volhosatios
à emoção de que 68 via objeto.
de Silas,
braçoLeccho
Levemente
cédos desl, ama mupeloaquele
aqui é amparada
elgnavs,
minho é PRRtAgenS Que le egosvam mais exqrcadivas Hesordtçies
mas, em cotreite plant.
repente,cindeisrelon-seque as lhe decertunlvara o drama
le, oDecasario
fume,
e Juar revelava
verdado,decadência.
Emfranco
Interala
pática emetroTextanrossólida
são om
arrulnados pelo písoteso
jardins
grandes
Cxfbism
constante” dos bovinos de grande paste.
varandos
e za Porteiras
derruldos
denconfuntadas, tapumes
Eelaveo, tera palavras, da destdia dos meianumdas
radores.
TE intidades estranhas, embusadas
gram
nos targos
abeuetas, am
xêus de sombra, traneitavam,
“eg torreicos, como 26 IgnSrAgaem à presen Utnas
outraso visível receio de no fazer cuvida, a sedas Cem
, em s,grain
neificou-os
de, Olímpio
posaSão
Lsnsidos ambdesencarmado
onxenários
de
«sepdciaménto sté aqui por Leonel é Ciarindo,
xodo a forlslccerem 6 usra no espírito de mem
filho,
— perguntou Hilário
mão nos onsergam?
intrigudo.
compreeralvelmente
— Com certma
Tão — confirmou filas.
emtetanto, pelo que
nos identificam « chegada,
encontrem-sa demasiadamente fixados nas
doduzo,
idaias tia que se mencomenam. Não se preocupam
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Tentei algo registar do que me cra dado umvir

deixandao-nas as três am recuado ângulo de velha

Pretendia estudar, com antecipação, nosso que-

de vigilância.
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lttstemos,
de tudo,
sober onvir 6 que, om
tasão Gist, antes
procurasss
de
minha,
não Evo om
doroer as atividades,na bipóloeo départe
me
sentir
asse.
tado por Quatquer estranheza, dianta das aitndem
qe cle Gbiue obrigado & tomnir
Commpreendi quanto
Silas dizez
diepus“ame à nhoervar, aprenderqueria
é contribuir,
nome mlacde
Pentes "font, nata onde at
gem
contemplava
grandes
múçoa
de qupel moe:
Scariciando-os
com tm
tortomatam.
Nointo de txuserome hem joformado, o Asniatente—egredomome
ao oueidos
Este é Lufy que, desligado do corpa pela
frtvência do sono, em afogar o dimbetro que lhe
mate ds paixões
“inhamos aínda
pela frente
heren8r
foaduro,mas
de fisionomia
moea,uiarelaruo
meneirar
esjoa
olhos
perados
sobre
as
códulas
cocimavem“lho a eaquinita eproscio de colára vitorina.
Relanceon apressadamente » alhar em volta,
tom q iniferença de quem não nos conmeguia ver
= tão logo apóa jm minuto de obeesvação mom,
qual se estivera ele vigiado por cérbaros invisíveis,
dois. bomena Hesencartadrs, do presença desuira”
dável, penctraram no pequeno recinto e, dirigiado“o diesbriamente para na, um dedos Intorengoa
— Quem são? quem aíio vosês?
— Sorsos amigos — replioom Sides, maginalmente.
— Bem — aventou o outro —, menta casa fo.
gremam pbmente nquelen que seiburo valorizar O
Gabeiro...
E, designando Luls, Rercacentou:
Dura que ele Não pe esqueça de preservar
à fortuna. que É nose,
Tntritivamente conclui que encartivamos com
Lacuel e Clarindo, os irmãos espoltados de cura
tempo.
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Certo, porque Thes davéssemos algum
cimen
to àsExpest
foroslasComnuno
ueo
o cogu
08 ibio
Tixeativs
noo
n?
ue —
TEUi
Bi, eos
ndul mar os aveses
| = Muito bem! muito bem!. — responderem,
entis
eita,
seabosa deca qem
percopEUpos
utioritamen
o, cob
radraea
Too,
Da
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aque
Se entre
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Raímirindo
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cia nésrb
tese das
n contia

galevras com que o Assistente lhes ioasogara a

inquietação, Clarindo, o mais brotalizado dos dois,
passem a dizer:
,

É oFomos
vitimagolpes
traiçãintas
linto
o e por
s de deterf
demos
corto
dou
ma
dus
sen
o bens,é Baui estames para o desforço
o

ou de estranha maneira e acentuou:
— maldito, porém, aerediton que 8 morta
lbs afagaria o crimo e que nós, oe dervamiurados
que lho auenmbimos às mãos, estaríamos reduzidos
depois
& pá é cinza. Apomm-no-nos dos haverem,
espetacular, no qual fode promover um aldente gem
De que
mos por ele ansessinadosgozar Àcompaixão.
nosso Custa, sa a
The valeu, no entanto,
no Corpo
morte não existo e ne ne celinquentos,
às consequências das
qu fora dele, estão algomados
da la
sofrerá os risoltados
Gana ações? O bandidn
tujon
dele,
filho
o
respira
aqui
a
nós
fâmia contra
até que nos
Hmenoros riOvmentos gOVErnarexOS,
Testítua a fortuna de que somos legítimos senhores...
longa, ambos despenPartempo relativamente
reforçando
lamentações,
de
repertório
dsram largo
mental 8 que ne aco
decotes do sinistro painel
nos
cansados de mortelor
Bodevem. E, talvez
nogea
de
resposta
qualquer
sem
mesmas
Parte, confiaram-ee a pausa mois dilatada, que Cla
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Findo rompem, ditigindo-se ao Assistente em tom
amargo:
— Não adruitem vocês que temos rasão?
— Sim — aprovou filas, enigmático —, todos
exiretanto.
eu — quererá, porventura, interferir em noBsos
propósitos?
— Nada disto oquecatou meu amigo com
infesão jovial, — Mesajo aimplosmente lembrar
que por dinheiro Ji Jutri excessframente, crendo
que o direito preválecia de meu lado.
Certo porque a observação alga dúbia chocava,
os “interineutares, o vhete de nossa expedição valess da expectativa matural e perguntem: lar“Amigna, voxnos que esta casa permanece
exmandecidos
gainente povoada de Jeméios mumns
infortunada?
Serão todra elea credores desta família
ma enO olhar inteligente que o companheiroafetuoso
que o inquérito
deregos deu-me à perecter
Yuardava o chfetivo de entreter a confiança, doa
“ingadores intrigudos.
Leonel, que me parecie « ofrebro da empresa
detitueo, foi presto na reeposta.
— Eque, até agora = falou, impassível —,
presistvamos dividir o Lempo entre ri e filho.
temporárismente, or
é,pur isso, localizâmes aan,
obgenários entonquecidos que, forá do campo carmol, ubéts menfolizam o ouro e oa bens que se
afeigonsam no mundo, de mudo a nos favoreceram
& tarefa. Acompanhando o sevina que nus abedee
quanto
do cumgindo, constrangem-no à viver, tento
possível, com imaginação uprisionada ao dinheiro
que ele ame com tresloucada paixão.
— No inlanto, presentemente — infnrmau Cla.
rindo, magoeão —, o eriminoso que aitiávamos nas
Disporemos
irevça nos fot arrétatado à vigilânci.
a nosta desforra.
de mai tempo para aeclerar
Pogará o filho dobrado preço, Já que 0 sesnaino
foi ocultado noa mossus olhos.
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Longe
do qualgnor precipitação
“”vedado
ecipitação
na detem
s dobem,
5 Acitete
flu,
calmos .
—
enclarecimento nom fas
a
mem -— designou Luis, que prosseguisFasciaado

pelos
maços de cédnico da geveto Davis dicilado
do ape

enfersanha damova bojuta —aim

ainda sofre a prezsão de outras mentos, alucinadas
gusato a dele,

nos enganos pose material. Mes:
te& natsalmente
caso, o doentio damejo deda que
ge sento chito
elevado à tensão méxima
vo JPTE; Petcbendo cue Sias pentruoa à Ame.
o problema com surpreendente
facilidade,emex.
Bllcou, entusiasmado:
o, asda
— Sim, aprendemos tas esoolns de vingado
tes (4) que todos possuímos,
além dos degejosfe.
diatistes comuns, em quelguer
fase da vida, um
«desejo-centralo ou «tema básicos
dos intertases
mais Íntimos. Por axo, além dos pensamentos
ru
“aresque mos apriicnam à Euperiência rotinar
dmitimos com mais frequência og pensumcatos quo
nascem do «disejo-contrad> que nos carmeteriza,
a constituir o repassam
essesdequenossa
pensamentos
dem dominante
personalidade. Desge
modo, é 2461? conhecer à natureza de qualquer DesJoe, qualquer Plano, através das ceunações o
mosiçães eim que prefira viver. Asuim é que 4 crasiJade é reflexo do erimiroso, a cobiçe é o reflero
é o reflezo do calm
do
dor,usurário,
o escárnio& malegioênela
É o reflexo do ironiata e & irritação
&€ reflexo do desequilibrodo, tanto quanto
a de
Conhecido
do sento...
é o reflexo
vação moral
exiature que nos propomos relificar
Oda Teftero
punie é,daassim, mito fácil superalimentê-lo
com
exritações” constantes, robustcecndo-Me os imput(a Heterodacriminosa,
à entao yhominadas
orpaiguçhestemporário
mamettes
Snbenpaadias
Grim
Autor
do
pias infarmes” — Coto
Dao
E os
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ar

e80%outroindios
de«ocxintenias
na smaginação
é
s
que
lhes
m
a,
tudo
doThe, dera Tora,“ fiaçãoacata om esco
obetivo, Basto. alyrima diligência para situar, no
semvívio
da criatura maagcja que peecissenos corTigir,
entidades
outras que Je attptem 24 mono
o sentir » de dec,
quando não posanmos por nós
iasemos,
À
rarta
de
criar as telas que dosejemos, com vistas tempo,
aos fins slnados, por intme.
médio da Oeierminação
hipmótica.e mantemos
Através de demelhantas
procêasos, criainoo
mento o «delicia pelquiros ou 4 «echasethos, que
não passa de um acfado aueeoaal da ante, cb
jugada
pelo excesto
suãs próprias criações
Deeasiondcem
0 campo do
sengortalinfinitamente
acrea-m
“idos de infiuêneia dirvia cu indireta de outras
Jnvates desencarnadas qu não, atraftna por sem pró
Pro rede
É, Sorvindo, o Inteligente perseguidor die,
sareásiico:
> Caia um É tamtado exteriormente poia tomtação que alimento em q! próprio.
mesro,aparentemente
achavame perplexo.
aniviraTeummimverdugo,
vulgar, GoNunca
tam
to conhecimento
«
consciência
de
neu
papel.
Fgurava-so-me aseiete 9 um curso rápido de
saismo
extravagante
Eílas,mental,
modo treinado
que no,e frio.
no trato com na
amigos Gaquela condição, não exteriotoou quiquer
Sentimento da pesar ou nusombro, ná fisionomia.
serena.
Entremostrando, porém. grande interesso em
torno às preteção, tonsiderma.
Todiseutivtlmente,
& exposição
é parteta.
Cada, qual
de nf vivo e rampira
nos reflexos
men
tais de si mesmo, angariando oe Influências felizeg
ou infelizes que hos imanthm na situação que bus.
Samos...
Céusrefiazos
ou a4 Esferas
Superiores
são
constituídosOspelos
dos Espíritos
samtlflosdoa e Inferno.

+
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E o reflsxo de nés mesmos —
Leoncl com
uma gargalhada.
A
a
me assinalando o InterPR
esse
aprendizado ex em
Cits
o,
p
Azcistonto pedivico pendnoe
Sistindo alguma demons
ção prática do que
Alirmara teôritamente paratra
Domo estudo,
ao avo
sie atsentiu cem prazo, inform
ando
iai
EYarento sob nogta vist
a guarda o
Pési
to de comprar ou tztorquir dete
ada pisa
Jizinho.
4 qualquer preço, tmésememrmin
and
de transação criminow, para valorizar sees ral
aguadaso
da propricdnde que nos pertence, Tratandos
do
assunt
temessencial da existência dele,o que
É 2 cobio ça,no Lici
lmen
reco
te
lher
ag
á imagens que eu
Jhe deseje transmitir, utllizando-m
da própria onda
mental em que as musa ideics ehabi
tualmente se
exprimem.
E, postando dar palavras para a ação, estou
a destrá cobr
e a fron
Luis, mantendo-sona
profunda atenção do tehipndeotiz
ador governando e
pres,
Vimos o pobre amigo, desligado do corpo tieco, arre
galar o olhos tom à volúpia do faminto
e
um pratodossbu
con
due
templa
enrant
exibir tme
afeiânci
dad,e asutidist
ta,a,faonha melroro
lando—a Ago
sós:ra! agora! as terras serã minh
o
mui:i
to minhas? Ninguém concorrerá. com meusos!preços!
ninguém!
“Avompanhémo-lo até à saída. é, da extensa va
randa, podíamos vê-lo, avançando, à pressa, desaparceéndo, por fim, no grande macigo de arvoredo
próxivio, na direção do fozendola fronteiriga,
— Viram? — exelamon Leonel, contente —
transmiti-lhe go campo mental um adro fantástico, através do qual as terras do vizinha estariam
Bastou que
em leiláo, cnindo-lhe, enfim, nas unhas.
ou mentalizaseo uma tela nesse sentido, arquite-
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E

tándo o alo
à venda, rara que ale à tomasse por
saalidade
indiscutível.
porquanto,demos
eim Heinquidos
iracando
de
soumico
Sundameital
arer naquilo que desejamos acontcaao TáJOg5»
fermine o Huxo controlado de minha infuenciação
dipnótico,
retomarkde ohaver
corposoniado
carnal,comlambendo
Deicus, nã certeza
a falênciaos
é Erânja
a qual pretende
Htulo da poeze
il, sobe
tor manifaçta
fotenção,umejuntou,aoreno:
— Abe sir...de imagens,
Tltamosatédisate
de tranamisção
certo dum
pontoprocesso
análoZo 30x principloa domlôntis na televisão, no relam
da eleotrónico, atuglmente em Vega no plano ter.
Tester. Eebemos que cada ur de nte À tm tulera
gerador
de vida, cor qualidades especificas de ema
dão « recepção:
motaimaginação
do Nlpnotizador,
fue erin no ioindoO campo
da própria
as for.
mss-pensamentos que duma exteoriar, £ algo
semelhante à cáncara de imagem do tranmisaor
Comum,
tanto quamio
esseescura
difpostáio
A Menem,
em get valores,
à câmara
da méquinafoto:
gráfica. Plnamênco a imagem de qual se propõe
Extrair “o melhor afafto, arroja-a Gobr o carepo
mentoi do hipmotizado que, então, procude à prina
do menaico em televisão ou à mancira da película
densivit do serviço fotográtiaa, Não ignoramos qua
Ta travemisaão de imegens, a distância, O mosaico,
Zecolhendo
os quadros
que asensibilizado,
câmara está conver.
amplo”
zando, age como
um cepelho
tendo”
oo traem Teminotos
impulsos
é Grremestandos
tobre o em.aparelho
de eltteieos
recenção
que ox recebe através de antetom especiato, recona.
Stusudo com Gles às imagens pelos chamados sinaia
de
viton,naface
é recompondo,
desaacomum.
forma, asNoecnno
tule.
“viana
do receptor
problema
êm estudo, você, Leonel crio os quadios que se
propês
transnritr
ao pensamento
Duls, e, isamdo a forças
positivas
da ventade,de coloriucs,
com
ox dus recursos de concentração a Sum própria
mente, ue funcionou como câmara de imagem,

vo
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aqu
mta,olttoa.o
reto r,mao pode
Sono Te.
que efo un,
ca bipnotiz
mentaldeLuis
campo
0
abbre
gitimo
ador,
trsdetotmando ap dai
mpucico,
funcion
que
on quals em
Bressõe
s
recebida
iupriso
a magnéticos “a ra
Constituirem am formas-ponsamentos plammadas por
Jovê nos centros cerebrais, por intermédia dos Here
que desempenham o paper de antenas espeei
Vos
ficas, n Ihes fixarem as particularidades na cefcra
dos sentidos, num perfeito jogo alucinatório, em
que 9 mom a imogem de Entrosem harmoniosa
que ima.
mente, tomoé acomtev
é na. televisão
, ci
efiicno
Apoio
0
cam
associa
se
Bom
q
é
gem
m
no
apresen
cabjsgad
oparclh
do
tando
os
os,
conside”
uma sequência de quadros que poderiamos receptor
:
rar como sendo «ntragens Uenienso.
rogiaInca,
au
gxunto
(anio
vingadur
Oa
es,
tarao esclarecimento, sutiarê
nto surpranh
dicta:
valeca-s
paledlogseminal
e dena agumen
o,
O asisten
te,
de
hóea
áranos
altura dal quo
tação
cle
que
de
para. 8clentific
á-io
Leonel,À cortame
nto
Provamos du chscasão
Elas, comoeia
tamahér
em aus, minudên
cias.
n:cssola
abeagouo é exslamo
Têm, admirad
o, compam
que.
de
psnheiro,”
aro,
Let
a-no alguna
inteligência. intoreas
vocÊ? Bua
procçãe
promunepretexta
iou ndo
ão
nossa, Cnpefiç
Sonata doc chamou
-me à retirada,
menossílabos
Serviço a faser. acomodadns à cobelala, permutarem
CoEras,
enlro ti que per
como a dizerem
estranh
a alhar,
infernal Jislante e que
ligonúcico
a
-nos.
não” sonvinihporém,
a molestar
Miss Tusigtir
Conosco 2. qtie retornássemos
am,
Boca 8 troca de dias, noque Sha
no doe
:
sstiata
eoldento
ção.
oiane
Deao
em minha
Ássiatanpara
e oEilário
te,
minutos
o exterior,
a
n Alaira
corais detra
à Mansão.
de rogroseo
todos
os
ocimoso servidor do bem, xa viagem de

mu
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volta, mantinha-oo eilenciogo, pensando, pensando...
Contudo, diente de minha perplexidade, aciarou, fraterno:
— No, Anâré. Ainde é cedo pora apresentar
Alzira dos infortanados verdugos. Pela conversa
São de Leonel, percebi que emizamos o caminho de
dass vigurosas inteligências. cujo modificação inidjaJ há-de ear fofta com amor para Fenlizonçê com
segurança. Voltarenca amanhã, sam a presença de
nossa arviga, para um entendimento tais estável
é,por iso xicemo, mais valiceo.
Poseel, desos modo,a seperaransiosamente polo
eta seguinte.
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ga,a
nfgl
e
eo
can
A história de Silas

Os irmãos de António Olímpio
receberamnoa
est posto
Ímpio receberamEm larga copa da fazendo, reumía-se a familia
& dois agregados, em repesto ligeiro.
Marcava o relógio vinte » Ure. horos.
A Tisfonomia do douo da cara era quase a
mesma da véspera, não obstente 2 diferença que &
máscara Tica lhe Impunhe
Euquento Adélia aeariciava as crianças, entontecidas de goto, 6 marido comentava o nodicitrio
radiofônico, destacando apontamentos alarmantes
setores da economia. , falando
que
paraassinalsra
ou amigosnosassombrado, anliumion as dificuldadea pfiblicas, relacionou misériua tnegibírios, cri
ficou os políticos e os administradores é referiu-se
às peagas do esfé « da mandioca, detendo-sa, par
ticularmento, sobre as epiecotias.
as cala
- Por flm, não natisfeito em emunciar quanta
nte, fim doà
midedes da Terra, falou, inconseque
6
auposta ira do Céu, afizmando eréreua
contra o ego
mundo estava próximo e clamando
doa pobres.
mo dos ricos, qnagravava 6 infortúnio
palavra, ouenhe 2 Ro
Silenriosos todas, ouviamos-l
do Leonel, mais confiado, dirigivas Assistente,
observand
Estão vendo? Este homem — e apontou
to
u cujo verbo dominava * pequenina assemble
familiar — é o derrotismo em pessoa. Euxerga
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amigo, e considerou:

— No entanto, ele e o pai são nossoa devedo-

E
rindo

Slas sorriu e obtemperom:

— braraiu Cia.

gomaim
pode,o paga
dever é o verho próprio,

resgatarbe, quaiião tido.
lhesubtroi todas nodorpossi
bilidades de polvo arder
bitos
?
Que
a
nós
mesm
os
sanar ox malos do
quesomos autores, não padsenhe
qual
quer divida. e
Entretanto, de nos compete ee
retif
icar
hoje tuna a.
trade que ontem desorgnnizáras, como
&e nos decepam agora 48 mica? O Próprioprose
Crihere
aconselhou: — «Ajudai soa vnsaos intmigos (7
Muitas vezes, penso que semelhante afirmativa,
corretamente interpretada, quer Bsim dizar:
ajudai aos vogtos inimigos para re possam pagar
aa dividas em que se emaranharam, regiaueando
º equilíbrio da. vida, no qual Lanto clês quanto vós
nersis beneficiados pela paz.
Nia-se que
tente com a simpatis conguistada na véspoeraAssis
€ com &, argu
ação despretensiosa límpida, lograra inequívoment
guper
ca
ada
moral nobre 9 ânimo dos olisessores de sentiorid
imen
enrijevido. Ainda assim, Leonei perguntou à me to
— Que consider s são essas? será você algum padre diofarcado?açõeinten
tará, porventura, e nos.
so modificação?
— Engana-se, meu migo — informon o às
aistente —; se algo procuro, em nossa comunhão
fraterno, é 6 minho próprio renovação.
E talvez porque longa pansa se fêz sentir em
grupo, Silas. contimuon:
nosso
"Pela: sedução da dinhe
iro, também caí na
fltima passagem pela Terra. À paixão de posse
governava-me todos os ideais... À fascinação pelo

ng 0 gdpea
raadq
a pe
a
PeRREAD
REAR
A
ap,
Ri ue
Haiti
diantejetus
do taxis, cumplelo.
Serio Inatvilidndo
felar em
ca
docute,
saaa
CEpeaas Eid
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us

guro tomonana o pé de
seneráve
l, go Sxprelco de profiaaão para vi
ainr os movimentos de meu velho pai, à fim de
qu
viamO& apego
dispor,Bsomnossas
larguesa
o
dog tm
Demo node mcamo
mosea case.
pro.
ao Boer
Erbssfi
iveres
nos nogeaofamiliar
prinâado
rmoaeaind
sdoé paraiso
Esproho
,
ecuvart
endom
a,
mia vevingo intratável, Eatanimente oSiido sos
focos "cu qria viciam eta mubalteraidade no palito
eírenlo de minha temporária dominação... Para
damento
notasde e» tmultii
arcruelda
Ieento fieis,
cas malha
cons
rima,
do
Deo
negbel
pela
ei
Abominei à amizndo, desprezei 08 fracos € 04 pobras o, no temor dê perder a fortuca coja posse
q deliiqu
atotar
nãodehesita
ambicio
total
tnia
cominho
terrivel
meu
Tnderial
sóciaasmara,
somo“Anta
.=
mr.
enorme
Assisten
do
peisvra
s
te,
Go improvisoee à verdade crua ou
me feanca
presaEstava
reporta
Sis
ndode reotaros extremo
socira
xéllcav
taquela
e
hora
s,
nda
inderid
atente
à
al
próprio,
para
so.
oudam?havíamo provs carrenco
Eexerar
o queeunosé Hilário
motos
qualque
De
s
r
istotê
epor
taí
a
comprot
lhe
não
mstido
ater
atençãogt
esculáioe epi
à Leone
cbemen
mos
te nos, EmRva
Claxind
que”
decerto,
Eentindo
o S
entao
dando
comovid
Eanto”
um
muootrav
os,
amm
convidou
filan
Aepiiia
ntosdo movem,
ção deà pensame
ambient
coitada
Trem Pretend
Sodos
e.
ia dizer-nos algo de sua experiência —
ate
convers
H8E preferia
=>,
Ce
Selo
ardecoBoRco
Guã
a
a06
fim
à
noite,
[da
aitar . ahençon
«omemória
do
fatos
Gs
tranepi
evocar
pudesse.
amente
que bosenria relato,
Tá fora, as constelações regplendiam, como
lares pendentes da Criação, e o vento perfumado
tal morto que, apesar do
fer escoOnide mico
“mim Universidade

corria, célere, como quem se propunha tranepor.
tarnos a viação ou à palevra para a Glória do
Céu.
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Tncapaz de penetrar o verdadeiro sent
inem perada
nclido que a AssistenteVila decão

mir, noteio cotivamente emocionado, qual Fo 5:
asse os olhos da alma em painéis distantes.
cm, Cltrinda e Leonel, apturgimente dominados pela
simpatia a se lhe irradiar do semblante,
obuerea:
am-no, submiasos
Ú
E Silas começon vos prusada:
mento,
Dosgo abranger com a minha
memória presente,quantolembro-me
de que, em m
última
viagem
pelos
domnico
Cáriedinheira,
vsdeao
menloice, me entreguei à péixãoda pelo
que hoje me conferh a cerfera de que, por muitas
é muitas vezes, fui usvrário
terrivel entre as homens da Tora. Hojo sei, por informações de ins.
trutores abnegados, que, camode outras ocasiões,
renasei na derradeira existência, mum lar bafsjado
por groudo fortuna, a fim de sofver a Lentação do
ouro farto c voncéla, a golpes de vontade firms,
na lavoura inceguentê do omor fraterno. caindo,
porém, lamentêvelmente, por minha infelicidade.
Era eu O filho único de um homem probo que
era
pal her.
ara dos avoengos consideráveis bens. Meu
dcanfarto,
um advogado correto que, por excesso
do profissão, mas,
não se dedicara aos misteres
rodeado de tivros
estudioso, viviaque,
protundaméênte
de alguma sorsociais,
faros, entre obrigações
da
a personalidade às cogitações
ts, lho eubtraíam porém,
de
era cutólica romana,
f6. Minho mão,
sem des
c digno, &,naembora
pansamento fervoroso
esfera devocioder conosto a qualquer disputa
beneficência
deverda
o
inoutir-mos
Zal, Fontava
rito
arrependimento, dos
Recurdo-me, com qlardio
dirigia, bondoza, para que
on convites ue nos
caridnde criatã,
ta tarelas derecusávaznos,
[eo haleibiseamos
sem
que ICU Pal é du nossa
convitea esses encnstelados
irreverêncio
em
discrepância,
e risonha. Ninha genitora codo OparcêCnfatuada
asi
beu qua meu pobre espírito trazia consigo
nhaves da usira e, reconhecendo que lho serie
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ur

extremamente aificl colaborar na renovação íntima
de meu pel, homem jé feilo e dedo à infância
Dabltuado à docinação financeiro, concentrava, em
mim seus propósitos de elevação. Para isso, busco eslimularino ão gosto pelos estudos de medi
sina, alegando que, ão lado do sofrimento humano,
poderia eu encontrar es melhores oportunidades
ãmulio ao priximo, tormndome agradável a Diz,
ainda mesmo que não xu6 f6tte possível entesonrar
09 recursos da fé. Intlmemento eu cseamecie das
Srgradas esperanças de quam me era à criainra
mBig cara 00 espirito, contudo, sem poder reste.
êirlha
do cercomaisafetivo,
consagreime
à carreira
médico,muito
interessodo
em explorar
os mfermos rleos, cujos agravos do corpo, farisrutval.
tocute, me Faouliariau amplas vantagêns materiais
Entretanto, em vésperas da vitória esturianh es
moçe,mmdeapediurelativamente
minha mãe, física,
perndo,
“ae da experiência
vifimada por
acidente
de smgima. Nessa dor foi enorme, Keceki mp
plomo
de medicino,
qual ae meos estimulos
fóra ele detestada
Tecoedação,
e, não olstante
da br
dafe
patena,
não
cheguei
&
ingrescar
ne
prática
às profissão Gonquistada, Reoolhime à Mtimidade
doméstica,
me ausentava
tão sómente
para
às estações dede que
entretenimento
+ Pepento,
emtiin mais
me runea chafurdado na Sosinica, parquanto mevemganhei
o inventário
do inhaestranhas
mãe, oematitudem
vigilância
ão rigorosa
que as minhas
ches
greara a airpreandar meu próprio pol, egoista €
displicente, mês nuaca avareuto quanto eu. Cempreendi que à fortna herdada me atuava, para
Teu infortímio moral, a cavaleiro de qualquer m
cenaidade da vida fisica, por largas anca, deade que
nãome confiasse à dissipação... Ainda assim, quamdo vi meu genltar inelnado Às segundas núpeias,
quase nos sessenta de idade, fiz quanto pre, In.
diretamente, para dissuadi-lo, afastanto.o de ta)
intento. Ee, Todavia, tra tur homem reguluto nat
decisões e dempomnu Aida, uma jovemda minha
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idade,

mat
inhava
ir
Recebi 4quesotiva
sda
Coro
ceg
o
cint
a anos,
doméstico, e, toman

por aventureiro comes De
caça de fortuna fácil,do-ajurti
vingarme, Apessça
Carinhoses requisições do oamal
6 não
cisnensa?
)
tratamento pentil que pobre moga
ma dispe

saiba aeapre im Preterlo para Hoginiho À coco
vo matrimônio, no entanto, pas e a
exigir do esposo mais dliatados namsifiavs
Pe a
do social de que Aída não pretendia atear
toi assim quê, ao tércuino de alguas maresao
es
Eenitor era
do à procurar 6 socorro médic
Teeolhendo-se,briga
então,
n neceasário remous. acer.a
Denhava-ihe & decadência
orgânico, Tomado de vivas
apresraões. Não era 2 saúde
patrrna QUmé feria
imaginação, mês fim exteisa
reserva finapedies
de nessa cosa, Na hipótese do mitito
ento
do homem que me tepuxera à exiatêncin,faiedn
de
modo
algum me regign 2 partilhar a beraiça soe
Fenlher que, 105 ario
teus mãe.
olhos, indêbizamente acupas
va o eapaço de minha
O Asvistente fêc longa pausa, enquanto lho
fixávamen a aombl
anto malancónico.
De mim megro, atênito, diante do que me era
dndo ouvir, indagava, no Íntimo, ne ndo aquito ce
fato se passara... Wôra Silas realmente o homem
a quem so raporiava ou compunba oie aqueia biatória
parando,albara
dos perseg
uidore
“"Comi
nãor ameânimo
fot possív
el desfec
hars?qual
quer interrogação, Porquntto O rosto amigo, Como
quo desejo de castigar-se com a dolorosa confissão, Eprosse
pormenetar
guiu,a arquit
crizan
do: delituosoa, quam
Passes
pianos
to à melhor maneira de alijar Aida de quolquer
posaililidado da ingresso futuro ao uossoE pairim
ônom prodeente....a cabeça
tmelindeurquemeumepaiviaita
Ko, mem
, n
vam
Jeton” crimin
drópria marteososda madrasta compasetia como aolaMoo iniretanto, como Guprimia gem causar maior
Sbrimento wo enfermo que eu deocjava. conser-
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vo

v8$?,.. Não seria aconselhável deamoreliá-e,antos
de erlsão,oêudn
acodeolhos dele, para que não padeiesso
gulqu
da mibr, sondenada por mim
deáva
lia?
Trama
va
nosilêveloncio 6 na porsbra, quam
do &ocasião esperada
Cio EnCOntiD:,
Convidado à comparecer com GO& espos
mouro Te
vidade público, mou pai Chamo-me eaist
o para
due miado...ocompanhaste Aida, sepresencandolh
o à
antucid
Pela primeira ver, Recdi cota pra
zer...
Preteas.
ndia oonhe
rerhe
agora,nodeave
maisiro
por
do
doat
Tonca
toa
eopê
no crânio
trodo, durante acre dgape,
tomei conísito somDesc Araon
da Sitnhamea:
drasta e que & cortejarato,emprima
solteir
Armando
éra um Tapas pouco mis velho que eu.a. peran
iária
Eé taças
tanfarrão,
que
dividi
0
tempo
imulic
entie
a
ros
espum
antes
&
quem,
qoutr
,
irame
ses
nte
meus
ofovocipossiv
a connu
8... bétito
Tantos,quant
domin
minraafeti
o gremeel,ditad
ando nhão
imem
enosso
9 Elmo
de
mem
pa,
desde
então
O
Exmocit
do
campo doméstico, favarecentoslhe 5 mais ame
retorEnamo
intimidade
com à Àcriato
no à rado,
&aPiohavia
amouantes
E ra de quem
.
à ópera, bem conco passalos de variados matiaoo,
eram agora
4 ponto costumeiros de nosso pre”
Seca, nem queia Inteneslonali
ra qa fole
nente .eu ativa
Primo
o
braço
um
do
coeo
Alda
ndomaia
me
s
s
Perreben à môncira e, embora messtisse, por
de um uno, à galantéria do eompanheii acabon
por codorà conmtante ofensiva de... o,Fingi des.
Sonhe hta 2a telações má qne mi pudense em.
dueircer-l
meu pai do testemunho direta dos aconteci.
mentos... Inventava. Jogos e distrações para reter
o sedut em nosam casa... Capte É confiança.
ahaninta,or de modo a ucêda como idhe
geça lmpor
cima meu oriminnoo aréile, Certo neito, em Que,tanto
cau
telogo, apacentai completa nusência de nocso demo
plo familiar, nahendo os amantes degregados em
determinado: aposento
contíguo an mem, procurei
teu pti om sui dependência de enfermo e, mago.
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rando-mo vom
,
2brio
numa
s,
expes
ição:dnvái
esdoado, chameio
FidoeÊrtmcondo
ulo,odo
ente
ag
Zenatéo emaca tais
sllo,
cambaic
ante
a
quarto, cujo fecho; vu própr
enCrer ÃO
do... Easiou um empurrão ioGeisc
mais forta é monoa
nitor
;
desol
ado,
encon
irou
o
Hiagr
anto dte
que quO ide.
dava...
Armando, cínico, não obait
Pontamento, afastou-se, lêpido, clenta de quefrio
não
Poder
esper
ia
qualq
ur
golpe
uer
grave
de
um
pexa.
Eenário abatido... Minha madrasta, porém, profemdamenteespos
ferid
em ões
augaç
neu amor
Prtphes”o, proca
Gigrando
a cs
velho
o
Brumi
lhani
05 acua aposentos partienlares, auma ceolesão de
emar
Compreim
gura
letaendomaisn Ob
, most
terriv
elparoà que
nos6
devat
ara,
cari
nho
sm
enfermo, intimamente eniquiiado... Dida remaneo
arras
pesaAida
eva,none
equipenict
das Para
e sumi
taram
-soanto
Raro
Enqu
ocupa
o
deito,
.
por diis msbdicos do mossa Confiança, qua no idrda

longe nos conheciam 5 tragódis ocnlin, ufuguva

Sape
, 06 domor
emeumossa
o! Der
que dado
mairit
o Ségin
nome,cagaJá ane
em
guar
s
Aaónio ão poder
desfanerse
artar
te agdelftu
ia eguia
, peran
felma
axinh
nea,
em
a
Prosn
legois
dades
”
Os ci
mortaum... ente
aparc
asta
quandoieinnhi
nea
posioca
amiza
ivar
nossao ,madr
de.
am
Da
nolif
icara
m:
conft
e,
rangi
fulmi
dne,
nante
Dooâ
nto
motivadose
deceratodoent
Ducal tratar-eo do tm suicídio, que
e

meu pai com lamentações « sugestões indiretas para

a de
pela ingopreâvel neurasteni
via objcto. Meu genitor estava mais sombrio nos
apssntoscs funerais, contudo, em meus destraidores.

dece
sim... meer&me.
fortur
lebins
m perte
o, reguci
...pamaAgoe
d
nossa
caga
a
cia
pol
iulto
duro
alegria,dh porér
Latênica more
Denioo a
mou pat
mulheu r, Debal
meguo,ndaergue
a
se uraramr...ofereomr-ldo,he
para sãoauvgmais
risavuso
das. Podre
deam
os proc
oe eoSotações... Ao fim de dois mess,
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JEeopal, amb Dunca majs sorri, sutsou em dolorosa
agonio,dio naiágulias,
qual. etravés
de confidência entrecorindia
ma confesso
haver envenenado
Alda,adminis
trandolhe
violento
no calmania hybitunl. Jeso, no entanto —tóxico
esmeguraveme
Vencido —, "mpunha-lue também à morto, da vez
que Tão conseguia. perdoar 4 ai mono, Pussundo
à carregar contigo qm fue ds remereo constante
é intolerável... Pela primelon vez, inha consciêncis doem, fundo. O apego sos henr da carne arra.
sava-me
a vida...
querido
morria
nos
meus braços,
crendo Oquevelho
os meua
toluços
de are.
pendimento Fiesem pranto de amor, Deixando-ho
& cargo faligado mu leer fria, tornei à notascasa
aolarenga, sentindo-me o mess infoctunado dus semes... O ouro integral do mundo não me garêm
“tiioagora
consolo.desgraçado.
Arhava-meToda
sózinho,08
sosubo e... o maisleve
infinitament
e
tecantos é Derténeea de nossa habitação falava
me
de exime
« remorso.
. Mutiisa
vezcs, a sobra
hotuma
pareumeme
pascada
de fantasmas
Hotrt
plinates
a
cecarnecerto
de
minha
dor,
cru
Lucio
n
ds malta de iosensfveis demónios, q Tuvestizem
sonica mim, ha & ideia de esculur 4 sus incom.
fundivel
de ima
para suinbelma:
<a ho!
meu pai,
Alho?clamando
recua enquanto
É tempo—
Fico seredio, dimeonfiado.-, Em pavoroaa crio
moral, demendei a Europa, cem lenço viagem do
Tecratô, mas O encanto das grandas clindes da Ve.
lho Mindo não conseguiu sliviur-me as chagas iu
teriores. Em toda à parte, 4 reieição maio nobre
amargava-oe na boen e os mais belos espetáculos
artísticos deinavamme apento anciedarde Besolação. Regrestal ao Brasil mas não tive coragem
de istomur
6 inlimidade
com a denoesa
dência.
Amporado
pela afeição
veitoantiga
amigoresi-de
meu gordtor, noeiteius o acolhimento, por alguna
dias, até que minha asd orgânica me pormilito
pensar muma transformação radioal da existência.
Embalado pelo carinho Iariior daquele amigo, dei
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=Si Que
da
fugaJobgos
mental...meses passassem, tentando

imerm

atéque, numa note Moidino)

Para
na qual minhodor,Eostrálgia Pe trançfop
ara mim,
num azorrmgue
tomei de um frasco
do arsênico na adega dede meu
anfitrião,
ugar nm bicarbomto do aídio que ail acreditundo
deixara ha
Téspera, » o veneno exprltomame do corpo,
impoms
de-me doftimentos terríseis, . Qual acontaceis
minha modrusta, que desencermara em padecime E
tomatroxes, cu lambém passei pela morteem con.
dições análogas...
ns amigos que ma asilavem
no templo doméstico,E desconhecendo
o cquivoca de
me eu fôra vítima, admitiram,
qualquer some
dra de dúvida, que eu buscar nosem anicídio
são das panad morais que me castigavam aa extin.
alma
de «moço rico s entediado da vida», segundo
&
versão a que deram crrmo.
Silas relancaon o olher fristonho sobre nós,
como quem procurava o efeito da sia palcvrna,
& prossegulo
— Txso, porém, não bastou pars ressarcir mi.
nhas tremendas culpas... Dementado, depois do
sepnlero, atravesse! meses cruéis de terrur e dese
quilíbrio, entre 08 quadros vivos a se me exterior
zatem da mente algemado As orinçõns de sé própria,
até que fui encorrião por amigos de réu bai, UUê
He achava igualmente 2 caminho da sua Tecupezação, é, unindo-me a cle, pesseí à empenhar todam
às minhas energiasna preparação da fuiuro...
Transearrídos alguns instantes de pesado si
lêncio, concluiu:
— Como vêem, à fastinação pelo ouro fot o
motivo de minha perda. Tenho nacensidade de grarde esforço nobem e de fé vigorosa para nãa cair
outra vez, porquanto é Indispensável me consagro
à nova experiência entre 09 homens. .
Leonel e Clarindonão sa achavam mais mun.
pesendidos que em e Hilário, huituados a encon.
tear. em Silos, um admirável compunheiro, apa
rentemente sem aflição e sem problemas.
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Foi Leone quem rompeu à pausa, perguntando
do Assistente lano
cera, qual«é
subiu.
Gado pia força dasomude
próprias reminiscênfõrg
= Voltará, então, para q came cias:
atm to
Preso?
— Oh! quem me dera a ventura de xograsar
tão apresuadamente quanto pomívei!... — sunpi.
Zon p chefe de nossa expedição, algo ansioso.
—O
deveder está inslutâveimente Ilgado no indereos
e
dos credores... Asura,untes de tudo, & mprescin.
dvel venha à encontrar minha madrasta, no vasto
País de sombra em Me n06 GÓHAMNOS, Garu encetar
à dificil tarefa do minha Hberução moral.
— Como anctm? — perguntei, umocianado.
— Sin mou amigo O falon Solgo, abraçan
«ma —, men caro não aproveito gimplogmentedo-a
tazindo é Leonel, que procuram à Justiça pelas
próprias mãos, O que, mbitas vezes, Aponta eigmhfioa violência é erneldade, mos também Hilário
é a você que coludum presentemente a lei do ear.
mea,ou seja, da ação é reação... Asul aomoa impelíãos q rescrdar noramen o lição do Senhe
ajudas aca vomom inimigons,te pomns, mem que er
mesmo aurilia à mulher cm cujo cornção crtet uma
Emportente adversária de inha paz, não posso receber-lhe O anvíio fraterno, nem o qual não regem.
quioterei minho serenidade, Velimo da fraquega
de Alda para arrojt-la ao despenhadeiro da per.
turhação, fazendo-a mis frágil do que já cre em
si mesma... Agora, eu é meu pai, que lhe compl
cáxioa o carinho, noros naturslmente constrangidis a burvá-la, muerguê-Ia, ampacé-ia u cestituirdia
o cuulibrio relatiso na Tera, para que venhemos
a solver, pelo menos em parto, 4 nossa imenea
divida.
— Seu poi? referinmo a aeu pai? — inquiriu
Hilário, afoito.
— Sia, como não? — astrucou o Assistente
meu gal e cu, assistidos por minha mãe, hoje
nosa benfeitora nas Eaforas Mais Altas, egtamos
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“asociados zo mesmo empreendimeito— nossa próBela
regeneração moral, em busca do levantamento
de Aida
— sem o que rão conseguiremos dear,
tegrar o visco envenenado do Pemor
ãa gue ais
apris
iana
o
camp
menta
o
nas
l
Íuixa
infer
s
iorea da
vida terrestro. aeeim que nos cube récnc
lo, àbemefíeio deEº nós
megmes... Tão loga éontrá
Di
Ha Misericórdia nos permi
semelhante Felicidade
meu geritor, envolvido nota,amor
e na renúncia dó
minha mãe que, com ele, retornará
às lídes de
carne, vestirse-á de nova expremeão corpó
rea no
plano
das
form
física
as
o,
ambos
s
na
moci
,
terrena, reto o os laços humanos do cosamdade
emto, recolher-mmand
osão por filhos sbentoados... Alda
& eu sere irmãos nos telas consanguíneas. .
Consoante mos
nossas aspirações que 6 Céu protogerá,
à faco da Megnanimidadb Divino, serel novamente
médico no futaro, av preço de Imenso esforço, pára
consagrarme à beneficência, nela recuperando minha valiosas oportunidades pordidas. Minha ga.
drsets, que, por certo, viver
á enfrendo Qnplarável
intoxicação da alma, noa tenebrogos abismos, será
socorrida em momento oportmo e, não nbetante
o tempo longo de assistência que nos reclamará
néste plano, em necessário refazimento, sem di
zeuascer cm franzino corpo físico, jimto de nós,
dê
maneira sob
6 sonar 65 difice pelco que estar
adqui
rindo o dominio dasis trevas,cespelcoses queá
te marcarão a existência na carne, sob a forma
de estranhas enfermidades mentais... Serho-ei,
assim, não apenas o irmão do Jar, mas também o
enfermeiro e o amigo, à companheiso e a médico,
Pagando em sutrificio e hoa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtel.
A comnlosão do Assistente valia por todo um
compêndio vivo de experiências preciosas, es talvez
Dor isso mesmo, eutráramos todos era grave medi.
tação.
Hilário, contudo, como quem não desejava per-
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dez 0edera
fa do cixinamento, , disigiu.se
dirigiu-se no m nosso amigo,
ã
— Mt Caro, disgevocê estar
, em
Somanhã
o
com
o
genG,
degriare
spira
& madrasta... Como entander-lhs à alegação? por-r
Ventura, om n seu grau
de conhecimento, notre
algmms dificuldade para seberlbe
a ssoradia?
=—
Sim,sit..
.
—
confirmo
Assisten
u
o.
É te, tris= E na benfnitores eepicitusi
atoubmenta
Jhea guiam: à senda? não conhescra ãoquacles
deico dels, orientandolyes 08 movimentna noo paraobjativo & alcançar?
— Tnegávelmente — ponderou Silas, bondoso
— nossos insttutorco não padoam a ignorância
que me caracteriza no assunto. Enteotanto, qual
score entre cs homans, também aqui n professor
não pode chamar a 51 cg deveres do áluao, sob pena
de subtrair-lhe o mérito. da lição. Na Terra, por
inuito nos amem, nosóas mios não ara mbstituem.
no cárcere, quando devemos explar algum crissc,
* possua melhores auágos não podem avocar para
st, em nome da amizado, o diteito de sofrer a ml.
tilnção que à nossa imprudência nos tenhainfligida,
ão próprio corpo. Sem dúvida as bênçãos de amor
dns nossos dirigentes bão trazido à minhalma apreciáveis recursos... Conlerem-me luz inferior
para que cu sinta é reconheça minhas fraquezas
é malllam-me a renovação, à Him do qua em possa
demandar, com mais decisão e facilidade, a meta
que me proponho atingir... mas, em verdade, o
serviço do meu próprio resgate é pessoal é intransferíeel...
Lemnel é Clarindo ouviam-no, bqulabertos.
Falando de si mesmo, o Assistente, sem fe.
Hir-lhes o amor próprio, trabulham indirettmente,
Para quo se eniregensem ao renjuste. &, pele ex
pressão do olhe, via-ss que os dois verdigos ai.
bergavam agora, atmirável mudança intima.
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Hilário refletiu alguns instantes e voltou q
considerar:
— Mas toda esto
& estas do pretérito...dera deve estar vinculado
decerto — confitmou o Assistente —,
mas, —cm$lm,
nosaa atormentada região,
não há tempo
mental
para
qralque
prodígi
da
memóri
Achao
r
J0-n0S presos à Tecordação das causas a.
próximas
de normas angústias, dificultendo-se-mos à possibtlidade de penetrar o domínio dao cansas
reriotas
porquanto a posição de nosso espírito é a de um,
doente grave, necessitado de intervenção urgente,
a favar do reajuste. O inferno, q exprimivse nas
zonas inferiores da Terra, está replcto de slnas
que, iilavoradas e sofredoras, sc levantam, clamando pelo socorro da Providência Divina contra os
malês que geraram para ui mesmas,e » Providênein Divinalhes permite a ventura de trabalhar, com
oa dardos da culpa e do arrependimento a lhes
castigarem o coração, em benciício das suas viti
mas € dus irmãos, cujas faltas se afinem com os
delitos que cometeram, pera que se rearmonizem,
4o aprosindamenta quanto possivel, ecm o Influito
Amor e com Perfeita Justiça do Let... Pague
mos nossas
dividas, que respondem por sombras
espessas em nossas almas, c o espelho de noesa
mente, onds cativermos, refletirá e luz do Cém, à
pátrio da Divina Lembrança!
Compreendemos que Silas auziliava Clarindo
* Leonel, identificando-os como irmãos de luta &
aprendizado, no que, indiseutivelmente, ampliaria
os próprio
s méritos.
Muitas inguirições explodiam, em pensamento,
xo meu acanhado mundo Íntimo... Quem Ihs seria
a genitora?
& pai amigo? ondo viveria sus almegad
esperava despender, ainda, longo tempo na procura
da modrasia infel
Entretanto, à grandeza espiritusl do Assletemte não nos favoreceria qualquer pergunta indisereta.
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tos OBA tive coragem para consideram, respel=. Ob! mem Devo, quanto tempo gastamos para
refazer, às vecea, a inconsequência de tum simples
reínuto
— Você tem razão,
— comentou Silas,
gencroro —, lei é de André
nção » reação... À ação
do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto
tempoexigirá o serviço da reação, indispensável
ao restabelecimento da harmonia soberana davida,
aiebrada por nossas atitudes contrárica ao bem.
E, sorrindo:
— Por inmesmo, recomendava Jesus às ertaturas encarnados: — «reconcifia-te deprensa com

à tem ele...»
advernário,
enquanto
io encontras
4 carolahoa
com
Ef que
Espírito
algum penetrará
Cm
pas, doquereis
consciência,
e, bo noso
é mais dera
fácil
apagarsemias1as
é retificar
a, enquanto estagicmos no imeemo caminho
palailiado pre nesega vitimas ma Terra, 8 auto
ltprovideaciar a solução de nossos criminosos
enigmas, quando j8 nos achamos mergulhados nos
nevocirus infernais.
ponderação
era cabiicl
e justo.
Não nos foi possível,
porém,
reatar o entenAtmento.
Tecnel,cuja impasmibilidade reconheciamos, com
som grande surpresa para. nêo tinha, os olhos bnmedecicos.
lua Crsques as olhos para » Alto, agradecendo
a bênção da trauefermação que he esbocava e recoibeuco ex seus braços.
'Q desditoso irmão de Clarindo queria fetar
Percabemos que tanrionavo referir-se à morta
de Aleira, no lago, más o Asidatente prometendhe
que voltariamos un noita seguinte.
Lego nós, confifreo-nos ao retorno, mas nem
Hilário nem ot nos anfmámos 4 converter eom o
denoêado companheiro, gue entrara, melancólico,
am expressivo silência
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tos,
ionrporcamne,
de prato,
À nos penuena caravana
é,
atendanio
rec
ão do Sli
as áeis, de miloa entrelaçadas us
notães, cons
seguirem voltar com certa faclidade a cegurinça.
ag NdOS clguns mímitos, chegtmos a varto hopital de motimenada
(erresta.
Na portar, tua doaeidida
vigilantes
emplituato dir
gtuse eatinhosaimente q Silas, eum matdação
fiater.
ma, e o posso dirigente no-lo apresentou, alencioso:
— Este É o nos%0 companheiro
que
no momento se enecutra ensurregadoLudovino,
da
neccsaáia
vigiláme
a benefício de alguna enfermos ligados
à nossa asa pelos. víncijos da reencarnação.
Abratímo-pos. todos, fembmente.
Logo spés, à responsável por monsa equipo de
trabato
a palavra,
indagando:
=tomou
& rewsa
irá Landemiro”
Recolhomos
hoje noticias raves.
— Sis — concmdos o interpelndo —, tudo faz
noreaitar que a pobreciaha sofrerá perigos in
derrenção. “Envolta rm Fluidos ancetesiantes que
Ja são desfechados pelos perseguidores, duranta O

x
Entendimento

sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada
por extrema apatla. O cirurgião voltará dentro

de nisa hora o, na hipótese de ce recursos aplicar
dos não surárem efeito, providenciará uma cesa
Tina como remédio acoioeThável:..
Nogso amigo méatrou funda preseupação a vis.
caralho o semblante batitualments caio,e ajuntous

— Ema operação dessa espécie ararretar-lhe-f
grandes prejuizos para a futum. Corftnante 9 pro-

aramaorgenizado, em favar dela, cabedhe reneher
ainda mais três filhoa no templo do lar, de mudo
& utilizar-se do presente cotágio umano, com tan
tn eficiência quanto se torno possível

a

- Na noite imediata, em seguida a serviços cotineitos, Silas procuron-nos para a continuação da
tarefa encetada.
.
De regresso ao lar de Luís, alímentámos com
versação cormtm, sem quelquer alusão aca temas
da véspars, é,tomoquesintonizados cam nessem onda
mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receDeram-tos com discrição o carinho.
Afiguraram-se-nos, ambos, sobremaneira traDelhados pelo ideins Que o Assislento lhos afertara indiretemente ao espírito.
Em casa do situante, o quadro não se elteruxa.
Luis e co amigos cavaqueavam cordialmente,
comentando às pragas do campo é as docnças dos
animair, a carestia da vida » 06 negócios infortudemonstre»
xados... Entretanto, 08 dois irméosde semelhante
vam-se agora claramente dealigados
ll
painel do sombra.
irradianCumprimentaram-nos com 6 gentileza
te de quem se manha à vontade para acolher-ãos
:
e Sitaram Silas com deguaçdo Interesse.
Adivinhava-se que havism tomado a confissão
do Assistente pare. valivsua reslerões.com inequívoOliservando-lhes a metamoriase de nogsacxcog sinais de contentamento, o chefe
problema de
pedição nem de love se reportoudeaotrato
4 acamLufa e convidouos com lhaneza
psnhaz-nos.
Mostrando a renovação de que se achavam pos

am

O guarda fixou um gesto de reapéito e pon— Creio, então, que não há tempo a perder.
Silas tomou-nos à dianteira e conduaitnos a
5

derou

Eça
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entermaci: onde fato ae snhora 66 lmen.
Pequena
Bésuemaenfermaria,
Slmpética matronade
nevados cabelos, em cuja
termura
percemiamos à presença materna, reiave,
atento, acariciando-lhe às mãos inimicias
Anotando n expressão de pavor que os olhos
da doente exibiom em pranto, procncsi a palavea
Silas, qquanto & causa de tão agoniadougoniado pedeei padecidaNilo,
— Nossa irmã — coclarcecu, prestativo — será
novamente mãe, era uinutos brovea. Encontrada,
porém, algemado q provas difíceis. Demorot-se
em nossa, Mansão, antes da retornar
tempo,
ionito
ao corpo
denso de came, sempre vigiada por iaimigos que ela mesma criou em outro tempo, quam
do “e valeu da beleza fisico para açumpliciar-oe
com o crime. Bela mulher, aiou em decinses políticas que arrulnaram a estrada de muita gente.à
entre
Padeceu muitos anne nas treves infornçio,
came 6 5 sombra, até que mereceu agora a fel
de restaurarae,
cidade de renascer com a tarefairos
de erneldade
restaurando alguns dos companhe
com ela se Jevantarão para
que, na feição de filhos,regenerad
ores.
mais amplos servicos
Sllas, contudo, langon-me expréseivo nltar é
sentou”
e oatoriaremos o assunto mais Larde. Agora, é indispensável agir...
Clarindo e Leonel que €nosa
“Sob à atenção decenvocannos, 6 Hilário
,
surpresos
seguiam,
mim, pata o nocorro imediata.
em oraêssemos ambos
Deterainando permanec
doente,
da
cérebro
so
colada
cão, com a destra
s
Somiegon a tazer operações magnéticas excitante
.
o
uterino.
tolo
o
Bote
leve, irradiar
Substância leitos, qual neblina
todos oa
cobre
dose
espalhan
mãos,
das
va-ne-lh6
genital.
aparelho
dscaninhos doos alguns minutos de pesado expto“Decorrid
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Leonel. cuja

inteligência aguda não perdia on

mevs desajustes de médico fracassado e comentei

encarnados, nossos irmãos. Todavia, para que cu

nas regiões inferiores que me servem de domicílio,

algo espantado.
-— Sim, procurando ejudor espontâncamente

Ei
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Solene
obtásuio & dívida, enfermidade e aflição.
Que mãos

é amigosisoladamente
26 tmparemninguém
daqui,
porque
para que braços Amorogo me
», Smperigas movimen

geo

e, toeaae
O ensinamento

ero precioso, não apenas para
o
dois
perseguídores
mus fambém pare nósque o ragistavam, pergiscos

que reconhecíames, mais
uma vez, à Infinita Bondade do Supremo Sentor,
que, aindaposmesmo
mais tenehrosos
ângulos en.
da
sombra,
permitanostrebslhar
pelo juvensante
Erandecimento do bem, como abentoado preço da
monta felicidade.
Enquanto volitávamos
retorno,s Hilário,
antecipando-me
na curiosidade,de inclinou
eonver.
vaçãoExa
paraconhecida
o caso dede Landemtiro.
Silas, fssds muita tempo?
Assumira, ansím, compromimos
ghvos port
com a maternidade? Que papel representavam os
filhos junto dela? Oredores om devedores?
Slias sorriu complacente para a arguição «
zada e explicou:
reden— Incgivelmente, ereio que o processo
tema palpitante nos
tor de noem amiga scevequeporvocês
vin acumulando
Estudos de causa «& aféito
Entregon-se longa pausa: de consulta À me.
mória e prosseguiu: assim de relance, mergulhar
> “ção podemos, pretétito que lhe diz res
no
pormenorizadamente
memo cometera qualquer
Peito, nem posso ds mim
que Mansão
Egiserição, abswando da deconfiançs
meus encargos, Entreme outorgá, nodeexercício
espiritual, posso
edificação
Tanto, à tíbuloque nossa
Ledemiro, ná atoaas perus de débitos
adiantar-lhes
por ela cou
lidade, resultam demaispesados
Duma de
sérulos. Joona
de cinco Corte
há poucohierárquica
tesidea, aituação
de
cevada Nápoles, do 1414 naa 1480, possuis
dois
Falmha de

t

|

1

Srmsãos consanguineos que lhe apolavam todos om
plance loucos do vaidade «
io. Casou-se, 2108
Sentindona presença do manda um entraveao des.
dobramento dhg leviandades que lhe mereavam a
cnráter. genhicu construngundo-o a enfrentar o pu
=bal dos favorting, arrastandoo para a morte
Viva é dona de heno consideráveis, cresceu em
prestígio, por haver favorecido o casamento da
Tainha, então vifira de Guilherme, Duguo da Aus.
ária, com Jaime do Bouebom, Conde de lá Marche,
Degde aí, mais intimamente associada às aventuras
de eia coberano, comélon-sa à prazeraa e cizaipa.
perturon a conduta de reuitos hoquaise arruinon
«je,
mens nou
de bem
na construções domísticas,
dlevadas é dignse, de várias ruulheros do sem tem.
po. Menceprecou asgrades oportuníândes de edu
então e beneficência que Jhe foram concedidos pela
Bandude Celeste, aproveitando-se da nolireza precária para desveirur-so na irreflezão e no crime.
Fei asttm que, ao dezencarnar, no fustígio da opa
lência material, nos meados do século XV, desceu
& medonhas profandesas infernais, onde padecem
& assédio de fatores inirigos que lhe não pordonram vu delitos c deserções. Sofrau por maia de
dem anos conhecutivrs mas lrevas denãas, gunrdamdo a menie parada nas Musõea que lhe erum próprias, voltanda À carne por quatro vezer sucerivas,
da Plano Superior, em
vor interecesão de amigos
cruciantes problemas cepiatários, no dezurso dos
abraçando
mulher, cubora
na condição deexporimantom
quais, comprumisãos,
pavorasos veJOvOS
James é humilhações da parte de homens sem es
critpilos que lhe sufixlavam todos os sonhos,
— Mas — pergunto Dllário —, de cada vezà
esietências
que 3: retirava da carne, ums àsquatro
due alude, continuava ligada aombrasô
ÀComo não? — exlamou o Asbintento —
& de longo curmo, nim
“suando à queda no abismo
enGuém emerge de um salto. Ela naturalmente
Cava uela porta do beiço C ein pela porta do

AÇÃO m RBAÇAO
a
fSinalo,transportando
desajuates interiores
que não podia sanar decotaigo
momento puta outro
tou ro SP E Mittação ara asim Inolterável— apom.
corpo ticos
fomeucolega n— puca que cetomar
apuração
deste lado, sem easiernoestara Berta dt
> A mbaervação é comprecnslvel

pe

Silas, paciente 2º entretanto, nogo Hraã Moro

empéco
de aboepados companheiros, vatoi do paz
gamento parcelado das auas dividas, resprozima.

docade eradiros reencarnados, não obetánta mer.
mente jungida nos planos inferiores, dest

= êngão do oivido temporário, com 6 quelheE
posuvel angariar preciosa renovação de forças.

— Massempre conseguiu ressexeir, de alguma
sorte, om dibitas am quo de amaranhou?
— De alguma sorte, sim, porque padoceu tremendos golpes no orgulho que trai exiralizado
no coração... Contato, a par dino, contraiu novis
dívidas, do vez que, em certas oeusiões, não conRegula” superar a aversão instintiva, diante dos
adversários aos quais passou a dever trabalho €
uma
no Inforténio de afogarpassos,
obeiiência, chegando ensalava
09 primeiros
mal
criancinha”a que
ense em que servia
de modo ferir a senhora dedaarueldades
recebidas.
do ama, tentando vingar-se
hubiregressava
dosercarmação, de
Depuis” de ãocada
que prucedia,
tualmente zonas purgatoríats
com elguma vantagem no acerto das supS contas,
iripresciadívels
us não com valor acumulados,
todos
das nombras, porquedebitos,
à definitiva libertação
nossos
pagar
de
decisão
na
Ramos tardlos
.
até o integral sacrifício
sempre que
— Contudo — tornau Hilário
contava com
decerto
espiritual,
estera
à
regresavados benfeitores que Mo amparam
oa des
Tgusílio
mental,
nê trevaSilas
embora se demoroste
fins,Sexatamente
—
— confirmou Vocês não
feno.
abandono.
ao
condenado
guém eaté
intermé.
por
criatura
à
E que o Criador atendo
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& Deus.
Tudo
do das prégrias estnturas. inferno?
— acrescontet
— Ainda mesmo 0
Leonel, precenpado.
O Assistente sorriu é aclarom:
obra nossa, gerulna& Higor, é-lo,
O inferno,
—
mento nosso,
suas Inoginemo
ruuáim, À menetro
de uma construção indigos e calomiinco, no berre“o da vida, que é Criação da Deus. Tendo abrendo
de nossa ratio e conhecimento para gerar some
Divino, competenos &
Thaute monstro, no Espaço
no
obrigrao de destruilo para edificar o Paraiso
ento. Para iam, O
lugar que ele cenpa indêbitarnos
auxilia da mále
Toínito Amor do Pas Celome
tiblos modos, a fim de que? rostamne atender à
Pertetts Justice. Fntenaido
claro, em
O apontamento não podia “era mais
em olver qualtretanto, Fllário parecia intarensad
iriu novamente:
quer dúvida e, talves por laso,inqu
a saber quais
Contidiera poasível venhamos, antes
do haver
de Laudernira
seriam ns existências de
Ti?
iagressaão ma Corte Joena
tolhrante —, será
Sum elhetdou Silha,convém
nvm simples
Gácil oonhecênias, mas não nos
asunto sm 2)
esindo efetuar n tantame, deporque
ulenção e de tempo.
restamoria largus quotasa condição
referida para
as
Enata lhe pesquisempedentora
de agora, porquanto
defintrahe as lutas qualquess eminêncis.
social no
ossos cetágios em da Infinência cu das
fivanTsunão, deja na campo
portos
como
servem
ideia,
da
ou
cultura
de
as,
conduva digna ma ja
Síria de Jefarância da nosta
ades que o Senltor
digna, nonsufruto das possibilid
clarera nosso AvanTos empresta, designando comrisicuom
ento maior
Jo na direção da luz OU nosaoap
virtudes
pelas
trevs,
ds
efenos
nos
menor
Cu
Conquiatndas on peloa débitos deamunidos.
Silas era verda"A. conceituação luminosaentendime
nto.
meu
âriro jarro pola cm
ro insistiu:
“Ainda. assios, mew ascompanhei
É Não obstante suas valicgas anotnções

am
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JáFlores,
eependians
Será intorensantoE
Enbp

ng

into.
da stat teencarnnção, chegavaLoohebRio
afama
Dftider dos estágica por quepasiou nãsdiineisita
pos.
vagõesNosso
à que
sé
pofere
i
m
Ed
antigo cuclhreceu com a iior tolerância:

= otou Ro Mansão há ol) Toseroo ie inc:
ponto
oi aoMatão há sto ustro,aco
Semente trinta anos. Havia encerrado

à existência
Última,
no
Plano
carmal,
no
Inítio
deste
pbedlo à
atrevcisara longos padicimentos. no rafecas”
dé
baixo
nível.
Inpresoou
em
noso
instinto
sentando
tnrrível demência e, submetida a Hipnode provocar
da, revelou
oa futosraturaimente
que venho dado ficha.
EscrasqueIaos
tasca
que constaza
lhe
define a personalidade, no arculvo das obeervações
que
mok orientam.
Nossos
instrutores, pomba
julgaram
necessário
imais
omplo
recuoprestaram
Eeênic,
pelo
mençe
por
cnquunto,pura
lhe
am
Fito.
Sei,
no
entanto,
que
Leudemi,
conturbada
qual se achava, não disponha da forigs para ar
dotar”
a" eo,
memo aualques
porque foirecniniaçE
trazida À seencamação
esual
Job
69
auopieios
de
benfelitores
que
velam
por
nossa
drganização, ainda mentalmente
sintonieado
com
acolheu.
que
caminho
do
digmos
ménca”
Ss"lagos
sans aaligosc6cúmpii.
cemarguerhes
secuber clhoo
Deva "agora,
senti
para
taera!,
fqueda
na
Co
lone
abençoado
“48 Jus,
Sado, ma direção
dxito no presente,da
Do seu empera
Fo sitúrdêcioas materno.
recolher
fuciidadas que
dependerão
para a Iberoção definitiva das combras que
futuro,
Anda lho ofuscam
6naEspirito,
se conseguir
terá rm.
dopois,bem,
escola
úimas
cuco
odiar
fomato enorme prémio, diante da Tui” amurosa é
Tusta.6 problema de Laudentr, Soto em noso
no fera
contribuição
duvalia por preciosadecidicanos
catudar
o efeitos quequenos& nossa
eurinaidade quedao feparando
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rá-de, antinfoito, Sis voltou-se soma mais catinho
Fera Lemel é Clarindo, sondando-lhes 06 idenis.
Decerto, para conhecar-lhes naburalmente aa es
peranças, reportonse Ros Eróprica aupeint, quanto
âos trabalhos auódicos do fututo. Não pretendia
perder tempo, Guardava agora sede de aprender
& servir, pars, demandar o campo humano com ca
melhores volorca do espirito, que sé lhe expeimiciam na mente, quando encarnado, em forma de
tendencia e fncilidado nu chamado <eocanão inata.
Ga dois irmãos, sâbiamente tocados pela paIsvre do amigo que lhes ganhara 2 confiança, sentiam-se agora mais à vontade.
A confimão do Asuistmto e u exemplo de
bumildado que nos fernacara, espontânen, penetra
ra-lhes, fundo,
Clarindo, impulsivo € franco, fajou dos ideais
de que n6 Infiamara, anos antes. Pussuia. entrenhado amor 14 solo & projetara, quando jovem. &
organização de um reduto sgeicolo em que The fôase
possivel contegrar-ce a nobilitantes experiências.
Anelaria. ter vivido Jargo tempo na prepriadade familiar, criando um aetor do acção próprio. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o im de
revolta mas anteriores conversações, a eriminosa decisão do António Olmplo aniquilara-lhe us
somos. Vira-se esbulbudo doa oeua ideais,em tre-.
menda frustração que, depais do sepulero, ihe
mentava s cabeça... Não eoncegula disposicões
Sentiacse como
mentaia pora refazer a agperança...
alguém ane re ideno desespero em pessoa, comoagrilhoado
a pelouciFificasse irremedinvelmente
nho degradante...
E Clarinda mostrava agora inflexão de pranto
xa vor, revelando-se imensamente transformado
Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia
tor Silas, começou
cuuteloso, respeito, estimulado
& dizer de aus inclinação para à músico.
Quendo mianina ente Os homens, acreditava-se
Aulbado para a grte aublíme. Jovem,apaixonsra-s

Ed
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Pela
Bsstovem,
cuja cuja bioti toFobmento
dava
de cor.obraEmderazão
dios, ulbuscava
o titulo do bacharel para o qual ge preparava,
temibém 05 louros de pinmiaia, com O que5º mosexo
Siaatmmmeo ti.
o entanto, o exprimin-o carregando
inantreávol
axmngra,
o Bomicdio
8
tima tarvargolhe
à visão.
Albergavadexoquetoca
intimo tio
sbmenia o Ge que PostTegendo exiõoo
a CERão do pano DS
Leona! e longa pass é acentoou com agradível mpresa para nós:
— Entretanto, em toiios contactos pessoais
now
dllimas, física
Começoaeifada
a perceber
que,juventude
no tive
mos dins
a experiência
em Plena
Jo
eúrpo, indubltâvelmtente
débitos imo
que
Seafigicavam
provaçãoOlimpio,
assim poseniamos
thao irnão
rule, embora
ingrato, da
Antônio esposundo a. responsabilidade
dão exima
que carrega,
Eaipa
Rortival aesassisto Bom que nos preeipiton nas
do
ambas
Silas, emoio— acnesoentom
E rotamento
renova
grande
denuncia
argumento
veu
—
ação
são Eontudo, o Aseistente não pôde continuar, por-

l morgulhon » cabega nas mãos 6 clamou
quo Leonemas:
é lágri & Deus, porque só conhecemos a cita
rã
amos so
o já nos oenodn
virtuda do perdã&o,136quend
urar
dea resta
tarde O desej
nça
Vinga
o
quand
,
ações
aspir
s
aoada
do
O
daaD
malTl
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dio
incên
no
vida
a
n
esto
afor
ava a expic-e
lhe doompanh
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ntoe renio
nqua
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de
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rso,
nãó de dor
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tro
encon
de
ego,
gener
a,
de colbi
de
à marte
tava
se repor
! ão
osaquedaLeono
e Sier
balshaviam obem ado.que, sem dúvida, ste
* o irmão
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todavimo:, dem
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O orienta
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que us peit
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é hitsquefudiai
paso
dencis
nona porvir,
Eos
saiam,
lheambos
Des
com
Mansão, cu pita
dos tendo
interna
vota mnto deco
Ma asantê
Go
smo,
Sad
por
a ram
casaa,dirigid
.. Nar-seizr
do amfuturo.
a eueto
oDee
oncont
rabluca
e
lhaci
é vuvoa extimulos pora
sa mento
Interes
er ria
ração.
rocupo
& aecessi
axiga :entrou em silêncio,
mass
ue
mpado
preco
,
indagom
smádio

o

AÇãO E REAÇÃO

ct Qua+
use nem
e Us
— Quanto tempo

— Provivelmente um quarto de séeulr
— Porque pianto?

Leone

fá

— Procisarão
reconstituir
ideias, neno mente,
cam
do bem,
plasmando-as
de tmodo asindelével
dos novos
a fim de que se consagrem à efetivação

no serviço ativo, sjudando
Refugiar-ge-ão
planos.
e criando, ans, preriocas sementeiras
ama nutros

que lhes facilitarão as lutas na Terrm
simpatia, ape
de
pad
ripd

amo
fratermidude,
da puramorais,
alas valores
empimorcupliveis
e & Fecdue
lharão
dessa forma, aporleicoar-lhes-á as tendências
cão,
prestispondo-os à vitória de que necessitam nas proTações remitanras.
imátia Siilânio —
Olímpio? —muito
Antôniopermaecorá
“E deSuso,
tseoo tempo
pioque,
Da Mansão. aprovou o Asgiatante —, Antônio
de de brava retoneiliação com 08 ma
depois som dúvida, dentro de dofaa três
Olímpio:
renascerã,
doa
amos.
diferença?
tão grande
| Porguapodemos
silas,
— explicou
esuecer
No
a criminnsa.
comegon
ele quam
Je que 40estudo.
sereno col,
de codo grupo
Por isso,Iene
Hogao
o
fevorecido
companhelto
D
a Cotes será.a viagem prevista à esfera huneaato
o problema
marcas
que lhe
errantes
a Em
de anda
sombreado
ainda
eapírito
o
aaaé uraepondimonto, resgurgicá no berto
Fústia ea prejudioou, pela prática dausura,
a
ros:
muitomaior
horizonte mental& poa
eadquo,aroinsiinfivamente,
ea
DOgerh devolver nos icmãos aspoliados 3
to çãode, o dinheiro o as teias ane delas
Dra edo diuão, apetas disporá de facieine na
para a cultura é 0 aprimoramento:
dora
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E

de si mesmo, na idade madura do corpo, quando
houver ancarminhado os filho para o triunfo que
à eles compete alcançar.
— Entretanto — ponderou meu tulega —Clarindo e Leonel tardbém mataram.
— E decerto pagarão por into, contudol não
de
podemos negnrlhes atenuanteno lamentáve
o criroe, fejameniito... Antênio Olímpio planejou
materiais due
te, para acomodarae nos vantagens
ir.
e dg violência, c ostrauthe “adviriam ds crueldade
do óiio,
mao intelizes agiram no pesadelo
entt, Clador... Ineghvelm
matizados de pararcsa
e semorso + farão
vindo é Leonel padecemumamgristia
Momento oportuno, rias,
jus s doloroso Fasgate, do
arederas irmão que lhes retarainda assim, nãoevolmtívos
.
Ton us passos
— E Alera neesa história?
r bastante
TT abzira já conseguiu * entesoura
ansiliar... Por ese
amor para estender, perdear
Lei. do poder de ahwlar,
Tuúivo, dispiia, diante da
agora ia
aos combades, atécara,
tanta ga esposo como
como
ainda no
felizga, tunto ao filiotesLuis,
sua organização famiO tolos os descenden maisdeamor
puro no Espirito,
Mar, porque, euanto
perante Deus.
mais amplos reowrtca dao alma
'E, lançando expressiv olhar sobre nós, acemtum
aa Atas que amaro emmente, povernam à
Sentia.me sotistetto. Os apontamentos não poderiem sec mada cluros.
desculpas pela insisEilário, contudo, pedindo questão.
nova
tância, Jevanton ainda
Porque eutrera Aldira ailitiva desencarmação
xo lago?
u:
Silas, no entanto, considero
já conae moses amiga.filho
— Sorapreendendo-se
do
irressito,
quistou a felicidade do perdão
nos
não
smado,
ser
em
preocuBa
68
or que não

az
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convém mais profunda
imeraã
:
mao meato estudoEostidiao “O Pri, tor.
É sorrindo:
;
Já é
o
nós
de
dinnto
Alára,
—
gue, posatá Insgo faia de ctantros,ocotaçãoda
der ger tontox
que dizem em respeito devem
assuntos Bi
amo
dingiramos a Mansão é, recolhidos nba tes.
mos, nescâmon a digerir aa lições da hora em cor.
e vim.
ódio, uolsimento
amor eOlfmpio
peças deAntévio,
Aa procenso
no... do
eram Ra mena
ganga
de
dramas
pesa,
destacanão
necesal
dadenogeoa
de umor
« pardão
em nossas
vidas, àpara
que,
trancar
pudêsiems
puro,
sentimento
do
através
da sombea
puro
a luz.
Nests
Eravea
reriêxico, agnardimos ansiosamente & noite seguinte.
E, em chegando e hora abençonda de nostos
estudos, a Amistente entendewoe com a lemk AL
alta,
em reencontenage,
longa conversação
partotiar,hora,
solicitando
Abe ano
a
determinada
nogJhgo
desencarmação dela.eEmcum
am que otoreera »a dona
he
Tecomendon à viagera,conperadoras
da,
que
para chuinstruíndo-is
acimpanhassem
AYá nós Gendo
viefeoaervito.
amiga sômente”
Rossa
grupo emexcursão,
mada por msmo
entróvamos no
ersfaeira
Dibcia dacade
Clarindo a Leonel nom aguardaJor decomLuís,carinhoso
intereuss.hospital que visitáravam
ao postes magnéticos
recondusiu-nce
ditas
'no vêspera,o administrando
amos randensies
é, findas
recêm-nato transpor.
no filhinho
To
de nasitêncio,
atividades
a degeitas
um
tmbtal 7eem cujasimpático
vasto demiolo,
Saca,
os
fisionomia
de
ssencarasdo,
tomcat
Cebennos embvelmento
vem ampaPaulino, àquaengenharia
Irão dedicado
o moseo
ni.
ma
filho,
do
obras
aa
ranão
tarcfes.
mostar
de
orfêntador
o
ado e icon
2 Fasiido devsnse sessao ao interior familias,
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sibiando-Do8 Ent» espaçoso gabinete com que um
Rome
tnoduro Justa
dobrusado
retro um come
livro
O
gmerono
anfitrião
nojo
apresenton
sido
encarnado,
assis.so
“ia como filho
invarifvel
desvio.enjaE, intão
porque térmica
indugaso
diseter
de nossa
encuraão
em lcios,
Mque poderia
servir.
“mom,
Silaa
vogoulhe
oa
bons
sento
ao É
ho,
para,
que
nos
fase
propiciado,
sb,
o
prasee
deDostíte,
algunaviguma
Mesentas
de aobsics, roilitandode,
se
púgioaespecial
do
Bectimom.
Cora Birprea,
Vince seioalgoamigo
abeirar-e
doE,
aagonteico,
Degeedundo-lho
ato
ouvidos.
Jolie
de ntsinalar-pos
& presen.
qual ne estivesse
contirameido
por
m
meo
à
SUtuisieo.
oelocca
Salheiro
Moterompm
a
leitura,
diiginare
rol
cogunltou
Dequcna
dseobora,de
à Pastoral
do Brando
compositor
à quequeu0srateou
refe.
Th breves momentos, o rerinto porcuvase
age it (E dose e lg, amonindo à
Sias, com alma e coração,
ouvia oononco
Gi êm-a
ia eetroturade
toda.
ndmicável,
sintonia.
Sica ôn Natureaa ibliiado
4 Nesdo campesaunilo pars
Clncindo,
Oom
becqus.
presença
»
mintalmente
dentianios
res,
camonêo dobrevoando mm Eopúcearas
do
NOpibio
Fato coitado
6 demisar
Bobreobedecesra
litasos sobxos,
narrae,
immginária
Sha se à paisagem
trenstormanae,
dimo-lode que
Seo estadasq ideia.
azul,
eês, danttado arepente.
os pardiceniaa,
Sasdonco
detpo-séao
pesadas pura depois retornar
memeo truvôsa,
defalucaa
Cobra
Sarem Hocido, entro cânticos q Ereoes. . E com
Sadro
registávamos
divina,
pelaem arte
Toei, anainonado
soberana,
majiotado
mia
epi da mea,
Edersinando-mos
emoções.
do imaisvaliamsoblimes
para, nôa coro aten.
mute
cundaAquelss
oração da magrárica
: alafonta como que nos
o Taseça

ta
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slevavam a círvulos harmumiosos

&todow frisiamon Igrimas Umadoeaad
encantad
acordes em movimen
guardavaram
to guardav
E oramento
iavr , reiracad
a faculdaddeeoras
dede invar-os
, os ce2fseuida

nasFORA5 notas derrdeiras, desplimo-os,
“Nogaos Dénssumentos vibravam em sintonia mais
para,
é 08 NO6908 corações Papeciam maia frnternos
“Por Bolisitação de Leonel, que parecia atender
instintivamente À angentão de ias, demandiamon
velha progrtedade dos Olligico
o TogoO mu
plenilúnio coroava o campo de prateadas
fulgurações.
SOSdo ata.
Tomando + iniciative, o irmão de Clarindo pus
nau, então à volatanaoa quemta já sobiaos Pie.
fenâoas
Prata,
no riitrirã
da cunbadoein”, copioso
sobre quem
alirara
ds farpase R damorte
mom
iaTortremamente aurpreondidos, Ellánie eu anotivas a pasiente atshção de Alas em Me ouvindo
a confissão, qual se o assunto lhe fóra abeoluta
Posidade. de mais de uma bora, em que nosso
Depois doiiedor so mantivera com a palavra,
compati
itio
a4 mais
am particula
r,ãoehamovn
Con
an sao
ratm
Hiláriodoos eexprmgir
à
eciaran
e
neceraii
ado
tinha
amigo.
Dobre combo
nos
que, deintimo,
puts dores oé drama
asconhecés
ERAS
ho
Se
lhe
semas
embora
parte,
reco.de
à confissão à6 rim
osrosar
he
era
parte
carga
partilza
ndo-he
dfmalme o io allvinssem au chagoo do
DãoDo
rrnto,
a
:
Penstmie
nto.a, 00 envolveu A ambos os irmãos
Do
n reinuma interessante palestra, propondo-lhes
iepar
adora
foto
.
fo
tea
naoo in Eotomar, porvantura, o camíuho
corro due não. abriparea trabalho novo,

/
í
|

um

Puscando o rngnelmento no mesma família de que
provinham? mão seria maia agradável « mois tátil
Conquistar a Teconelitação e, coma fesn, Teentrár na
mrchando com elas,
antigas20aapirações,
das flsico,
potseplano
do
ancontra de precioso degraus
gmrA à Vida Superior?
Leonel é Clarindo, portm, quase que de mudo
simultâneo, iumentarara-so quanto no problema de
Almra. . fm verdade, no decesparo da próprio
osusa, haviam aceitado us sugestões da loucura,
gastaram anos a fo entendendo a crueldade nas
trevas: entretanto. uada lhes doia tanto como a
viclência praticada comtra à espoya de Antônio
deica,
Ompio que, harrorizada ante à perseguição
aeNavio, arrojado naquelas Águas de terefvate re
Mas... é ge Alzira lhes trouxesse em pessoa
o atraço de entendimento e de aumíito?
E tomo sorrissem de esperauça, O turhilbão
das próprias Hgrimas, o Assistente afastou-se por
olguhs Goinutos e soltou, trazendo em gua,cintilante
compar
nhia a gancrosa irmã que, envergando
cfertar-Jhea
à
Tunpageim, lhes estendeu as mãos,
à cola msternal, resplendente de amor.
Leonel e Clarindo, qual se fssem feridos de
morte, caíram senulioxos, esmagados de medo e
júbilo
“Alzira, no entanto, afagou-lhas as cabeção sub
missas e falou tm tom comovente
— Filhos de minhalma, rendamos gracas &
Deus por esta bora de bênção.
E porque Lgonel tentasse debalde perir-ha per.
dão, ensaiando monoasilabos cortados pelos soluços,
a genitoro do Luis suplicon, humilde:
— Sou eu quem deve ajuelhar-se, implorandoceposu
lhes curidoso tndulto!... O crime de men
Vocês foram espolindos
É também meu crime... quando
a mocidade terresdes maia helos sonhos,
desregrada amtra começava a sorrir-ihea. 08Nosso.
uição, contudo, furton-hca Terursos e as poss

Eu
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Flidndes,Joclunive existência... Perdosom-noo

o
na recuperação de musa caso,oesto,

alo Olimpio e eu estaremos novamente no piano
fisico 6, com o apoio da Misericórdia Divina, res

tituiremos vocês o affio que não nes pertenve...

Permitam, meu $ilhos, possa honcar-se minho alma

irão no mum
sem o prinlégio de seres »amorosaesperança
> Para. restaurar-lhea

PNcima» eta tg
dar
ceder-me-á oSenhor a bênção de sgasalhá-ios em

mex meio, criando-aa com o hálito de mens
ias,
. Parabeija
S com o vrvalho de minhas tégrimas.
olvido de nossos pesares
Porém, é necessário que o devemos
outros.
Rasca, puro, do artor que c DeusuLsnosaodauprirá
de
Eequeçamos ressentimentos
solver nossos déTECUISOS para que venbamos
queridos... Sabe Jemm
Vitos,., Hrgamne, filhos
s. de entontro no meu Peito
que déssjo conchegá-lo
bras
guardá-ios nos mens
O pranAdira, porém, não conseguiu continuar.
que
como
face,
e
perniarlho
&
to nopioso! na garganta, anfixisudo-lho à vor.se Pe
Tepresova
do amor,
“Ainda assim, vimos a gloriosa vitória Alia,
da
torax
Do
.
naqueles Brormentoss rápidos.
suoesnivas ondas
ehispas flumejante emergisra em a Ideia de que &
dando-nos
iao esplendor,
etadea
do com
ve havia transforma
fatima Amparados
de
Clarinda
els,
por
o de tmenaa luz. co, à maneira de duas cela.
dontnel levantarammatema, e entaçaram-na
cas atraídas pela ternura
soluços.
s
comovedore
fm
os, reconheciNossa companheira, aeariciandoe reter
passasse
so
corn
do regaço,
de, aeslseuiva
do coração.orientador de nos.
densigo dois tesouros
do
6 mudo sinalcomo
oadendoaisiiâmols
am fazia predio,
,
voE escurnão,
transportando cogrande
dois de algum tempo,
dávamos entrade no
o Gs tos amigos,
instituto.
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adequado,
internád em depertamenentoto adequado,
Após lrcádos
oiP
—— Cragau a Deus, noena tatefo está compuida.
er mova
ta
pa
Arm,
na Terra, para o srviço gal
ferirão
qua
tsfalha
alegria
6 averafo,
atstoEnara
ado em due no miscaram em
da ródenção.
é diceuldade,o, perguntas
é dor, luta
nasEm tuêu entendiment rev que divessas
Jd eus
cm,eat,egh
es Derecnages
para:veins
el, pas
Y mosdial
metous hiatôrio,o
próprias
do
bei
invés de indagar,
Foi entãom806que,dodoAmisteute,
dividas,
Sondição.e
as o fostritas 2h
respéitoso,tncnheião
fel dprênca
peneção,us
do
agrado
prove em silêncio,a
àão.
Yesolhi-me
A velisãa

sas
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O templo 6 o parlatório

Terminado a fase culminante do caxo António
Olimpio e interessados na continuidade do nossos
estudos, Hilário e eu procuráimos o Instrutor Druso,
«ue aconselhou solicitamente, após ouvir-nos:
que a Mansão em si já lhes
Compreendo
terá —fornecido
slementos básicos & graves conclisões em torno da lei de causa e efeito... Aqui, na
maioria dos problemas, quase sempre encontramos
Junta de nós, é posos frutos coneretos da ação.colheita
do soirimento
sível verificar, de perto, 8 + dolorosas.
em todas aa suas fases difíceis
E, sorrindo, acentuou:pormaneco mperiolada de
> À região infernal
o ai
à covinica suportodefronta
contas maduras. Aqui,
o crime
nhavra de atrozes padeeimentos,
engústia o remoreo tar.
Gom indas as espócies deresponsável
é surpreendiês
Gio, é a delinquéncia
porque
lhe gravam as amarguras,
Pelas trevas qua dos
culpados pela plsaLo voletividades lavradoresnão
dispõem de cora
tação de tantas sspinheiros
da semenenvencnado
fruto
o
gem para recolher
Desorientados » dementes,a
Eira à quo se nfeicoam.
que geraria
hbievamse contra asdafingelações
desespero...
da
e
rebelião
emo nos profundezas
em derredor da nossa
Segundo é fácil deé observar,
tudo, em quase todas
Deere reajuste é socorro,
e conflito uniformes,
sombra
a Ceunstâncias, campo incendiado
por cristuras
doam como vasto
o j0g0
compultêriâmente
toerarem
a
Rebrevidentes,

sm

*.o fumofteo com que que lesar à gleba a dos prépeica
Ag,
Drúsa exlot.o6, caminhou na direção de larga
janela
32 abria
nevoeirosexteriores,
ilrcr, que
compadeei
ãe, Àpara
tieoe. pelagem
que seguida,
os nos
toa
olhos
consegui
dessortin
e,
em
am
ar
voltou Pára perto de no, asseverando:
= Ainda asim, será. bem peolonguem o trabalho em que se empenhais, anotando os princípios
de compenon
mala arplos getoren, Nengo
sin em
Jentido,
censdira
mos de quara importância: an een
lcações em andamento va esfera carnal, como fa.
tores detecmianatos de céu ou de inferno na pes
so que 04 hrocuram, rasão por que. AGauHamos
Ama dei o melhor aproveitamento nas alividades
ane venham
a empreend
na soranãode distant
relações
er, ecimima
entro
nosss
cama
é
o
horsem
Precisamos reconhocer que lodos eriumos o daatiTodos om dinp, &,aqu, o exame
o
+ mondo Ingtimto maisé 16mais
Dos ragaroso,
figura riaporquant
emtaçãoo
do elegude em que a culpa se movimenta tomJemtitão.
Entre csnosEleitos
encarnado
mais
s,o doporéos,Lei, atra»
dâeilmenteco
revela
o
mocanian
vêrda qual vive à altia nas euse Próprias edit.
cações.
No e,vasoflareato
da carne
& planta4domorto
cojstênci
de desenvolv
e frutifica.
fista
lógica reslica 4 grande ceifa. Bm noç0 mundo,
temos, desse modo, à geleção metiral dos frutos
OR Tatoa que se mostrura aprimorados são condusídos à lavoura da Luz Divine, noe planos celentiaia,
para mais ampla ascenséo no gessda futuro: to.
davi, 4 massa comogadora dos que chegam deteCisrados ou imperfeitos estaciona. nor celalron da
Sombra
inferiores
«camas,XP
à emoradasde regifas
move plantio
nas em
leirasquedonósmimo.
que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo
plasmuou, ubkCom aa Imagens que em sê mesma da
€ da
o, ldeia
Zando us eesursos do sentimentirradiand
o as forças.
âeão que a vida lhe capresta,

so
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y

gue acumulos no espaço
tempo
Ritstires.
Cremos, pols, seja opertimae anocboorn
es.
ênioterrest
Théo
ne
que
PAS
almas
qu
entre
to,
exriquaça à experiência
em tom paterao, coaxotaçemento
ões, ditas
movisAiela
m-mes inters
.
pronunclava-ma com afabiliâade e tri
taxa,Drnso
não obutan
te soreisse
encantado cam a cus personal:
sempre
Coino
Seo, dlfiiimento Ebmedá
veno conjuntolena.
aatando-lhe ax manifestaçõe
s, ixau
que Mundopergua:
pançaHilário
ton, Irrequicto, valendo-se da
— Quenos mugéro, porém, à fim da que alem.
damos aos estudos 8 que se Teporta?
O loxtro respondeu, de pronto:
sempre renovado material de con— Posauftor
de memo
zulta no temploticaé no parlatáno exterio
domieião, usiatmente Hrequentados porresIrrtâos do
da halitadesliga
físico, provis
pleno
ôrinme
dos bem
nte
como
sono,
do
influên
por
corpór
São
ea
cia
aguei
que
desenc
compan
féloa”
am
armade
heiros
s
em tomo do Mansho, à caga ds reconforto. Muitos
deles vatão ligados fo nosso santuário pelos fios
da, reencarnação, enquanto multos ontros chegara
ate
ai de ações
44 nfs em Busca doqueSocorro
. Dispom
coleta
m asorreclam
dentes numerosos lhesparo
com é.
anmosração
om peoble
mes de parorientcoope
registam0 nnsso,
éfuene
caforgo
.
a
se incorpo
rem,
que 05 amigosequipe
Enteressant, aúdim,
s de serviço,
dins, às nossas
durante alguns
conceca é relacionando. apontamentos
Solato
rando
j
diversos.
Tosa poderíamos sostar com aajuta dasi
los? indagou meu colega, referindo-as ao com
Pashétxo cuja presença par. hós significava alegria
E coragem
de maneic; a exprescontem
plowno
s
oinstrutor
: que
ou, surpreendenddesonos
informações
aso "O Objetivoserio.
possível pemiti
coigem er eário, não nos
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que o Ansistenta mencionado lhos tutelasoe a re
dolta de ensinamentos.
tstalho em andemento poSahemor,
destina é contudo,
invbruçiesqueparao
& esfera dns companheiras reencamados o geme
lbante tarefa nos obriga 4 considerar-has a patlsão. Realmente, não lhes convém qualquer perda
de oportunidade cu de tempo,
E embora
atualmente enormes Ro recponiubilidades de sejam
Silas
Bossa case, não vajo como privá-los do caspa
mhelto que, mem dúvida, é aqui o depositário ne.
dinto de nossa melhor tonfiangn.
Logo apés, enquanto mergulhávarmos em silênsiosas considerações, aerea do seguro servico de
inteligência com queo grande benfeltor nos seguia
a meia, Silos foi charaado à nose prasença,
resehendo recomendações mp sentido de peestar-nos
à
assislância prensa,
Instrutor e Assistente, em conversação intima
e rápida, permutaram impressões, cuja signfricação
totel não nos foi possível percebér.
Terminado o entendimento, Bilas marcou o horávin exato em que nos estia efetuas q rconcontra
6. com Ísao, 2 nossa antrevinta com o governador
da Mansão fora priticamento encerrada.
No momento previsto, o Aselstente vcio prosarar-nos, solicito. Tamos visitar o Templo da
Atrovessámos longas filas de eurredores, até
que, stravés de estreito postigo, tivemos aresco a
vasto recinto iluminado.
Assemelhava-sa n amblanta ao da grande ca
pela” das que comheesmos mo mundo. Na centra,
Spoiando-se no fundo, de face voltada para o exterior, umacruz de matéria prateado-ratiante, sobre
mesa alva simples, ara 9 único aímbolo religiao
assistente, Mas de iodas na paredea Jnincaio
a se eoractesizarem por brancura do nove, emer.
glam pequenas reentsâncias Insoulpidas em forma
de nichos.
A luz deminante casava-es de encantadora ma-

El
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neira com a melodia cariciom
t
nO Iakgo cocpo da nave a a resacar docemen
nd
dogQUE,ÃOseis pendusiaa x mágica vet
meditaeção? terna e que nos inelinava Deverdnei AS
Entidades diversas postavam-se em prece jumto aos nichos
desocupados que se
quase uniformes, por tais de duas endleir
centeneavam,
o qm
Diedoso conjunto.
Não sei que estranho emotividade me tomou
& alma toda.
CA té simples da infância ceconquistara-me o
intimo... Lembrei minha mãe, colocando a oração
primeir em meua lábios c, como se as vibraçõe
dnquelaa bora Sôssem abençoada chyvs a lavormes
todos os escaninhon do espirito, elvidei por instantes minhas velhos, experiências da vida para 30
mMênte pensar no Supremo Senhor, mosto Deus é
nossaPai
Ligriidda quentes rorejaram-ms a fare.bondoso
nte
Guik algo perguntar ao Assiste
to com o saztué

ro contac
contudo, nequele primei
tio extarua da Mansão, nado conseguifazer senão

mesmo,
umente. EB, porsãoissoverhali
Dra e chorar ecopios
sto.
expres desordena:
controlar a escupo
Embora pudess
sse
nãn
me
a
palavr
à
pera que da boca, contemplava 6 luminosa érus, em
Aâmente
eiro
Recordei a Mensag
e comovido...sacrifí
tro respeitosoa utiliza
traçar
porn
cio
em
ro
que
Divina da vitoriosa reagurreição, é repetiasos
no
O amiçho
o dalme: Nono que estás nos Céus, santificad
do Bai nome.
seja o Ten & nós o Teu reino. —
e venha a Tua vontade, asaim na Terra como
Beja feita
dá-nos hoje.perdoade cada dia, assim
so mosto
como
dívidas
s aa nos
Pebdonossos
ap
res
devedo
408
mos
a exes air em tentação é livea-nos
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de mal, porque são Teus o seino, o poder é a glóFiPora sempre, dum
Beja 2
quo
dis
me
as seno.x
ebáte
ze% movimentts intetioces, sooioanhav
porte, etarinar
prece dertnical,
dime-mo
afeto:
?
verdade,
André,
conseguem penedra este alobiente ser só rarem
coruigrei
HequeGrição.
o
olhar
sobre
Eilâmo,
hgualmenteE relanceande
eniugava
lbigrimas
eepomtáne
boo
à1
cluilo no carinho das chservoções que exterio
Za, continuam
—— Este pequino cumpo de persmento entá
aublimaado pele cormpunção e pela dor do tilhares
Ineontávreio legides de “clmns edificadas no aofi:
mento e na Tá por ami hão pasgado, em pranco
de ermependimento cu de esperança,“de gratidão
Da
de anicialia,
Nosso templo, fabelcaa
intérno, dequalcujosse
Rervitos
vocês JH. participaram
fé o vivo coração de mess êxau, enquanto que
este santuário exterior é a simbolo das mesas mana
em prece
Apentando as eriaturas que orwvam em ado
cio, aute 06 uitates despovoados, ouoil perguntar
o” irmão pretimoro:
o Qu india no seio a mtgem da err
à estes
nicho vazios?
O Ascistente
esclareseu, sem demora: qua
a, todas co visitantes
sacorda
cru
"8
o Hapirito de Moneo Senhor
JesusCcista aqui se
não obstante estejamos nos abs.
presente,
Cncontra
nos
na nichos
dio oportunidad
R tuaInfernal,
indo de Ediriam
nos váios
Céus, segundo
A £é quee
sbraçam. Até que e alma ottenha x Esbedoria
nfimico É indipoemmável caminhe malongo estenda
dor simbolos de alfatotimção e onltuca qu a dE
xigem no senda de elevação infeleiusl, , BIÉ que
atmjo o infinito Amor, éé danecessário,
peimilhe
aa
mi
nos
fé refigiosa,
Jongas rotas da caridade
coempreensão que The assetio
os daSuperior,
Riva odepartament
deesco à Vida
Os Poderes DIM-
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amoforate
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e
aa
i
min
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eto
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ênos
edac
Cdl
angu cin,
ção
aten
a,
niriv
Conso
e
u
a
sedi
it
jep
mol
ra.
ponde
o
ba, aí aoê ira OOgo pai
Eringoo
o
pued
o
ro
ene
ae,
quamose e ad
O, fon
asa lindo
poe do
dn,
sao Po
fe
de
a
ric
.
ea
:
E
do frame,itcndes
Semerads
Bio
ma.
iii
fan
io,
m
do
!
nos trevas

nos, que nos regem, determinam

flexa, diante de nicho próximo, e falou:

Lopes (5), repre
Formoua escultura de Teixeira

veneranda irmã
E 28 frases imarticuladas da
a Senhora da Piese cão Santíssima, Divin

“4

te escuto pr
s,ttuno
traarLope
“Te
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)
8
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esp
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do
a
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Por amor de teu filho sacrificado 1a crus, aju
BpEe o capitto sofredor para que tu posta aj
sei que sia
às posses mat
sitio,Beta
Não
vaga
cm
nbengdeco
eee
e
Ein verdade, Senhora, ão eles horicidas in
fortunados que 2 jurtica scene Hã sonheceu —
or Isto mesmo, padecem com tais intensidade o
fita das própriastonalânianalenin oip.
fes
petição, Sit tocon-nos,
Jeve,
caé explica
umsos:
convidaido-hos
ao eusntmentodevido
E umo pobre mãe desencarnodo que r«
pelos os
tai ca inner Envaca
Eroteção de nossa Mão Sanfineima, aob * representação de Senhora da Piedade, segundo à fé que O
deu coração pnde, or enquanto, albergar, to dim
Vito das recordações beacidas do mun.
Co Tasa quer dizer que à imagém do nosso
visão
'G apontamento de Hilário, porém, fisou mo ar,
porque “Silas compleino, presta:
À Euma criação dela métm,reflexo dos pampró
pensamentos cem que toec a rogative,
prios
damentos cases que se njustam à matéria sonsível
do highe, plasmando a imegem colorida e vibrante
que lhe Corresponde aca desejos
E respondendo antomâdicomente às indagações
que o problema nos sugeria, coatiaueu:
— emo, contudo, não significa que a preco
munno. Potições
exteja aendo respondido por ela Planos
superioren
à esta eleva-se A
semelhantes
a aí são uculvidas pelos
emissácios da, Virgssa de
do serem extuninadas é atendidas,
Nusaret, ào fim
esntorme
urilério do verdadeira sabedoria.
Eupraiando o olhar pelos cirotssantes, pensseguiu esclarecendo:
“Encontrarm-se aqui devatos de vários grauem diversos euttos de *6.
des Heróis do Crlstlenismo,
E olhando em tordo, com & 89a Ampla erpe-

E”
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Tibneiaepontou outra senhora em oração, asecs-

.— AU temos nobre matrona exorando à pros
teção de Teresinho de Lisieue (0), à doce moaje
do Carmelo, desencarando na Prança.
— E 4 mensagem Geia alcança O coração da
Sameaa freira? — indagom Hilário com o otinmitno
de sempre.
— Como não? — respondem o interlocutor. —
Depois da morte do corpo; ax erihturas efetivamente
“antificadas encontram as mais silas quotas de
nerviço, na expansão de luz ou da caridade, do conhecimento gu da virtude, do que se fizeram a
fonte viva de inspiração, quendo no aprendizado
humeno. O céu heatífioo « estanque misto apenas
na mento oclosa daqueles que pretendem progresso
sem trabalho e gaz sem esforço. Tudo 5 cação,
Delezo, aprimoramento, alegria é Jos incessantea na
divina e intinita
otra de Deus, expressange,
o infinito
através. daqueles que se cleeam para
Terra
que deixe nao nutrir
Amor. Assira pois, o coração
o elmegação pasae dos exemuma sementeira de a1élatoura
das ideias
do planoespiritual,
de luta evolutiva, levou
Ploa que legou ans irmãos
lis continuar
expande naqueles quo
Po es que 86sogrado,
nselm, em Irabã5 ministério para oerencenda,
flosetor delheação
bem, onoEenhor
Mo é influência,
cont
que
sontificunto
é
minativa
assinslaya o esclare
Meu companheiro, quequanto
eu mesmo, obtamatenção
tanto
com
mento
ado sento exo
de « alma ojulg
na hipótese
no sPlan
gent
ent
remlho sejam dirie gida
te
si
a
E
3a
(oo
atimque
es
prec
os
e?
be verdad tivos visadoe, ainda mesmo quando
O
dem 65 obje

c
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Suposto
pormameça em dare os experiências nas
regitea santo
das sombras?
— Sim,
anlaram deo Ansgtento
orações
podem Bilírio
não encontrar,
Imediato, u—;Eipf-as
à quê e dailino,
mas
aleançammAbe
5 égrapo
doElio
ecmpanheiros
4
que
deveria
astslarue
que,
amoresamente, o mubrtituem na Stro assisieaoi!
do
boom,todoom amor
nocio nado Criação”
Senhor,visto
queé ag,na feno.
residade,
Extria:
Imaginemos,
parataaporhriamênio
exeroplicar, que emrelerida
não eeivpsto,
condiçõesmonde
Prestar
aneliao.. Sona. J000
ocantesenoe,
às grandes
Amas, nerietadãs
dintplioa
da Inafncio.
em
faser
do
encarregariam
de
distinguiu,
se
tânio
que
or eta o trabalho nesêegêrio é de, atá que por
dera
iar ae cx emo o úpovintado que ne
compelTodavia
— ponderoucongregações
mau colega roligicana
—-, será
dendaorerpurmadece
sms p eatívitadus
vivo
uh ajuntous
Esferas Mais Alia?
O assistam
nora
ão oo sculido
estreito
do aostariamo
terrestre.
Quanto
tmalg
se
eleva
sos
cimos
da
vide
Doar
te degpeque &a Hlma
das conventões
Numaras.
aprendendo
Providência
É
luz
é
amor
paraar
Rocaas
criaboras.
Enlretanto,
até
que
à
alma
idendfique com ve fatores estudo
sublimose £6,da conciência
aperteiçoada
citotos
os
ciamica,
estã»
reslzam,
pelo hem que
menta & seidarivdude,
acatamento
maior
o
merecem
estiverem.
cudo
Jem
Hvpariorea que atendem 4 exeenda inteligências Divinea.
Elanca
do após,como se quisesse fixar em nosso
cão Lego
asgirita
qa méritca
Jão, dirigiaprece,
q olhar
para
eba senhora
qua eadomenticm
não
dlscon
observação,
Hgera
do
vês,depria
túnte deatá
atenção. e,
ela, Pesomendando-nos
dita
a falsa nomemial
Procurámos aseimilarahe
8 Entoni, aurpeeendemos nicho x
estabelecido
viva a simpútioa do nosso abnegado De
Sagem

oe.
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Eeserra de Eni
Menezes (7), , dO IsGetno tempo que ou.
os à súplica de nos
companheira:dedciadas
ando DOutar Berecre, Dor Gimoz de Yemus, não
abandones meu pobre Bltardo nas tecvsa ds, deçeoMeu esposo infeliz atravesão rudes properação!...
as... O” genero amigo, acorremos! Não per.
Dá-lhe
abismo do suleídio.
desça nosustem
que« ele
taitas
. Rtámo!
bom
o
paciênc
corage
ta-lhe
ir
ia,
An dificuldades e es lágrimas que o afligem do
imundo caem sobre minhalma comochava de fel!»
Eilea intorrompeu-nos & reflexão, acentuando:
— Segundo reconhescmog, o Santuário serve à
oração digna, sem cultos especiais. Ay, alguém
recorre nc smparo da menja de Licisur, aqui um
coração infortunado pede Eocorro so notável vam
panheiro don espíritas no Brasil.
Antas da desviar a minho sécução, fitei o semblante do grande médico, segundo as recordações
te, anotando o ptiiior
de irná que cravo, confian
que ela extoriorizara. qual o
da fotografia mente!
Dr, Beserra,
Víamos, all 9 retaato do bondos
paterual..

o,
conhecemos, geremo, simplos,
Precedendo-nos as interrogações costumelras,

infurmo
à Aseistento mais
tivos
anos consecu
cinquentadepois
om CausadeEspírit
desenca
ra, fêr de
de serviço à Bezerr de Menere
formas jus Àque
a de colabo
& Rónl£o equipe
lhe
radores do Ps
a de caridade. Centen
Tão de extend
as
à bandetra
ueia
às
lontes obedecem-Jhe ele
Eistos estudioson e benevobem,
opera
qual
na
do
javour
na
a
oie
us
éra mome da Cristo
jo —, é fácil
— Dessa modo — alegom
compresudêo agindo em tantos lugares nó mesmo
tempo...
lo do
ra do Menezes, apósto
TT) Dr. Adoln Esace
do na Rio de
no Brasil, Jesen—cacna
mopinitismo Cristdeão Abril
do 1800. (Nata da Autor
em 11
espiritual.)
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— Perfeitamente — concordou Silsa. — Como
avomtece na raiofonis, ex» que uma catação amis.
son estã para vs postos de recepção, gatitm quit
pensante para nílhões de braços,
só cabeça
uma
um grande
irisslonário da luz, em ação no hem,
poda refietir-sa ers deranss cu centenas de comp
nheitos que he acntara a orientação 20 trabalho
ajustado aos denfgnios do Senhor. Bezerra de Ho»
nezes, invocado carinhosamente, em tantas inst
quições e laxes espíritas, ajuda tudos eles, pese
analmente uu por intermémio cas entidades que o
representam com extrema. fidetidade.
— terá o
— Para in — aduciu meu colega
assim como um
sem campo próprio de atividade,
possul a sede aduintochete de serviçohumano
com os corcandados penfrntiva da qual Gisrribui
Somento diretor da organização. .
aor— Uomo não? — falon-nos O deAssistente,
instalar comrindo — o Senhor, que tera metor
de tratalho humano.
dignamente qualquer dirigente
[afltcas experiências da vid03
ainda mesmo nas mais
Eopisi na Planeta, não relegurio à mtempério
Eoiasionávios da. Its no Plano Eepirstunt. commelia“As dizendo, instintivamente
«nos q esminhar na direção da porta de acess ao
Táio exterior do templo.
que a claridade
Aleonçendo s saído, motâmes
4 poutos.
chofre,
de
que
quase
rpagava-se
ambiante
a ideia de notrer tremetros da pórtico, dando-nca
tendo impacto das tombras circundante
imensa,
“Noenortae átrio, adepsava-se turba
em alta voz...
Grupos diversos conversavam
Havia guechorasse, quem deprecasvo, quem Esadaptada, mal cegistavo
Nossa visão, aludo nãomultidão
que ali oe agloos comernos da grande
com precisão
ouvir
podíamos
entrando,
merava;
Tntendimentos e gritos, rogulívas ardentes + desconneladosea apelos...
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Assina
lendo-nos 4 estranheza, O Astistenteob.
Ono

— A ué Termos o parlatório da Mad
tom
par
pot éeem grandes Feitas de alum indo

iedoras,mas habitnalmente em profundo doses”

Boo

irlhes as vantagens da ora
ção paçi

Bo entanto, truros a dentro de no
ê
crim orenovar o
renjugie pot” caminho dos E
Disato
quadros deprimentes sub nossa vis.
ta, tia dieprinhom
expressão para quaiincor
o estupor de que osnosdesenti
dominados. Foi
por isgo que noé calâmor, denmiosmanci
insclntiva
Perante a quietoção do Anmistente que,ra8 20800
Ver.
Tecorria, allenciuso, so favor da oração
dor paclente a compreensiva,

=
Dívida agravada
linquanto ontros servidores da inslilyição par
nós passavam, à pressa, com o evidente imtnito da
auxiliar, o dfleto companheiro de Druso deseeu a
essadaria do templo, em noea companhia, explicande
— Muitos companheiros de serviço valaman
desta horário parm o eulto espontânea do amor fraturno, Onvem aqui nesto loenlório os desesperados
admie, 08 tristes é, tania quanto lhes é nãopossível,
súmente ca
Kimtram-les meditação e consolo,
exorlanão à compreensão s à serenidade, tras tamou
bém ce; Bonrepanhando 405 cireuios tenbbronos
à esfara dos encarnados, ara a obra de oassisténeia.
coração.
qoz laços afetivos que lhes perturbam
Sae iostanto, entrâmos mais direlumente em
contacto com os grupos remorsos. Ágora, adaptoda nossa visãn à sombra reinante. conseguiamos
e exóticos que
diferençar us [iguros lamentáveismulheres
de duro
nos cercavam, agomladas. . Eca
« homens de
cemblanta que » mivêrio denfigurava
fisiomomias tortorados pelo ódio » pela angústia.
avaDificilmente, de mosca parte, poderíamos
terrestre. O áne
Hncahes 2 ldnde, segundo o csesião
amorfortânio delea cuuvartera-os em fanixsmusnodomesmo
gura, quase a iemaná-tos integralmente
fio de configuração extorior. Mnftos mostravam
em quase
miau semelhantes a resseguidas garras, €revelava
a
on medroso
Todos o olhar enralvccidomente
que descem no poço
dolorosa fulguração da
Ê
da loucura.
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e
mau
mentos t
rudey,a
anti
e 03s
Portas apa
rte l es pd:
à
an
o
na
E poiPor édoGrao
Preces comnye; tes

endo
extgulanento
é to deseo, na região
atormentada
que se locáliza.
kg
“tao
ponto
de
asovrtaçÃ,
fomos
Intaromgidos por dezenas de braços ressequidos a implo-

Silas, contudo, desi
cão que "alema deeiacopag
diante que, da forte pemunbra, mais 68 nos afiga:
Tava—trbimelEtetivamoonto,
aberto Pata
a a, vocês
eoclareceas
Feportam-se
o mm o”
decejáves. Eêrctanto, apenas Iogressam no recinto
claridade
lhe prdem
quantosdevido.
segrado
eom o respeito
Quase ruboriar
todos 08 airmãos que
Be congregam nesta praça trazem mutilações que a

permanecemos não à
Nossa instiluição
Jocuior. ==provação
sofrimento,
da
e
à
a
con
erid é do desespero. De outra sorte, seria

c Acc mm

ou são portadores da sen-

perversidade lhes impôs
timentoa
tigrinos
que
petições comoventeu
mai
ez.
cobrem.
E;
com
semelhantes
disposições,
não
ee
aistem o impacto da claridade
dominante,
daula
Jotôniosespecíficos a pe earaeterizarem por de
cm
terminado teor electromagnético, indispensável à
garmatia de nossa casa Mitos da nowãos irinãos,
aqui desarvorados, olamam, com 4. boca, que amda prece, né intimidade do
adam polianovantagens
entanto, por dentro, lá estimuriem
santuário;
Esipudiar sobre O nome sublime do nosso Pai Celeste, no entto à ironia e à blasfômio. Para que não
cabe ofetumiultuem a atmosfera divina que nos
recomendam
recnnfortênte,
a ração puraquee x Juz permanota graduada
a orentadores
fleilmente eoltáveia.
& prejuizos,
alotiebios
Doe“ilário,
consideroa:
espantado,
com
aineera
acom
Sato que sbmento
e oisfto:
forças
aa
sintoala
entrar
punção fa clima imperantes no recinto... |
a omagnóticas
interoeatamente assim É — confirmoude0 braços

E

Farem Eocerro.
Silas fitavn-as. compadsoido, roas Gem deter.
até que nosso pango Íci cortado Ror pregado mm
— Assistente Biloa! Assistente Silast
- Noaso amigo identificowa, porque, parando de
súbito, estendewdhe q destra armiga, miarmerando:
— Luisa, a que vens?
ma pefrentavem-te em ambos a rorinetdado é a
ai
(A senhora desencarnado, com sinais de ireeprinivel angústia, gritou sera preâmbulo:
— Seeorro... Soearrat. . Minha filha, minha pobre Marina esmorece. "Tenho jutado som
todas as minhas forças para furtá-la Ro suicídio.
mas agora me ginto enfraquecida e ineapaz.
Os soluçosanfoceramalhe » gorgante, hn
do-lhe a voz.
— “ala! — disse o orientador de nossa ercuraão, em tosa dnperativo, cormo se o alarme daquele
instanta The chscurecesse u vesonldade mental, impreseindfível ao entendimanto da nova gituação.
A Infeliz, ajoelhada agoro, ergueu ra olhos laerimosos o suplicon”
— Assistente, perdoeme tanta expressão de
Intortânio, mas mou imãe... Misha derventurado
comprometem.
Alka pretende motores esta noite, da
ra ponadose, ainda mais, com ag trevas
clôneia!.
terreno.
Silas avonsolhoulhe à volta an aslarmãos,
prodando-pos
como lhe fase possível, a,para
o objetivo a que demoveu a viagem rápida
víamos atender.
Em cominho, informou:
Do rete-se de companheira da Mensão, teem.
carmada há quase trinta anos, soh os auepínioa de

rs
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TOssa cas. Prontar-Jhe-emospodinaanecempário
cui
bário auxilio,
do mesmo temo que você
de débito
Problema
à, Notando
que o agravado.
nosso amigo
entrara pitas
sil
cilgacio, meu colicas esterasos “DIES entrara em

— E impressionante observar o númem de
senloedo
em frabelho de aruão 6 qusistánia nes

va achava,
cualensaiar
Preocupado
companheiro
tentou
wm rio,
sóprio nossora
Tac genesnão
chegou ass lóbioo,e juntou:

Grande verdade...
mer—deccandam
as regidooRaras
foliaesposas
Gem os« dom
afetoa que, aoslentam ão ato... O immo amor
feminino ume
forças
e srais repeteeia n6.
divina.
Colação
Togavia, não houve mais tempo pára qualquer
outra divagação

Atingiramos no plano físico pequena moradia.
constituida de três pegas desataviadas e estreitas.
O relógio acusava alguns mibutos depois de

mediável
Contudo, através da preocupação indisfarçável
a pobre senhora
reconhecer que
de Sins, era fácilurgente
cuidados.
nossos
os
para
era q casu mais
à
ehfregamente
beljava
joelhos,
A infeliz, de
dos que

a indafinível angústia
pequenina, mestrando
m pasa sempre.
tomou de
Lia Pr uês, em mevimento rápido,

ao

sera bora.
dtcuja presença deslocou
“Acompanhando Stlas,
ali se afuntavam
da sombradequeperturbar,
versas entidades
ingresséintenção
Tom à manifesto humilde
quarto
num
mos Percebemos, sem palavras, que problema era
)
efetivamente desolador.
senhora agoniada e excusta,
Tunto de jovem
ln
a três anos choramingave,
uma menina de dois nos
incomee
eagazzados
olhos
Tuietaroo Via-se-ledes que forma marcados por frreos o estigma
sofrimenta ao nascer.

ses

“etopo
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beberagem cmjo teor
Aúxico
quelque
Antas,
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de coléio
à Boca em Ebro, divida.”
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o
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onto jho dineç em voz ven
Comoca podes
tem —* Im
Senãopenser na soualiu da morte,
À dewventurada não he antvia a perigunta coro
oadinlhe
timpanos
fe cerne,
tuss a violento.
frevo de Mas favor
à eabuça
qual rajada
Tampojecitu-lhe aa olhos eem novo tudo é
o copo tremia ma mv, agora indecisa.
Nosso rientador estendeulhe a raças, em
solvendoca em fluidos anesteniantasde carinho 4
bondade
Maria, pola era ela à (ris para,
af
tn coração materno suplicara aocorra, “oia do
Novos pensamentos, tetolocou o perigoso reipicate
Do
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e, sob &iovniatcen
vigorosa iafiuência da
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mente e cstirotae 00 Jeito, em preco.
Pai de Infinita Bonado — tmsue,
— “Deus
Ploneee
voz
alta
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de mim
c per.
Sereno à fracaiso! No compadecote
importo maio.
Seo mir
Presença, men maridoviver mais Ininquilo no JêAibinhaencontrará
desventurade
rosário”
orações minha
eatidososcas
The dispensem amor... Não
tenho mais recursos... Estoa doente... Nomes
omtas eamagamemo. Como vencer & coferimidado
que me devora, obrigada àque
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o Nquido letal
da quarto,
pito im
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Senhor, po Bróprio gesto impersado a
Do
Reconhecendo
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do o assunto, carinhosame
A
qe conecemos opens PÃO Ministro
Marinafôuse considerada devedoraem contaSíni,
gime
Fidencion cla
à fim deque Dido Apos 2 docsão, bro.
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Nosso dixetor, porém, como 4 despertar.lh as
pereenções do Esicito, nfagowthe au pupilas, ecom
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m,
resta
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Louvado seja Deus! Nossa Mariza resmusge,
transformada.
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es coranyem-ta
Tá fora, no cém,purpéceos distant
e, ds alma
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de
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Tico exhta o semblinte alvar. Reconhocia-ae-he,
EEron,»fftoia Sempieta, sob a vigilância de
cefêmtaadestino, que 6 fisra entro
1 aflição

x
Débito estacionário

Prossegulmos administrando fraterno quiilio
=o Jar de Marina, incluindo a assistência ao com.
panheiro que o nosocómio ainda neolhia, encontrar
do excelentes oportuntindes de estudo e cbservação.
Conclusões é apontamentos felicitavam-nos à
cada passo.
Tarefas e excuraões cobriam-ce de êxito de
aejável, quando, certa nolte, no pariatório, foi Silas
procurado por um companheiro aflito, que Evigou,
atencioso:
— Assistente, nossa irmã Poliana parece ver
gar, em definitivo, 40 peso da imensa prova
— Revoltado$ — indagou nosso amigo com
inflexão de paciência e bondade.
— Não — nelarou 9 interpelado. — Nossa ir
xá está enferma e o equilíbrio orgânico declina
de hora a hora... Apesar disso vem Intando tiexôicamente para conscrearse ao pó do filho im
Tell
Bilos refletiu por momentos rápidos e falou
resolut
— Ef imperioso agir sem demara.
E, qual acontensra em circunstâncias anterioizâmos 2 volitação para lograr mais tempo.
A breves minutos, achávamo-nos em paisagem
rural pobre triste. Num cagebre, totalmente ex.
pasta à ventnia natura, infortunada mulher jocin
enrolada em farrapos, numa esteira de palha ao
xés do solo c, à poucos metros, mísero anão para-

“Abarcando-os com o clhns,
elhar, nosso condutor te
oral
— Temos aci nossa irPolano e Selino, o
filho desventurado que o Polar
Colono lhe esutbio,
Espiribialmente, ambos tutelados
em pedregoso caminha de venjuste. da Mansão,
Eafretanto,
o generoso
smilgo pareciabramoisnf.
iajecasado
ne altinia
práicquema
e,eEB,
para expilcando
à amvntaraa rue
atento otato,
tórna,
ES ainquieto:
E, convidadosao
concurio observando.
Imediato, asscettmo-moá
É
minuciosa
pesquisa,
Coração da anftrma apresentava alarmante oa
art:6
ma,
Erisonciro
à cmaramhaiasfigurando-enos
vas artérias agitado
ertroêndas
em caprichoras
eabeiticações.
Hrainitando aquele atormentado quadro cirenhatório, q Aselstadia infarmou:
— Os vasos enfraquecidas do mioeáedio ameacam
próximo,
porquantoextreme.
à doénteA parada
dé enc
êantramuptora
no tensão
de tnginia
aúblto do érgio central podm neo
i
dante pára Giro.
“Assim dizendo, relancega o alhar aobre o homeneriança,
estradoPoliana
doipassos,e
“— Enieotanto,
precise misaeresoentont
tempo no
coro, de vez me o flo não lhojongidos
dispensaà cemesma
cuí
apena
não
“Aclzamo
Gare,
Prosa, más imanigndos
ao meamo
clima fluídico,
que ex
pelna forças
alimentados
Peciprcamente
Tennisno cempo da alinidedo pura. Dessa
Kancicoà desencarmção da genitera repercuílra
Tortaimente sobeu o Elo, cuja existência, no és-

aa,
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tágia de segregação em que se encontra,
drvariâvel,
em derredor da carhia materna”gravita.
Aflitiva expeetação caju sobre
Silas,de pé, como que buscava, nós.
na choça desguarnecida de tudo, algo que pudeise funcionar à
guisaguaniava
do socorro, todavia, sâmente velho cêntaro
ali
pequena porção
O Astintento comenicousnosdógua,
que à enferma 7eclimava medicação Imediata, rontiderando, porém,
que naquela hora da noite não era ffeil traser sl.
Eum companheiro encarnado no sítio deserto, nem
dispúnhamos, ali, de reçucsos quaisquer.
Anda nisi, vimo-lo aplicar-lhe pres à glote, com desvelada atenção
Logo após, administrou rocurvos finídicos à
into pura.
Compreendemos que filas ativara à sede na
doente, constrangendoa a servir-se da águs simples então convertida em líquido medicimenton
Despendendo enorme esforço, Poliana abendonom a leito é buscou o pois humilde.
j
“Após beber ligeiros goles, amerenou as própriná ánslao, quai Be houvera eorvido veliosa poção
calmante.
Às preocupações ohoscantes da hora eni curso
>
de espírito.
cederam lugar à bonakes
de nos excursão,
Pol aosim que o diretor
acericiaado-he 2 fronte, pendide nos molembos =
se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças
revigorantes.
Polisan mostravaDecorridos alguna minutos,
físico, mas sem 6 ne-se plenamente fora do vasopara
identificar-noa à
aessária Jucídes espiritual
prepcnça. Contudo, subordinada so comando mngBético ds Silas, ergucu-se nutomáiicamente. EntoGada por ele é seguidos ambos por ns, demandímos
SA
vizinho.
Bosque
Longe
de perosbor-se sob 9 sesistência coria enferms ausente do
nhosa de que ers objeto,
corpo de cârme, como mum sonho consolador, foi
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«Ele pão é mais, Senhor, a rauylher sequiosa
a
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detetaavent
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pobre
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nO
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ho
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favor
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&
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?
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Anvla
do pera o trabalho, que golica de pociotentaEmr
porta, esmolando o. pão com que deve
Dio aguciaão de si dor e uti a própria vida
bénçia!o
a"ret
a doice
O" Pal,má não
storaperdeeir agora
do
Que
meden
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da cómo,
que aoniiocx.
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em que
usose para
a exper
descoTeta
npa” seaa
reve.
a divindoa moesa
Ceito0 ,tuli
deste,compelosendo
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ação“Tudo que
o
onto
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pereça
eSa queha não
ilada
RODavtsemenEtaencPaiau
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Ge protumda f£umeba.
“is de Bias, aeáeal
.
tava-hos Ro pragto Inoirmimb
a»
avam
Asulitens cintil
ações
hogemà cabec
Sloração
como resposta do Alto, ai, nã telta
CoraRR Mao, vimao longe, cinao Damas, ou

are

AÇÃO E RRAÇÃO

pontos
diferentesdo
do Es Espaço, que me &s apronimava
aproximava m
Rorbosdiferentes
Reuttando conosco, Iranafiguraram-se em cotque nos gaudarem regocijantes
Em rápidos minutos, energias inponderáveis
da Nature, asnciadas 408 flukios de Dlanios mmedicineís, forâm trazidas à nossa enferma, que 06
breve, viro
tempo pronta
longos aorvos, e, emrefeito,
inalava
à xePoliana aaurpreenden
temente
tomar o envoltório para 9 necesaário restauração.
— Ricos da Terra — pensei com lágrimas —,
onde o poder das vossas nrens abarrotadas de ouro,
ante q simples fulguração de ma prece? Onde à
Erandema de vosscs palácios. reeheados de fausto
vm elmplas
+de podraria,
Patercom a mitaito
comunhão
da alma, Emcom
reverênciaconfrontada,
hisiude du Dem, mu majentade do Cén?
Tncapas do rmelocinar por el, quento & meta
merfose experimentada, à face das inibições que
não comsofria nn provação temporária, a doentegéntindo-se
“ver-nos, mas morria, venturosa,
seguia
melo robusta s mais ágil.
ao tugizio inNovamente amparada, regrsenou
o cápsula fisica.
fecto é suriliâmola n retomar
Enquanto dencerrava 05 olhos, reconfortada,
ailas esclareceu:
organização pe“hs melhoras adquiridas pelaaauimiladas
peiaa
nto
rlopirítico, serão apressadame
do equipamento Einiolbgico.
cglhias
E seembuout
6 sono é
— Sabem os médicos terrenosda que
cura. E' que.
“um doa ministros mais eficientes
voce consegne a alma
ausente do corpo, muitas
prodiglosos para a recuperaDrover-so de fecurços
que estagino uundo
São do veículo carnal em
grisalhos
Apéu a clueldação, afagum 06 emcabcios
voe alto:
frometeu-lho
e
doente
da pobre
Descanse. Quando o dia ressurgir, nossos
a socorro da ceridacompanheiros trarão até degquialgum
somoriteno das
de fraleraal, valendo-se
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am

Permitirá
ermitirá o Senhor Senhor que você8 com-

Em segulda, convidou-nos a vbervar o cam

orgânico ds Setino.

Ei

anormglidade' e nberração.
nada domotindo
além do noventa cenfimeltosHireado,
é apresentan
grao
deren colors,
aquele
enrpo
disforme,
tresandand
o
fétldos, Eiras. compaixão e epugndncia.cdoA fisionorela denolva configuração macasdid
exibindo, porém, no sorriso inconselente & nos olhé
semilúcidos, à expregoão de um palhzago triste.
Ásaistenta
hs o
campoRocorneadu
tinto, ncnos
é, em o rásão
disso, autcultar
ndos algonA
muincios de reflexão, gssimiliclhe 4 faia mental,
obsereando
ae singulares
reminiecêneias...
-lhe ndo
Demonstra
viver essencialm
ente diante da
raalúdare,
n
memória
de
Snkino
mergnlvva
, tada,
em eondros estranhos.
Corporiticados sue a nova «isto enpieimal,
os perumentos dele tomam consistência. compeTndo-bos 4emGnxergá-io
se sentiabemem preto,
verdade.In
Vinmoein
trajes dequal
pofaciomo.
categorizadas pura a consimnAlvençiasd
o pessoas
cão
de criniea
ocultos, 4 coiminace
m sempre au
Dugelnção do pnvo. Vitvas é órfica, trabelindoTes humildes e cocravos irlrrimon Sesfilsvaim
nas
recordações. Palscetes
s
Teles de gune complicada
opiparar constavam por deariatocráti
eoa e pesos
alhes
faustosos
das
lembranças
quo lhe
pororvam
o espírito... E, do seu lado, Sempre
a mesma
mu
aquela
revelavanaPoliana,
Mer. cujo porte soberho
pojaca Inerme oebcira dooerewmesma Polissaque Mentiici
vamoa ambos
lãs. Asmombrados,
Por. fora, sim, era le dolornsa márcara de

doa de luxo 6 enro, manchados. porém, de sangue,

so qual se fasium plepamante insensíveis,

Reconhesíamos aem dificuldade que Omantinham
autro, no
consigo escusos Oompromiesos um Gira
:
Serrego da ermeldndo.
Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava eo-

“a
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ahecimento de Sabino, o aião paralítico. Em ntsoluta introspecção, revivia 0 pretérito, com requi.
tes de egolatria. demonstrandose us posição do
homem itudido por mentiroes muperioridade à frente
dos semelhantes.
Registando-nos a perslexidade, Silo otmersoa:
não lhe ouviremos a palavra arti—Decerto,
mudo é surdo quei Se encontra, mas pocalada,
readsmes consultar-lhe o pensamento, porquanto
às interpelaEirá em pensamento, respondendo-nos
isso,
cõns, através da conversação ideads. Para
o trataPorém, é imprescindível lho diapensemos
que jmga viver...
mento. devido à personalidade
tulo
o Barão de 5...
Mantalizemo-lo como sendoúltima
é cora o qual se
«me exitin na existência nas trevas
da delinguindesvatrou calamitosamento
.
cia é da vaidade.
nos quadros
“Dligervando nr manchas rubris
em que de enciau
vivos des vivas reminiscências
Enrave, perguntei com 0 gravidade natural que &
experiência exigia:
Parão, Porque tanto sangue em sen cami
«ho? Terão muitos chorado, em tomo de aum
mareho?
não me recolhia
“Notei, perfeitamente, que ele comun,
mas al
a interrogação, tum de06 Idetimpanos
Lormulada de sl para
bergou-a, em forma iaa, seguinte
ponderação pe
consigo, devolvendo-nos
am com
comungávamos
que
em
los fios mentais,
por seu interioque me identificoase
o outro, sem
— eSangue é lágrimas, nir
'
ador do muameus empreendimentos. . Que trinnf
das piãbase
no
as,
lágrim
*
e
sangu
do nãodaterá
em que
ca
políti
ação
domin
da
op
no
fortu
Judes
Tuta,
de
a
sistem
um
é
vida
À
?
m
todos eles se apóia
campos
divide em édois
ma qual a Fumanidadequese conqu
istam aquele dos
opostos — aquele dos
nobre... Não
um
Sou
os...
que aão conquistadde perder... Que impor
ta a aftiEuardo a vocação
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d
ão dos
etraços, a a mor tr para eles atgráfica rd
elípueisme do foco mental em que se lhe
de aliuta inaos «, depois
jensament
exprimiam
e Mário
ambos, Doo 08quais
de consagsari
ascromo
sgame que me tomara à atenção, à Assintento av
a pero
de coulue ante
ora EEDSO 8 EMI
vulgar, Satino Será
terzantro
ciência
asitição
q áíiota púralítico, curdo e mudo de mancença.
Para nós, no entanto, é um prisioncito Ginda Pe
de caja
leon,noção,
“gomo,eugaioladonãonostemtexoe
egois.
tl otesitaqualquer
Por agora
fa,
em processo de
turva & alma,
Taomus dindahiperirolio
posse ignó. .. À sede &aam-lhe
conroláxel virulenio
vida
perierier dea malaBi 8 o orgulho em pavoroão
labirinto
intimo, fixindo-o
ce em completa
que restam para
for chugado,
Ielógio
de vez que o mantém
mental ne tianço,
alienação
se
contagem dosciasdias,em cacquanto
Avança nu
domique se supõe por
reminiscón o pestúeio
Parado nasTetra,
eriên 6i
vivendo
va
Radar
próprio
que o estado cuseitava,
dos penblemas
DianteTilário,
auepreso:vantagem de semelhantes
indagou
ras o onde o
padegimen
esboçou leve onpreanão de tistera e com“las tos?
sádezou:
l débito
atenção lamentáve
meros sub nossa
deplorável
companheiro,
pobre numerosos
Norhopralicom
compilado.
Terra.
delitoa namais
mento tombado,
de
nte às gare, há precisame
Esplolivalvaidrao
Edo Planueucumbo,
do,
decpreveni
é
anos,
Tl criminalidade... De oxitência à existência,
Tas de
ca racurgoa du campáo
a ie Senão consumir
que
socinis emdiversos,
neitagena
do asviver,
físico, tumvituan
es coli
Calamind
contedeu , rebeliões,
ti.“
extorades,
o lata. homieidios
Cimo asências, aucíáico, abortos e obsessões foram
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;
por ele Provoca.
domai
Vl
&
TrentdoutenPR
egolsmo
a
& seeiar... Fnt

fÉ ai
peno
,os,ido
doi
uente, coro
e incongeq
ES intercensõ
rem es novas de
&osja almegad
à lhe codussa
tanino.

ento. Quase menos
levantam
ação e de
de regener
vas
o
inspirad
nos
pontos
vista
Folano,quelhê
eira de demúllinia
s jolnadas,
vem sendo
a
companh
cristalizou-ss como
io”
infeliz
emprosát
doarimo”
agigantando-se-lhe de tal modo o deseguilhuro na
existência última, terminada
indiretaque
através do mergulho deliberadono nasuicídio
viação,
não houve outro remédio para ele senán o iatiamento absolulo
na carne, auamos,
nevoeiro da ramagem
presenteda, ma qual o identiiv
sim, como Fara
ênjaula no. uemaduro de eéiulas aviltantes, sob
a atódia da, mulher que, o posição
ajudou aus
quedas su-rm
cnfermei
de.
à
agora
erigida
Cessivns,l do
4 come
io. Poliata,fiabiboal.
longo infortân
Caatesmea fútilseue transvia
da do bem, doquebonecr
Peneir
do
ei a eomiiçãoulo, Dara is rea
Kiente esenlheu, para
acordo,dale.alêmetím
Prazer delituoso
sulzca
Despertoo nae eecupe
da vida,a autee
Vendes desitand
aueilíá-i
de
tareta
x
muitos eua que, Por certo, iapenderão muito tenpo
Tagão
aínds...
ado,
entimesm
tual do anão
periepivi
No campostravs
evora,os Mme
verde-tr
da ma cura
ctrenvênsos,
vibratóri s re.«
dog seusde fuleros
energia
odero
dando-mo
origem,
pontos
“oa.
toda
o inteirar
enovelad
estava da
que Sabino
foder do deSé mesmo,
flbada
Jagarta
mancira
à
a dela, próprio nascido.
saio
não nos foi possível aopitar,
scomqueprestez
o csintã
“las
eu Amigo, afé que do amaiureça em ss
respond
agoa renovaç
a mente
ão necessária,sóguarda
pieito para em eirenito
pera
É,
fechado,
prio para el mésmo, incapas da permutacona-de
pioemo
aa
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feil
dão fila
gemel antas, exoegão
vibrações com
com
comosaemalh
giscandes,
lita mudo
paras
Paraíto
em fronde seincam

problemade dúbito estacionário, porqueSabiro
jas em processo de hibernação. espirituel, ermmpulsôriamenta
enquiatado no prónrio fntima,2, benefício da comucomo

e expoctanto,

da o encarar
idadede Espirito
Gcumeaoau
espresetvra
sá
“raio de ordem aateiol 6 motagoamos argra.
sença conicato,“na Terra ou ne Espaço, poovocarta perturbações e tumultos” de consequências
dmpenisio anftito, des tão,una pauta
ata, como cosuio de caquecimanto. a fm de que
doe,
0 rematada comp.
alagos deemfuro,
que Eencara
enteia, promovendolhes
solução
nu nos eéculoa próximos, & golpes de férrea vcmtudo n9 renuneiação de si mesmo
inquieto — não
— indagomdadeElário,
“E O ogag
disporia
a Fipiribuali
Superior de clementos
Tere encervaçálo, à distâncie do came?mão é ia
—, isso
— Sim — ocnfirmou Silos enmorica
pungentes
“possivel. Entretanto, se temosque
em a
enfenebrec
dos crimes
expiaçãotruítos,
&lúmana,
Tora
exprcscaréra por
delas a Ésepresito
Tento
considerar
Salos de mlkéria a dealJorror,
atraem-sa una
s -uetegregados
os delinquente
que
chagas
mutuamente dasé mermo
Sos outsoa, contagiando
gecando
que são portadores,
Tovalo depassem
a viver. Poroutro
transitóriamente
Cas que
instituições, funcionam
Tado, contamos ecmdemuitas
nes quala crinturas.
doi Gemelhança extufas,
pacificamente lusgosatésora.
desenearmadosnosdormem
certo
merceem sepulero..
pesadelos2 que
deecgulhadas de efetuada
do
travessle
depois
Fonlo,
uu caso encepencontramoas sistemáticas
vontudo,e delinquênci
Ei iatito,
, em
Cima de eobeláia
as
hoquesvem-se-fobala
dia, senilu coração
Suas domitas, um Seriuio
somo&
o
rerarao
O
fas
um Ure soltn... À preco fui
mottifero asalta
Vorsiihe na sotaciência e, antes que a sua nova

am
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aoeses, antro
ocasse seaçcaõespasse osvindnaitesrota
atitude prov
perverem,
ds que The seguÀ iam
ralmente
Mansão, ondeces foide natu
Secolheramno estu
o,
ong
hipn
em
do
ado,
Aegnetsrecelilão mais tarde pelo carinho de sPolicurãana,
Sento
ção pelo car
de regesãonera
am campo nhas
egádavemo
Então ogrCom
as ligações de
o s, tame
Cificio.comp
por
rnais que, nte
anheira nos planostadoinfeprov
Tosso
iame
isôr
ocul
elo
dos
s,
Esercê de Jesu
as
faz não apen
em que sealgu
o raonstruodo
Deste corp
m mundo ivror
de
cável, masr também
Tacomuniel,
indispensáveml
dele próprio. E The
conheeiv erá tavaa Bond
ampare
na
Divi
ade
imoo tetrpos com
s
complezoajun
afitivos, ename
vm problemandosere nte, tou:
, fita nosdora
m?
reen
Comp
À
Bim, hoviamos entendido. s, era dura mas
nomos olho
A experiência, aos
justa
Jógico, terrível mes
triste
podia darhe no enb
m uda mais nfag
tomo quecora
eo
a
ou-l
Slitá
ção,
do
amigo, além toi-lho, comovido, 2 bónião de uma
e ofer
nda
imu
press.

xr

Resgate interrompido
Acomponhando o Assistente, passáros à oo
raz na resemonisação de pequena Benidomo
Tada em subúrbio de populosa cajital.
cara, homem que mal atingira
Tadeu, 6 chefs
x maias
Fisco,dapouco”
Aldosteta cinco
Marcela & esposo abnede idade, encontrara em ilhinhos,
Koburio, Sónia
Ena, + mãe de seus teto
pelos encustos da
& Márcias eutrctanto, sesuzido
jovem Mara, moça leviana « inconsequente, tudo
fazia pars que » copesa 0 abandonasse
Marcele, porém, edicads. na cevola da Dever,
recolhigoe no lar é tudo jaxia pára não deixar
perceber à própria dor
deplorável conduta
Polo gestos rudes é àpela
de
madificação dodapairival
não dasconhecia
em casa,
amu filos, é, recebendo cartas Insulivosas
em
sebin chora?caía
o companheiro,
ue lhe disputava
não
que
para
fogo
40
cofflandoas
ailêncio, olhur do esposo
sem sob o onda noité, vê-la em prece, 20 lado
Dos,
o com coxa nove ane e
das seunciio. prtmagéniio,
perto, o
os
a enbeça, adivinando.lhe
idade acnrisiaça-ha na
po
des
as
o
gorgante,
solução. imobilizadas
repetinm iam
quedas, no. inconsciência infantil,
senhora,
nobre
pela
ditadas
orações
as
quinalmento a Jesus, com fevor do cpapats.
desrecando-to
ago
elta.
mute
0tó
dountado vigia
cstrólno.,
Tien,
ofiservondo
espírito,
o
niaveaoiba

see
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ateançando o lar, tregandando a Jivores alonóticos
e exibindo os sitala de aventuras inconfeasáveis.de
Se erguisa vaz, lembrando alguma necessida
doa mexânce, retorquia ele, irritado:
r-me,
vida infame! Bampre você à recrimina
e po
censuras
com
-me
perseguir
a
rme,
ahorrece
a
trabalhe. Se eu
titórios?... Se quiser dinheiro, isto,
teria prafeeoubesss que 6 casamento seria
que
contrato
um
assinar
nuiolos
04
sido estourar
me escravioa à existência intaira!... nos a tela
E gritando, intomperante, mostravesedudas &uas recordações, em que Mara, a jovem
comp senda a mer
tora, lhe surgia à mente,
figura do esleal. Cotejavra com a esmaccidaevam
6, goverme
posa que as dificuldades acabrunh
chocantes
à
-se
entregave
outra,
da
imagem
pela
do
lar.
cxeltações, ansiando fugir do
lhe tulerência
Marcela, em pranto, suplicavadesdenhavs o
não
que
o
scentwund
,
e serenidado
serviço.
dispunha na com
Despendia o tempo de quafavor
de lavanderia
em
a,
remunerad
usal
peração contudo, og afazeres doméstico
s não The
Taodesta,
qecmitiam fazer inaia
o marido que a có— Hipóerita! — berrara
e eu? que pretendo você de
lero iranstornava famrr
maio? sou um homém
mia? posso, acusa,
semazéns... Devo & todependurado em lojos 6simplesme
nte em razão do
G6!.-. por gua Camãa, sei até quando
poderei atu:
+ Não
em
hável regresso você
tório. Não será mais aconsel
à tetra que tevo a infelicidade de vêis nascer?
Seus pais estão vivos..
“A pobre criatura cmudecia em lágrimas, no em
tanto, porque a vaz dele fósso ententórios, quase
acordava & acorria em
sempre o pequeno Roberto
Bocorro de mãezinha, colncando-a, estremunhado.
interventor
Tdeu avançava sobro q miúdo revolta:
vel
sopapas, clamando com fnsofreá
ala duqui? enfa dum
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ass

ir
E qual se o petiz lho não fôra filho,

— Tenha gaas do matá-lo!,.. matá-lo!...

dos as noites, esta mesma parbimimo. Bandido!
Palhaço?
É o mezino, agareado do colo matério, sofria
pancadas até recolhorso, de novo,40 leito, cm prámjo convmlaivo
Eolretanto, e na flhtinhas eboramingascem, eis
que o genifor de desfasio em ternura, Ainda messpoando Dienamento embriagado, proferindo,bon
— Minhas flhast. .. minhas pobres filhas!
por vocês que ainda
que aerá da vacês no Luturo? aé crus
desta casa!
16 encontro aqu, tolerando ix regoomodá-las
no
E,não rar, ele próprio
beça,
“Bias o nós entrávamos em ação, a beneficio
de Maresia e dos fllkinhos.
des
Ea ntonmentado lar, ameaçado de compirta
outros setoras de servioo,
truição, demandávamasencontrasse
oporturidado de
dem que o Assistente
mais amplos.
inisbesanos eaelaracimantas
à noite, all
Todavia, quam que diâsigmente,
em tarefas que nos
apticâvamos alguna minutos
coração.
Falavem aos refolhos dedo nosso
esterco, m chofe da
Contudo, apesar
família mostrave-se, ende dia, maia indiferente e
distante
concedis à esposa
Fnfadado e itritadico,de não
leve saudação. Fascinem mesmo a gentilnra
odif-la. Pretendia desoBadn pelo cutra, passara oassumido
e trilhar nova
brlgar-so do compromisso
senta...
No antanto, comio atender ao proklema do amor
às pequeninos?
para conO esinesramente pensava de sá cujo
olhar
o filho
sigo — xão amava à Roberto,
acusava sem palavras, langando-lhe em Tosto 9

ava Sónia & Máredimento, mas ..adorCom
censurável procelad
o angentarso
ura.
tern
a
desv
diam
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rto,
Drce
?
ável
prov
uite
Gas do desqgura
tos de
9s
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a
nte
pera
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de
ora
Senh
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Ebe.
..»
ito.
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da
r
favo
Eis com otia,
Roffe
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de
Tenunciava no carinho
Ainda Gssim, uão o lhe
to
imen
sent
a
n
lgav
empo
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,
Mara
ço.
emforrai
ia
stava-lha p infiuênc
dos onde Ebese, regi
o a
a caráter é 2 dobrordh
entil, à desbibranihe até
coa do tomem cu, encontrá-ls, fôra honrado
e feliz
Por vezes, tentava aubtrairse-lhe ao jugo, tasé
depaléo.
iplina
o semblente da odisc
Marcela apresentava
lhe
que
gaçã
obei
da
e
rvar
obse
etia
que lho comp
lhe
,
fogo
em
s
olho
de
,
Mara
do
Sia cumprir, quan 20 prazer.
acenava É liberdade 6 nasceu 20 cérebro doentia
ot assim que lhessinar a esposa, cocondendo
ama ideia sinfetra: assaque
nihos
a morte dela.o cor
para
O próprio orme,asse
dio .
suici
ntic
autê
o
send
e
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pass
do
adn
Gof
o
stic
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iro
rote
o
s
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alte
Para to
susão
o regime de incompre
Pencuraria abolir uas
senh
o
que
o
taçã
irri
sistemática, daria trégura para gonhar confiaça.oTeava é fipiria lermdias, nuando Marcela dorminse,
TE depois de alguns echa
rhe-la uma hala 20 coraaispresenpada,ndodest
própria polícia.
cãn, despista a-lhe
do
à evolução do treloncanio
Acompanhamos
domí
o
trar
pene
feil
re
semp
o
é
plana, porquant
e construí
mentas, vagarosament
das formas-peusa
as edificem, apaixonadas
das pelas «riaturas queo dos
próprios passos. m
, em Lorn
O persistentesente
calmaria que sustentava, r Ide
Na apar
o olha O inesctariarizavo ao nose
embora sorriaeo,eto,
ndo mentalmente o quaConfessável proj lhesrma
dro criminoso, deta por detalhe
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existência
elo, porém, enja
Para defender Marc
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Man
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quo Dis
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s que als
ncarmadoenti
nqrentos
Ce iloilbiam,as empdeli
de
o
uri
ome
9
o
and
reg
de eco em tolina de centalho nos vizinhançasdade
Sonigas, ro da providência, o plano inferno! na ca“Af o pobre amigo evidancisva-se integral
ncas .
topa deEnd
mento“A maduro
.
rugada a altaipit
r
nocando oemolha
ção prec nuao,s dorelagabi
Bom o sor
que
ncie
paredes cevólvec, qual 6o nos
amegrodo, velgo a pént
e de mm
Ceiinava
laília reve
chefe daatofrun
ença, o ção
ses a prescons
Saivinha
l
râve
exec
do
uina
à
Case disposto
aurgia à cenao cárebro, inta
ndo-lha todoamen
Tusvestio,
te prev , muvizicn
eolculad
do anaseeínt
gens.
e suceasão de imo
em surpreendent
Sindas
nsem cones encarmadas tive(dei
Oh! no as criatura
lhes exteriarizam as as, cet
como se guar
siâneia edeenbe
riam dar-se conte o império do
ent
tem
crimet fitido pai pensava demandar o aposento
O irre
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dos filhos, para trancá-los à chave, de maneira à

simegada, oferecia ans acontecimento, exjo direSão Não tonsegulra prever.
E, encontrando
a escapatória
bá muito,
buscava,
longe de cuvir
ox bradosque,dadaconsciência
mpoconcitavam À sigilância, exclamor, à frção
— Regimento, não potto raia... Agora, para
mito, 66 sesta dois caminhos, auioídio cu des
quite...
Marcela, co o ausíio do Aséstanto, descarregou o revólver, recondrio eu crisatas fo sono
+ deitor-se, atriimiada. Nos olhos tristes, lágrimas
torbulhavam na sombra, enquanto orava, núplica,
ne tocturads quistada dosia martírio silencivso
> «Omeu Dus, compadecede de mim, pobre iutlhor desventurada!... que fazer, obrinha ns hum,
com três crianças necesnitadas?...»
Todavia, abtea que n dor pengente se lhe 20metamorfomessia em degâuimo destruidor, Silas
«iluendo-s na hipneconiha passes Balsaraizantos,
quel à Magetada senhora,
ae provocude, atravésee dacolocou,
inquieta, diente de
emdesdobramento,
nás.
do Chu.
de menmaguiros
Tomansdo-nos À conta,
que eomumentrodos hábltco em ajoelhon-e
Malizoçãoalmas
o
cucarmadis,

“ed

gyitarihes
quando Silas, de impro“iso,
avançono testermmho,
para o lelto des meninas é, utilizando
dê Fecuraos mngnéticos do que dispunha, chamor
& Pequena Abrcia, em corpo espiritual, q rápida
contemplação dos pensamentos
À crinnçe, em comunhão compnternos.
o quadro terrível,
“eperimantom tremendo choque é refuenoo,
to, ao veículo físico, rodando, decvuirada,de promcomo
quem so fartaneo 40 dominto de anfialsnte pesa
o*
— Papai!... Poizinho! Não mato! Nãc mote
Teu,
tempo, já ee cocontrava À porta.
Euerdando aa emas
ame ne destro
a fechadura com a mão lívre.e tentando manobrar
Os gritosalarido.
da menina econcam em toda a casa,
provocando
Marcela, mum
pôs de pá, enrareem
dendo o marido ao fimo,
pé
da
Alho, 9, junto deles, o
revólver augurando maus preságios.
A mulher
bondosa e inespas de guspeitac das
intenções
dele,
recolheu cantelogamente ermma e,
crendo que o cepodo
rou em prato: prelendera suieidar-ne, implo— Oh! Dêem, não te mates! Jocus é festemunha de que fexho cumprido retamemta todos os
mens deveres... Não quero o remorto de haver
cooperado para nemelhante desatino, que te lançaria entro os réprohos das leis de Deus!... Procede
tamo quiseres, mas não fe despenhes no suicídio.
e é de tumvontademonta nova casa ea que rivaz
com
a mulher que te faça feliz... Consagrarei minba existência
mou nossos HMlhag. Trabalksee, con
quistando o pão de nossa onso
com o suor de meu
rosto... entretanto, wuplico, não e matos!
A generosa
daquela roriher sensibilsave-nos
até as atitude
lágrimas,
O próprio Tideu, não obatante o sentimento
enmpedernido,
entin-pa incado de piedade, agrade.
sendo, no futimo,
versão que à esposa, digna é

as

Elerguihamab

eng
tt,
ra,
Dm,
— Mercela,tomos apenas tens inrãos:. Rem,

Deus,
Não te entontras mocinha.
mlmate!
Concede, sim, liber.
Pal, jamais nos abandoso..seihemos
que dever
Gnio 40, tou espoto, emora mogárinco
fre&
& uma bênção divina ds qual
deeção... Cuo Tdearea cajoeTerça
dos
momistos, de é
e
ia
Haja porém o que

ogpoempenho6 À Eiqdeve
e isO O ara 0 arrependimento,

amo
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a saudade e a dor para os que fogem das abriga.
gões que oSenhor lheg confia convertem-se em fare
doa difisir de carregar, Sabemos quo 2 cl te
Jgaste em sagrado aliança né empresa redentora
do pretérito próximo... Áinda assi, se ele esmorece, à frente da Inta, em pleno exercicio de facul.
dado de escolher, não será justo lho violentes o
livre arbítrio, impondo-he atitudes qua a ele corpete cultivar. Nden ausento- agora dos coníretos.
de ai méamo, e intecrompo
que abraço, & beneficia
& resgate as contas que lhe são próprias... Volque olvida,
tará, porém, mois tarde ace a débitos
te lu
tabves mais onerado perante Lei...SejamNão
quais fomantas, contudo. e segue adiante.
te descerem no coração, resignarem us intas qua Face
dos fiihinhos o spoio firme
“le e não temas.
edificunte no mundo
ne caminhada. Todo sacrifícionosats
almas na Vida
do
expressa enriquecimento
honao homem querido,
Eterna. Renuncia, pois,
cecom
futuro
a
agusran
e
coração,
o
rando-lh
sae, recenndo porvir,
TE porque Maree)s choru
ias moteríass,Silas ofegou-ihe
à face das contingênc
imoso.
A cabeça é assewcau, prestjamoi
s faltará trabalhe
s
— Para mãos digna
ção do Senhor e mardigno. Contemos com a prote
a e er
sombro. Enxuga o prani...
Cremos com desus
Bem!
Sumo
dn
Fonte
à
to
espíri
gueste em
carnados do joessa Íntecla, parentes desen
m carinhosamente ao réciato,
“vem senhora assomara
estendendo-lhe az mãos. on-lhes Mareela, choTE nomo orientador confi
xosa, rogando-lhes ajuda para que s viszemos es
tourada.
Eetirâma-nos, em seguida.
,
Foi então que noems perguntas explodiram
À
insopitáveia
odiada
Porque Merosla, meiga é honesto, era
rência de
pelo esposo, aselm tanto? Porque a prefe
Tãeu pelas filhinhes, com tanto desdém pelo pri-

mogênito? E G separação em perspectiva? Seria
juxtaprocurar
q nosso pax
mentor
fortaleceraoaquele
micaínha desventurada
o desquite,
Inv
de Incentivá-ia R recuperação do amor é do dem
tamento do companheiro?
'O Ascistente sorriu com manifesto desencanto
& obtempero
— Bá nar anotações do Apóstolo Mateus (1
corta pastagem, ns qual afirma Jesus que 0 divér.
cio no Terra é permitido a n6s outros pela dureza
des
nossos
corarões.de Aqui,
a medida
deveemsercasos
foEnitada
à maneira
medicação
violento
destaveradores de desarmonia orgânica.à Na.
febre
om no tumor maliga», por cxctuplo, intervem.
alta
cão exige métodos drásticos, « fim
de que oua crise
com
a loueura
de sofrimento não eslrminaNoscomproblemas
tmatrimo:
à morte extemporânea.
de um dos cônjuges
niais, agravados pela defseção
cum
de ambos do devea
pela deserção
mesmo
ou
como providência
prir, o divórcio é compreeneível
o assamínio ou o auici
Tonira 4 erime, seja dlo como
o choque operatório
dio... Entretanto,à navim
certas febros são
pata o tumor « quiglnanemparecapacidade
liquiTecurvos de emergência, du cudtemtdade, deas quaia
dar às causas, protimáxa tratamento longo e Ioboprosteguem reclamando
wproblema da re
Fica, à divórsio não soluciona
casamento
ninguém so reúnodenoclevação
denção, porque
es
huwiano tu nos empreendimentos
e
passado,
tem o vinculo dodébito
pieitual, no iundo, sempre,
no EmEssavínculo, quase vivo significa
no tempo.
Bisito oq eoinpromísso deceeé delangado
modo, podem provo.
O" homem mm à emulher,
o mensg dos
yr 0 divórcio obtê-lo, coma sendo
soontener. . Ainda
piores males que lts possam
dívida em aus se acham
Sasim, não 66 Mparam davoltar
Dncucsca, cabendu-lhos. cportuno.ao psgamento rempeetive, tão logo seja

E
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E porque es nossas muitas interrogações pai
Tavam— no ar, O genaroso orientador prosseguiu:
Nocaso do Ndeu e Maresia, meticulo.
tamente eutadado em norsa Mansão, fcimus
duas
slmas em processo de reojuste, há vários uéonios.
Para rán nos perdermos em compridas perquiricões,
convém lembrar tão smento flgumas motas de
existência
última,
em noqueBrasil,
ambos,Gocomo
marido €q
mulher, aqui
mesmo
entregasam
difienio enporiências. Ele, depois de casado, con
tinnon irrequieto, entro à irresponanbildade 6 é
aventura, não quais sedoziu duos moças, filhas do
mesmo lar. Primeiramente, engnhou uma detes,
absndonando a ceposa que & Lei lhe bávia con
findo. Passando, porém, ao comvívio da segundo
companheira, que patrocinasa 0 dasevolomento
da irmévinha menor, que 08 pais, À keira do túxmulo, lhe haviam entregue, Ndeu não vacilo em
aguardarihe209a srta
floração
juvenilinconfessáveis.
pára submotô-la
Igucimente
caprichos
Fmtrando em franea decadência moral, precigitou-as
na mereirício, com cujas “correntes do sombra as
se viram quais andorinhas apripobres caiatutas
áionadas
na lme... Abandonada a enposs, que
era então a mesma companheira de agora, & gofredora mulher, incapaz de sofreniso no ingulamento, após cinco anos de capéetativa e solidão,
aevitona enmpenhia de um homem digno e trubailtador, com quem passem meritolmente a viver.
Os dias correram sabre us dias c, quando Tide,
aínda relativamente inoço, mos integralmente vempela intempéranca é pelo deboche, regressou
cido
doente à cidade em que no havia comsorciado, buecuja fidelidade em
cando O aconchego da esposa, não
meia nG ânsis
destrafra,
Yinhosa ele mesmo
ajudá-in oo de amáa e sim no propósito de
de
escravizé-ia, por enfemucivo de ceude corpo
abatido,
Junto outro... MaSin qua a reencontra, feliz,
de vez que renegare
vida de lncompreensível eiúme,
& lar sem iaotivo justo, não suporta ver a alegria

AÇÃO E REAÇÃO

1%

da companhetra, matando.lhe o eleito do coração. ,
A breve tempo, todo o grupo que Tldeu infeilcitou
Eopirife reúne, inciunivo ela próprio, na Esfera,
tua), onde a justica da Lei sopes om méritos €
deméritos de cada um... E, com o amparo do Abne
gados Benfeitimes, regremam as personagens do
drama doloroso ao te5gato na reencarnação, com
Tdeu à frente des responsabflidades, por reter maioF8e culpas. Marcela concorda em awrilíí-da e tê
foma o posto autigo, ajudandona condição de
assassinado
cepoea fiel. Roberto é o companheiroprópria
vida.
da
que volta, do quel Ilden é devedor
arrojus
Sônia e Mário são an duas irmão qua ele
hoje, como
no vlelo à delinquência, dele esperando
flhas queridos, o necemsário auxilio parn a reibilitação.
e acrescento:
'O Assistente fêz poquena pausa que
à reemcar> Voeêa não ignoram, tncbm,
recapitulação perfeita
nágão no resgato é tambémnosen
intensa é radical
Be não trabalhamos por
estudo edificanrenovação para o bem, atravésdodoamor
ao próximo
te qua nos educa o cérebro é
semos tentados
o sentimento, éramos
eperfeicorfraquezas,
que “os
tentados
como
bojo palas nossas
pelas aupriaínde: euloa, porquanto mada afizemos
nas meomt, passando hafituslmente reincidir
displicente
mas faltas. Segundo cheorvam,é OTideu,
mesmo homem
e surdo 6os avisos da vide,
fora do
do passado, buscando à suposta felicidade,querendo
templo doméstico, desprezando a espora, revé as
estremecidamente às Eilhinhas DAS quais perder
companheiras da pretérito e mada fhz por
à inetintiva aversão pelo filhinho, em cujo contacto
sdivinha o antigo rival, que lhe foi vitima da fária
arrasadora.
— Mas — indagou Hilário —, se ele não emcontra. em Mareala o amor integra!, por que razão,
ginda sgora, na presente zomagem terrenm, tê-la-ia
desponado? 'a afetividade juvenil não é Final de
confiança e ternura?
q
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MadeJia(o
aêndri
pendoddcoer,
aui,Sora
degor ovino, Uisapaçãodelino
neus,vç
nto,fr
quaCntadoa
o
de
rindo,
o na
aosaitindaiioranro,
quado
poEnem
dosaGn
peço jtsdo
crimina,pee
dedos
mi, Oporoa
aire
singemnta
pasoSes.
deea, jdgo dg,cãodp,
agudo Si, a oremxmulas cmé
Saci, apoaaeprovasdaemido
do AS deqne
qaorpum
pe
assadas
go
orientenirir
das
jorge dans
pes àaàuvanciãoda
ars
Jiía.
emosaipu
e
ma,em
ortrad
demindasamo
eee pe2 bens vaeorain
pala pevatáià fetoFT
Go arrasa
atoaMei
doE,aço
torso
o,a
cos
pósua
daomtmnaseio
gls ceo regue darognço, uefo
mandobsinsanoE
nal
ai
ira oco pbdamer,Dio:
— fim — encarecem Silas, bondoso —,é

ser e na egolatria sistemático, que fantasiamos

naquela idade fisica, o bomem s s mulher, com a

encontram. as pessoas e &4 sltuações de que neces

de que por elas e com elas venhamos à adquirir
a experiência necessária à assimilação do vera

que maioria dos consórcios humanos, Por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício,

elinham-se os recursos da redenção.

Quem for mais

dena seja mantido o bem de todos, acima de tudo,

felicidade dos corações que 0 Sonhor nos confia,
mais elevada ascensão à glória da Amor Divino.

|
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xá intersompendo o pagamento de divida em ú que
E ampenho.
Tso mitemo.
— E Marcela? — perguaton Enlório — nsgar
tir poral à mnleisção do Jart
para
é tudo
que oeepersana
“= já9 que
auziltâis,
esposo, mais
uma faremos
ves, flu nos
contratos féxumidos
— Não nará Iletia contar, matemêticament
com o hexoismo dela à frente da CO6A? = Inaistin
mem colega.
À
— Quem poderá medir a resistência dos ou
tros? — falou Blino, sorrindo. — Aaresla é aenhoceporo, é chamada
ta de 6l é, oem a deserção dosinceramente
que cla
duplos, Desejamosàs vicinsibiden daexisà encarxos sa
sobreponha
Seja forte
deseeuilftência, mus se resvalar paraa delítnosos,
beioa, que lhe nompremetam estabifidado doméu.
tes, na qual ax filhos devem crescer paraa odébito
bem,
mais Complicado 8 mais extenso 6ediatará
venha n coas falhas
de Têm,
atenatas pelo injistiicivel abandono
serãoporquanto
meter
faz reapontáo marido. Quem so em
Sm que a jançonquedas,
eeperimenta al mesmo
vel Pur nogêa
crimes
à empliagão dos rópricamediton...
é disse, em seHilário meditou. ..
muida:
& os filhiÀ Imaginemos, porém, que Maresia
crio, esmagando com o
nihos consigam vencer dea qua
são agora vítimas.com.
tempo ax necessidades a atuel
reemenrmação,
Figurumo-los terminando
reconfronto com Tideu,
plena vitória moral cmdevedor...
Se esposa a
Tardado, imponitento,
guindados à luz,
Ss filhos, então definitivamente
sombra, cm
com
contacto
qualquer
diupendezera
da vida, à
amperioreo
lnhar
às
franen, psconsão
quem pagará Tldeu o montante das dívidas em que
Se agravo
a
Elas estampou significativo gesto Facial e ex-
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— Esmbora estejamos todos, uns dinnte dos ou.
troe, em processo reparador de exipas resíprocas,
“m verdade, antes de tudo, somos devedores da
Lei em noséas consclêncina. Fazendo mal nor om
tros, pratitamos o mal conita 168 mesmos. Caso
Marcela e os filtinhos «e ergam, um dia, q plenca
téus, « na hipólase de guardar-eo nogsoainigo mer.
gulhado na Terra, vê-losá deu na própria congciência, cotredoros e tristes, quais os termom, atormentado pelas recordações que. iraçou para aj memxo é pagará em serviço 4 molras almas da senda
evolutiva. o détito qua lho onera o Espírito, de ves
“que, ferindo na outros, na essência cotamos ferindo
a obra de Deus, do cujas leis soberanos nos faze
qmoo réus infelizes, reclamandoquitação e reajuste.
> laso quer dizer...
A pelkvra de Hilário, porém, 2vi cortada pela
oprercarão do Assistente que, em lhe aurpreendendo as ideias, falou firme:
mais eterão,
se dou,Sônia
— Jeso quer dizer que, Roberto,
Mfárdesejar rennirao » Marcelo,
Superiores, deve“im, vatão redimidos nas Esferas
e sublicongoiência tão dignificada
Tá pommir uma
se envergonhar
me quanto à deles, de modo a não
de
considerando-se a probabilidade
de ai mesmo, esposa
o os filhinhos ne provau rtriunfo para A
dass que o porvir lhe reserva.
— olamou Hllrio, triste —
Deus meu...
— termpo
então para uma empresa desons!
quanto
se 08
É quanta dificuldade para o reencontro,
à esposa...
tea queridos não oe dinpuserem—quem
veretarda
Silas
— Sim — confirmou,
quem avança.
o não podo a»queixunse
or Zostqm
segundo suas obrass, encinoa 6 Dt
cia
RR
Orientador, e ninguém no Universo conseguirá
vino
Tugir à Le
Eu e Bilfxio, profundamente tocados pola Hvão, calúmio-nos, confundidos, para Grár e pensor
sem

xy

Anotações oportunas
Og problemas
Jaz de de
ofereciam-nos
crsanchas
a precitansdo setudos
no terreno
paro da

Fem razão dias, de velta à Mansão am companhia
do àAnsistento,
valfume-nos
do tertpo
para
Bnseaehe
opinião
Ciae
deraaia,ace
demos
rea
oociaquliosque no erva sete.
ek o primeiro a qucbrer a lona Epausa,
iningando:
Cras
caro Silea,
não
temaautêntico
ui, no docasoctm-de
Roberto
&
Marmala,
um
quadro
matopretendo
complexde
Rigo,a Que
a psicanálise
feudia.
Ta
enonnirar
TeicOIBGio
Infant?
"Nossogrande
tuniço mádico
soraéaustrítco
obtemperon:
DO
poderia terse atin.
Elfo
Tespeltêvei
culmindacia
do
cupírito,
hom-do
a
s
Vesna
Honcarrado
tona
porta
408.
estudos
da
lei
Eecncarmaçã
pocia, atento
à prago, baxtamio
o. Inolinment
mática
clentínoa,
não
teve
coragem
para
allegruisar
à
observação
dp
campo
fiDiôgico,
Hs
gidaménte considerado, Imolilimado-ee, por faso,
us somam obecuras
dk fnconelênci
o semi
a, em quesato
enclansura.
as
experiência
que
resiiza,
s
zando ch próprios impoloos. Maneula e Roberta Eão
poderiam
trair, na condição de ame e Alo, às sim.
dalias carreadas
presente, amtamo
ananio Tex,Sôniadoe pretérito
Máreia nãoao conacguici
ha.
éte
à
preditesão
que
08
ligava
deade
o
Prucndo.
Problema de afiniduão cm sua estrubua enemO
Gil. Afinidade com dívidas, exigindo resets,

E
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Lembrei-me, então, dos exageros que podemos
atribuir à tooris de Wbido, energia otravéo da
cual, segundo escola de Preud, o instintn semi
ne revela, na mente, e teel alguns comentácios alo
alvo ao assunto, detendo-me, e maneiro especial,
Da amnésia infantil, à que 0 famoso cientista em
pecsla » maior importância para explicar sa ope
xagões do Inconselente
Silas, atencioso, completou sem besitar
— Bustaria compresuder na encarnação terxestro um Espitito usando um corpo para entender
“que as amnésias decorrem naturalmente da Inadaptação temporária entre a alma r o instrumento
de qe ss nbiliza. Na infância, o «egos, em procesan de materialização, exteristá reminiscências
& apiniõos, simpntins é desafetos, através de iauifestações instintivos, o. Jhc entremostrarem o pes.
sado, des quais mal so Iwmbracá no futuro préai
TO, de ver que estará movimentendo & tnfquino
cerebral em descuvolvimento. máquina ensa que
deverá servi-lo, tão hó por algumtempo para
Da
determinados fins, ocorrendo idêntica situação
como que se
Idade provecta, quando as palavras
traduzindo
desprendem don quadros da zcmória,
alterações do órgão do pensamento, modificado por
desgaste
— Ta ese da Jítido comofomesexual caraocuríoso.
tarietica em lodos 08 viventes? — insisti,
Silas — deve ser lom— consideron que
— Frend
empreendeu a viavado pelo desassembro com
gem nos mais recênditos labirintos da alma6 humand,
disgnosas chagas do sentimentoJntretanto.
para descobrir
possivel.
Heó-les com o discernimentoaprovado,
quando prenão pode Her rigorosamente
tendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo
das criaturas pelo medida absoluta des sensuções
ertiticas.
Contiou-so o Assistente a ligeira pensa a prosO criação, vida é sexo af temas que se iden-
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ao

fam
casencialmento entro si, pardendose
Sião
origéna
nadesofo do Sabedoria Divima. Eos isso
axmos
lenço
gadroot
okIos semdesta
defisigõ
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des que a forca sexusi não se destina aimpiermente
& Eorar filhos.
Não me calou agradâvelmente
elevação e
ente sa ponderação
que julguei de todo inoportuna,
o tema
à trunscendentolidade à que Silãs prajetara
estudo, mas o Assistente sorriu bem humorado
am
« ieapondeu:
— Elário, meu amigo, na Terra, é vulgar à
fixação do magno assunto O equipamento genttal
do bemem'e da mulhor. Contudo, é presiso não
esquecer que menciontmos o sexo como força de
amor mas hasca da vida, totalizando a glória da
Criação. Foi aindo Segisaundo Frend quem defixiu o objetivo do impulto serial como procura de
prazer... Sm, q amertiva é respeitável, em no
reportando às experiência primáriaa do Espirito,
De iundo fisico; entreianto, é indispensável di
do cempo erótico
Tara detinição para aredá-lo
que fai circunscrita. Pela energia erindora da
em
mor que asceguro a establidade de todo o Uni.
Vero, à alma, em ge aperfeiçoando, busca sempre
aasim, o prozer
aa praseros mia mobrem. Temos,
de purificar, de redimir,
de ajndar, dede desoobrir,
de aprender, de elevar, de
de iluminar, estudar,
prazeres, comaonstrudr 8 tada uma infinidade deestágios
do Es.
aigentes com na maia, suntificantes
Fncontramoste, desse medo, amas que né
grito.
mam: profundamen produaiido inertimávelo va.
sem jalorga pata 0 engrandecimento do domundo,
do facarem umes zas cutras, pontodentevista
mais
fisiológico, erabora pormuteme constanteme 08
para a edificação
raiva quintesscociados do amor Sem
dúvida,o lar
das obras 4, que se afeicoam.
digno, aaninário ero que o vida se manifesto, na
formação de corpos abençundos para 9 experiência
da alma, é uma instituição venerável, sobre Divina;
a gual
concentram sa atenções da Providência
&eentretanto,
junto Gele, dispomos. Igualmente dus
Aascuiações de sera que ne agiutinam uma dog ou
%ros, nos sentimentos mais puros, cm favor das
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obras da catidada o da mitação. Aa facnidades
do ande gartem formas guliimes parg a encorim
pe Jus alicas na: Terra, mtas tamb
auios da arte, as riquegas da indistémrio,criam
as o.08
Eavilb
as da Ciência, au fulgucações do progresso.
HEninguém emesdha os patrimônios da evolução a
sós. Fm

todas sa Gmpresas do acrigilamento mo
des que, lhes. são. próprias,
Ro Teulização de empreendim
Biunanidade, da Terra para entos
o Céu.que levanto 6
Ao brpao, aetoimar
—
própria do
Criato Nota Senho para elrsen
far oa alicar
oss seu, spoateiador,de redenção,chamou “6 o! 05 companheir da Boa Nova que,
embora a principio não lhe oseomprecudessem n es.
celsitudc, dele ge fizeram apóstolos intimoratos, seJandncom
o Mestre Thecqueeível, mn contrair de
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og
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até Ei mais artojudo cometimento do amor

Nessç ponto das elucidações que lhe fintam do
serboafetu
oso, permitiv-se o Ansiatento mei longo
intervalo.
Pessebendo poriem, que estimariam quilo
mais anrplament, e sobre o sexo, qual É osconcebida
entre os homens, de forma a enfileirar conclusões
adequ
nos Howe estudos de cansa e aféito,
valtosados
3 diser:
— Tats consideraç que expendemas acerra
da um tema axei tãoõesvasto, extermando,-nos da
fingulo mais elevado que a nossa mente é suscativol
abarcar, nãodenosaublm
dispensam dado cxper
dever de exalê
sr
àde meces
aldade
iânia emoação
tiva míre no erinéuros, Fotemos que o sexo, ama
indo ta essônia, a soma das qualidades feminibus ou mesculinda que caracterizam q ticuie, va.

«ão por que É imprestindívet observá-lo, de ponto
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concessões divinno que nos cabe movimentar com

de vista espíritos), enquadrando-o na esfera das

Tespeito e rendimanto na produção do bem. Entenque vocês desejariam efetuar mois longa di-

rassão
educativa nesse dortnio, entretanto, cremos
desnecessário minudenciar particularidades ao redne do essunto, porqconhovesm da sobeja que,
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do Hsplrito.
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do mitro ptnser dos sentidos, prometendo-ihe madigno, para sbondoná-la vilmenta ao próftiménio
prio desencanto,
depois de saciado
deso
dos... À pobxe criatura, deseuganata,emmoretous
recursor
Pura Tefugiar-se no trabalho respeitivel, entrega
-E6 ao racretrícin. 6) homem é responsável pelos
desatinos que a infelicitada companheira venha a
praticar, campreendendo-se que ole não terá mor
chado aôzinho para semelbanto aventura?
— EPpreciso reconhecer que lodou responde.
reTãos pelos atoy que efetuamas — ampliou 0 interkoeutor —; contudo, no enoo em faco, se o homem não É responsável petos deiltos em que venha
a falir q mulher desventurade, é ele, inegâvelmento,
& antor dadesdita em quo els se encontro. E, em
“tesenenrnando com q remordo de trsição praticada,
quanto mais luz So lhe faça no entendimento mais
Agudo lhe será. o peser de haver cometido falta .
Prabalhará, naturalmente, para Jevantá-la do abismo & que ela so arrajuu or maguilo, confiante,
& recnndimi-la-d à reencarnação, em cujos liames
se demorari, sceitando-a por ernosa ou filha, de
mode & entregar-he o puro amor prumetido. sofrepdo pura regentrar-lhe a menhe em desequilíbrio
* Tesgatando à gua consciência entenehrecida pola
culpa
— Da mesrea forma — náuzin Illário —, notamos n6 sociedade terrestre homens arrninados
por rrulharas ciesleats que oa precipitaram na criminalidade é nu vício...
— O processa de reparação, npentanto, é idêntico. 4 ranlher que lançam o companheiro nos
sombras do mal, em despertando & luz do bem, não
Geseonaará, enquanto não reerguélo para a dignidade moral, diante das Leis de Deus. Quantas mica
vemos no mimde, engrandecidos pela dificuldade e
pela renúncia, morrendo cada dia, entre 4 aflição
€ o sacrificio, pura cuidar de filhos monstrunsoa
que lhco torturam e sima e a carne? Em muitos
desses quadros terríveis € cmovionantes, oculta-s
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divino, o lobor da regeneração que só o tempo
à dor conseguem reaizar.
- “ndo Íeso, mea rmigo — armou Fiilário com
manifesta amergura -—, HS gbriga a reconhecer
folhas do campo genérico, temos a cmi.
que,
dera,nasaeima de tudo, a crueldade mental que praficamos nomedo amor.
1880 MERMO — Sprovou o Assistente, —
Noperseguição ao prazer dos sentidos, costumamos
armar as piores clindos aos corações incautos que
nos ouvem... Contudo, fugindoà palavra empoabsdo ou faltando sos compromissos e vutos que
Sasomimos, mãn nos precattmos quanto à lei do
correspondência, que nos. devclve, inteiro, o mal
em cuja intimidade as hênçãos
pratleâmos” eeupariar
que
do conhecimento
ans agravam as agunias,
de vez que, no esplendor da Jus capititual, nãonos
Dordoamoa pelas núdons e chagas que trazemos na.
Sima, Tito, para não falar dos crimes, passionais,
tados os dias,
perpetrades 28 sociedade huouna,
sexuais, destinadas s
Pelos abatos dasa fncnldades
criar 6 família, educação, a beneficência, a arte
Fear abusos são Tea
é a beleza entr oa homens: largos
tormentos nas
Donsáveis não openas por
por aruitasmolêsTegides infernais, 108 tembém
é monstruoaidades que ensombrara q vida ter
tias
sestre, porquanto os delinquentes do sexo, que opeJour, o
moram o homicídio, o infanticidio, a dos
outros,
sulefdo, n folência e n eamagamento
voltam à carne, roh a impacto das vibraçõessi desepró
crilibrantes que puseram em ação contra
de matitação
vezes, aa vítimos
prios, e são,damuilssslimtação
mental, da paralísia, do
congênita,
menilidade precoce, da obscesão caquistado, do edu
cer infantil, dua enfermidades nervosas de variadoe
fnabordáveis
patogênicos
dos processos
espécie,
de fodo imasorteio
de males,
decorrentes do tau.
ma periapirítico que, provocando desajuítos nos tecádea anil da alma, exige longos e complicados
servicos de reparação a se catertorlzarem com o
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nome de inguistação, egústia, doença, provação,
dexventura, Úáioio, coftimento o mbéria ais
muito antes do pompa
terminolégica cas esonian
Bxieanelíticas imodernês, que ne perixite
m cxrojadas
imnjeturas cmtorno das flogelações mentais,
há
unato vinte séculos enamom-tns Jesus que eluda
aquele que comete o mal é escravo do mal: (9)
&quePodemos
tar que, pata eanar o tal, 4
houvermneramien
os cacratiz
ado o coração, é impreseiadivel sofrer a prrgação que o extirpa.
A Converasção como que esmorecia, xu entanfo,
que Jhe
Hilário, interensndo em dirimir as eúvidas
escaldbevam a cabeça. tomou novamenta a Palevra
é indagou, sem prfimintra:
= E ss problemas inquictantes da inversão?
Silas deu-se presga em aclarar:
— Não será preciso alongar ulucidações. Considerando-se que 6 sexe, na ermência, é q coma das
qualidades passivas cu positivas do campo mental
do ser, é mstural que o Espírito aoertnadamento
feminino se demore séculos.» néculos uma tinhas
evolutivas da mulher, o que O Espirito marcadaTaente masculmo «e detenha. por longo tempo nas
experiências do homcia. Contudo, em anitos aca
aibés, quando o hemem iraniza à mulher, furtando-lhe 6s direitos e cometendo shusos, em nome de
ua pretenso superioridade, desorganiza-se cle pró-.
prio a tai ponto que, incunsviente e desequilibrado,
É condunão pelos agentes da Lei Divina a renas:
cimento doloroso, em corpo feminino, para que, no
extremo desconforto íntimo, aprenda a vemerar na
mulher, nuê lemê e companheiro, filha o imã, diantedo Den, ocorrendo Idêntica situação à amuihar
criminosa que, depuis de arcentar o homem & de.
vassidão e à delinquência, cria para al megma ter.
tível alienação mentil para além da sepulcro, reamisitanto, quase sempre, & internação em Corpo
(8) Exangeito de João, 8:84. — (Nota do Autor
enprtund.)
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ulino, a fim de que, us teias do infortónia
tivo,
calha cdificar
ser n Nena
respeitodefini.
que
a» homem,
perantenoo seu
Senhor.
são, porém, não incluímos 08 grades corações &
O feios caracteres
que,queem lhes
muitas
Tesaramem
em corpos
não rincunstâncias,
corrarpondem
aca mais secônditos sentimentos, posição soliciinda
por elês próprios, no intuito de rperarem cora ris
Seguranca e valor, não só o utrizolamento moral
do ei mesmos, coco
9 exocução
da tarefas
especiulizadas,
atravéstambém
de estágios
perigosos
de soEdão, em favor do campo social terrestre que e
lhes
da renéncia construtiva
nceiêrares.o
pessoalo
no enterilimonto
da vida & nnparaprugreseo
Peida.

vonhecer que 5 redenção nos pede esforço máximo,
Recusando acolhimento & novos filkimhos, quana
Sempre programados para clea antas da reencar.
nação, emaranham-oe tt futilidades « preconceitos
das experiências de subnível, pora acordarem, deRola do tímulo, sentindo fria no coração.
— E o aborto provocado, Assistente £ inquizlu Ellório, simamente intertovudo. — Diante do.
circunapecção rom que A su% palkwa reveste O
assunto, é de se presumir seje cle fala grave.
— Falta grave?! Será melhor dizer doloroso
crime. Arrancar uma criançe do materno gelo é
nfanticídio confesso. A mulher que 0 promova ou
ate venho a coonestar semelhante deito é cons
trangids, por leis irrevogáveis, sofrer alterações
deprimentes no centro genósico de sua alxis, predispondo-se. geralmente a doloroas enfermidades,
quais
sejam“mtetino,
a metrite,
o vaginicmo,
a metralgia,
é enfarte
a ttimoração
cancémsa,
slageios
esses vom 03 quais, muita vez, desencarna, demamdendo
Alémcrime
parapraticado,
responder, 1, perante
6 Justigo
Divina, 6pelo
então, qme
ae re
conheço rediviva, mas doente e infelio, porague, pelo.
Incestunte recaritulação menta! do ato abominável,
atravês do remorau, reterá por tempo longo a degenerercância ds forças genitais
— É comose reeuperará doa lamentáveis nei.
dentes dessa ordem?
O Astistinto pesou por momentos rápidos é
aerescenton
— Imuginem vocêr à matriz. mitilada ou tor.
turaas, na mesa de cerâmica. Deverto que o oleiro
não se ntilizará dela pars à modelagem de vaso
nobre, mas aproveitarihe-á o concurso em exge.
zimentos de segunda e terceira classe... À mulher
que corrompeu volwitâxinmente o seu centro genérico receberá de futaro almas que viciazam a
forma que lhes é peculiar, e serão mães de crimi
noso e suicádas, su rampo da reançarmação, re
morando as energias sutis da perispírito, através
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Comprocndomos que Silas se desincumbiva brilbantemente de tarefa de enclarecer-nos, condenSendo,
palavras singelas, luminosa síntese do
“ssto aseunto que, decerto, em nosua conceituação
exigiria vários compêndio paro sec devidamente
analigado.
Mem colega, contudo, vomo quem desejava estugar todas aa questões tangentes, voltou à interrogar:

Já que non dntemos, em matéria de gezoto-a
efcito, como interpretar
gia, na les de cansa6
dos camais que evilsm 09 filhos, dos cais
atitude
dignoa é respeitâveis,sob indos as pontas de vista,
aro sistemutiram o uso dos amticoncopeionis?
Silas sorriu de modo estranho c falou:
— Se não descambam para & delinquência. do
na maioria das vezca são trabalhadorsa desaborto,
Pravenidos gue Preferem Poupar o emor, na foro
da teconforio imodlatista. Infcilimento para sles,
porém, apenes adia realizações gublimes, de quais
deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e Iutas em família que rapresentom o preçoinevitável
do nossa regeneração. Desfrntam a exintância, prosurendo imifibacnte enganar & si niGsmos, no crtanto, q temo espera-oe, inexorável, dando-lhes a

nor
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do sacrificio nobllitante com que ne devotarã
, anremHo torturados v infelizes de sucarne
gemdo & orar, a gereir com nobreza e a menta.
Tear a costernidade pura é sadia, que acabarão
reconquistando aa preço de sofrimento e trabalho
Tnesplloâvetimente, Hilário emudeeeu e, à faca
da lógioa em que se basesvam as anotações de
Silas, não tiva coragem da prosseguir perguntando,
absorvido então pelo temor de aprofundar «m nx.
Gesso num terreno em que terminaria por esbarrar
nas ditritos ds mens Próprios erros, preferiado,
aesim, O silêncio para reaprender é pensar.

sm
Débito aliviado

Em nossos estudos de lei de coumm o0 efeito,
Correia, irmão
não nos esquararemoa de Adelino
E
da fraternidade pure.
to que mus per
Navéspera de belo ocont
-o em companhia de
mitiremos narrar, visitimo
Silas, que 0-1 apresenteu nas alividades de um
templo espirita, ertetão.
Ouvizao-lo em pra
o
gelho, Rob q influxo de uminadmentais
com a doci
quais” aasimilava 65 correntes
lidade confiante de um humem profundamente hadibrado à aração.
Felara com mestria, arroncando-nos lágrimas
pela emulividado com quê nos tangia us fibras mois.
intimas. Singelamente trajudo, demotava a condisão do trabalhador em experiências dificeis. Mas
à estágio de prova & que parecia anredarse era
mais amplo. Adelino revelava longa Iaixa de ceze
ma né pelo à montra. Certa porção do cabeça, 08
onvidos o mitos prmitoa da fare exibiam placas
vermelhas. sobre as quals sc formavam diminates
vesículas de sangue, ao pasto que as demais regifes
da cpldermo surgiam gretadas, avidentiando uma
sfeeção cutâneo largamente csoniifiendo. Além dis, indicava tormentos ocul.
«o, aconhado tristonho
tos a Tha dominarem a mente. Contudo,trazia no
olhes, muravilhosmocnte Ncidos, n marea da hu
mildade.
Várioa amigos espiritunia aselstiam-no, atentos.

no
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E o jovem roota-chegado explicou, de alhos
rim
— Meu caro Asristente, al quo 0 nosso Adolino vem atravessando certa úrisc financeira... Pelo
muito que auxilia os outros, desenra-se dus eua
Próprias necessidades. Pelo extparo que ele ofe-
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zece constantumente A ninho. pobre cuãe encarm
da, insisto no apoio de gua Amizade para que seja
Tavoreeido. Ainda na semana pescada, ouvindo 24
viva, em grande peminha doganitora
atplicas
núria parade atender
tratamento de dois das meus
“manos anfermas, procurei-o, em lágrimas, tesosmltindo-lha apelos mentais para que nos profegasse
vasiação, acreditanão ohedecer
qualiwes
odossem
geus
impilems,
visitanhorà mtu,
entregando
à minha aoftedora micdaha
importância
de que
necessitava... O" mer Aneisiano,rogo-lequem
por iento
amor
Seus: Não deixe em difkuldode
Jaca qui!
Eitas acolheu a petição com rixuba benevoência € dispe:
na sede
Adelino permanece
2 “Depcansemes. que
de 8
tereu para o deasilouprilo
fraternal muitos
almpatia
de
amigos damempenho
mismo Iocumbemae
no fiel
Tom oo remuruos indiepamelveis
ma
se didicou, Asexcircunstâncias
de tsteta à que
favor dele, atenbarmualzar-eocão
Ja mavgvia
conquitados: au afetuouos méritos
demciolhe
espontânco prartar
9 servica
Efetivamente.
que al etrergírunos,
na detesa do amigo
tivo confiante, era ui tema de ambrade e gratidão.

a
à estudar.
io, intrigado
abrervou Hilix
— Dirsoia —eres,
em trânsito nesta casa, são.

“que fados osdo taref
... « om urbe
vistante
sob nossa pacie
irmão tou
devedores
apen Silos,
a
Adelmo são renmente enormes, não obeato de débit
de da oa a que ninda está preso... Cultivo,
É
ç
x

Er
"oramor tratar,
gema recorhelmento
ea Sra detina
o aa
de “Yesomentou-nos
she grana or
co
atváção Srnbensi, até
o amigo
abeigávamos,
nos
que
dlico
dai
ioiuto, erne contacta mata AmpÃo “Com
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o servidor, cuja existência atual ne desdobrava rob
os
Etauspícios da Mansão queque 58 pairocinava os
da elmpetia
igmal.
à firm dosfor
dele, acordava
oercâmo-uenosAdelino
rm nós,
menteÀ faco
o contingenrisgrnéio
algum modo, dupass
tar-lhe, nedomomenta
te do nestas
orgão,
s que
ção
nl
favor
em
administr
&
egora
sara
ar
or de alga
enfermos.
19 primesmos,
nós
que
pensar
curioso
Era
metro encontro. fortulia, entiamo-nos” Pretos
tarefas, tão sômente atraidos por
partilhar
lhe àsbondade
âus irrudiante
A abnegação, em toda parte, é sempre uma
estreta mublíme. Pasta mostrar-se ara que todos
eravitemos em torno de gua luz.
Findo a sexvigo da noite, Silas 6 nós acompaabámo-lo so reduto doméstico.
Esperara-o, no limiar, é genftora que, evidemtemente, ultrapassava os Hensénta de idade.
ilha deu-se pressa em no-la apresentar, explcando:
— E nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de
Correia, mãs e araiga à tutelaniho 6 existência.
Reparando na robusta maduresa do amigo que
nos tomava m aianção, meu colega indagou:
— Adelino não é casado? mas não conta
Sim, nosso imán é casado,
com a presença da esposa.
a entender que a cempa.
atravessadava-mos
nheiroA resposta
va provas peranto às duais Dos
Sabia respeitora discrição se entregava a doce
m
mão e filho penetrar em aposento
E, enquantoSilas
fázmos
entendime
nto,
Próximo.
alinhevam
-ses.tréa
entrado,
à porta
criancinha
tantas
pordedeoutras
orapados
leitos,Junto
Touca maeniaa seus nove A das anta presto

smíveia, no Indo de dois petizos de escura tm, recordava a Branca de Neve entre dois anões.
Todos dormiam, plâridamente.
Afagoado a bonséaviva, o Ansiatinte informou:
— Esto é Marisa, a filhinha de Correia, de
quem iaãezinha se diatanciou em definitivo, bá
seis amos...
Dignêado, em aeguito, os dois meninos de
cor, É
aduciu:
E ortes paqueniaos são Mário e Esal, dois
emjeitados que Adelino abragou por filhos do coração,
aflições ocullas
edivinhando as
Hilário e eu,
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qualquer compaixão, Era emeecado pelo maioria
dos servos e bajulado de quantos lhe obélnbam or
favores, a troco de ligonja servil. Entretanto, jura
O filho Martim — o mesmo Adolino de agora =
& suz termra é dedicação não mostravam ilmftes.
Inorplicâvolmente para ele mesmo, amavi-o com
desvelado enternecimento, a ponto de providenciar
«lhe tducação esmerada na própria fazenda. Entre
pai filho estabeleceram-so, desga forma, cs mais
mentos laços efetivos. Eram companheiros WseyaTéreis nos jogos 6 noestudos, mo serviço é na
coça. Fei ássim que Gaspar, não ohrtante excel
rara com os oniros rebentos da própria carne,
nas nenzolas sotredoras, não hesiton em legitimá-la
como filho, perante aa autoridades do tempo, tornando
-c partíeipo de seu nome do na beranca.
Pai filh
o contasam, reapectivars
quaranto é
três e vinte o um anos de idade, ente,
quand
o Gaspar,
embora soltelrão amadurecido, Eegclveu casarse, em
grande metrópolo, desposando Maria Emlia, levian
a
jovem de vinte primaveras que, trazida à grande
Saem rursd, desenvolveu sobra o cnicado estranha
fascinação. Martira, extremamente arsado pelo geator, atratdo agora paro, 08 encantos femínis da
zedrasto, passou a superimentar toriuraniaa conflltos sentimentais. He, que se julgava o melhor
axulgo de Gaspor, entrau a deiestálo. Não lhe
tolerava a posse sobrc q imulher que desejavs, sã
parela ardentemento quezido, porquanto
bendo
Maria-seEmília
, pretestando casa on aquela necesi
Gude, sabia itolá-lo em viagens dicersas, nos quais.
Te exacerbara à afeição juvenhl. Atubos souberato
furtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente em
tregue à paixão que o requestava, o jovem Mar.
tira, degprevenido, planejou o medonho perricídio
à que no enilçou, dusventurado. Sabendo o Eenitor
acamado, em tratamento do fígado enfermo, tomou
à cooperação de dois capatezes da. aua inteira con
da
é Luwídio, Igualmente verdugosuma
fisnça, Antôn
amenin
stran-lhe
ãs tativasio, e, certa noite, dmini
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Fo logo TE pôs a Boeoia a dor, condado
peloa
deis cimplicos
que odisyam
balrão, ame
capoBio aubocências
rexona
DO. elo Opaterno,
ixado,temlogohurtvals
após, o incêndio
mo qualse o augentou
mito Godo
Pas,
padecimentos
Sorgo.
Conduzido
o paltentou.
ao aepulera
e apoderandoSolo
dos
Reveres,
a
feladade
so Dê de&
Maria
Ea:
todavia,
o
genítor
desencarmado,
inflamar-se em cólere, envolvero em nuvens ds
Aidoo
cobaias
conta eu coquaieafeto5 Info
não
Eonstla
defesa...
Ancgendo-e
de
eompa.
Eita Marias procurou anestesiar “consciência
& emqiaote o esquecer.
Urnado atemebroto
fazenda wa
e
lips
oo.
onto
isado
Vo aeoimando-se
à
companhia
da
malberdeem”
6 ditrarão.
regonso
om buxcda
de
anra
clneo
dovençião,
Ao der
porten iabaido.dnfogralenenta
Todo!usura,
Gob daO
Tesisiabca,”tomabom
cereavo, inceatar.
que OApstetaha
jugo do HESpoDepaternal
a pelo
vives
EBbe
requeimancem
q
ocultas
geleitochamas
erra, Goto
emà
doe o constantemente
no“mamordo,derecaplfuiava
Cicansérito
rmentaimente
pelo
siendo
dm marcio selvagem
em tatossenão
dn genitos,
Pioétotabia,
gritandomoa
modo, de que pechoras,
desse
Não
via peemádo,
aiependinzantoà conta do lauco
Sinnotao interpretado
Brépria
pelo
So
reconhecer.
presem
dava,mezta,
o
gos
punheta?
a nossa.
do modo
STgofy mupenia caallenaaão
algemado
Foi
Serlicros.
gem
pet guglicio que Marti recobêy escudo
tacos
Crodente
do próprio círtulodomêstico,
abandono, dentro
Marimtd
Seomenda geação
emassassinado,
ese
ndo
no
retarda,
genitoor paca 46 sia
&
Basgar
ondo
inferaio
afAnto
mo,
desaítos
vinga...
puviroma
eramnor
ae
o
enfeeu terríveisOuzoiumilhações
Filho desencarnado
Bees
Anos
ducante
pormentoo,
otcaortioia
vos em clicar de feeva, até que, amparado por
poção entorpecente, com aprovação da madrasta...

mensageiros de Jesus, que lhe promoveram o res.
gata, ingressou em nósco instituto, ao que fui in
Tormado, em lamentável situação.” Tendo entrado
fm sintomio com o gonitor, aequioso de vindita,
através das brechas mentaia do rémorso e do arre”
Pendimento tardio, fot hipnotizado hor gênico per.
Jerson, que q fizer
r-se domíbado da chamas
tBrturantra. Pixadama senti
a
imagi
nação dele cm comes
Tiante quadro de angústia, » própr
Martim nutria,
Som o pentamento culposo as lalmrioedas
cia que no
torturava sem consumit-se, stê que fot conve
temente aliviado e socorrido Dor nossos instrnien.
utores, mravés de recursos mi
que
Jho
gema.
tam o dolotuão desemuilíbrio.
então,
depois de melhorado, ams eerviços maisie,duros
dé
nossa organização, conquistando com é tempo apre.
sióveis lauréis que lhe yeleram a volta à estera
humana, com o direito de inicia o pagamento da
larga dívida em que se onerou, r desov
isado. Cul
iuando a prece com q renovação do mund
intimo,
renascen da espírito inclinado à Fé religioosa,
ardente e operante, encontrando no Espiritismo com
Jesus, no influxo dos amigos desencaruador que o
assistem, precinso campo de fortnlccimento moral
e troal
hodigno, no qual tem sabido estender, com
louvável aproveitamento das horas,o seu raio de
aséia noestuda cdificante c na caridade pura, atraindo em sou favor as mais umplas simpatias, por
Parto de irmãos encarmados é desen
carna
que
à ImenJhe devem generosidade carinho. Atiradodos,
sgs dificuldades materínis, desde cedo cresceu órfio de nai, de vez que rão velorizou no passado
& temnara patema, luiando com extremo, pobreza
e com enfermidade constante... Custodiado, potêm, por benfeitores da nossa Mansão, fol eondasido à um templo espívita,ainda muito jovem, onde,
atendendo ao tratamento da epiderme cafognenda,
entrnu no conhecimento de nossa Renovadora Dou.
leitura dom principios espíritas, no 801
teima...
do Evangelho do Senhor, constituiu para cle re-
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tranquiloe Padsceu
por haver
arruinado o lar patemo, ca
Jou-io
o abandono
da companheira qua
the vãoEntendeu o coração.
que dormia,
dormi
neem svantando
Avatndo
pars para & terna Mérias que
— caridado
Assim, pela vida útil à que se cons
& pela
incessento que passou a excrtor,
atraiu para junto de si, como filha da sup
came,
à ánliga rradrasta que desvicu don braços pais
naio, hoje reensernada junto dele para resducar-so
ao calar de seus
nobres,
o à Gor
de aubereen siihaexemplos
de pobre mulherEusrdand
que renegm
tálcmo conjugal, tanto quanto ela mesma o mo-o
nospesesa mo passado resente Mg... Lão É ape
nas essa 8 vantagem do Arelimo..
Bilta ponsou levemente
que ressonevam e prosmeguiAu destra 108 pequenos
— Dedicando-se de alera e corpo à gua renovação com o Crista, nosso amigo recolheu como
filhos adotivos ca duis cúmplices do parricidio trerhendo, vs antigos capatazes Antônia é Lrcídio, que,
abusando de humildes donreias escravizados, de
quem fartavam oa filhinhos para xcarmina ou
vender, não encontraram sento o aleoice porrbaro, vindo para o efreulo afetivo do companheiro
de ouro timepo, no Sangue africano que tanto eu.
xovalharam. de modo a lhe recebaram o amparo
morrià reforma procica
“Tnquanto nos edifickva com o precinso emainamento, Silas observo: mos
"Coma é fácil de resonhecer, noma terão,
através da responsabilidade espírita cristã, correTamente sentida e vivida, conguiston 1 felicidado
do reencontrar o lagos do pretérito criminoso para
5 necesmário reajuste, do passa que, fe louyesea
deserindo
da luta
pelo aIereflexão
companhei
ma
Gage tivezse
cerrado
porta do ducoração
2 dois
Ckuitos iafalizos, teria adiada Para futiros séoulos
o nobre trabalio que está fazendo agora. .
Dispúnhomo-nos a formular uov9s indagações,
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mas Correta despedira-s de mãezinha e visra ocopar
Mm Jeito modesto, não longe das criangas.
Demonstrando hébfico regpeitávelo, sent
em prece.
Fol quando filas, recomendanão-nos coperasão, abeironae delo » oplicoudhe pasta mogDéticos, eenlarecendo-nos, logo após:
— Aindapela mtilidads que nabe imprimir aos
“eus dizo, Áreiino mesecou a Imitação de enter.
úda
canganisl de que É portador. Tendo sotrido, por longo tempo, O trauma perispirítico do
remorso, bo hawsr ineandiado q torgo do própeio
Pas, nurim em si megemo estranhas Iobaredes men.
tais que, como já lhes dize, castigaram-no intencêmente: além-tárhulo... Renateem, por iso, som
à epiderme atsementada por vibrações coloinanbes
“gue, deçde cedo, se lhe expressaram ne mova forma
feita por eczema de man caráter... Semelhante
moléstia, A faco da divido em que am empenhou,
deveria. cobrirdha indo o corpo, duranto munttos 6
angustiosos Instros de sofrimento, mas, pelos méritos que ele val adquirindo, » enferidade não
“tomou proporções que o impeçam da aprender €
trabalhar, porquanto gremjeou a ventura do continumr q servir, pelo eu impulso espontâneo Ta
plantação constante do bem.
A enso tampo,talves porque a dono da casa na
aispusese em refúgio dee travesseiros, O Azistenes donvocou-noa à retiraia.
nosso amável
De wnlta à Mansão, prossegaiu
comentários em tarno
mentor tecendo Brilhantes
dos pecadas», sedo «&mos que cobra e multidão
quando Hilário, inter
gundo a lição do Ivangulho, considerou
de fmproBretando-ma as indagações,
vis

ssstm tHo
ação inaras
elnslddetarm
umagober
nte,
—E Asite
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pira
fuuto
clagas
o. Poderemos,
respeit
"a cla digim
aodêmcias quoarmos
quanto à altução de Martim
Asaco, inini
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Guspor, o genitor que padecou o martério do fogo
em ma arco”
Porque Silasde detivesse em silêncio, meu colino? Devatar-lho-á, ainda, menoaprezo e ódio?
— Martim Cagpor — regpondeo por fm fm.
terlacutor —, infatigável qua era na violência, fol
igualmente tocado pelos exemplos de tusso amigo. Observando-lhe a transformação, chandanou aa
Companhias Indesejáveis a que se adapiara é rogou
asilo, em tosso instituto, val para slguns anos,
onde neeitou severas disciplinas...
— Tg onde sa encontra agora? insistiu Hi
tário, ansioso — porventura será pertaltido vê-1,
pata anoter-lhe ap alterações?
Nesse instante, porém. varávamos 6 entrada
dosantuário de nossas chrigações, e Silas, sem mais
peseibilidados de alongar-co, afogon 0 ombros de
aneso companheiro, dizendo:
— Acalmese, Hilário. E' possível estejamos
de regresso no assunto em breves hores.
Despedimo-nos, conservando = anotações, à
mentira de estudo interrompido, aguardando 'sequêneio..
No dia seguinte, porém, grata surpresa sistton-nos o coração.
em
Quando o relógio animeiou alta noite ODAnnsso
tensa faixa plenetária em que se mantinha
busecu-nns, prestimono .
damicílio, o Assistente esfera
carnal, mes, nuquela.
Demandaramos à
o arientedor do in
Druso,
de
companhia
em
hora,
ttulção.
enrosos.
Regontjamo-nos, embora
ao
que viajariamos junto
Era à primeira vez conquistára
n mein ampls
grande mentor queé nos
nos
verdada que o privilégio
Cevarência. FL, se tempo
motivo
do
indagávemus
mesmo
do
alegrava,
Del qual su aueentaria ele da caso que não lhe
dispemava a presença
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vimos Correia erguer-s do corpo de carpe, qual
de fdra movido por alavantas imngníticas podera.
sas, caindo nos braçon do grande ortentador, à mameira, de criança enternecida e feilz
— Meu amigo — disse-lhe Druso, entre gravo
* termo =", chegou à hora do reencontro,
Correia comegou & chorar, Jvido do emoção,
sem conseguir degentaixar-se-lho dos bruços aeoThedores,
- — remos juntos — acrescentou o bondoso
amigo.
E, levantando cx olhos pera o Alto, gob nose
reofunda atenção, Druso suplicou:
— eDens de Bondade, Pai do Infinito Amor,
que criuste o tempo como incansável guardião de
nocaaa almas destinadas ao Teu seto, fortaleae-nos
para a renovação necesséria!...
«Tu, que nos conheces 08 crimes e deserçõos,
concede-noa a bênção das dorea e das horas para
redími-los, unge-nos com o entendimento de Tuas
jeis, pare que não repilimos an oportrridades do
resgate?
«Emprestaste-nos os tesouroa do trabalho e do
sofrimento, como fevores de 'Tua misericórdia, para
que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas
<Nôs, ou prisioneiros da culpa, somos também
operários de nos libertação, ao bafejo da Ten
carinho.
40" Paí, infunde-nos seragem para que nossas
fraquezas sejam esquecidas, inflama em nosso es
párito o entusiasmo santo do bem, pare quo o mal
não nos apagua os bons propásitos, e conduzenos
“pela carreiro da remunciaão para que & nossa meméria não se aparte de Ti!...
Mes
«Que possamosorar comoJesus, ào Divino
no% cornções, fim de que
tre que sos enviastetodo,
aos Teus desfgnios!...>
nos rendamos, do
Depois de leve pausa, repetin em pranto 2
prece dominical:

AÇIO E REAÇÃO

am

“PR Noteo, que está nos Céus, santificado
veja
Teuvontudo
nome. ,Venho
nbs
o Ten reino. Haga
8 &oTum
assim
na
rea
como noaCê,
O pão noeou de cada ia dá-nos hoje.
Perdor
aos
ds
Dogas
dívidas
oasim
como
perdoG
aos
nos
,
os
sor devedorça. Não nos deire gar em tentação
todo para
mal, Sempre
porque Teus
Gio reino,
&& Jivea-n
poder osé adaglória
. Ancim sejo.s
cêmtação ES
cxceiavibe niocssenaBiv demónio
dei.
Eeconduzido soSE
veíesio sans], Adelino acor.
deu Easont
em copiosa
lágrima
s elhe
s... fatêmo, se bem no
a
ido
ecia-s
pudesse guardar à congtiância integral” da fomiaitão compacm.
Findo alguns miuttos de expectação, mo
transc
mos. Já fots 6 ch6ro
convulgoorrera
de munacólerea,
criançaescutâ
tenra..
ansem.
Eninçado per Druso, 0 donoabriads ucosa
porta que
nentl,
tonse do leito é, inconti
9 calcada externa, em
commnicav a interior tomamigos
da Mansão, pobre
vigiado por
cjas lajes, yagia
aflitiamente. ajocTio em
resicmnato
tos,
“Temado de surpreso, Correia
auemto o geundo crientador The dia com sept
o que, anjeitodo
pa! fendiãTão
O Adelino, oo que
ainda meresem,o vem
pelo coraçãoo domátem
regeerado!
%o encontr xiãoBilbo
, na aoistlta
9 palavtomental,
Correia lhe ouviu
como
templo
no
n-s
registo
Mas
came,
da
coração
ao
“rasa
Re
que
edests
amoe
“pelo do
Tomado
abandonada e infebir...
moáis uma criança
0acusr.
fraco é, api
ável amor
ncoplic
par loânco
gvia,
de do
com espont nosento
Pelo, rltos páro denso,
o
eEcontr
Te
eilando jutiloso! meu Miolo
eu filho!
Ee
tas, entro Hilário e em, comunlecuswa, emoelomado:

E
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— Martim Gaspor retoras à exporiência fisica,
asiiando- nos bregos do filho que o despreron
Não tivemos, contudo, quelgger cnsejo n mais
dilxtnda conversação. Druso, enxagando as Jégeo
mas, advertin em vos sita, qual e estivera
falando pare ainosmesmo:
Oxslf, noando estivermos de novo em pleno
nevoelro da came, posssinos, também nós, abrir
o coração no axcelso amor do Jesus, para que não
enhamos 4 falir nns provas neregsárias
E havia tanto recolhimento o tania angústia
naquele olhar que ns habitusra ao mais doce enternecimento no mais profundo respeito que, da
volta à Mansão, nenhum de nós ousou quebrariho
q doloroso e axpreselvo allêncio.

meses

=
Dívida expirante
Tera agora num host, em triste povilão do
lição que Sina nes reserva
à nova
indigentes,
Ganhtado
o
intesios,
divergoe
iospanhairos
acoibiaram-nos, feulis. E, após
auodações
Relgas
deles, 6 Abendonta Ligo, aVEnçoU PATA O mica
am
tor de mosca caludos, cientificando:
Leo partos gastar c6
e da,namo
— Assletante,
derradeiros
recursos
renitência...
“Sia agradecem a informação ampliou que
vinturmou justamento peca. colaborar do dascano
de que eo fazia ecodor. fila de leitos porn, nos
E siemveasindo longa
de alguma
padecentes, so pé estacêssoo
quais enfermos ceufaziam
trebaiho sosiatencial,
Aaamcarmados
a angustiado. des
Sumto de um doente eaquélida
lánupade,
de geguono
4 moriiça clariduds
que me io.da
do uoito, dios aoLeo.pelonrisho
tinada à vigia
arrastaco
pulmonar
Carmuloãe
cal.
ajthar colmostrev o aitar
betauto a dis disgneia, tmostrées
“io otstauto
E
mos
perfeitaaoermformoção
xo à ticio, revelando
Prdocimentos que o eondusium lormo da Expe.
Elência.
fit obesrvardho o acorpo
esomendou-nos
der
muita porticulanidade
não Davispulmões
entretanto,
«mass destruídos, atra.
Sour, porquanto ou
pro
hoviam vaso
cavitârina,dns
ear ora formações
o
orgânico,
abatimento
Pede Pemanho olhos
não era maia que wa trapo
Feto aomosos
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de carne, agora aberto à multiplicação
bacilos
Vorased,
alinica 4 exêcito raicnbiados dide prada
se apinharem, dominadores, na intimidaespécie,a
de des tecidos,
sestm
Intuigos iraplacáve
& se lhe apoderarem doscomo
restos, genhoregado todosis
«m postos-chaves da defensiva.
Arhavo-se Leo, dese modo, 26, veicula den,
à maneira de um homem iomediivelmenta com:
dexado à expulsão da sua próprio casa.
Todos 08 sintomas da morte palenteavam-se,
iniludiísai
s
O toração fatigado asemelhava-se à imotor
exausto, incapos de liquidar os problemtas da cir
culação sanguínea, e todos ou implementos da apareibogom respiratório comorecism, alesmorteadas,
acb iexorável asfixia.
1éo, moribundo, era um viajante habilitado &
grande romegerm, tão cêmente à copera do rinal
de partida
“Alnda asim, estava sereno < bem posto,
Tão acentuada re lho evidenciara à acuidade
mental, que quase nos percebia à presença.
Silas, que lhe avariciava a fronte com q destra
“generosa,
para anotar um procesea de
que vieramatencioso:
= Já disoe-noo,
ao corapapodemalgn
expirante,
dívida
postanto quanto
nero, cuja memória se revels,perguntar
aívol, conscimte e vigilanto.
— Quvirnosé, porém? inquiriu Hilário, cotee surpreso « compungido.
Não com oê tmpanos da came, contrda,
aminalarnaa-h qualquar indagação em espírito —
esclareceu o Assistente, afetuoso.
Dominado de intensa cimpatia, inelluet-ma sobre irmão em rude provs, atraído pela, fé que lhe
abrilhantavo aa pupilas é, abraçendo-o, indaguei,
alta:amigo, reconhene-so você no limisz de
em voz
To fes
vida verdadeira? Babe que deixaráo corbo em brevas horas?
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Oego
inlerpeio,aqu
crendoa recusa
r pora
a voa
mo
pata,
gut
ae Te fine, tomada?no esteio Por Tó
devia
A Elen De EONVaNMA (vês Enc,

= Omt,
ht sim,cheguei
morte!us JnetoSei que, prova
to esta
Smaibêmentei
De 7 e
Desichren
do
b
zrsto
Allogo,
:
io tam
reto?
—E,E Nai
peso
temor.
—
ret
muito
calo
movendo
audiolhas
cum eefrso,
bencom em-He
tax
na
alva
parede
farmacia
uma
peqnena
culta do Cristo ceueficado, reficundo de para
nda, Posso recaar, em companhiado Cri
to, meu Salvador... Be também fal viipendiado
+ esquecido. Terá vomitado camgue ne eriz do
elo que era puro, varado pelha chagas
cruz
da ingratódio. .. Porque uho resigrarmeam àpollo
do mel lei, mportanão,sememreino,
quando re anna
das ds sangue que quando
Câiam q ciorto, em que??...sou pecador necesritudo dn
cemplacênia
Você édivina
estólico romano?

mo
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osblammo grandes bens, contudo, prevalecendo-oe
do meu infortúnio, o mano obteve do justio, com
teu próprio Asuentimento, à documentação com que
se fáxia men tuinr... Bastou, porém, a conteçmgão desra medida, pare que oe transformesse para
zoim uam verdugo cruel. Aponscri-e-me de todas
o recursos... Internousme num hospício, em que
amavguet longos anos de isolamento. . Sofri mui.
to... Alimenteime com o pão recheado am
de fel
destinado pala mundo sos qué lhe penetram por.
tza como réprobos do berço, porque à desequilíbrio
mental me perseguia desde a idade mais tenra
Quando algo melhorado, fui conslrangido a deixar
o msmicímio. Recorri-le & porta, mas expulscuane
dem compaixão... Fiquei apavorado, vencido. . O
meu Deus, como escarmeosr aselia de um jemão
doente infoliz? Deholde impetrei socorro à jum
fics. Logulmente, enrirue era o único emhor doa
hmvercu de nossa cama... linvergonhado, busquei
apeoutros elias. . Tentei O trabalho diguo, mas vigia
de
has cbéive, em meu favos, 5 profissão
edifício comes
noturno, passando 4 rondar vasto
earidoso, eondeido
cial, araparado por um homeza
nnito, porém, encon
de minha fome... O fria da
jempa, adqulrt
travame no desabrigo é, à breve4 devorarme
deumo febre insídinsa que passoutempo estivo, sosim,
vagarinho... Não del quanto
Certa feita,
ckmbado a indefinivelpoçadesênimo...
de sangue que se mê
caí fatigado cobro 2
piedoses me angaderramava da boca e criaturas
riaram o leito em que me refugio...
— Te que opinião mantém você,acerta de Hen
mágoa?
rique? Lembra-se dele com memória
ondas de
Qual se mergulhasso n Leo deixouomque
as lásaudade,
a
enternecimento entornassem dos olhos, em dolerosa
grimas se lhe
auietudo mental
seguida, monologou por dentr
“Tem
— pobre Henrique!
timido? Avaso, não deverá ele iguala
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através doa conflitos intertores que podemos classificar como sendo q forja da tentação.
COR,Ébeloapreciar, o amor paternal de
Dans
us que à tudo atendo no E pe lo... —
clamon Hilário.
Silas, sensota— Sem dúvida -. considerou
determina o progresso
menta —, à Lei de Deus Sabem
vocês que, via de
+ dignidade para todos. se aeilam
na Mansão
regra, ou desencarmodos qua
constituem grande ajuntamento de crimincãos é
vielados...
E,modificando inflexão de voz, serescenton:
— Co.coma cu mesmo. AN recebemos aleução
e carinho, assistênein e bondade, reeducando-nos,
às “Tezes, por muitos anos... Contudo, 6 imperio.
dos
zo observar que, recolhendo nospensronidade
garantem aquele8
Donfeitores & instrutores que
acumulemos débitosquecotaprepouso de amor, apenss
compromissos esses no
Proteção imerexida,igualmente
em serviço próxi
digamos resgatar,
hebilitamos para
nog
que
de
fim
q
Todavio,
mo.
é imprescindível purag tarefas do bem senuíno,
agrnvaio no culpa,
Ear & nossa condiçém inferior,
em
clevado, adquiridonotiliPorquanto o conhecimento
teoria
como
ais
vale
orgunização,
nossa
corcabe auhstancinlizar naemprática
tante, que nospara
definitivo
que 6€ incorpore,
respondente,
do
Eis porque, depois ooan nosso patrimônio moras.
Instituto,
nosgo
em
longo
ou
breve
aprendizado
esfera da carne é,
mos novamente internadosde na
por Dostos
af é Gbvio que, apesar àprotegidos
dos smaproximação
sofrer
davuremos
mentores,
nossa delitos, para demonstrar
dgos comparsas edoastimilação
do amparo 2ecebido
aproveitamento
contava os derraLoo
porém,
lado,
nosso
Ao
que o
veículo denso e nobímos
deiros minutos no
do caso dele,
desejava ausentar-se
Ammistente nãoguardânsemos
para duo lhe isso mesmo, Silaslição.
ralnistron-lhe emer"Talvez tor
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de que ambos so faziam herdeiros. Além disso,
mego habituado nos Saratis do Bem tempo, estimios
as recepções cemeradas, nas quais o palaeeto da
família deacerrava ax portas brasonadas às roluções
elegantes, e, orgulhoso da palsagem doméstica, emVergunhawa-se de ombrear com o Imão, por ela
proibido de comparecer sos seus ágapes sociais. To.
davia, porque Fernando, mentecapto, não lhe aten.
desse às ordens, em razão da incapacidade de apre.
endí-tns, providenciou gradenda. prisão, so fumdo da
Tosidência, ande rapaz enfetmo foi excluído da
ecmunidado famíliar. Encatoerado + sózinho, das
frutendo apenas é intimidade de slguns oscravos,
Fernando passou a viver engaiolado, qual sé fóra
infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, catedo, dava
largas cos caprichos da mulher, cm astenaas via.
gens de reereio, nas quais despersigava acua but,
em jogntinas o extravagâncias. Depois de algum
tempo, esgotado nas finanças de qué podia dispor,
apenas
conseguiria reequilftrar-se por morte do
meno irresponsável; no entanto, o jovem mentalmente enfermo dava mostras de grande fortaleza
física, não obstante certa bronquite crônica que
o incomodava, Dbservando-lhe o desequilmyitorespiratório,
brio
Ernesto planejou levá-lo a moléstia mais grave, na esteranga de remetê-lo com
rapidez ao sepulero, recomendando nos secvos que
o libertassem, todas ao noites, num grande ráio,
era que Feraúnda reponsagse do relento. O moto,
porém, denciavo nome cegistência é, embora sor
fresse novos achaques, por relegado À intempérie,a
anos uperoa valorosamentopa
diante quase dois
provação s que fôra submetido. Eutrementes,
econômico ger»
decia Ernesto a cerca de angústiao quinhão
amoedado
sômente
que ao comando de velhos
maik grave,entregue
pre
amido Fernando,
solucioà vontade paterno,pelápoderia
gos, conforme
fome de quro,
disso, envilecido delinqentes,
far. Era rarão
dois escravosa condição de aise
Certa noite liberoudomicílio,
«ob
gemados em nem
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Fe reto,e 2 ia ve,ane em

ima irmão insensato
ne
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E padeceu
a
oularidade algums go quadro
expistário,
como guarda-noturho o frio e os temporais 2 que
expusera à vitime indefeso... Entretanto, pela Bo-

mildade e paciência com que tem sabido aceitar os
golpes Teparadores, conquiatou a foilcidade de em
Serrer em definitivo o débito a que noé reportamas.
Porque emudecesse o orientador, preocupado

em atender no agonizante,então banhado pelo aum
característico da morte, Hilário indagou: com
D Amiatente, tomo entender que u nosso
pambeiro está liquidando a divida a que se refere?
oia não vêem? — observou Silas, admb
tado, indicando a grando hemoptise que comeE,
cava,— ajimtoa:
Qual Fernando, que desancarnou com o tóigualmanto
assassina, Leo em
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xvm
Resgates coletivos

Entendiamo-nca com Files, ucerca de variados
problemas,
quando
chamamento
de Drudo nos reuniu
no exrressivo
diretor da case,
am seu gabinete
Particular
O chefede daserviço.
Maneda toi hreve e cla
Apelo urgente da Terra pedia ausílio pare na
vitimas de um destro aviatório
Sem alongar-n em minécios, informou que a
xolicitação sa repctíria, dentro de alguna Instantes,
caperar e Elm de examinarmos o assunto
& comvíria
com
eficiência preciso.
apontamento é
Com efeito, tan! terminaro
aos do telégrafo de Morse
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Siaque se processa, no que Dime,
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mente, não concordou, explicando que o trabalho
era de naturcea especialíastms, reguinitando colaboradores rigorosanente treinados
di
“Cientes de que o generoeo mentoro poderia
essejo para
persar-nos mais tempo, Gproveitámos
à questão dns provas coletivas.
Versor“Eitávio
abriu campo livre ao debote, perguntando, respeitoso, por que mativo era rogudo o
auxílio para à remoção de seis doa desencarnados,
quando us vítimas eram catorze.
sm DPRSO, O entanto, xeplicoa êm tom sereno o
é disteibulÉ 0 socorro no avião einistcado
não podemos esquecer
do indistintamente, 6contudo,
paro todos 66 que
que se o desnttre O mesmo part
cada um. No
é diferente
dombeirara, a morto
momento “serão, retirados da carne tão sómente
aqueles cuja vida interior lheoutorga a Imediata
presos aulros, cuja situação
liberação. Guanén
0 alistamento rápido da
sente não lhes favorece
armaduro físico, permanecerão ligados, por mais
tempo, «os despojos qua lhes dizemmeurespeito
colega, in— Quantos dias? — clamou
que sc via possuído.
tapas de conter a emoção deanimolização
dos fluide
É Depende do grau
torpórea
Espírito à atividadenerão
dos qua lhes retêmo omentor.
det
— Alguna Jongom
— 'respondeusios
por
dos por Algumas horas, outros, telves,
Corpo inerte nem desempre
dias... Quem aobe?
que
vida Bgdo ame. O gênero
nífica. libertação estágio
dita as verdadeiras
alimentamos no morte.físico
Quanto mais chofurdaCondições de nossa
mala
de taixas ilusões,vitais
mos o ser tas correntes
energics
as
esgotar
para
Tempo gastarsos
pesada & primitiva
que nos nprisimam à matério
fisiológi
q instrumentação
de que 8e nom constitul
infcrtores
eriações mentais combustita, demorando-nos masneles
encontrando da campo
E”que nos ajustamos,
nas sombras
dilntados enganos
Tel parpropriamente
considerado. E quanto maia
Coral,
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mais profundamento as zesica pela quais
nhecer
nos
é defeso o trabalho de colaboração nos serviços
Dertinentes ao socorro nos resgates de conjunto.
Não poderiamos, ataso, cooperar com cs obreiros
desta casa, mas mepedigões de aurílio às vítimos
de ncidentes divorsos,do modo a pesquisare as eu.
sas que os determinaram Índiscutivelment a ManSão, com as responsabilidades de que se encontra
investida, desincumbiree-d de trabalhos dessa. estodos oa dias...
pécie“Quase
todos às dias — completou Druso,
sem pestanejar.
E,fitando
Hllário observer,
de estrenheporém,
maaneira,
—
E” imperiosa
queaduziu:
vocês
coletam materiul didático para despertamento ds
todos eles em fame
Dogsos irmãos encarnados, quese ecntas
com a Tusde
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destrutivas mno
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“TEshoçando leve sorriso em que deixava tranaparecer & humildade que lhe edomava o espírito
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do so.
É Parece-me que não seriamos capezes
s, no cammentar um detastro de grandeshesproporçõe
do medo,
nem insullar-l eo dovirus
“Po dos homens,
morto. —
Tanta vez portador do desênimo
,
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s.
edificante
resjustavanos 08 impulsos
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coma Escnbronoo sneces.
ras, tanto quanto nó,de algemado
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promísgos, carentes
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o. deNãotemor
Zério reequilísritos
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e
Com pensamen sentido o esticado, podermos cads
através do bes,denossos horizontes do nuvens do
hor aeretar prováveis
acfrimentos.
lnequivoca de com

ando-nos à atitude
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po equilibrio. Desse modo, creio maix justo incemtivarmos o serviço do bem, através de todos as
Tecursos an nosso sleance. A caridade « o estudo
nobre, a fé é o bom Anímo, 0 otimismo e o traba.
lho, a arte 6 a meditação construtiva. constituem
temas renovadores, cujo mérito
não gerá Jeito co
suecer,
na
reabilitação
da
nossas
quentemente, de nossos destinos. ideias e, congeTutregura-se o chefe a maia longa pause,
movido pelo propésito ds aprender, indaguaide Deu.
po se cle mesmo não teria acompanhado algam
processo de resgate coletivo, em que os Erpiritos
interessados não
teriam ouíro reeurso senão à morte violento, como remate son dias do corpo denso,
so que instrutor respondem, presto:
“Guarão em minha experiência
case
expressivos que seria justo relacionar,alguns
xoentanto,
zeportaz-nos-emoa simplemente a um deles, alem
tos no imediatisma de nossas obrigações.
Depois de imumentas rápidos em que naturalmenta Goelova pasa a memória, comentou, benevoem
— Há trinta anos, desfrutel o convívio de dois
Denfeitores, a cuja abnegação muto devo neste
pouso de luz. Ascânio é Lucas, Assistentes raspeitados na Esfera Superior, integravam-nos a equi
de mentores velorpãos é amigos... Quendo os co.
uheci em pessoa, já haviam despendido várias lustros no amparo aoa irmáns transviados é aofrê
doses. Cultos é enobrecidos, eram componheiros
infatigáveia cm nossas melhores realimnções, Acontece, porém, que depois de largos decênios de Inta,
nos prélios
da fraternidade santificante, auspirando
pelo ingresso nas esferas mais elevadas, pare que
se lhes cxpandissem oq idosa de santidade é belero, não demonstravam à ueeseária, condição cs
absartos
pecilica para 0 voo anelndo. Toizimente
do bem som
no entusiamo de anrinar o decaminho
semelhantes, não eogitovam cualguer mergulho
opretérito, por isso que, muitas vezes, quando nos
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fancizamos polo esplendor dog
mem see
mos
sabe vale...o para Qualgia? Stone
y
Devociros doApost
Dersa
forrad,
vaseara
m
s
deseje
ardentemeniz à aoetncio, seniiadon“algo
fesencaniados pelo duênci
de apoio dam nuíordades que ihes não reconhoacium
o mérito imprescindívei. Dilatava-se o impasse, quando
um deles
solicitou o pronunciamento da Direção Gerar
a que
nos achamos eubedláios. O requerimento ceontr
ou
eurso netinal até que, êm detceminada fase, ambos
foram chamados a cxame devido. À posição imprôpria que Thes era caracemectica canihosamente
anslicada por técnicos do Plano Superior, que Jees
recondusirem a memória à perindos mais recuades
no tempo. Diversas fichas de abrervação foram
extscidas do campo muemônico, à muntica dás t3diosenpiar da atuais servigos médicos po mundo
&, através delas, importantes conclusões aurglvar
& lona... Em verdade, Ascâmio e Lucas possula
quase cinco éei-m
créditos existes, adquiridos emdigno,
temendo ss
los sucessivos de aprendizado
toecpu dacameo
cinco riarâncias filmaespiritua
vinham
l, nos x gendaiv
as entações de serviçoento, quindo
a
mo
CR ita?
aausenlt
lhes alcançou nº atividadio do atento
ação,
KV, alim surgiu que lhes inpós dolergsa meditade memória « a
cão! Artebatadas ao grquivo
doerihea protundatmento noespirito, depois de ope& que Los ceferizio
Cosão mmEnóticameneion
e
onizuto
camass, derespare
adasemgo 1488
Tam nas fichas
apósa
logo
Gelito or ambos tometido,
no asér
formar
am
Orleies, quando
Ibertação de dáre...
Famintos de inluência fumcito de Joana
beitac
doses ão avisa, pãoprecipi
de
u emasse.
do,alto
tandooa
Simar dois companhnoeiros,
Gltimais,
teritório
de uma fortalem antigo
h
onra
nas
embriag
andi-ss
inmundos
,
dobro fosses
Fias que lhes uelcram, mis tarde, toctur
mooaãs além do sepulero. Chegados 2 ease ponto
da Tnguletanto investigação, pela respeitabilidade
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de que ge tevestinm foram inguiridos pelos poderes
competentes pe desejavam ou não prostegur
us
Bondageta singular, so que responderam negativo,
menta, preferindo liquidar a díviris, antes de novas
imernões nos depósitos da. subeonsriênci
» dm vez de continuarem insieiindo ná eleva
tão a níveis mais altos, suplicaram,
revés, o
Tetarho ao campo dos homens, no qual40acabam
de
pagar 6 débito 4 que aludimos.
— Como? — indagon Hitfrio, intrigado.
— Já que podiam escolher o gênero ds prova.
são, ex vista dos recureos
amealhados no
mundo fntimo — informou morais
o
orientador
ram por tarefas no campo da norondutioa,—,s opta.
cuja
evolução oferecertim às suas vidas. Há dois moses.
regressaram às nossas linhas ação, depois de
haverem sofrido a mesma quedade mortal
que
giram aos companheiros de luta no século XV.infii
E o nonso cao instrutor viitau-os nos proparativos da reencarnação agura terminada? — fr
quiri com respeito.
— Sim, POr várias vezes aa svistes, antes ds
Partida. Assoclavani-se a grande comtniiade de
Espíritos amigos, em departamento eopecífico de reencarnação, no qual csntcnes de entidades, com
dívidas mais ou menos semelhantes às deles. também se preparavam para o retorno à carmo, abragado, desim, trablho redentor em resgates coletivos,
— E todns podiem seleelonar o gênero de luta
em que galdariam as suas contas? — perguntei,
ainio, com natural interas
— Nem todos — disse Druso, convicto. —
Aqueles que possufam grandea créditos morair, qual
Scóntecia nos benfeitores a que ma reporto, digPunhsm desse direito, Ausim É que a muitos FL
habilitando-se pora sofrer a morte violenta, em fa”
vor de progrecao ân aeronántioa o da engenharia,
ds navegação meritima e
transportês terre
ires, da ciência médica 8 da incistria em geral,
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— Como não? — responder o orientador —
ns entidades que mescositem de fais lutas exgistá.
Has são encuminhadas de corações que se aum
pliciaram com elas em delitos jamcntáves. no pre
térito distanto ou reccate om, ainda, aos pala que
inbirmo Jumbo dos lhos, em ouisgo (poeno, a Fim
quo aprendam mo usudadoCruel e naà angóatis
de
houteto
iroináva o respeito é 0dewolamonto,
Serem
s decemosé onaremédio
que todcultica
lidade e 6 esrieho
4 âoc
di família.
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ão
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O
Jong pausa.
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que Act
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— Jaso r dizer que ninguém se eleça no Céu
Sera quitaçãoquecom
a Terra?
O interlocutor sorr
é completou:
— Ser maia lícitiu
o
afi
s que ninguém ce
eleva pleno Cét, sem plena tma
Quit
ação com a Teria
porquaànto
x
asce
nsão
grad
ativ
a
pode verificaçen
tão obetente invaridveimento condicio
mos no”
Jos merecimentos nas conquirtas jk feitnada
as.
tibina de rela
tividade são porfeltamento entiCevelepro
assunto. Quanto
interior na alma, açaoo
“ês de sublimaçãomaidas cêu
vida
a ampla ineaedo
dá alma nos céus exteriores,, mai
até
que se realizo o
Faprtma comunh
ão
dela
ocm
Deus
,
Nossa Pai, Para
isto, eumo reconhecemos, é indispen
sável aiemara
à Justiça, é
iça Divino ontá incl
utivelmento
ada à no,a deJustves
vmmafalicidnde
tente será verdadeira quefelivneni
idade em nôs, sem a gue
fo,
plícita aprovação de nossa cons
cia.
O ensinamento ars profundociên
.
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do entenáincato esmo co internados, o
IeztruDepois
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tor
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Explinara brilhantemente
à proble
ma
das provas na experiência terrestrabre
AleFtar
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ando E ocwaáii do et,para
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o surgem
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ta,
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do
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di logue cola — ua cabia sotívl
see
ão O corgo bumanr, tratapurente so nohdos
Tevdlingo Vi
Eão, todos emo
visão,
à; mona
ali,Gore
Patent
envemo
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mb àaoproteção
ico,semguin
é apoirechas do
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do mistema nervoso é do eistema
O coração, à maneira de um o,
Da, árvore dos
encodbhaias
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sadorvi.
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Ecento; tlenioo é o8gorins, quais apelos
e
ques
agem,s convidavam-sts à prolanda rduiro,

Rr

aRed

ss soncentravaeo
qão; comtuda, nosso maiornointeres
ae
cual 25 Flândulas
"sistema cndocrinico,

aslientavam por Mgrrações delos. À epitis, tt
péfize, a tiedido, ns paretcéides, o o,

as

AA E RRAÇÃO

AÃO E BRAÇãO

venaia, o pâncreas e as bolsos genésicas carsoteri-

savam.0e, perfeitas, sobre o fundo vivo do centros
pecicpicitunis, que xo combinavera Uns cem qu oufros, em gutilisáimas ramificações nervosas, singularmente ajustados, através dos plexos, emitindo
cada centro irradiagões próprias, conatitulndo-ne o
conjunto
mer extátics.
todo, harmônico, que nos inpelia à
contemplação
“Anotando-nos à wurprese, D chefe da casa disse,
tando:
— Habituslmente convidamos a atenção de nossc internados para os veículos do nosens monifes
tações, mostrando-lhca, quanto possível, a corres.
pondêncio
entre nossos estados espirituais é as
formas da que nos servimos. E” indispensável com-

centros perispiríticos, em cujos meandros se locê
tizam às chamadas glândulas endócrinas, que, &

a
recursos que nos égarantam
Rea furto, despedem
mos
celular. Como seóbvia,
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Epor jaso que a juntiça, sendo instituto fundamen-

lhe defraudemos os princípios. À evolução pars

preendamos que todo mal por nós praticado nons-

cientementeexpreses, de algum modo, lesão em
nosso, eomeciência é tda lesão denma
espécie doterminadistúrbio om mutilação no organismo que nos
exterioriza u modo de ser. Em tndor os planoa do
Universo,
somas espírito a manifestação, pemeumento e forma. Tia o motivo por que, no mundo, à
Medicina há-de considerar o docnio como wm todo
psicossomético, sc quiser reatmente investirse da
arte de eurar.
E, tocando a bela escultura à nessa vista, continuou— Da mente clareada pela razão, pede dos prircápios superioras que govamam a individinalidade,
partem as forças quo nsceguram o equilíbrio orgãaito, por intermédio de ralos ainda innbordáveia à
perquirição humans, raio esses que vitalizam os
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empre mal que emontosvam sobre as suas em
Deças. E" nexim que, desentrançadas da iatéria
dimom, aqui aportam, hatidas pelo
e polo
arrependimento, padecendo frustraçõesrsmorão
lamentáveis,
quando não estacionam por tempo meia cm menos
longo em furnoa expistórias, nas quais, pregas de
antigoa adversários ou de velhos comparsas do vÍcão, Hoftem tristes alterações em pens centros de
forge, a so lhes expressarom na mente por desequi.
Ifbrios fonestos. Depois de acolhidas em noso
Ponso da amar, refazem-se w pouco 6 pouco...
Temncarmação retifiendora, Isto é, a internação uaÀ
carne em condições penogas, surge sltcrnativa
inevitável. Será preciso renascer, por
iuporiando as
otsláculos tremendos, orlundos da derarmonta periepirítica criada por nós mesmos. Ainda assim,
quento possível, antes do novo beto cntra 98 homens, é imprescindível melhorar as contas... Daí
o motivo por que instituições quale a nogsa fimelonam, em vários earapos des regiões inferiores,
que, na. teologia
retaguarda,
equivalom
a zogiões
inferneis...
Paradanós,
no entanto,
é o imenso
umYral, entre a Terra é o Céu, doloroso continente
de Gomras, erguido e cultivada pela mente Imaxa, em geral rebeido o ocioaa, deseaivada é enfer.
miga. Oa companheiros desepearnados que despertam, devagarinho, pera a reponsabilidade de vivar,
encarando face a face o imperativo do renscimento difieil no mundo, passam trabalhar aqui InboHosamento, vencendo óbices terríveis e superando
tempestades de toda morte, pars à conquista dom
méritos que descuraram durante 4 permanência no
corpo, de modo 4 implentorem, no próprio espírito,
as valores morais de que não prescindem para &
mustentação de novas e abençoadas lutas noplano
matoriet
;
orientador, mostrando 9 olhar coruscante

do Sussienenta” a carinho, à feitio do protensor
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“com que se utilizarara do esporte ds dança, eapa.
Tesndo desespera infortúnio nese corações
afeto.
“ea e senníveis, perdem formas orgânicas amenquiso
de parafisia e reninatimmo, visitadas de schaques o
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meticio, mas também
vacina contra a 1ejncidência no mal. Alémcomo
disso,
presa faculta-Dos
à aproximação com or grandes qbenfeitores
que nos
presidero 08 Passos, mixiiando-nos n organização
do agro mueito pare à ceminhada pegurh
companheiro
guardou, revecente, a axotação e considerou: O
a
— Caro instrator, depreendemos ds elucidação
que, ao nos rcencarnarma ecndurimos conssco va
remaneeoentes de nossas s,faltas,
que nos partilhara
o tstmaecimento, no inéquina fisiológica,
como rafseg
congenials dos males que nós mesmos plantâmoa
no —Perteta
mento — acentumo o “mentor ari
sponições, para cm esa ou aquelr
Enteriidado
mo
cirpo torrent, reprermisi jonas
de atração magnética
que diacia de nossas dh
des, diante das Leis Eternas,
exteriorizando-nos as
deficlências do espírito
Druxo meditou alguns
como se estivesse pondarando no Sntimoinstantes,
q gravidade do agsunto, é apreciou:
— Nossas aesertivas não excluem, decerto, a
necessidade dn assopala e da higiene, da madicasção
* do cuidado preciso, no tratamento dua enfermos
de qualquer procedência. Desejamos sizoplcamente
acentuar que à alma regmrge no equipamento fisl.
co transportando consigo ss próprias falhas a se
lhe refletirem na. vesto cornsl, como zonas favo
veia à eclosão de determinadas mnciéstias, oferecendo campopropício o desenvelvimento de virus,
bacilos e bactérias Inúmeros, capazes de conduzla
som mais graves padeeimentos, de acordo tom ca
débitos que haja contraído, mos também varreia
consigo as isculdader de ear no própria cosmo
orgánico tudas us espécico de anticorpos, imunizando-se contra as vicissitudes carmais, faculdades
casas que podo ampliar conriderhvelmento pele. orosão, pelas disciplinas retificadoras a que so afeigos,
Pela
mental ou recurso
pelo serviço
Com reslstância
que atrai preciosos
em ao
seupróximo
favor.
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visitaram o Conávilo, mas também 09 votos bri.
dem doa minoros sofredores que nos batiam 5 poste.
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more ds Manção, a cujosavicos atendia, presto,
tanto quanto mostrava o melhor carinho” na doc.
velo incescunto em favor doa infelizes quo Dos no.
gavam concursoe entendimento. Desdobravase
Não
crasloa no venerável mínter do adm.
aisirasedorolreang
central
quem devíumos Eomenagem
constante. Eira 0, conselh
eiro
devotado de todos os
sosesao
o
res,
tnédico
dos
interna
mentor
des
sem.
a orimpies
expedições e o enfermeiro tolerandos,
,
te
Res que as clreunetâncias O exiglasem.
Contudo, onde The notávamos a mais Impres.
nionanto assidulâido era justarmento à cabeceira dos
tenebrosoa dest.
degdlto
institu
a nom
situavdos
que sorecolhi
ladeirossoscmirmãos,
a
ição. podiaNoite » noilo, sempre que derejánsemos
, junto
magnét
serviço
os
acompa
mos
icos,
s
nhar-h
e
da Elos, Identificando cristuras infortunadas que,
perdido ona
dombras, haviam
so dem
ànoção
pela vicinção
dement
de meemns“nas
.
adha
,
tranatornadas palo Erópcio desempora.
Era serupre dolorota encarar ni cempanhelras
distor
mes e irreecmheciveis que a flagelação mental
ansandevera.
desfizófio:
vos, Hitio
de uma
Poremmisprátto,
radaquelase eutorvos
à franis
mo-nca
ex
desequilíbriocmimnbiz
o extremouo amclina
tomias
de lou
crises ava
prontr
terrível que
ação
va.
ema.
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“Algo de estranho ocorria, cujo sentido, de promos percetier.
to, não consegofam
Buscando dormimarse, 0 vensrável diretor em
gueu os olholúvidos para 0 Alto, em pranto mudo,
invocando e inspiração divina, na libevogem da
prece silenciosa em que a alma «e comunica per
fieolarmente cocm Deus, e, após momentos rápidos,
perguntou
que tens a dizernos?
— Irã,à infeliz:
A interpelnda abriu as olhos que se lhe re
viravam nos órblias, cem qualquer expressão de
Ineidez e, parecendo temer à presença de inimigos
oealos, clamam teiato:
> rragam mem esposo!... Druso me perdoa.
Por amor de Dama,
cansada, vencida
rá... Estoue!..
Diberiem-me!”.. Quero ag!... ar
iberiemem
sulicieutemente o meu
puro!...
nos criasse Dara
que Deua
creio pago
Não terei
Grime?” |. Não
ente, adqniinferno sem fim. Se ervei, conscientem
rindo grande ceips, não dessonhego.... que 5 ml
oras... têm sido Igualmente
nhas penas
anormbs!.,. Conduzam-me à presença de meu esDo... para que me ajocihe... Druso retítar.
que
Compreendeeuránojs...
riprobos...querem
“med do local dotcruel,
que
como
não 6oq assim fio gumamente
trafava-ms
bondoso,padeço,
era
Men marido
6 Seenoa
como um paif,.. Há quantos
endemo6% leprosos e osRelirame
ahor!? Tu que curaste laços
de amor!
estende-meNéonarrastada?...
nlnhados,
Ajndame, é
0 que eu recolha cepona
do inferão Deixa
quehuque
Cristo?...
para que 9 minha.
do que necenaito,
ssilhei o perdão
poses orar com fervorl, . O remorso
consciência.
É fogo que me contome!... Eledade'... Piadado!
Piedade!,..
nte intervalo que ge fizera espontênco, vimos que o grande cendutor jasia entregue a lágrimas copicsas ves nom nosass oito, Silas isfemnongira
gocorto magnético.
tertériu
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Embora o espanto que 66 lhe e estam;cotampaça na
faco, com x tácito aprovação
do chote que lhe

cuiaolugar em silfoio, Snerrogos, preottpado
Gama te otmest
—
Aída. . — & reposta e
que toa dese
moiaraatenção
sfotente,contindo, na evíden
vibes
fato
fora, tão seguia quadoboa,
cantinuoa indogando em voz trémila:
Aida,dãosé lefis recordas
4 esposa dede mais
Druso,algubm?
como nos
jazes—rec,
De
mais alguim que to partilhaase no mundo q vido
do ar?
D Ont sim... — retrucou a interioeutora com
indizível
Jembpo-me
Meu esposocoriahio
trazia, —tm temilbeg-me..,
Bilho das primeiras
múpeias,
um joém médico de nome Silas
E, dandonos a conhecer a Extrema Mação
mental à que ne ajurtava, exclamo mumueranto:
Onde está Silas que também não tuc ouve?
com é inha presemA princípio... conteazisva-se
tornou-sc-me
som O bempo. .. amigo...
Entrelónto...
quo., lho
St
do coração, condescendente
das! Mm... sim... Quero 136 faz rerodar o
passagio?!.
4 constrangadora surpresa
Agigantaa-ne-nos
“Amos va socormistas eafram de joelhos, em
antinsofradvel.
tudo, rememorando a
em álimo, enterndêmos
em que Silss algo nos filara de
notia inolvidável
sua bistória comovente.
A etire dementada era Aida, o madrento so.
frodoras
o Instrutor
mente agora percebiamos
pet
co Tomeno,
ontre que
aid,Intimidade
AorintateRaviadr
«é ofilho.
com mis do
din,
àsscelasram,
iotomente,
em todos
os serrigom.
aliiva
abraçado
o aviao
a al
snisgão naquele" porséguido instituto de caridade,
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não apenas atendendo nos desencarnados ínfolizes,
mas tarmhém com elnvados objetivos do coração.
Entretanto, não consegui divagar muito temque Druso, num gesto enternevedor, ve.
de
DO,
colheu vez
à infortumada criatura nos braços goncrosos a, genuflexo, após conchegá-ia de encontro an
peito, exclamou pata 0 Alto, com voz sumida em
Mgrimass
Os pemitantea como
— Obrigado, Senhor!...
en encontram Igualmente o Meu dia de graças!
Agora que me devolves 40 coração criminoso a
ompanheira que envenenei no mundo, dá-me for.
gas pars que ou possa suerguê-la do abiamo de
aofrimento a que se precipiton por minha culps
Notaya-se-lhe o esforço para tontimuar cla
mandu pela Compaisão Celeste, no entanto, us sotnços embargaram-lhe de todo a vam, enquanto
vasto jorro do safirima luz fluia doteto, como se
a Infinita Bondade respondeser, de imedinto, à comuvente súplica.
Silas, extreraamente abatido, ajudon-n a le
vamtar-se e arbos se afastaram,carregando consigo
aquele trapo de mulher, com à solene emoção de
quem havia conquistado precioso trofém.
Informados de que o serviço magnético não
teria prosseguimento naquela noite, Tetirêmo-nos
para fosso aposento particular, confiando-nos no
estudo das nostas impressões.
No dia seguínte, entretanto, Silas veio do nos
so encontro.
Tocuva-se de alegria. misteriosa de quem solucionara um problema longamente sofrido. E, leabrando-nus q estudo da Lei de Couto é Efcito,
explicon-me, rápido.
na exis
Druso e ele tinham sido pai e filho
recehido a necessária
têneia última, o, tendo ambos
cuia
permissão para trabalhar em busca de Aldo,
ao servico
erda haviam provocado, devotavam-se
de amigos do Plano
da Mansão, mob o benoplácito
lutas na própria
tremendas
de
preco
do
Euperiar.
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genáfora a seguirá para q internação na carme €, mala
tarde, quando de eonsorviarem 16 esféça dir ho.
mens, recolhereme-io nos braços, os condicio de
Primegênito, par que nós três venhamos 4 receber
“Aida, safredora,em nossos corações. Conceder-nos-á
a imensa divido,
de resgntar
Temos e fdicidade amorosa
de fake mãe, que reTom a essisténcia. da gacensão
tm posso
Imdiata,
Tunciod À alegria podem ohesriar,
nós mesmos,
Decetício... Lei,Como
puscamos x Justa por moema pré»
aegundo
pras mãos.
mostrava no face o desltmbra“O Assistente,
feio.
ertança
uma
de
mentovocê? = pergumtau
Mário, de chofre.
— Gontinunrá você alnda oacui?
genero,
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Abrace o Assistente, sentindo-lhe à falta por
antecipação.
Silas era mais um amigo de quem me devia
aparter.
ú
ele,
Felicitelo pela vitória alcançada e, comnosso
consideramos igualmente o impositlvo de
adems.
A mudança administrativa ma casa não nos
encorajaria qualquer dilação.
Para nós lambém a partida fazia-oeos inadiável
Q denodado companheim enlaçou-n com irre.
primível carinho e lágrimas de sublime reconheel.
mento jorraram-nos dos olhus.
Quem admitirá que à separação seja apenas
uma flor triste np Terra dos homens?

8 menitestações com
se, iucesaandom o! COtONeoras mullipioavam-

Decorridos três dios sobre à nossa derradeira
conversação, achóvamo-nos no maine. recinto do
grande instituto de socorro espiritual
“O Instrutor é o Ansistente despediam-ns dos
amigos
O enorme salão entuva vegleto.
destacava a direNolargo estrado, quepelosó Instrutor
Atanda,
ção, Druro aparecis, ladeado do estabelerimento,
€
à quem passaria o governo
no
ofertara
lhe
que
aquela
querida,
pela esposa
matrimônio,
mundo os sonhos dacea do mprimeiro
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vam,
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ios do grande
s é funcionártrezentos
tcando com os assesunre
inter
Houpitalescola, ao pé de mais do
nodos
“Todos os enfermos, atsigados e sorvidorcs vinisam trazee a Druzo preciosas testemunhos de re
conhecimento.
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remissora, lançando no inferno de minha culpa o

.
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orvalho de fua compai
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Estendesto 09 braços
do
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AO LEITOR:

Se te fizeres assinante de Reformados,
com apenas quarenta cruzeiros anuais, ficaria
em contacto mensal e permanente com o movimento espírita do Brasil.
Se não encontrares, na livraria que habitumlmente te fornece, o livro espírito que dese
jog, Fazemos o teu pedido é o reveberás pelo
Serviço de Reembolso Postal.
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So desejáres conhecer o nosso Catálogo de& |
livros espiritas, envie-nos o teu endereço e
“receberás gratuitamente

a
de todas.
Se te interessas pela aquisição

insereve-te como
* as novidades que editamos,
Jogo d
candidato às novidades e recebê-las-ás Í
saiam do preio.

E esteetdodim 0
a
a coms
i
pla
nea
da
“
5
ape
rta
er
ma
nqta
e
Ea
b
t
É
Pecuira
pe
Eg
gu
o
eeadt soa
huml
ão
dado
s
esep
o
n
co
s
rt
o
Seia
ad 18t
e
br
com
a
E
r
Cr
a ca
emi
a deatom
on
s
cu
doe nes
iaa
er
o
c
a
s
a
A Esm
pemnst
E
i
ma pa
s
p
a
Fio
ir
cam
por a
dea
os
q
Con
ida
n
e
a
haido
o
eae ut dar
rençisco VP. Lovers
ESPERANTO SEM
ES:
Goubtica, exeecteios
tine,
a, prosê
Cam pnesiã
& Esperar
Versges para
Tor voratulários Fspée

MARTINSPERALVA

Estudando a Mediunidade
Tomando por base a obra “Nos Dominios da Me-

diunidade”, de Francisco Cândido Xavier, e firmado
em outros livros, quer mediúnicos ou não, o culto con-:
frade Martins Peralva realizou, em 46 capítulos, mag-

nífico estudo da mediunidade em suas variadas formas,
numa exposição simples, sintética e inteligentemente

articulada.
Com várias chaves e estampas elucidativas, esta

obra adquire um cunho eminentemente didático, recomendável não apenas aos estudiosos da Doutrina, mas
também aos pregadores e orientadores de Grupos es-

1

píritas.
-

ANTÔNIO J. FREIRE

Da Alma Humana
E' este um dos mais notáveis livros do culto e

venerando médico português Dr. António J. Freire,

e trata, como o próprio título da obra o indica, da.

questão de maior transcendentalidade do conhecimento
humano

O estudo da alma, fundamental para se compreen-

der o mistério da existência nasua origem e finalidade,
objeto de desencontradas especulações das Filosofias e
Religiões do passado, é feito nessa obra com interessantissima e ao mesmo tempo irrefutável documenta.
ção, numa linguagem vivã e sobremodo instrutiva
eia aos
Obra original sob vários aspectos, patent
E

leitores a. demonstração experimental da sobrevivência

da alma humana, demonstração que é, segundo o ilus-

pelo
tre Autor, a mais bela coroa de glória conquistada

Espiritismo
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