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Ante o Centenário
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 consida-
rações 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
prémio Oonduio, o inferno anterior, que aada mala &
fue q refievo de nós mesmos, 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 mo-
dersos, 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
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sidado da oonserenção do próprio Eutado justifica a
Tomi. Com tosa concinado, atuam, quite que Vosfcimunto, to anima controcêrcias mira as touros do
dolo DG, E ver que, mosto ou naquele rima da
arraginemioção políior q fondância à Pienir 4 conges
Nat ag Romêm comum à face da necessiênda da mana
e, tanto quanto porsve, a intangibilidoas da ontemna plano eóletivo.

"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 vpe-
não 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 Eaiver-
del 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.
um templo de responsubliidodos definidas, para coke
derar qua a raincurmação é um 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 o dentina, para a agensreS 8 tróprio para niiicoção da joiioi-
Em sintoço, damonatra-nos a dutor que os mortas

Hoseitilidados do Rojs vinculan-nos Ba sombras ds omtom, aohgindo-nos tnabulho infotigdvel no bem, paraq construção do Amanhã, ecbro ap bocas redanorasdo Crleto
Eoltanão, nei, au esbritos Inestinmáveis da abrado Alton Karêtc, tosdomas-ls, comavilamento, a abem-

quado centenário.

Pedro Leopoldo, £ 4 Jontiro de 1953.
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Ação e Reação
 

1

Luz nas sombras

— — Sim — ofirmara-nos 9 Tastrutor Droso, dã-Miomento —, o estudo do atuação espieiinal dacrinfuca homtara, apê À morta do corpo, não pode
der relegado a plano secundário. Todag aa civii-taçõee que antecoderam e glória ocidental nos tem.
Poa modermoa conagrararm capecíal abração osProblemas do almirante O Fito mantinha ircGotennis. interoâumbio com om trespescados e ensl.
mavo. que 04 tortas sultisca rigorosa Julgamento.entre Anúbis, o gênio tor cabega. de caca, e Hê-
Tus,o gênio com cabeça de gavihio, diante de Mah,
a densa de justigo, decidindo 20 as almioo deveriamsender de esplacior solar py se deveriim voltar
aoslabirintos da provação, nn. própria Terra, em
soros deiormados < vis; s indus sdmitinm que“x dlemencarandom, conforme as resoluções do Joia
dog Mortos, culiciam ao Paraiso Ou desceram ana
precipícios da reino de Vartns, o géuio das figuas,
Para sevem Inenlados em câmaras de tortura, amar”Padoa uma ans vultos por ocrpentea inforngia; 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 tor-
mentos do Ítferoo para quantos e rebaizaram A
perversidade é no erime, nes regiões de suplício,
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fora do mundo ou no próprio mundo, atravése rodo, através àreencarnação em forms ei ã
e pelo sofrimento. os eavilecidas peia mtplação
A converanção fancinava-nos,ário é cu visitâvazos à cMansão Para, no.

tável escola de juste de rm irás emoia doreaforte de que Druao em o dietor
O estabelecimento, situado nam eesiõos inferto.tes, era bem uma empécie de «mosteiroSão Eermar.

da», em zona castigada por natureza hostil, comà diferença de quem note, quasm contanto emfarao do célebre convezto Encruvado mos detticsdeiroa enive a Suiça é» lábio, era ali subatituidapela sombra tapes, que, naducia Nora, se adeSava, movimentada a terrivel do redor do instituiGão, como se tocada por ventanto incessante.
— O pouso acolhedor, que permanese nob a jus

digão de «Nosso Lar» (1), está fundado hã mais
de três séculos, dedicando-se a receber Espíritosinfelizes ou enfermos, decididos a erabadiar Delaprópria regeneração, eriaturas essa que se elevam
a colônias de aprimoramento na, Vida Superior ou
que retornam à esfera dos homens para a reencar-dação retiticadora,

Em razão disso, o casarlo enorme, semelhante
a vasta cidadela instolade com todos os recursos
de segurança e defesa, mantém setores de asaistên-cia “e enesos de instrução, nos quais médicos E
encerdotes, enfermeiros o prefesíoecs encontrára,
depois da morte terrestre, aprendizados e quefase
res da mais elevada inportância.

Pretendíamosefetua» algumas observações, comreferência 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:

o

Ut Pesa— Aeremto notar que a Terra 5 vista soh comais variados ângulos. Para o astrónomo, é imPleneta à grávitar em tomodo Bol, para o guerZeiro é um casigo de luta em que à 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 pu-
tifica, pouco à pouco, nm cureodos milênios, goen-
drando 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 ne-
cessário 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, ré-
zainhaya com violência, ex foreelinho estranho,
à maneira de trava enoachoeirada.E do curpo mosstrnosmdo Iuebilhio terrivel
rostoa humanos suviiam csgares de Norror,
voslferando imeldições o geridos.

“Apareelam de relanos, jungidos uns ana outroscomo, vastas, correntes de crinturns agarrados en.
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, nem-
blomte

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
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do — mas 8 salvação nó é realmente importantepara aqueles que desejam safvar-
E, depois de pequeno intervalo, continuou:— Para cá do túmulo, A GUrpreSo pare mia

mato dolorowa foi asse, 6 encontro com fans has
mânas, que habitavam O templo da came, à felsão de Dessoes comuns. Se acolhidas anti, sem a
amcensária preparação, Atacar-noo-iam de “pronto,arragando-nos o instituto de asaistência pacífica”E sãopodemos eequecer que à ordem é a se da

Abesor da explicação firme 6 merama, contem.
tesva-se Drngo no painel exterior, tal a compaixão3 degenharse-lhe na faco.

Togo upês, recempondo a expressão fisionó-
mica, o Instrutor aduzius
— Samos hoje defrontados por grande tempemfade maguífica, e ravitos caminheicos dea regiões

inferiores são arrebatados pela furação como folhhs
secas no vendaval.
— E guesdam consciência disao? — IndagooHilário, perplero.
— 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 tul-
ihonado é tenebroso, qual a própria tormenta, em
Tasão dos pensamentos desgovermados e cruéis de
que se mutrem. Odeiam e aulquilam, mordem e
ferem. Alojá-los, de imédisto, os santuários de
secorro aqui estabelecidos, será o mesmo que asi-
Jar tigres desorvorados entro fifio que ori mam

plo.
— “Mas conservan-se,interminâvelmente, nesco

terrível denajuste? — insistir meu companheiro
agonfado.

O Orientador tentou sorir e responde: |— Jeso não. Semelhante faso de incohsciência
& desvario passa tambéra como a tempestade, em-
bora 8 criza, por vezes, persevere por muitos aaos.
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Batida pelo temor das os

The

darHim a dor do fora Dara Goaio,sendiros asima,Peuto à Penco, Emnquiliando-se parm cbrogar, porfin, às reeponsnbilidades que eric para dE aaa.uaadE, ãoigpiaperEta à Tomagem de purgação do Espintodepois da morte,nom logar de treva o Pudnchmeato, pare. que as débiica da consciência Bejem reando,

 

 

— Peviaitamente — astarou o amigo, atalhan-domo a consideração reticencicas

—

6Genempero
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 impro-
Périos 65 Compromissos que enotraru mobilizando
à própria voitade. Aliás, des demmandoa de ordem
môntal a que ne cuttcgamos, desprevenidos, emer-
Eiinos 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 mor-

zer 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
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é lose exiga

a

centralização de suna forças mentaisma feperiência terceno n que transitoriamenta no
A polavra finente é súbia do Instrutor erapara né motivo de singular enoabtamento, e porque me supumbe no dever de aprovefiar ce inioatosRondarava em silêncio, de mim pára Comigo, que,à qualidade dar almas desencarnadas que sofria& pressão da tormenta eterlor.
Druso percebeu-me a indagação mental é sorrim, como & espersr por minha Pergunta clavepositiva.
Tstado pela força de seu olhar, observei, res-peitosas
— Diante do espetáculo penoso a que nos édado assistir, somos naturalmente constrangidosa pensar na procedência dog que experimentam& mergulho negao turvelinho de bertor... São de.Bnquentea comuns ou criminosos acusados de gran”des faltas? Encontroriamos por aí peres primitivoseomo os nossos indígenas por exemplo?Os apontamentos da amigo nÃo Be fizeram esperar,
— Tals inquitições — disae els —, amando deminha vinda para cá, mo aaomaram igunimenteà cabsça. HÁ cinquenta anos errassivos estom nesteTefúgio 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, pro-
fersor, maguetizador, tó que, de alguna anos para
cá, recebi jubllosamente o encargo de orientar
à Instituição, e9b q tomando positivo dos instri-
tores que nos ditigem. Obrigado a pacientes e la-
Torioras investigações, por força, de meus deveres,
posso adiantar-lhes quo às dansas trevas em torno
atmente aportam as consciências que 54 entenebre-
exram nos crimes deliherados, apagando a luz do
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equilíbrio cm sl moema. Nestam ragiões inferiorespão tranaltam às almas nirpleg, cmo quolquor afli-São purguliva, situndas que se encontram nos ecrasDniiixaia dia experiênciasprimárias. Cada ser estádumgião, por impositivos da atração mangnótica, aoCixeuiode evolução que lhe é próprio. Os gelva-
en, em grande matrria, até que ve lhes desenvolvao imundo mental, vivero quase sempre eontinados àfloresta que lhes resumo oe Intersguco

0

cu sonhos,Telizandoso vagaronamento do seu nampo tribal,nob

a

dizeção dos Expóritos henevolentes é 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 rro-
nósito 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, mennsprezam-
do 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 AÇÃO E REAÇÃO

fgstea par com o dever nobilitante que e mãolhsg assinais, depois da marte do coigo estagiarDestes ico poe ia, na” a ano penaSERoata Rindo, autos da reecirmção quea comapaio brpio pac Ea iBreve quanto poseíve: 2

O

Teadustarmento dioeo Fono
Disgunha-ss Hilário a ensaiar conclusões, masDruso, apreendando-lho a ideia, atalho, ninteti-
— Desse todo, ve gênios infernats que supõemEuvernar ata região, com poder infalível. aqui vievem 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 delinquên-
cia 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 areepen-
dimento e o remorso, « dilareração € q dor, apesar
&o não intalmente livres dam complexidades encm-
tas 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 axien-
tador prossegui ,
— Begundo é fáxil reconhoer, ne a treva 6

a moldura que imprime destaque & luz o nferno,
como região de sofrimento e desarmonia, é pertei-
temente 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, pesma-
necem 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 conver-

sação 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.
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Comentários do Instrutor

O recinto q que demandáramos era contortivE Amplo, contudo, à expressa nasciareávelJotava, em Erande parte era Setngengaia (10«Ao clarão de vários armpndtrioo, podesobservar, do largo estrado em que nom RasEdaadaSom a vrientador, os Berablamtes diaforanas viramosmaioris, ali se congregavam. JAqui e ali se acomôdavam, assistentes e an.fermeiros, cuja posição espiritual era” FiolicecirGistinguível pela presença Bimpática-com que cucorajavam o sofredores,Salculos em nas céntanas, aproximadamente, onúmero de enfermos que à nossa frente sé reuniam.Mais do dois terços npeesentavem deformido:des Fiaionêmicas.Quer terá visitado um sanatório de moléstiasde pre agalisando ém Conjunto co doentes maisgraves, poderá Fmngitar o que fóssa aquele ugresfado de almau alenciocas S icibmento pecmiho.E
Nottndo a quase completa quistude ambiente,

indaguel de Drigo quanto à tempestade que sacontornia lá fora, informando-me o Eeneroso amigoque nos achivamos em salão interior da cidndeis,“Eteormento rovitio de atfidaresdesum.integrando à equipe dirigente, Hilário e auDesgímes a conhecer companheiros agradáveis &distintos, os Assistentes Silas e Honório e à irmã
Celentina, três dos mais destacados assessores 6
condução daquela morada socorrigta.
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Não ms fot poeeivel qualquer entendimento,sig Sh tação nomuno, pobque o estadio”apê indicar tm dog antaato nesen o ae?“o de início, qua ooo emocionam, Corrà palavra € fBlon cora maburaligade qual ve GdeVesgo Convereamdo marta Foda de acido— Arno, contiquemos tnje am negão comemtário acerem ds Pam ânimoAid Tn il aeperado do vocês por tresmumão possoÀ palnera fel é bem posta é, muito vos, de.vez orpinhoso gra nota Boca consirengendoaos drefcrão e À dis
També su mami um compeileiro à esperadia voir
À triaão redentora da carmo acesa-nos do re.da,EP que o propénito da vide trabelhaem na agomoaro, miravên do todos vo talos, Para Gutenooà partição. Cerwcendo-ia ne tmpulios, ugimos tomsentido contrário à Lab eriondo adição à aotrimantoêm nós memos,
No plano fínio, ontode nós unhacue4 marie veria potio final ane monoso” prontas,enquanto outros telas se asraitavai feiosdos” da Infinita Bondade, poc” haverem Fabeigadoatitudes de eupecíio, ooá Eemplon roigioss”
A “Yagem do sepulcro, ma extanto, ensinawnosurna fição grande = Poca e E a que nos actamaçaindinsolvelmentz lidos às nossas próprias ubcurNessca tio tecom nem de ltortação am af.dramas do caflveiro, Para a nosso vitória cu nossaerda.ninguém devemos o destino senão a mêsprópria R
Emtrelanto, xe é verdade que nos vem Haja

sob sa rula dê noga realizações Seplarôvelnãodxtamos sr emperanese a mblóra de nosso Pal Célesto não jres.
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Sinãe do juatica para cvidenciar-ae,

emma

meraSoto 086 de Fenda gem pror  Cdomoa vimos

de

nús megmace, somos igual.mente beneficiários da Telerência Diciquvasdesceria ou santnários da vida Para que soiaioocxpiar e solvor, restamar & ressamirNa retaguando, antquilávamos o tempo, tuitá-sido, nos ouros denfimentom e pinrasmentos “aismão desejivamos paro 2óa, quando não estado“íamos pela crueldada é pelo orgulho vasta senna,feira de údio e perscguigio.
Com semelhantes atitudes, portes, levantamesem, noso,preloion & degormonia 2º Fomentoque ne a existência, quais is fameno “quais ineroráveis

“CO pretérito fala em núg com gritos de credorexigente, amentoando sobra as nossas eabasas cafrutos amergos da plantação que Nzemos: a Dains desojustea à enfermidades que mou necsliam &mente, desorteulaado-nos oo veículos de manitmão.
Admitlamos que a transição do sepulero threelavagem minaculoaa, iberando-mos o Eepúriio, mas

ressuscitâmes no corpo sutil da agora cam om tralesqua alimentémoa em mea6o ser.
Nossas llgações eqm a retaguarda, por esa

resto, continmam vivas. Taços de atetividade mal
dlrigido c cadeiss de aviraio spripionam-noe, ainda,& corspanhelros encarados e destncarnados, mui
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 regovaçãoe pss, aspirando À imersão na Vida Siperior, ee
tretanto, quer poderia adquirir respeitalilidade sem
auitarae com à Lei”
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Ninguém avança pora a fxenta sem pagar asdívidas que comi
Gemtrtlhar o caminha dos anjos, de pês amar-rudos so ettréiro doa erteno, que mas aetnam tr, Sompelindo-nos a mernéria, ac mergulho iaAieshinloadones cobras
não fêz ligeira pausa é, degola de aigmif-ativo 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 Su-
prriores 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 sofrena-
tros oseleitos das ligações cem os neexos cúmpli-
esa o aspoçiadoa de intemperunça e desregramento, 
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AS, dispondo de novas oportunidades de trabalhoRo Campo fisico, é possivel refamr 6 destino, moleTendo escuros compromissos, e, sobretudo, promo.vendo novas nementeiras de attição e dignidade,“selureclmento e netcnnão.Suisitando-nos às disposições da leis que pre-Ysleceio na esfera carnal, trremos a teiloidada deTeencontror velhos intuigos, sob o véu e tamoporário caquesímento, facilitandodamos, assi aTeupromimação preciosa,tea Pependará, dessa modo, do nós metros, conver.os era amigos é companheiros, de ves

q
u
e
r

piodetendohos & incorpremneto &  ntithaoEihumildade é amor, sublimaremos a química doaRossos sentimentos é pentamentos, plammando movos valores de vibe eterna em noteas alasAmieà pausa que o Inetrutor imprimiu àssas considerações, volte-me para à aagombleia quaO tecutavo, suspensa nno flnmga de elSvada mai.tação.
Alguns dos enfermos ali enfileiradoa tinbumlerimas xos olhas, Amquanto cutrus mostravam Osemblante extático doa que aa conserrim entreO comúdo é a esperan
Druio, que também scntia 9 efeito das sumapalavras nos ouvintes reconfortados, contimigu:— Somos Espíritos endividades, com 4 obri-gacão de dar tudo, em favor da. mossa renovarãoomecemon a articular ideias redentoras e cdifican-fm, desde agora, favorecendoa reconstrução donosso fuluro.
Disponhame-nos a desculpar os que nca ofem-

derara, com a sincero propécito de rogar perdãoda nocesa vitimas”
Cnttivando a oração com serviço so próximo,Teconhoçamos na dificuldade o gênin om eua nos

auxilia, adesaflar-nos ao maior esforço.Renninda todas a perelbilidades ao nosso al-
tamos, Repalhemos, nes rovíncias de trave e dardus 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 Senhorbela bênção de «xa corpo novo ne ajudará a téquerer o mist é replantar 6 bem, àPara nós, herdeiros de longo passado culposo,& esfera das formos fisicas mimholiza a porto dedas do infere que eriámnsSuperando nossas enfermaidndea morais 6 ex-tinguindo antigas vicisções, no triunfo arhre némesmos, acrisbioremos nossa qualiõades de ampl.rito, & fixe de que, em zos elavardn, passamos ea.fender mãos smigas aos oue jssem na lama doinfortúnio.
Nós, que temos errado nas menbras, aformen.

tudos vinjorea do sofrimento, nós, que conhecemosé destrio de gelo s o cuplido do fogo na sima“ema, Dofipinmos, det, cntuntrar lar faia
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,ad-
mirados 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
Própria comoção. A

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
ração o— Supliquemos no Senhor — proseguiu, co»
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, conieguizemos à passaporte NertadorresetnoGigafava- senhora siste, €, cuminiaaaio anós, dirigluno o dic em lã io ato— Meu amigo, releveor e Inttomigção, Quando pastice para 6 sespo tertastra our is nte“Tanto quinto preso, isito-o TAS UrvvasEMfito?Vê, mem me edcuia... Sem pe dar tania anioto

 

 

 

Fio moral a que se avolho, continua autoritário éorgulhoso... Paulo, no entanto, não É para mimum inimigo... é wma filho inolvidavel... AB! ooopode O amor contrate tamanho débito?!— Sim... — exclamou Drugo, seticoncioso —,o amor à a força divina que frequentemente avitamos. Tomamo-la puro e simples de vida comque o Senhor nos criou e com cla inventamos »ódio e o desequilítmio, a crueldade + 6 remocro, quemos fixam indefinidamente nos sombras... QuaseSempre, é mais pelo amor qe nos euredamos empongentes labirintos perante » Let... ainor maiinterpretado... mal condtyião.
Coro se voltasse de rápida fuga o su mun-do interior, arenden novo brilho no olhar, afagou

as mãos do torturado mulher é armneles:— Esperamos posas você reunir-se, em Beco,ao seu rapaz na vailosa empresa do resgate. Pelosinformes 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 mal-
sã, que se lhe cristalizaram na mente, favoracen-
dolhe 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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findo- reponakyel Dela sementtra de enganosqueDrPl amar emanadasE Celinamandei SespaRto? e parronSo ot Sotero i“lo podeios Gslias —repitoouso ambdt, convidotor ama mira daE Ng algo que amoitesa é he res-
ponsatilidade moral no escesso de reconfurto, volEE pamacação mopatrrio, pid pandoraant mao veemdadoo quo lo preone ea
Bea Tanta de Suites Bi o re,Seriheaotreos eabiic, 6 inspiradora
sa Seria de ra egenecanioe amido
Ja me ossada08 Tr me ds dê
seaade o do sas ;
enfermo GE tesfeme? — indugou
men roseira, 08 noto, eideatamento Int
Bt, tória é à tneidado eme todea Ms de
eae perdocem na batalha projelada?Peeberlinadar dam txpeca
sa de a pe copação s
ça Tia preipicoo que mor eicundam

Degris: do"Em nro teste, Dewnm ajuniou:
Da no” ba liso credos,

em Eonesabo aa aa, ranppoma, tolgo. ara
ra aones Docta ta rica cla quê co
anita e ma vasta mano do dnferho qui
ami Gosndo não mos fora
Dide e Cocos do ein que mia
ododia de recem até do, iso.
onte earque nos insetos À rataguiada
e go o contas, no entao, um

ce banha val ara td é disehe Ra
aq, Toatrutor, esto cansado do tra
talhar nos trogagos daçui!... Há vinte amos car-
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temo doentes loncog é revoltados para este asilQuando terei meu corpo La Terri raarteslot.DO esquecimento da came, aus pés dog mana?rasoWagonlho 4 Cabigo é remontam

 

Não desfaleço, mem filho! Consnle-se! Tuma-bém nós, faz muitos anos, estamos presos 4 cataSana, por injunções de nosso dever. Sigremas comaegria. O dia de nossa imdonça será determinadopelo Senhor.
o ancião, de olhos triatas,

 

 

Caloue
Logo após, o orientador fês vibrar paquegaha é a assembleia

se

coloeou à vontadepara & livre conversação.
Um moço de expressão simpática aheizou-se danés 6, depois de sendarnos afetnosamente, obser.vou, inquieto:
— Instrutor ameigo, otvinda-lhe a palavrs, edu-

estiva é grdcnte, firo a clemar 008 coigmas damemória... Parque este olvido para cá da morteSisjen? 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, vinjan-
do 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, eablamen-

te 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 aper-
feiçommento a sublimação que lhes diz respeito:
eontudo, para nõe, consciências intronqnidas, 9 mor-
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té no recado coraal não exprime libertação. Prado-
mate O carro feclógio, não Drossegumos aindado pelourinho devigivel de nop6as culto: e a culoTo, fteu migo, é Sempre “nã bem de pembraSofipsantonos & vidi. Nossa faculdades memo”Sieão, Gato Ge Doga4s quades sora, narerihaoo“se, decerto modo, da palcuas senaci da semsãooJoingráfico eGe india, sempre que mantoa Posição Uxprópria, aimetêa GÊ Qt pe fazemSitio do Jmntirea perturbaçõesO "menta Senra Breve pa ara apontamentos q continuasÉ imginenes a mente temo sento um logo.So aa dguza saem pocificadas e limpas, a dusdo isfmeito poda reratarte nele com Begurar:a,Mas, se do Águas Vivem Fotos, dé Junguase perdem to “abro das nda móveis, principaTulio auto & lodo aeumadlado no fundo apaseeêE sugesisio A rigorSomos Gui nas emas dutosore, seres humana muito distintos da roncoão pita ão oheiaat degencarmados.Sangalo, reputavaro, visivelmente amcpre-entsdo, “e dpuha-se RE firmular interrogaçõesEovab, ai PENSA qa HeFera, mas Dr,EoimitdossoBh palavra, Eoentioa am tom amie Sngecea à reniduto em tá cao. Embora«9 estudos a que presentemento de omfia apesar
di Gos VepecoPes QUE dn ceuparm goes qdoradão, Ceu Jamtamenio viDeco nos SieSagede que,pela mori, anpestamento se des.
Telha plio cominho da. piitralânio,
Vonê po ioniida co ao” esturça reriniceências
Voe premanesem o longe, do emp: 0 lar, à far
Si ca coisprostzana impertetamente corúeiona-
oa “Tudo Jeso É lastro, nclinando à pimente
Para g mundo Too end nopsna débito resinatio a pagamento
eordade, é verdade... — suspirou o ra.a, Compute.
orDiostegi:
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Te DOb 6 hipnose provocada, nossa mompode à fecuere-o Tor momento ePorém,

É

tum fenômeno de compulado.... E cm tusomvbm satisfazer à sabedoria de Naturcea. Labor,temas o sapelho da mente que jaz sob a lama doSrrependimênto e du remorÃo, da penitência e doeulpã, e este espelho divito raflstirá o Sol comtodo o esplandor de sua pureza.Druso ia continuar, mas a chegada de um coIaborador impeliu-nos à conclusão do tssunto,

 

 

m

A intervenção na memória

O novo companhelro que 9 dirigente da casanos apresentou como 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 doste-
ehados, 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 fomcio-
naves,& 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 soluçãodo cusa donaa. Recolhemos agora tim recado deDesta irmãos, clentificando-nos de que q recneçanação dels talvez geja fruatradu em definitivo”Pela primeira vez, notei que O dirigente daMansão mestrou Intense preocupação mo olhar Po
tenteando enorme surpreso, indagou do emiamidos— Em que consista o chetienlo? e— Ceciná, a futura miszinha, sentindodhe 08Alnidos grosseiros, negao à recetêioEstamospresenciando à quarta tentativa de aborto, no terceiro mês de gestação, e vimos Luzendo o que Epossivel por mênté-ia na dignidade mmaieraal+prumo tsbngm nocensiante va ginal de sepo.no firmeza é seentton:
— EInútil, À jovim mão secitá-lo-é, segundoos compromissos dela própria. Além disso, Frcoksamos da internação de Junas, no corpofisico, pelomenos durante sete anos terrestres. Pregam Om.tina até equi, inda hoje, Jogo se entregue ao sonomature, 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 admínio-
tração poderiam" ser comprecasivelmento cubdivi-
didos?

O amigo dewso presas em elveidarme, Infor.
mando que 0s menssgeiros não eram simples ta-
xefeiros, 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 ca-
biveis no Âmbito da autoridade q eles inerente. O
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problema não era, pois, de centralicação, sta deuia intengtva, OPta a— R aque caso de Eeoncarmação pendente?= ousti perguntas, temmeitono. A cosa podiampinae cora segurança na ooltção de Gemelhanteassunto”
O inierpeiaão sozrig, benevolente, e mespondou— Paro que me fios. comprecudido. menuêceplrener que, a exiizem rocncasmatões ligadas aceplânce spriores, Lemor aqueas que ve suralzaradiretamente nos panos inferiores Se” penta:“séria vigora satre ga Notes. om função dar crimalidede corrente no mundo, o inferao existe, naEepiritualidade, cr função da entra. nosConstiên.cias, E assi corto JA podemos contar rx cateracorral somo mma. Justiça vinreramento Interessada“am gusiliur om delinquentes na recuperação, alravêsdiolivramento condicional + das prindencestolao, or.Esaizados pelas práprine antociândes que dinigemO eibunsis humanos sa nome dae Telê qui tamo

Bém og representantes do Amar Divino podem modiizar remnreos de misericórdia, benesitiando Eo-pítitoa devedores, desde que 24 inoettem dignos doJseorro qn Eos sheevio 0 Eeigalo va regeneração.T Quer dizer — exetamel

—

que, cim boa lesgts terrena, e utilizando-me de te inimagem deque guria um homem. na experiência” tica, háTeencarmações em peeíéiia conexão com os pltnosinfernais
— Sim Como não? Valésa como preciosas apor-tunidades de libentação dom ninmulos tenebrosoa” E

como tais remaselucatos nº. curas não possuera ser
não cararteriatioos de trabatho expiatório, em mui.ins censiões si empreendimentos planejados é nze.cutadca daqui metano, por henfeitores ereienrindosRara 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 —como é razoável,mitadas cromo asoêvel, não retém Caculdados dl.Para alhecrvar-ie os Inadores coiduoenAmbioBOS Processos rcencarnatoidaho (apiEosacaruatórioo,funelona como su”
= De que modo?
—— Duas vases por enácido ques MEDA retimo-nos no Cecisto E $por instrumentos adequados,determdstido mg, apreciando 08 proceseos' queto,arc EroGensos que

a

nossa casa Tea
— Menagiro da tos?Sim, São prepostos daa Inteligências 1lcas que não perdem de vista 28 Plagas Infcrads,Porque, alada que os gêrdos ia sombra não o uaTita, «sfergãs do (bu vela pelo interme quesPigar, exiute para. controlar o trabalho rogenerativono Tons.
E, sorrindo:
— Assim como o doente exige ramédio, recla-

memos 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 tui-
do 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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zemos n defensiva, instalados na Agulha de Vigh
Mneio,“Tm aeguldo,convidoa-nes à aecmpanhário.

Silas, Hilário e eu zoguimo-lo som hesitar.Atreveenos vacinacorredorsa a largos
sais, em rentida ascendente, UÉ que começtmsa oo de monica dive,O Iocal comtscido poe Agulha de Vigilância esasoma torre, servida por encadaria ceulá, algumas
Geoenas de metros leia do grande e complicado
aiii.No togo, descansáraoa em poqueno gabinete,
em cujo tabinteresantes aparelhos no facul”
ditam contemplação da paisagem exterior.

“ogemabavamse x Wdeaoótios dimimutos,te
vamo em base do ralos que eliminavarr & Be.
Socisos permitindo-nos  exate mocão io unblenta
Eonsitangedor que nos como, povoado de crintu-
Tao agressivas À estica, que fuginm, capevoridar,
Foto po “de ends qu bear
Eariosas másuio à guia de cambancies
e afomos asgtdlados noe ur exfreito ala
ente? — perguntei, intrigado.Tra insane = confiemos Druno, calmmamen-
te —, esses atamas, paras, ão comuns. Com HE
Enciato invasão, pretemem: mugenits infecta
deslocar pgsce e Jear-nos à inércia, a Sim de
aeshorearem a cogião. a

o

Ra
DEpa eugngena? que têm à ser? —

enuneiog mam companheiro. assombrado
O podemos úsfindas como camblica de *oms

tarda cieetránico — Informa o oblentadne. - ÀS
deroatgas sobre nós so cuidadocamente estudadas,
Gl Mo quo nos atinjam sem erro sa velocidade
e aenemesto

E — E se nos alcançusem? — perguntom meu

eotego á
CE Decerto erotggacem att Henômennm do

etrtagração, ausmetíveia de condnzir-nas à rui
cho referimos Às perinrbações que es
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tabeleceriam em nosans irmãs
tr em tod,opdapsodo econtém princípios de Angelação nroBores etisa de tvs

E

incitae FESvOcam arRio do EaEOJong da nt, vudo Goiano vilenta ma
.Ulriivamos a fia de que marajets invlatveis cortaram o seTannerJando à recurian distância e ctqbans mica:aisezoR a TOS inncdiram ParcatntoemsoTulves porque TMário « co deonsiticenosinsofenáçel cepa, Dito poorensêriotesao Varaeamexmuistão Tibreno von crian5 delgneuaros do ojhar aseustadio Ioga mtralha, constituída por milhares do hastes metálicas,eronnão cida em todo drenianaarica,

tôsoe larga séris ds pára-raios habilmente dispostos.on SocoHo Icas do Mardatado! NPRasõão ecra, a Hlgucavem nos pontos defacto, nfratata pola” pois a sombo
O espetáculo, cm sua beleza terrível, caracte-

rizava-se, à ólho nu, pele cintilação das contrastes,tos 4 Cora ômetio e à Mo olampugucante,
“É Ox eentitos equá são incorsnntea cio.-nom 6 oriasiador con dignidade ereta “=, 06 emfatia, fatos” aprendido sesta. Mansão quê à pas

não é vonquista da inércia, mas sim fruto do equi-bia entoe a tó no Foter Dieé & confiadosem nós mestioo, no serviço pela vitória de Ber.
Nesse instonte, poróm, um servidor da casapenso 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 per
riódicos. e papo

— Nr nto do Ueficação?
O mentor infetigivel conviômicnos a seguido,explicando que a operação am perspectiva” poderiaferecer Importantes clementos

de

estudo ho brasBalhio que 208 propindmuoa restarA breve feich de tempos, vimo-ncs 06 quatrotuo sale de colares PEOpONSS, que prlmaraBela simplicidade € pelo azul repontaste.Tem suco deaniontivel um home dire
estirava-de eim decúbito dortal, regpirando apena

Para, retevir-n0s com franqueza à criatura Bobnossos clhoe, cabe-nos alicmar que o aspecto do
inélia chegava a ser repeleaia, apesar dis cuidar
dos: da ue fá fôra onfetoPreecia sofrer inqualiicvel hipertresia, moo-teundo Ursos e Pertar enorman. Imtraianir, nada
o aumento volmêtrieodo Instrimento perieriitico
se fazia mais desagradável eca justamente na tnds-cara istonímica, fm que dedos qa traças Be com
Eundiam, cel ne estiviamemos À Frema de sra
cofre estranha, à guitade calcio.Saia um Bonsero dasacarmado tos algum atro-
peiamento tersestre, guardando, all, o. InedisioRío que ap deva nos feidentuloa tomou”

Druso centiunos a pergunte allencioa e cx
icons

E — Trata-se de um companheiro, dificilmente
idenfiicável, fensido até aqui por uma de mossas
expedições. socoristos A“na berh sido Tonantamente Nberto do mam
«io tsion? — indagou pucu eolepa, tanin quemio eu,
dtorosamente imprensiumado.ar enquénto, não estemos — elncidou a
nrienlador. —"J8 ta dese pobres clmas que
deck deixado o elreula carnal Rot a império de for.
rol ohutusão, tão terrivel que vão terá podido
Teonlher o ampara cspinitual das cavrdoras legiões
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ane operam nos tó "
2 Corpo deus áob aiaaiuiaFasinnçdomensarenado em problemas angustiantes. o mental: eninMas, porque semelBadts aatasmidade?
auiria eixnpolgadodoepemaneoo? deMeu migo ce ceplicos raso ;
teDão rorá ml Justo sondas ca iotvospulsaessdosdesiiaos à toner abc, auo

É, soodificando a tom de vcs queas
triste e comoredor, nconsalhou: sam meti ço
2 As ceglõea infernale estão eupertolsotrimadto “so ta mseseEres

ôguiibrar a Coragem e à campaisho o mesmo miSel, para atender com segurança” ana nossos com
Preminaoa tóates Iegaros”

Tital o Irmão desventurado que e mantinhaem funda proetração, qual enfermo tem posição éo-matos, e, connilerando 08 imperafivos ds maiaaprendizado, indoguei:
 hodêremos eumbeeer a ratão da erpreen-dento deformidade sob moro exame?
o etemtader poccebeu a. casêne

de minha perquicição & respondeu
DO Fendmeno, todo cl, é ds naturesa copt-

ritual. Recorda-se você de que a dor no veicnla
físico 4 um acontecimento real no encéfalo, mas
puramente Imaginário no árgão que supõe ameri
Bemtiia. A monte, através das células cerebrais,
Togista 4 dbstrminha corpórea, consirangendo
Tosa: orgânica, ão serrigo. por vezeu torturado
& atrien, do resjunto. Adu, tsrobém, o aspecto dem
Continuo “ma raenatrsiaso resta. dog deseauilíbrion
Gorimuntca ma mento que, vlelada por certas tm-
fesaaçs 6u vrlcantzada pelo sofrimento. perda tem-
Pretaementa o governo da, forma, peririindo que
ondos Leoldoa dr corpo, porhepíríico ae Der.
deem, fomulêuadoscoa cotelhõs atorals. Sn
Certemição, a alma pode cair sob O cativeiro
daleai perversas e dai procodem as orortéa-

  

 

aemstrativa
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cias deplosdvela patas quado negaspechs em tremeAitória animaltação por efato hipnótico.
Notei, eporedo, que 0 Tastrator, Compadeeião,Dho denefava alongar entendimentos gue &o 180teportatócm ao aofoero doido do ifbrbuzado,
Drnto Snaltnon-es sobra ele som a ternura doalguém euatseultssoe um irado mito Arado, &

anuncio
— Procuremos ouvido.Tnespas de comer 0 digombro que me empol-

eva, Joqui: di de
Ele dorme?O tmentor fêg um gesto afirmativo, notificando:
— Nosso desrenturado amigo emcontra-ae sol

tarríve bipose provocula. Inegivelmente, fecom
êuridoà aca posição por sdvursários temívelo, que,
decerto, para torticádio, Elsaramahe a mente em
alguma penca recordação.ias — ineisi, emocionado — semelhonto
zaastívo poderia sobrevir, som razão jueta?Chiu amigo — falm o arcatador, expres.
civamanto — Guam exceção do caminho gloriono dam

o aimhs, que clegem no secríleio próprio
Erapostolndo de gor com que ajudnor os rampa
mhafcos da Flumanidade, não

e

ergue  espinheirn
do sofrimento nem as raízes do culim. Paratingir
à miserabilidode em, que se tueontra, noso irmão
terá acumulado débttos. acbremantico cacabroros.

Em seguida eembresiando-nos qualquer propo-
ato do divagução, arentoou:
É pesntegeemos na forsas magnéticas que Tha

conalringem ce centros vitais « ajudemos-Mha a tno-
môria, para que 64 Nberte 6 fale

“E eveporque o meu olbtr lhe endereçar
modo xmio 4 enclaresincnto mais amplo, geres.
cantou:

 

 

 

  

 

 

Não seria eito agir à busc de Ifpótoses,
Ke Indispenaável ouvir 09 delinquentes e 25 vítima,
E tica de que, através das informações deles mes”
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Zaos, saibamos por oe0soentregosime à expectativa. TE ven 69
ir LOBOapós, o Assistento, Eilário 6 eu, do manaira instintiva, estabelecemos uma enrrente de orarSão, sem próvia consulta,  notses forças reunidasSoro que Sortaleelar o Tngfrutor, que, demon,trando fisionomia calma é atimista, passou a opê-

Tar, mognêticamente, aplicando patsts diapasiooDo tompenheiso Em prestação.cufermo  resgio, com movimentação grada-
tivo, qual e neordatve de Juogo gansodio Srada

“Decorridos alguna minutos, o oricolador pou-am à dastra sobre & cabeca disforme, remo é lhechamasse à memória 20, necessário degpertamento& Togo ex segrida, o desventurado começou à ge.
mer,revelando o favor de quem aspire por dio”
vercilhar-ae de um pesodeio.

Porque Drago interrompesse a operação, do-
tendo Nesse egtado, Fário imdago, aíi£o:— Deverá permanecer, então, asim, À beira
da vigília, psm respossarso de ai mesmo?Não lhe convém o imedinto retorna à res
lidade — esclareveu o mentor amigo. — Poderia
nofver deplorável crias de loucura, com graves con-
sequências. Conversará conosco, asetm qual se vê,
Com a mente enoveluia À ideia Hza que Me entar:
Cera os pensamentos no mesmo círculo viloã, a
fim de que lhe venhamos à conhecer 6 problema
ornsiai, mam qualquer distorção.

O “apontamento do orientador denotava grande
experiêntia na psicologia des Espíritos vitimados
Tas trevas.

Depoik de nove intervenção do mentor sobre
a slote, o infeliz descerrou os pálpebras emou
frdhão os olhos espazcados, começou x bramir

do Cocorro! socarrot.s. gou culpado, estre-
Não poeso mais... Perdão! perdão!

Divigindo-se a Druso, categosizau-o, decerto, à
conta de” magistrado, exclamando

  

 

 

 do!
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— Senhor julo, senhor juizt... fim,nao tola! abntAeeRERNE et que enO dirigente da Mnnão afigondho a cabeca
atormentado +ceplicou ex foms amigos— Digo, diga o que deseja.(O ronto do siado cobrioso de lágrimas, ese
trsimtrando à seperenciação dos ponâimbuioe quetransformam & própria frsqueso ei cureirem.
peru, é comeghaà falar, compungidamen— Sou Antônio Oliopio.. 0 erininosat.. Goofare imo. lêm verdade, Pequi, pegue... porso
E mtoo. que au nota no intérmo O fogo ter-fura minbalino “sem soneumido... 1o receio,
dem pubs Ba e toubent, náo tece... cometido

ntrstanto, não pude recair ambi
poa da more de meu fui. vie Obi

fas. a partilhar noa grando farando co meus
Si edidom mais moves o. lusindo é Leone.
pasa, por, a cabeça”. dominada de planca.
Preteniio converter a poopriedndos.. que 60
aiarao.. em larga fonte de tendo, comêndo...
à fura. mo estorvava... Nota que Us manos.
fiidem jdoica diferentes das minha. .e comedai
à mamar 6 projeto due menti... axtrutando“ma crise de moluévs enbergiidhe à vez, mas
Druso, niuparendos pragnêiicamente, lots
É Continue, confirme.
To ami = eontimuon o enfermo com acento

maia Sie —— que sbmente poderia ser fia, and.
Aelanto meus Irmãos e... quando & Inventário
dista prestes a derilicdo, crmvideios 3 passear
Comigo 2 de bareo... tmepodonando Erande lag
de nosesito. .. Antes, potbm, deilhes & beber mm
dba entorpevsnho... Calealti 0 tertpoque a dimga
Cocina” para. ui cfito seguro c... quando à
Teen eonvenação Ta avena... percovendo-lves og
Dei de mutigo. tram geio deliberado degequi-
eai q emaseação, em conhecido trecho... ande
gras crom mais fundos... Ah! que ealaida-
Té pEsamesivelt.» Ainda ago, cocutô-lhes os: tra.
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dos arrepinntes de horror, iimplorando gacorro.mas... de nervos dormentes,.. à breves tos...meontraram 5 morta eo Nodof secsminuiosDada, mes firme em meus eloucadoa propónitas *abordando à praia 4 clamando por aurílio... ComebudoaSotudadas, pintei um fnginário “selden-q iza que mo Apossel da fazenda interlegando-a, male terão,» Enio. omeofodo€o-.. Fui um homem tico o Udo por honesto,O dinheiro granjemnmo considarnções vociuis é pri.tilégios públicos que & política ditebuí com todosaqueles que se fazem vencedores na mundo. pelasbgneidado a pela inteligência... De quendo” oiaquando... recordava meu crime. muveia conslaate a sombrear-me a coneelência.. mas... era comopenhia de Alstra... a erposo inolvidável

c
s

procurava distrações

&

passos que me tomnssem a
atenção,., Nunca pude ser feliz... Quando meu
filho se fêz jovem, minha mulher adoscen gra-vemente... o da febre que a devorou por muitassemanas... passou À JoNCNFa... COM q qual se
afogou no lago... numa noita da horror. Vilivaperguntava & mim megmo se não estava sendo jo-guete... do fantasma de múnhas vitimas... entre.
tanto! temia todas aq reforências am tomo damorte... é busquei simplesmente gozar a fortona
que era bem mihhe...

O Infeliz entregou-as & Mega pausa de raponvo,
digate de nosse expectativa, continuando, logo após:
At de mim, porém!... Tão logocerrei os

olhos fisicos... diante da sepulcro... não zo va-
Jerata as preces pagas... porque meus irmãosque
eu supanha mortos... de fixerem visíveis à iminha
frente... Transfnrmados em vingadores, Iadearem-
me o túmmin... Atiraramene 6 úrimo em rosto...
dobrirem-me de” impropérios » flagelarom-me ser
compoinão .. mé que... talvez... cantados de
Toe espancarem... condisiram-me à tenebrogo fur-
na... onde fui reduzido 40 pesadelo em que me
encontro... Emo meu pensamento... veju apenas
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encon cospóscalo einistro .. ouvindo ce bracosde oia “Tas quer eiqçem e pargaliam+serobemedi. Pai de ini ema Seumir embarsição “sem que e poses desen
oilisc... Quem me fará doraqu tiorrer?.“Cuo Be  ilimina da consiaso SEO caes.se algum dencaeno, AeTOjMIS O docuta a enemamaeiã,Disso ensugoulhe o pranto, disighulhe poto-yras da copio Earino & nesinandao no Asi.Fai, Pecahéio 3 enfermaria copecitizada 6, temtido, finado, pestoqa aubosca 6 necesgácio para astabelacordum Posto, do partica na terei sbgitencial. SorEoreloo 46 cabo em momento cpertazo.Bei,ei0ng pes

Ko Jos Si posvol Fonéndo, aitar abserva-
ões, pómmoe uu 'meraageiro »itha, comorioa so
Soto te tt GadornSECT press & chegar o nsompantemeno so
Geceigo que Si nomes veto vendo “ár e in”
peçãos.
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Alguns recém-desencarmados
Atingicamos largo recinto construido à táSão de um pátio interior ções roretas«ie. de proporções aatretau »

Vive a ideia de penetrar em enorme 4nemelhânio & Certas tags introtortoPorque nas acomodações mergináis, caprichoyamen:te dispostas, se encontravam dezenas de entidadesem 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 dife-
rentes.

Tm circulo redurido, registémos frases como
estas

 

  “Acreditas possaela, agora, devotar-se à mu-
dança justa” E
— Dificilmente, Controlizou-se, por mníto tem-

xo, no desenntrola da própria vida.
Mais além, escutâmos dos lábioa de uma se

nhora que se dirigia é um rapaz de agoniado serm-
Plante:
— ateu filho, guarde serenidade. Segundo in-

formações 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 re-
talhoa de converaução como esses.
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A certa altere, na proço em movimentação,Druso, generneo, confion-ras aos nnidados de Silas.mencionundo ohrigações urgentes que e alsarvo-riam à atenção,
Meneentrar-norfamos no dia ooguinie, informou.A Promenma gentil obrigoume a considerar 0aspoeto 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 usistio-
nos, 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-

(5), Jeemoriarmmmos e regiões enorevadas rue duvice do préprio globo. torre, aubrastidne às mex.
mas des que lhe regule O Sampd. — (Nota do Autor
espirituais
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ente, é que viajavam cora einmplicidado,

e
m

ede catio, aperas condiuciado O materhlmrqiiresDérel à Incomoção no pesado empirate das taniber.auxiliados por algona cfia inteligentes é pres,
AMansão contava com ccis grupos dese nm
Dibriamento um deles atingia árquele demriíioda reuso, revezandoso no Plédoso mister mari

 

jo oPrtretanto —— aelarou não possulnim huráeTio certa para a chegads,de voz que 6 Peregeinnção,Pelos domínios das trevas, obedecia. comumente «Íntorescireunstancias. ETE
termibara 6 interloentor c à expediçãopencirava 6 amormo átrio Pe” 4 conperadores responsáveis exibiam calmaperfeita, embora alguna deles cridenciansem funda

preocupação no olhar.CO tecolhidos, no entanto, exceção de cinco quevinhem 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 del-
tavam, extenuados, aqueles Geres Tecêm-chogatos
Zalevam é reclamavaro, demonstrando absoluta au-
sência mental da realidade e provacendo piedade
é constrangimentoSilos convidon-nas à movimentação.

Efetivamente, cobia-nca nigo fazar na eoope
ração.

O chefe da osravana. aproximou-se de nte e »
Aselstento no-lo apresento mum gesto amigo.

Era o Atendente Macedo, valoroso condutor de
tarefas socorrintas

“Afeiçoator e parentes dos rectm-vindoa cerca
varn-nos, agora, com expresades de alagria o sofrl-
memto.
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Alea isxhoras que vira, entes, em anstosaexpectativa, detramavara Jógrizins discretasNotei que ag vtisturas recêm-daslgadas do corPo dono, conturbadar qual as achavam, trazigmfomeigo todos om abate das moléstias que lhes Dar
vin imposto À degenoaranção.

Ligeiro exame clínico poderia sem divida favereçer a leitura da diagnone Individual
Dama simpética nheivayass de mma jovem so-

nhora que vinba amparada pela ternura da uma das
culermeiras da instituição, e, atraçando-a, choravasem palavras. À moga reeêradiherto rocebialhe o6
esinhos, rogundo. comovente:

ão te dizem morrer
Mostrando-se enclansurada no lembrança dos

momentos derrudeiros no corpo terrentre, de cihos
toriurados e leerimosos, avançou para Silas, cxclo-
— Padre! paáre, deixa cair xohro rim a Dêm-

cão 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!. .. Porquemão poema en, há vinte anos, à ooitpresnedo que
tenho agora? Pobrexinha, mtu podre! Lembra-se
dels? Era uma atriz huralida que me criou com
dmensa doçura! Concentreu em rim a extetên.
cin... Da ribalta festiva, desceu a rude labor do.
mésíico para conúuistar osso pão... Tinha & go-
cledade contra ela, é meu foi, sem Ânimo de Intar
nela felicidade de' tados nós, deixou-s mrrastar-pe
no extremapobreza, aovarêadoe infici ava erm-
Bromissos que livremente essuiaira..

A ofortunne elotura Ela Iigóro interregnomisturando as próprias lágrimas com as da nobreDna que atenhegavã de enconteo 5 pio
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o, de mente aprisionada à confissão que feera «Srtremis», contimor qual Go tivera Gucerdotoão pé de dit o P
— Padre, perdot-mê, em nomede Jontg, cntretanto, quando mo vá joveio € senhora do volteidote que meu pai me conferira, cnvergonhcimedo anjo matemal que sobre og meus dias estenderaas brantãs asos é, alandome AS homem valdoroquo despasei, exquleeia do nos casat. o Qh! aimda sinto o átio daquela terrivel noite de adegs!Atirei-lhe ao rosto frases cruéis... Pare justificarminha vileza de coração, calunicica sem piedade!Pratendendo elevar-me no eomcelto do hemem quedesponara, menti que cla nãn era minha mãe! spo

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 nesri-

ciavam as faces, exelamon, sem vê-las:
— Oh! padre, dir-se-ia que ele ss encontre

auge, junto de mim!...
E, voltando para o elo 09 olhas parados e

súplices, ragava em pranto:— O Deus, não me deixela encontrá-la, sem
que pague os meus débitos! .. Senhor, compadecei-
“voa de mim, pecedora que vos ofendi, humilhado
= ferindo a amorosa mãe que me desies!....

Com o atmilio de duas enfermeiras, porém, a
simpática senhora quo a avalentava sibuoma em
leito portátil e fêla emudecer, à Zorgo do Inexce-
dível tornuca.

Pereshendo-ma 2 emotividade, Silas, depals de
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Ater o deriço de acomodação da deenio, ex
é «To À dame generosa que a recolheu nço iraçosé a genitora que veio to encontro da filh
— Que nys distt — exelamos Ellário, axtom-
o Sim, actmpanha-la-d, esvinhosamente, cem

identificar-se, para que a pohra degenrarmada não
sofra abalos prejudlciota. O trauriniemo peria-
eivíteo ve por muito tempo de desequiíbrio e

ão.= E por que motiva tarta à doemto eiatdo
confessar-gs, deise. mpneira? perguntou meu co-
Jeza, intrigado

OR" genfizeme comum — elueidou o Asais-
tente. As fneuldades mentais de necesIrmã so-
fredara 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 semehun-
Yes 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
até que à riácula seja lavada por nómess, cmm
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-
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Jimavam uns dos outros, o Aststento aerescentos:— Geraimento a cotas” pingos de Sogdenioaiapertam aqueles que trouxeram mais ambio Ca=a& de inferno tm si mesmos, cristulnandone iiperigosas ilusões, mas a Bondade Infinita do Sornhor pérmite que as vitimas edificudas ho entoidimento 4 mo perdão se Lrunsformem, felizes, emabnegados cirenens dos antigos verdugos. Comoé Hoi verificar, o ioromensurável amis de seioEiCetvobto,ao Simenta Go tesrignioa piodo paraiso, mas também as peovingicaatormentades 'do inferno que criamos."Pobre mulher provresopeu em choro oouvuljunto de nós, curlando a palavra de nomso amigo”De punhos cerrados, reclamava à infeliss
—- Quem mo libertará de Satã? quem ma

vrará do poder das trevas? Santos anjop, nocortei-“me! Socoreime contra o temível Beltagartas CONVOCOn-DS RO amparo magnética ima.

  

 

diato.
Enfermeirys presentes acorreram, soliettos, tm-

pedindo 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.

Como qua a se lhe enraiiar no cárebro, via
escapar-lhe do campointimo a figura amimelesca
de um homem agigantado, de longa cauda, com =
fisionomia de wm caprino degenerado, exibindo pés
em forma de garras e ostentando dois chifres a
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 Asaia-
tente informou
— Eum cileht mental, eelaia € nuteigo por

cla mema.. Ay ideias mucabras de magia aviltante,
quels vejam as da hruzaria é do demonimo que
as jgrojas denominadas cristãs propagam, & pre-
texto 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 prega-
cão invigiiante distribuem na Terra, a mencheias,
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

a

solução da muitos enigmas, to espi-
tulo 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.

Hilário, que obesreava atentamente o duelo
íntimo entro a enfcrma prostrada e a forma-peu-
sarvento que se lhe muperpunha à cebeca, falom
comovido

— Lembro-me de haver mamuseado, há tauitos
anas, no. Terra, um livro da autoria da Collin de
Elaney, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo
9 desucição minueloss de diversoa demônios,e ereio.
daver visto uma figura gravada nessa ben, geme
fhante a que temos toh nossa direta observação.

Sitas adiantou, confirmando;
É eso mesmo. Eº o demônio Belfegor, segundo

as anotações de Tean Waler, que imprevidentes au-
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forldados da Igeeja. permitivaro ae 'sírculos Eatólicos Conhecemos o Hsroreantesnosfere. Tem criado campariiios: iremendos

CO82

pofeto. Tem criado em silos.es. do eriaturas Que Tnadvereidamento aieralosgisshotos de Satanás, oferecendooa a Egiam faiatinlizados que os aproveitam para focmn dosgeeprocede qocitação é Postaisa axento do problema dos moldes meais pa via do cada um Ge ro, quando &AnoGétto ma eurprecndendoa fudagundoo aoiatembem Buimorados* Pio atentoAqui, é Fhoft regonhecer que cada conedifica O inferno em que se aprisionado “ocedãoCom &s próprias obras, Assim tataoo” quoMeetdinbos que desejamos, megundo 6 Figurino aenaidoom modelado por nós mesmos.7 serviço assiatenial, porém, exigia cautelosaatenção 6, por Jeso, removemmos à euttemo paca aapesênto limpo « bina posto que & esperava“Decorridos alguna tato, voltâmos do átrio,então Gesecngeaticnado e silenciogo.ápencs sigumas sentinelaa do huite veineam,intatigêveia q atentas.Os tormentos entreviatos compeliam-me a pen-ser. Muito já escudara acerca de pensamendo éBixação mental, todavia, a engústio daquelas vimasresêm-desencarnadas tné infundia compaixão e qua-ma tarror
Confie; no amigo que nos acompantave, poados, à indefinivel Eortura de que me via objeto €o Assistente eoclareceu com nabedoriEra verdade, satamos ainda Inoee de conhe-cer todo o poder criador s aglutinante encerradoRo netsamento puro e Aimples é, em razão disto,indo devemos furar por libertar ga entes inumancade tndas as mspreraões perturbadoras da vida joefima. Tudo a que nos eseravize à ipmorância c àmiséria, à preguiça & ao egofamo, à erueldade édo crime é focinlieimento da treta contra a lase ão jafermo contra o Céu.
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E talvez porque descjasos ardentemente meisalguma anntação, em torto do tresscendente asgundo, Sis ajonton:
—. Revordn-se de haver 1do tiguma memória,alusiva às primeiras experiências de Marconi, nosalhores do tellgrafo sem fio?— Sim — respondi

—,

lembro-me de que osábio, ainda muito jovem, sé consagra ao catudodos observações de Henrique Tierte, o grande emBenheiro aleman que rentieou importantes eaperiêm-
Sias enbre 28 ondulações elétricas, comprovando agteorlesda identidare da transmissão entre à alefricidade, & lnz e o color irradíante, 4 set que, certa
feita, tomando.lhe o oscilador e conjugando» com
a amtenado,Popoff e sem o recerior do Hraniy,
no jardim

dacum paterna, coneeguiu tranamitir
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 as nosescomslierações. Além dela, yalsamos à televisão,

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 t6-
gundo. 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
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nosso desejo ou de numa atenção. Daf, a necesdado smpérioue de nos ciumeIDos nos igrasocenúbres » TOS propósitos mais Duriu da vida, pourEhergiay atraem energins da rcemma mstorooo Vlquando cstacionários fa viação ou ae ainieEs &forças mentais que exteriorizamos retornam vomso espírito. reanimadas + Intensiticadas poloo avermentos cuoom elas ue harmonizar, enressando,dessa forma, ns grades da prisão arm qua pesdotemos irrafletidamente, convertendo-se-dos a dianum mundo fechado, em que az VOzos é 08 quadrade nossos próprios pensementos, acrescidos” pelosmgentões daqueles qua no qjustrm ao nosso Lidoda ser, no8 impõem reiteradas alucinações, suqjadodo-nos, de modo temporário, 08 sentidos astis”TE depois dc ligelta pausa, concintu:— Eis porque, efetuada a supressão do corponomático, no fenômeno vulgar da marte, à criabirsdesencarmado, movimentando-se num veímilo maispléstico c influeniável, pode permanever longo temDosob o tutivelto de suasrações menoa constru.tivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento« ilusão com aqueles que lhe vivem 08 mmegr1osenganos 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-nos no propésito de algo cetndor sobre os prin.cípics de câna é efeito, nais criaturas resbm-Gegam-estadas.
Sablamos que 4 marte do corpo, dengo sxadempro o Primeiro passo para à colheita da vida

&, por Jeso, não iguorêvamas que o ambiente ara
doa xaaia favoráveis à nossa investigação construdiva, Parque O imenso Umbral, saída da campotezreetrs, vive repleto de hemana o mulheres quaveraram s grande feonteiro, em pleva conexão comà experiência carnal

Hilário e cu, alegremente, pusemo-nos no en-
culta do compenheiro que, transando concaco lar.
go portão de acesso do exterior, mas Glau, bemhmmoracio, decerto ciente de nóacos objetivos:
— Sam qualquer dévida para nós, que voltã-

mos 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 gió-
rs e o segutiio angéldos representam estados
anperiores de consciência que nos transcendem &
compreensão.
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E tspretando o olhar pelos quadros triem derredor, acrescentou, dido o pinemdetredor,sore reconduzindo a frase p
— Estamos pelquicamente mais«pdPiepupede nacrapância oq iie maltipicam aqui o. rOblemes aflitivos queÀ medida que no6 afastávomos,mais vista poeiração ne sonia fornomaiitneaser-se cuia ves mois, alumiada, porém, aqui sro,

por tochas morticas, coma se a luz, nda ditforno, intaseo tereivclmente para xotri-ag € Sobre
Soluços e gri recações e blaafêemergindo MePrecações E.Compresndemos de relance que o ocupa.do pela instituição cr9 da forma retangular o va& terreno sob nosso exame iocalizave-se-lhe à rata.guarts, à maneira de enorme povanção extra-murosPercebendo-nos a curiosidade é o intercase, OAssistenta 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 de-
fendendo-? com seus muros?

— Lôgicamente — respondeu Silas zem alte-
rereso —, ease mlano é à mais desejável, entrafanto,
estamus à frente de compacta multidão de almas
em regjuste. Este imenso conglomerado de cria.
turas sem o corpo de came começou num grupo
de seveu desencarmados que elamavam pelo socor-
ro da Mansão sem ca necessário requisilospara
tésolher-ho & assistência. Eitme 09 execução do
programa que lhe assiste, nossa cosa não lhes po-
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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-lhes3 ajuda pocsivel. fora do campo de ação em quevive 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 coneciêo-
cias ainda positivamente encravados na revolta sis.
temática.

“Talvez porque evocássemos om ullfaçio o6 epi-
sódios da véspera, lembrando 04 decencarmados
acolidos no grande así, nosso eoesphelto perco
— Vocês acompanharam antem o aoeorro pres-

tado 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 deve-
dores. 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 pre-
ciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assis.
tência fraterna, em largos setores desta rogião
torturado, Melhorados 14, trazem para aqui as bên-
cãos recolhidas, transformando-ae valiosos ele-
mentos 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
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8 SU es ajustam. Fapalhando-as

h

o

s

&domhra, em pequenos Mantuários dasiseeaPos deinnâm a Própria Testaração, apreaeteo
[= Entretanto — continuou Hilário,80dnfortumadacolônia Ge almas em Weisofrerá udominio dog Intelgências pencaivt não28 gue vimos Galem no Indo crosta a variado, duoasvalins desas omSonstantes e inevitáveis, prineipaimento” quot

eae

  

2 pnenerrâveia munlício, através da fascinação Vooética de que muitos gênios do mal são cultos

 

condiiniamcta mpfi,nOeo

di

Grsam, oo,pondo,iniTuiidolpCeles, ceoa Trcopiampos torasapnpraflordoasno, escuspeomenqucse
Vol por isso talvez que Hilário, penosamente

torado pelos gritos em torno, imterrogou, eurpre-EdDm qodi esaco peaio SuchÀasa uno aqui me ageeaataa
— Campreendo-the o pesar. Indiscutivelmente,doPedpoe, aofbeanto

quantos preferiram no mundo o trato difrio com a
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njustca. Mão é claro, porém, que todos venhamosa colher o fruto Ch Plmtação Que dos pertonce?amsmdee do teseo doida e Denira, quemscalenta & artiga recolha & vrâga qi foro, à quem
Erotego o jardim tem 6 flor que eetume O soloda vida à idêntico para mio toias Não encontra.
Temos act Lesta imeman Taleo de angústia almasStoples & inocentss, mas al erfaiueas que ab
Taim de inteligência é do poder, e que, voluntigimente quedas À prudência, e mtraviaram noa aii
Xuis da loucura 6 da crieldade, do egoimo e dAingratidão, fisendo-so tempordrimeate pecáaa dos
criações mentais, insensatas € monstruDsas, que
aca nt mesmas ncacaro

None Pomemasão 4 itaremida da mod.
to, frente de Pequena enem q confundirae com

nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortantejorra de x
fõco enormes que podiamos divisar cá fora,ns faia de claridade lbrosultanto, gégiam do es”

tranho moro, centindo-nos à preeença.
Guaso da impenviso, um 'eompanciro de sitoporte é rude seponto aptreceu e andon-nom ca di

Inlquta cancela, que nos sepasara do lênias, abria.
darmos, passagem.

Silis noso wpresentou, alegrementeFira Ori vm dos giardas da Mansão, em
serviço aa sombria

À breven instantes, achtvamo-nos naintimi-
cado de porão tégido. ,“os Falhos da Easdião, dois dos seis grandes
cãos aconmodartam-sé fito de né, deitando-se-nos
aog pés ]

Oral era de constituição agigantada, fguran-
desertos vm trra em forma fmana.

“o espelho dos clhoa rupidoa mostrava sinco-
ridade é devolâmento

“Tive a aíllda leia de que temos defrontados
por um penitenciário confesso, a caminho do segu.
regeneração
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Na solo estreito » eimplas,fins bancos c, acima delas, salicatavansSesindo, em cujo Bojo havia tmcruqaPlehoda Bor mma cando eetrutuada cm poisAi
« Afaston-so Orzf) para sossegar ox imaia menos domosticados, nO nfariço deanita ami-& enquanto isto, o Assistente InformesAroUeanS,

SBinhavem-se at

não, em Prestando tolo eesçraatioe ManSeca, Rena,alo Cinto lapitndo rcaeae

do

réuEampfraternal, não sêmente se» recânca, camo tambéioaut Jiasêmen as Teria,somo iaiGuerradaFera axnincao parGets nto
— Vive só?piEE moda à oito etdo nesoa2eingosé td deautdoeaoem fitasi Jodotioaurora tridana cena posnadvm ei

tituição.ia Gás4 entao: Ova 3
nós e o Assistente interpelou-o, com bondade:
— Como passamos de serviço”Efpde ai,deqoEdiodeia
EeieRrqupaca
— E não será possível atingir semelhantes

 perguntei, mel eopitando 2 curío

  

 

AÇO E REAÇãO a

Níaão Doxo asnigr nehozou dolorosa carantonho.
do trigtetae redignação, ejuntando:— Tposníval,

Como quem punha ei socorro da compa-aheiro, Sina adudn.
— Os que se agitam nestas furnas juzerm, demol gata, Quame tempo exicomamente revilia

dos e no Ínsfaia à que se antrogomo fazem-severdadeicos demônios de logenantes E” nesesoáciaae disponham à conformanção dare + pucifica para
“qu, ainda tncamo semi nconscieates, conalga aci»thmr com proveito o aumilio que 8º lhes estende aoscorações. ”

E coma ae iusesse pastas à demonstração doque amdeverava, Gonvidouonog à inspeclonar as celasTó
PO quantos doentes agora talermados”Dre, atoneloeo, renpondor sem HbeaeDea três uma em france situação de
ineenrência.Depois de alpina passco, otimos gritarem.
tenbócioa.

Às acomodações manervadas aos enfermos ja-tamo o Funco, À aseneire de largos boxer di breJortávol cavelsvica. tea é à figura maie ndequada
à nossa Sarefa maria, porque 9 eomatrnção em
denunciava rustleidade 4 seguram. notocamen-
Te maria aos objetivos do contenção

À musdida que nos acsreivamos do refigio, de-
sagradávelodor nos aímiavo aa mositae.
eeindendo-os à inquisição intima, o Assis.

tenta salientou: **yocão não ignoram que todas as crinturam
vivem coccadas Pelê halo vital das, onergina que
Joe vibeta no furago do nor e ease belo é cons.
ibsido por partábuias de força à ae jrraiarem por
todos de tados, dmpressionando-mos o olfato, de
modo agradável ou desagradável, segunlo à n3r
Cuseea Em quo de ampresum. Ageim sendo. qual
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SoorTe na própria Terra, cada entidaderaeteriaapor exelação pecilir. ARmeça,im. Conmêmos Etávio o o,
Entretanto, o cheiro alarmantedocompenárão era para mão, Bi, o aegngErRo, Eexospelonal. TorSilas perccheu-nos a estranheza esono,eriema aateneutFlo de purgação, o qual informem, presos “rt= amos comento o Ito Cria joBamento continua enrodilhado ao corpo sepiltadsmansira total. Enredudo à lembrança dos abisa& que se eniregou na came, ainda não conseguiadezrencilac-asda Jembranes Sono quo Toi fog.à imagem ão “cadáver

todas da sun recordações» do fer ni
Bliss não teceu qualemar comentário nv, porque atingimos, de chofre, O primeiro abrigo, exja

porta gradeada nos deixava rontemplar, 14 dentro,um homem envelhecido, do cobege. pendid entre
as mãos e clamar:— Chamem meus filhos! chamem mens filhos...
— Eo nosso irmão Veiga — disse Orsi, pres:

timodo. — Mantêm fixa a ideia na herança queperdeu ao desencarnar: vasta quantidade de ouro é
Bens que pamou à propriedade dos filhos, três ra-
pazes que concorrem no mundo so melhor e matr
quinhão, prevalecendo-se, pára isso, de julzes vê-
xais é rábvlus inconsequentes.

“Acoutados agora sos varais da porta, Silas re-
cnmendon-nos observar com atenção mala detida o
ambiente que formava a psicosfera do enfermo.

Efetivamente, de minha parte anotei quadros
que eurgiam e desapareciam, fugunea, semelhantes
às tigurações efêmeras que se dasprondem, silen-
ciosad, dos fogos ds artifício. —

Desses painéis que se avivavam e se Opagi-
vam ao mesmo tempo, transpareciam três jovens,
omies imagens passageiras vagueavam entre
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sumentos ssparse, cédulas e entres reterios de va-Tor, eotau que pincelados no ar com tinta tenuis-ima,quo to udolgnçava me micos,mem
Cotabreendl que regiativames as formas-pen-mementos, criadas” pelas reminisêncina” do massamigo quê, decoro, nx Portão am que Ba na tredentavo, podia, de Momento,senão viver 0 set.

drama tiro, fa insistência da Iisação mentalem que de cicarcerava.dmparodo. exidentemente pelas vibrações de
aunio que a Aseistenta Ts eosíata, segundo per.está, estregou os clhos como quem busear, MibezTarso de. Entoa, impereeplível e axciolonnos rpresenca. Avanço de um salto rara mês € apelam.doe ta grades quo nos separar, prt, deem

E Quem sois? Jubest

 

 

 

E derramon-se om laminas que nos tocavam
o coração:
— Lutei por vinte € cinea anos paro reaver à

herança que mecabia por morte de meus avós

 

injunção e permaneei em tinha velha cura.
Rejava, pela menos, acompanhar o partilha do espé-
Ho 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
à persepulr minha segunda capota, quê lhes foi mãe
ao invês de madrasta, administrando-lhe Lónicos
por medicação inorente, até que & pobrezinha foi
internada numa cos de loucos, eem esperança de
recuperação... Tudo por tausá do nesto rico ai-
ahelro que os malandros querem rithar.

..

À frente
de Eal injustiça, pansei soplicar o favor doa seres
que povoam ay trovas, porque símente om gênios
do mal devem scr os fis extentorca da grando
vingança...
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Tentou enxogcinto ar es Mgrimas de desespero c

 

  E 1... DOE que molivo torel alim,fato,inteira ado Reneju7 Cassime quando mogo, senhon de amor, a gere capinheltos de aspAtdo soE como a voz de Sis ne fêz ouvia +óeslma, O infortumado vociferos, dessurão.” Bando
 — Nunca! nunca perdogrei!... Becofergos sabendo que 08 santos me Mesanapaconformidade c sacri ênios

 

-

+

Quero que ne demtortarem meus filhos, tagto quanto à Boamêtoriarem mto quanto rocun filhos me
Transfurmando o choro convulso

em

gargdas estridentes, passou a bradae EstslbaMen 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

Ante

a

palavra de Silas, que nos recomendava
observaro quadro em foco, filâmos a novo enfermo,
um homem profundamente triste, sentado ao fundo
ds prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de
olhos fixos em parede próxima,

Seguindo-lhe atenção no ponto que concem-
trava os seus raias visuais, a modo de espelho tu
visível retratandndhe o próprio pensamento, vimos
Jarga tela viva em que se destacava, enluarada rue
de grande cidade, 6, nã ruf, conseguimos distin-
gui-o no volante de um carro, perseguindo um ira:
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 tosemu-

mhast. .Não fu! cu quem atropelou o infalir, não
obetante o udinasa rom razão. Que pretendem de

 

 

 

tão, arua morta?
Não respondemos.
Silas, após fitá-lo, compaderido, folou

Deixemno. Está completamente enlcado à
recordações do crime que eometeu, atendoconti-
xuas, depois fa morte, a scarnecer da justiga.

Hilário, estupefacto, interferiu, nonderando:
“> Noguele doente que vimos, cercado pele fi

Eur de três mantehos, e neste companheiro que
contempla uma cena de morte..

Nosso amigo aprecndenlho o pensamento é
completou-lho à anotação, asseverando:

O Vimos dois irmãos infelizes, vivendo entre
as imagens mantidas por elea mesmos, através da
força. mental com que es alimentam.

“Nesse infante, aleancévamos o tereeiro crbl
to. em que um homem feridunto csvurmava ax feios.
chagas, usando af próprias unhas L

A almnnfera frameementa pestencial migia
enorme disciplina contra a eclosão de nossas náu-

 

 

 

 

“Aastmalando-nos a presença, avançou pera nós,
clamendo amargamente:

— Corpadecei-vos de mim! Solo médicos?
Atonde-me por amor d Deus! Vêde os detritos
em que me anéio! q

Volte-me, de imádiato, para o chão, seguindo-
Alho 08 gestos, e notei, efetivamente,que o misero
de tanvimentava num montão de sujeira, coberto
pos filetes de sangue podre. z
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Sema egde ql ampla sto up Sé demoamamençãoamedoações mentais do companheiro infeliz sob nos

— Doutores! — continuou ete, do— continuou ele, em tom de aplicu = há quem diga que taubei dos cute é dirSatisfazer meus vícios no slooice que cu frequentave... Mag é mentira, é mentira! .. Joro-osque moruva no bordel por espárito de entidadeds mulheres dasditosas requeriam defesa... AviHíeias quanto pude... Ainda assim, adquiri, justadelas,

a

enfermidade que me aniquiloo e corpo fiat:<a » que ainda me empesta 4 respiração, convertem:doa aqui em meu próprio hálito!... Socorreimepor quem soist... Socorrcimo por quem soisÀ repetiçãodoa rogos, contudo, derramavaseem tom imperativo, como se as palavras humildesdo petitário fóssem apenas o difuree de ima ordemtirânizante.
O Ansistente convidou-noa

à

retirada o expli-

  

 

 

con:
— E* um antigo é invoterado guzador qua das-

pendeu em prazeres inúteis largos recursoa que lhe
não pertenciam. Por muito tempo ainda, 2 mento
leio suilará entre à irritução e o descucanto, nu-
trindo 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 prim-
eitãos 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 expres-
sa 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, atuando
à feição da cuda, com velocidade muito superiur à
da luz, e lesubremo-nos de gma toda mente é dina-
me gerador de força criativa. Ora, sabendo que0
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,
agem é rangem sobro si mesmos, em circulto fe-
chado, e trexem-nos, asim, de volte as sensações
desagradáveis, hauridaa no contacto de nessas obras
infelizes. Estudar trêa tipos de almas que dei-
xaram Ha existência última sómente quadros tris-
tes e tamentáyeis, tos quais não dispõem de ata
nuantes que lhes ompatideçam as faltar indistolí-
Veia. Os filhos do nosso umigo que sofre a fixação
de usura, não receberam deie quaisquer recursos
de educação dignificante que os hobilitem a aju-
dá-do, quando visitados pelis andas do pensamento
paternal, que voltam ao centro de origem carre-
fados pelos pelneípios mentais de ádin e egoísmo
dos josena tigantes. Nosso irmão que padece a
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Hixagão do remorso, não tendo expiado nos cárcere
da justite humana o crime que perpetrou deiibo-
redâtmente, recólhe, de retorno, as ondas ds pen.
Famento ausemit, oem qualquer atáio que Ieenize o arrependimento doloroto; e
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

concreto da oração o dn piedade, da simpatia e do
aocarro que, D8 Terra, daveriamos dispersar, sin-
ceramente, non nhamados mortos...

Sim, rim... — respondeu Stias, prestlmoso
-— todos estamos ligados ums ava oukos, n4 came
= ora da carne, e achamo-nos livres ou prisiunci-
Toa, no campo da experiência, segundo as nota
Sbras, através doa vínenlos de nom vida mentel.
O bem é & luz que liberta, o mol é à treva que
apeisiona.

..

Estudando ag Tele do destino, É pre
cioo atentar para memethanies realidades indefoo-
fíveis e cternas.

Calámo-nos, preocupados e meditativos.
Tm rarão dlnso, nosto regressoà Mansão, de.

pois da breve repouso na choupana de Oral, foi
Eonnagrado à meditação é ao silêncio, am Loro daa
preciuigs lições colhidos.
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No círculo de oração

Na teresira noite de nossa permanóncia na
casa, a Jztrutor Druso corsidan-ios pora a círculo
da oração.

Tas explicava-nos, generao, que teriamos
oportunlândo para Interessontes estudos.

' serviço da preca em confumto, duas vezes por
eamand, era cealizado ma Mansão em Joca) próprio
no decurso das atividades que The eram actas,
Samtesinlizavam-se, habitnalmente, tm ou qutro dos
Trientadoces que, de cuteras mais altas, supertn-
tendiam 2 instituição.

emas ocasiões, Drrss é ta assessores mais
responsáveis recolhitm ordens e instruções varia
Gas utinentes 208 aniberusos processos de servico
tco movimento. Questões eram respon
Gências de trabalhoeg, com segurança
E, decerto, mesmo nós, núventícdos no estobeleci
mento, poderiamos apresentar qualquer divida ou
Egagasãa para eselavecimanto oportimo.

Regorijelme. DA ae
Elârio, g'go preocupado, inquiriu ne deviamas

obedecer 2 algum programa enpeciul, informando
coistente une nomcabia apenbs manter no same
Quário próximo o coração e a mente encoimados
de chrsiaquer ideias ou sentimentos indlgnos dote.
dência o Ba confiança que nos compete dodierr
Vbrnvidência Divina é incompsuíveis tum a frater.
àmndo que devemos Sinceramente uns o outro.

Vatime de alguna instantes rápidos e roguel
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&inspiração de Jemus para que a minhaaespivaçãodeJemparaqge & ninhapresea
mo ge progra acolher-nos.. ho

EO após, seguindo o companhei dicu CÃOPRÉ,acRind&cinsanheio rie
do nos recebe, soreidente € bondogo.

asta mesa, ladeada de policoums modesqua Vinineolendoàpitamotasem
mulheres e três homens, salientavo a sabeceisa
ampla, pondo em destaque a grande polfrana em
que o diretor da casa se sentaria

De outro lado, à nossa frente, surgi =
espeiho translúcido, medindopa
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, ainde, de tempo para a conver-
sação edificante 9 discreta.

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

como a lhe ssténtarem o pensamento.
Silas não se fêz rogado € aclaruu, de pronto
— São amigos nosaus que eprimoraram ecndi-

qões mediinicas favoráveis à realização dos servi

gos à se desdobrarem aqui. Colahoram com fluidos

vitais e clementos radiantes, altamente aublimados,

que, nas mãos de nossos Tnatrutores, servem com

elciência nas manifestações deles, para 0 intercâm-

bio indispenmável.
“Admirado, meu colega considerou:
-» Podemos interpretá-las como sendo santos

em atividade na, Mansão?
“De modo algum — obtemperou Silas, bem

humorado, — São trabalhadores prestimosos. Tam-
to quanto não, padecer aínda a pressão de remt-
nisoâncias perturhadoras do plano fisico, carrean-

 

 

|
|
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do consigo au reisea dos détitoa que ndautciromho Dasándo, para o Justo resgate em porvir talvezDrócimo, ná resneamação. Afmia asim, pela dit
Biglina 6 que »o afeiguam no devolamento aca de
melhamére, contam simpatias provideociais que
ancoma

à

intain de vote erramos à Ter
atenvarem dificuldades e provas nas Notes porra-
ER A

TO tsto quer dize...À paleves resicencioda de Elfen, no entonto,
Eoou nO ar, de vez que 6 Doro amigo, apreenden-
dolhe à inguirição, ársaverou, oUioio:

Prim, lago quer dizer que, mas sonas fes.
mis, também dispomos de prácitaas oportunidades
de iealalho, não somente mubrintudo as aflícico pur
Getoriao” que estabelecemos em nós mesmos, como
fehém preparando Dovos taminhos paro o cén
interior que devemos edificar

'S enasmento  restmia imensas consolações

 

Dora nós.
“A essa altura do entendimento, Hilário centra-

lsou a atenção nas duas damas presentes, cuja
apresentação exterior demonsLrava singular diferene
qa do melo a qne nos ejustávamos, Tela extrema
finteza que lhes denhoreava a fisionomia, é per
guntor, reapeitos

DD ygeu earo Silas, quem são essas irmão nos
«om que, francamente, se diatanciam do tor pelqui-
do anui reinante?

Ô interpelado sorriu e informou:
É São jnnãs que. por mérito em serviço,

eeteram o direito de pertilhor a reunião de hoj
de modo à suplicarem auxílio as solução doe pro
blemas qua Theo tocam a alma de perto. Conheço-aa
poseoatmente . São mulhereo desencaraadas que pri-
mam pela abnogação, atuando em socorro de Hepl-
Titos imuilarea que sofrem nestas regifcs ne duros
Consequências do delitos à que se entregaram, im-
previdentes. '

“Após lhes dirigie um olhar fraterno, aduzin:
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— Agni é Bt depot na cuúltimo dois irmãos CONSanEUÍDEOS que pé Eadgna,eae quo to aTodo desses desavenças, cometeram erros doeEdo + benfeiraeealGoaraAeeCarpas diga, Notavaia Eso 88 coletividade que lhes Cabin alta

  

sles ambos, quo estimavam acafem jineesennte entre og consócios de arregimentsãoPartidári, e, Por emu razão, expiam Gas farãoinferiores do anfrimento ca deiitna de Jesafrateradade que praticaram contra si próprio”«Pretendia indagar em que consigtinm as proYações dos amigos Infortwmados a ue nos refbio,mos, m5s a palavra de Druro se fêz ouvida, cocitando-nos à nececaária preparação.Certamente ajuizando quento ia faltas invo.Juntérias

e
m

que poderiamos incorrar, pediu parogae nós outros, o8 quo pertilhávamos a prece, ail,pela primeira vez, guardisemos pleua abstençãode pensamentos menos dignos, abótindo quaisquerzecordações desagradáveis, para que não ne verífi.casoem interferânoias na cârmara cristalios, momeBelo qual designou o grande espelho à noeea frente,durante a manifestação do venerável mensageiro,enje visita mgnardava. úExplicou que as forcaz associadas dos médiunspresentes cargeterizango-iam poe extremo poderPlástico » que ume simples ideia nossa, incompa-fível com a dignídado do recinto, poderia matécia.
ser-se, criando Imagens impróprico, não obstantetemporárias, na face do aparelho sob nossa visto.

Convidados finalmente pelo genercao diretor &externar qualquer dúvidoou preocupação que toaassomassem à mente, perguntsi se poderiamos apre-rentar uma ou qutra indagação soemissário pres-
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tes a chegar, no que ele assentiu plenamente,Fecomendando-noa, porém, conservar em qualquerSisunto & pobres Gopiritual de quem se consegraBobem de todos, nem se deter em perquiriçõesdcioma, alusivas is estreitas inquietações da estarapeeticular.

 

Logo após, aviso que, através de dispositivosespecieis, todos Gs recursos dos medianeiros prosentes seriam concentrados na câmara que, daquelomolnnto em diante, estória aenelbiizada pará oa mis.teres dê bora am euraoErando silêncio passou a reinar sobe nósTim efitude respritnsa e cxpertante, a diretorda instituição ergueu-te é vroa comovidamente:«Mestre Divino, dlgma-té obentoarmos a req-nião nesta casa de pas à uérvico.For tua bondade, em nojo do Infinito Amorde Nosoa Paí Colaste, reccbomos a sublime dádivado trabalho regentradnr.Somos, harém, nestas regites atormentudos,vastas falanges de Espíritos extraviados no Rotento expiatório, depois dos crimes impensartas camque chsfirdêmos a nos. consciência.Apesar de prisioneiros, «grilhoados às penasque gerárcoa grita nú mecmos, Esudarmoa-te à Ejó-Tia 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 compassivas, fenceo-nom a enperanco, À maneira de payta frágil cem & bênção du Sail...

Mestre, remos também tutclados teus, emborapermancçumos no cáreero ds clamorosos defecções,Suportando na lomentáveia consequências ds nosaoscrimes.
Destes Ingurca tenebrosos e ermos, partemanggusticosi gemidos, em busca do tua piedade jm.

comensurável. ..
Somos nós, os ealcetas da pemt-

tência, que, muitas vezta, uolugamos derarçorhdoa,

 



 

Nesse ponto da rogativa, Druso fêz Ion ega para enxugar 6 lígrimes que The tramabasdadaar
A inflenso desuas palavras, repletas de dor,game ne ele próprio fósse ali ur Espírito reclusotm padecimentos amargos, Imprersionavame visarmeute. Não consegula dexriar dele a atenção, EmoSoecível cmotividade constringiame o pelto e oPranto jorroume, indeSnável.
«Confinate-nos, Senhor

—

progeciguia elo, com-Pungido —, a tarefa de examinar ca problemes dosirmãos desventurados que nos batem à portaFomos, aegim, compelidos a sondar-lhes o lafortá-nio para, de algum modo, encaminhá-los no ret.jnste. Não permita», 6 Eterno Benfeitor, que nostoSoração se enrijeca, ainda mesmo dieute da suPrema perversidade!. .. Nán desconhecemas que 25moléstica ds alma são imsis aflitivas e mais gravesque a doenças da came... Fnche-nos, desss modo,de infotigável compoisão para que sejamos fiéisinstrumentos de tamamo
Permilo que teus prepostos nos amparem asdecisões nos compromissos por aemumicNão nos relégues à fraqueza qua nos é pocatar.
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Digo, Crato do Des, a tua inpiagõo do
o NeEa,gaseo que tom de osnão Romio ind memo q ;não conseguírio continuar, Porque"cuoçãolhettaamalata pronto”, Porttoaneditados por uno lá

fuera era Tiruso, aítval, pare entragar-os da.guele modo à oração, como se cia próprio ficeo,entre tés, o maior dos farturaica?Não tive tempo pera estender qualquer consi.deratão, porquanto, respondeudo. no npclo asdenteque ouvirames, extensa mae, de vapurus meigaSobriu a face do espelho próximo. PiserM, aduni-tado, e parecewme identificar largo foca de néreaPrimaveril a distonderse, alva e móvel,Estáticos flzab vimos emergir" da Ieiosanuvem a figura respeitável de um homem oparemtemente envelhecido na forme, revelando, porém,& méis intenaa juvenilidado no olhar.YVasta ourédia de mufirino esplcudor coroara-lheos osbeloa brancos que ny infandiam InexeciivelRespeito, à derramarise em aunlicos ciutilações nadínica. gimples e acolhedora que lhe velava o corgossgulo. No semente nobre e calmo, vegava umRorriso que não chegava q fixímeo. Após uzmuto de silenciosa contemplação, Jiventau à des-trs, que despediu grande jorto de lum sobre nós,+ sandon:
= À pas do Senhar anja acncaco,
Havia tanta doçura e tanta energia, tanto co.

rinho e tonta autoridade nacquela. voz,que procureiEuardar o melhor governo duo emoções pêra tãocair de joclhess
— Ministro Sânsio — explgmou Denso, teyo-rente -*, Bendita seja a sra presença 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 inferioridade, o Mj» SUrpTocudentemente Tiaterislizado, mantem.

to poternat Eetlotnoa à Vontade.inejnra cariméniaa — serescentafetuoso é convincente. atom otro,rescindido,demonstrando o valor des horas,etsdou no diretor 3;bg a sPreentnaHo OM processe
Com admiração, vi Drnso exibir 08 docimentossolicitados: vinte e duas fichas de Inrgo tamanhocada qual condensando q alntese dan informaçõesnecestárias 40 socarro de vinte e duas entidades,recentemente internadas na instituição.Nacmele momento, não pudo rasaiar qualquerpergunta direta, todavia, mais tarde, Silas esclare.cemme que Sânzio, Investido nas elevadas junções

de Ministro da Regeneração, retinha grandes pode-
res 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 se-
Eregação 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 tem-
bém microfotografias e recursos de identificação
que 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 estre-
nhos «todos os estudos e deliberações efetuados,menos, porém, quanto ao. derradeiro processo cm
Jide, que ne repartava justamente » Antônio Olim-
pio,o internado da véspera, 3 cujo despertar assis-
tiramos.

 

A presteza com queos dados do cx-fazendeiro
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o
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havisma aido relacionados cra da o majoro era

da

eomsar

o

maio

 

e aoeár peito efaiseeeneEticeaoo Poa dOcpaero, oaanão doSonda,coinàpele do te, je eSopçõm,àpecarde camentoÀ ConePódepoola vão itaovogrp,fdno leo eqe Alipio: 2do Ser, tsAagoi cels de
O criminoro, conforme as alegações dele mesmo,gostarndotalutoGlmão.E detAnotecaeAtOf,eretoogos tror entao à derivao”Cpo cotejoat cotnçmaa damioebo qe,adegara Euedoêm,qunãobite ck prpeo,ode am poemaPatr2OE ly ndoapesepra tcfeSinde apor emana comuúbi doeento,pa,Ci ohemerossito,mondo Favlte,Tr, otaum enoaparetoce, eratree
Uranoiniriaque 9 Mscênimo pago,ntosendoappo tiolho emderemCoqatéTio do,psipucem,ido ado, ooo Dedaeoagainepento,gos dopem estado,cmquemfe Gagudedor, erEquOaço Rea
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à

pequena assembleia .
to a Tri Rica, pas(ãode maniaalusão às medidas ca andatenio, abstandocesdeguademer apelo. imediato. 60. Sado Luis, o flho
favorecido pela fortuna indébita, por encontrarainternado no corpo fisico, apelo case que pêmentese Júgtilicaria aro condizteo encepelonais.

Comlci-se o Ministro à prece eiencicga e,xe.pondendo-lhe à petição, notámos que & tênue mafátia  Justaposta” no. espelho se movimentaro, doTeve, dando porsngem agora a uma Ggnro numvede inda. mulherA rá Aleira revelavase-nos ao olhar.caraio Stagena exposed Bora emren, porquanto não demonstrava qualquer surpresa o E
Sandownos com gracior gentileza e, às pi.meirãs Intarpelações ds Sáncio, respondem, hulde:DO renarâvel. iunfeitor, compreendo a dificil

posição de meu antigo compénheico nos compramis-
Dog smumidos é cfsrego-mo de voa vontade para
Eogajmvaehe o servico, estautador. Alida, yesio
Snspimndo nor esta postibilidade que slgrífica para
More valioga bênção

|

Antônio Olímpio terá sido usa
Chsrasto hos próprios irmãos, anlquilenda-lhes o
CAIA Usrpar-ies 08 Havorts; comíudo, para
no e para mir foi sempre Um aiigo é um
Tretetorsbniegado $ queridssimo, Ajudádo a re-
or.Conta a Iminko alma não é apensa dever,
Fado também inexprimível Callcidado
Css Ba, ealisíito, como se pão lhe

esposas outra regata, « ponderam:
bes, nO entanto, que 06 Eeuico nssnaul.

nado perseveram mo ódio é persegulram-no, até
Dem tetguas.opor fem+o Sszo — actaron a simpático

de cehegi-Nhes o poder vingador... Arte
a en expusoda quieteção do bimulo para
taraora no desforço terrível é munçe ie per
ear aproximação com cle, no vale
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da trevas em que ae demoras por tantos anos...
Alto dica, iesneinto mera dios do passadoRucumbi por iminha ves domão colos dois, ext
tstiuenda obssado, o mesmo Jogo em que perdo-
TEA 6 coro fe,Tas, porém, não É motivo para
eetos pronto Dará O Herigoem qe possa
adsSÍ Stnsto alguna dentntes rápidos

O a recuperação de Olimpio, para à rem
carzação, exigirá tempo. Contudo, podes, com o
mundoi pouso, dnciar  thra soccria...

irunto atitude oxpectante da esposa
alnegeda, conlinnom: ir e

À as vitimas de ontem, hoje trensfocmadas
«am vordugos enrifecidas, moram na herdado que
Tea únd airetatada velo iemão tentriciós, alimen-
tando o ódio contra da meudesecndentes é contur-
Pendolhes 5 vida. Enecessário que vir em pesa
najlicar-lhes melhores disposições muolaia pará que
Jo fitera 00 ampdo nessa coganização, pro.
Parando-se para o renascimento Éaio em épose
Dourluts. Coneeguida essa fase inicial de sesintãa-
cia, oolaborarás na volta de Olimpio no lar do pró-
prio filho, e, por tua ver, tornarão à core, logo
2oõa, a fim d6 que de noto ve contorelas com le,
dE Bbençuado futuro, para que recebam mom Seaços
Clarindo e Leonel, pos iltos do coração, 8os quais
Olimpio rostituics à existência terrestre o on ha-

Va aonriso de ventuca brilhou no semblante
da cublime rauthue

e,

Ealvea porque renncisase en
aimentos de temor. Bânco aculhuca, exciamendo:
Tão desfuleças. Serda austontda por enta

Mansão, cm todos aitus contactos cora cs osso
Arnigos firadoa ua vingançeé atandecemos pessoni-
mente a todos as assuntos que ma refiram à trans-
Eecência de tuas atividades paca este aítio, perante
da ntoridades a que te subordinas, Noseirmãos
intertonados não estarão insensíveis nos teus ro-
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Eus, Sofreste-mes imptedosos ssfic, SotregrD imoiga,urao qdo (E DegonáçanO mo aPena Bos qua fazem sofrer...
«Signa criatura, arm lágrimas de jubilocmdjdtmeBose

2

der

é

eae —damos iples emocionar: , fun

SO o incenso ame de Det acoma emana,amordeDonsalemno Sa gi,aGe dotaitdaN guiprod,Preqa esoproqJSplopaoo
infernos do crime, como desabotoas rosas de belezaferra rim, came datos

Autorizadas por Druso, Madalena e Shvia apro-gmeiocentas jr,EricoMiscSorodiadePirro, fopormininobroqd,perêque,e tc, oratdiBugaptendapraega etapaae
ânfetízes no clima do instituto e prometendo facili-opoaEOREDOaquqnd, SI dj,merme5paieadAoutraprio,Eeprimooedo dom2eré
venerável mensageiro, com o propósito de ouvi-lo,DIaSRSerRo ae
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Conversação preciosa
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 gum-
plas 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 ques-
to nos eecarinhco da prápria alma. E

E filandn-nos, a Hilário na mim, com incope-
tada ternura acentuou, quase doce:
— Bsstudo-a,igualmente, filhos meus, Sou fun-

conário humilde dos abismos. Trugo comigo a
penário é € desolação de muitos, ConhegoIrimãos
nossos, portadores do estigma de padecimentos atro-
xes, que se enconteam aniraalizados, há séculos, nos
despenhadeiroa infernais; entretanto, cruzando as
trevas densas, embara oenigma da dor mo dilscere
o coração, ninca surpreendi crintura alguma es
querida pela Divina Bondade

Eegistando-lhe q palavra amornsa a cába, inex-
primivoi aentimento me invadiu a alma toda.

ALé al, não obstante ligeiramente, eomvivera

 

 

 

 



a AÇÃO E REAÇÃO

Com Linnorosoa Tnstruiores. De muitsdmeçane om
aquele arndlparsode eo”e envio, Pepeabici* Fampeito que são aswomava no ventimênto.Joinquanto Sânaio falava, geneenao, clrtlaçãroxopratendas ninbevaniho 4 cabeça, mascoteera u sua dignidade exterior que me fatcinava. Bra
O caricino mgneilemo que ele sabia exteriocizar.pas tgrinvadide aoharà ent do mou“ou de minha própria mão,abia dobrar os Joalhas.”o “º lado de quem me

Sem que me fôige possível governar a minhocormoção, lágrimas ardentes rolavam-me pola faco
“Não pude uuber se Ellário estava preso do mes.mo cotado dalme, porque, diante de mim, passei& verSfnsio sbmênto, dioudnado por ma grana
De Uno vinha, Senhor — pesguntova, sem pa-

Javrás nos refolbos do coração =aquela ser to.
cado de glorioma simplicidade endo conhecera eu
Squelas olho belos é translicidoa? em que iugar
Dioenebera, um dia, o pratho de amor divino,
Gagim cumo o vecme "perdido na furao nsvímilo à
tênção do Sol?

O Ministro pesecbeu-ma a emotividade, como
o protessor gosimala a perturbação do, aprendia
2 Raid quisesse neordacme para a bôncio dar
Fonheo sanhou para um & obscrvou carinhoto-
mente:e pesgunto, meu filho, sobre questões não
pessoais, € pespnderei quanto pudar.
eimo a nobre intenção e confielíme ao

resqulíheiodo bemfeltor —exclamei, comovido,
buserando clvldar os méus próprios aentimentos —
os ouviam, de algum ciodo, acerca do
Roarmas ?
Do Tetormou a prsição que The cra halitual

“junto ao copalho cristalino, é obtemperon:
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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,
englobando og créditos é om débitos que, em pare
tionlae, mos digam reseito. Por laso meamo, há
conta demo neturezo, não apena cotálogondo e
detiníndo indvidualidades, tras também povos e xa
cas, eatados e instituiger.

O Ninislro fiz wma pausa, esmo quem dava a
perecher que 6 atunto era complemo, é tuntinuou

DO para melhor entender 0 «carma»cu seonta
do destino criada. por nós memos», convém Jem-
brar que 0 Govento da Vida possui igualmente o
seu sistêria de contabilidade, a se lhe expressar
no mecunlsmo de justiçainslienével. Se no cicenlo
das alividades testença qualguer organização pre-
cisa entaliclecer nom regimo de contas mera basear
às tarefas que lhe falem à responsubilidade, a Casa
de Dens, que é todo o Elniverso, não viveria igual.
mente gem ordem. À Adminintração Divina, por
faso. memmo, diaçõe de sábios departamentos para
reincionar, Conservar, comandar e engrandecer a
Trida Cósmica, Ludo pantando sub a mafranimidade
do mais auplo emor a da mala criterioso justica.
Nas subiímadas regiões celestes de cada orhe em
tregue à inteligência e à razão, ao trabalho e go
progresso dos filhos de Deus, fulguram 03 génio
Angélicos, encarregados do rendimento & da Delega,
do aprimoramento é da ascensão da Cihra Escelsa,
Cora ministérios apropriados à concessão de amprés-
fimos e moratórias, créditos vupeciois e recursos
extraordinários a Lodos cn Espíritos enrarnados ou
desencarnados, que or meregam. em Iuução dos
serviços roforentas ao Ber Fterno, C. nãs regiões
Atormantadas comucata, varridas por ciclones de
dor regenorativa, temos cu poderes competentes
pára proniover a cobranta é & Hieualização, o rea
dastomento e a recuperação de quantos sc fssem
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devedores complicados anta a Divina Judereu que Uma unção de puriticas cu caisevolutivos e cirrunperéver ae mantfestações do Lual
Am religiões na Terra, por esse mutivo, procede
ram acertedamento, Iocalizando o Cén nas esferas
aupariores e pliuendo o Inferno nos zonas Interio-
tes, porilanto, n6s Primélras, encontramos a eres
cente giorificaiãn do Universo e, me segundas, à
Durgação + 4 regeneração indispensêveis à vida,
para que a vida de soritole e se eleve no igor
doa cimos

nte o Intervalo espontâneo e reparando qua
o Ministto se proPunha & manher contacto conosen,
através da convarmpão, adusi, com intercsoe!

Comove sabor que sendo a Providência Di.
«iza a Maguaniwidade Perfeito, gerando valores
infinitos de amor para digtribuí-los com abundia-
cia, em favor de todas as criaturas, é também a
Equidade Vigilante, na direção e na aplicação dos
bens universais.
O Egotivamente, não poderia per do outro mo

do O afuntou Sâncio, bondoso. — Em asmuntos
Ga la à consa e efeito, é imperinto não olvidar
que todos ox acervos da vida, desde do mate re
Botas constelações no último gránulo de poeira
Tubntêmica, pertencem a Deus, cujos irabordéveis
designioa podem alterar « renovar, anolar au re-
Construitudn o que está feito. Assim, pois, romos
Simples umuêrutuários da Notureco que eonaube
Tamtia «a tesouros do Sanhor, com responsabilidado
Ca tudos os nossos néns, desde que já possutimas
“gua discernimento. O Egirito, seja ondo for
Eafaraado ou desencarmodo, na Heyra cu avisos
daasos, gasta, em verdade, o que lhe

nã
o

perter-
Deocbêado "por empréstimos do Eterno Pal os
do que sé vale para efituor a própria
Douatãs no conhecimento e na virtude. Petri
aos imaterinia é riquezas da inteligência, pro-
gor e volculos de ranntfastação, tempo € forma,
Seicões & rótulos hanríficss de quelnuer proce
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dtoeia são da propriefado do Todo? Hue no conisde a lado precárioodaque
Venhamer à ullizáios no aprimortmento de na
“esmoo, marehando nas laxçes linhas da eupeciêo-cia, do modo & ebiaracs ba pose Hfiniiva dor
“miorea cternos, wtetizados nO AmoE e na Babes
doria tom gue, em Tuluro remoto, Lie reiralá-Tênce a (lêri Hoberana, Decão o electrão aos
Figantes astronômicos da “uia. Góomios, tudo comerBei reservas des energina de Deus, que usames,
em posto penveit, por permiszain dhe, de sorte
à promavatrira, ca firmara, nesta própria se.qogão à Bua Mojestude Suliino, Desen maneira,
& fácil perceber que, após comquisiaranos 4 coroma stddo tado 9 ps oii coma no rr

oportino, meama porque não há progrosgo sem
Sesi a atende ralmeemo

Lembreiane instintivamente da nosma erredaesmentetação de vida na Terra, quindo nos neta
aos sempre dispostos à senhorear indabitamente
“a recureea do cutêgio umano, em terras cosas
Tludos 6 favores, presrogativas » afetos, aerastam:
do, por toda a arte. a algemas do maio gritante
egolámoSendo 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
Propriedade excinaiya ão passa de simplea supo-
aição. Por empristimo, shit, tadoa qm valores da
Esatência lhesãoaijuticados pela Providência Di-
vina, por delerminado tempo, ds vez que s morteEaneioba,aoioo julinexorável, tramalcxindo og bene
Ge cetiaa omite paro. cuiras à marcando com ine-
Guivaca exatidão o proveito que cado: Espirito ex
leal das vantageme” e comstcs que Me foram
arames eloa Agentes da infinita Bondade. AS,
Seas ua Deineipkos 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
Pria consciência og créditos e 08 débitos que lhe
atrairão inelutâvelmente 2º alegrias c ns dores, aa
tatilidades e os obstárnlos do caminho. Quanto mais
amplitude ém noscos conhotimantos, mais respon-
sebilidade em nossas ações. Atravóa de nodes pem-
samentos, palavras e atos, que 298 fluem, invarié-
véia, do coração, gastamos é transformamos cons
tanfemente as energias do Senhor, em nosãe viagem
evolutiva, nos setores da experiência, e, do quiinte
de nossas intençõos o aplicações, nos rentimentos

»

práticas da msrche, 9 vida organiza, em nós Ende-
mos, & nosso conta agradável ou desagradável anta
&s Leis do Destino.

Kesse ponto do valioso esclarecimento, Hilâsio
inquirio com humildade:
O amado Togtrutor, à face da gravidade de

ame a lígão so revente para nós, quo devemos am-
fender como sendo «bemé emalr?

Sângio fixou um gesto de tolerância bondosa
e replicou:

E itemos o mergulho nos labiristos da Fl
Josofia, não obstante o respeito que & Filosofia
na mérece, porquanto não hos achamos num ce
náculo simplesmente destinado à osgrima da nalor
re. Puaguemes, antes de tudo, slopiificar. T'
Fácil conhecer o bem quando o noso coração re
Etre de boa vontade à frente do Lei. O bem, mem
Zonigo, 4 6 prograso o a felicldada, a pegurança
Da justica para todos oe nossos Semelhantes c pars
Cada gs eriaturus de mowsa, estrada, son queio de-
o empenhar às conveniências de nosso exclu
ea Thas Bem qualquer constrangimento Por
dita de ordenspões puramente humanas, que hos
aeariara em falsa posição Do pervigo,por atua
oo fora para dentro, gerando, muitas vezes
e deco cosmo interior, fara noúão prejuiso, &
iadptina é a revolta. O bem sorá, desse modo,
dg decidida cooperação cum a Lei, a favor
Todoo. ainda testo QUê lego Nos custe A Tonan-
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cação mei coesteta, vio não iguararmos areataiiendo fat do Senhor e agindo de condorai-dinãe com cl, Termos por mia Rjudadna 2 susien-datosu doaratp alfadiga Ro esodio meloimpersivei,Eodo bom lento para, 20 sndusos a espresnre“ao o golo a nb eaidndo ni imenaEs e goacgalho va tos assinada é posmanênio nes ieahãs lnférioes do copio.» onda neve Panoo iinico afundou:Dile Roo Bath. Tesunliato à
paradigma do “letão Bea obra a Terra. MandoRodo ão de ai, em beneficio doa quttos, Die hetoa ex ota” augteio enctfio do amulio &oPr q” o et do Caco prevalcanão aindamesmo ue 9 ele, eim perteuas, e reserjaseem& elemento,a Tegelação é à 

inorte,
Ei vista de pausa que se fizera eopontênca,

cons ainda interrôgar, faminto de hus:
— Cnoresa amigo, poderiamos ouvi-lo, de al-

guma 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 Na-
mama. Ainda assim, inielamos o fentame, recor-
tendo a imagens tão simples quanto seja possível
Apesar da improprindnde, comparemos a cáfcra hu-
manano reino vegital. Cada planta produz ma épo-
ca próprio, áegundo n espóeio à que se ajuste, €
cada. alma” estabelece para tl mesma 54 cirenna-
táâncias felizes on infelizes em que ae enccutre, em-
forme as ações que pration, através da seus sem
timentos é ideias, decisões & atoa na peregrinação
emolutiva, À planta, de começo, jez encerrada no
embriho, e o destino, no princigio da cada nova
exintância, está guardado ns mente, Com 0 tempo,
& plante germina, descovolve-sa, florames a frutl-
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 fruti-
fica em amore sabedoria. À planta, porém, é uma
crisálida de consciência, que dorme inrgos milênico,
rigidamente presa aos princípios da genética val:
ES” que hoimpôs ce caracteres dos antepassados,
é à alma humana é uma consciência forrado, re-
tratando 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,
Dorquo a consciência responsável herda sempre do
dl mesma, ajustada às consciências que lhe são
atina. Nome mente guarda consigo, em germe, os
acontecimentos agradáveis ou destgradiveis quo a
eurpraenderão amanhã, assim comn x pevide mi-
núsenia encerra potencialmente a plantu produtiva
em que sa tranatormerá no futura

Nessa alture, Hilário perguntou, inquieto:
— Não teremos, nego postulado, a consagra-

são do determinismo do ordem absoluta? Be tras
mea hoje, no campo mental, tudo aquilo que nor
sucederá amonhô...

Bânzia, contudo, esclareceu, complacente:
* "Sim, nas esferas primérios da evolução, o

determinismo podo ser considerado trreuistível.
o mineral obedecendo p lei invariáueia de onesão
e o vegetal respondendo, fisl, aos printípios orga.
nogêndeos, mas, u9 consciência Hamana, a raxão
“0 vontade, o conhesimento e o disvernimento em
trama em função não forças do destino, confecia-
do «o Esnfrito as responsabilidades naturais que
deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora no
seconheçamos subordinados 205 efeitos de nossa
Próprios aões, não podemos ignorar que o cum
Portomento de cado um de nós, dentro desse de-
Terminismo relutivo, desorrente de nona própria
conduta, pade significar liberação abreviada ouce
Aveiro taior, agravo ou melhoria em nossa condição
de simas endividadas perante a Lol.
as, slnda mesmo nas piores posições ex-

 

 

 

AGO E REAÇÃO a

piatórias — ínguiri —, goza a consciência dos di-reitos inerentes ao Iivio, Rrbíítio?Como 180 “o fnlou & Ministro, ponsroço— imaginemosum dotinuente eoenplexo, sogregadoma penitenciário. Acusado do vicia” Eries Soo.manece grivado “de toda e qualquer Hiberdade na
sumcovia comum. Ainda gsiim, na bipéese de spro-
veitar o empo no cárvero, ora servir espontânea.mente à ordem é o heu-cslar dan autoridades €
dos companheiros, aratando com humldada a res.

eo da lei que o comigo, atitudede neu livre solitrio paca ajudar
ou dcsajndar a sé meqmo, a breve tempo eme briAlensiro começa por atenir à eimparia daquela queo 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 e observem:E Da justiça mimpuém fugirá, memao porque
à musa constiêncio, em acordando para à nsttida
de do vida, suspira por resgatar dignamente todos
26 dôbiios de que se onerou perante à Bondada do
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

àjusta 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
£ompor as célnlas do velculo porisplrítica, e, logoque oportuno, quando terna à mercoer G prêmiode um enrpo carnal na Esfera Humkta, dentro nsProvas que repetirá, noturalimente me inciná q extrema tentação no solefio no idade precisem queabandonou & pesição de trabalho que lhe cabia,
porque as imagens destrntivas, que srquivou cmgua mente, se deedobrarão, diante dele, através do
fenómeno a que podemos chamar «ciroumatâncias
reflexas», dando azo a resônditos desequilíbriosemocionais que o eltuarto, logicamente, em cur
tacto com às forças desequibradas que fe lhe
ajustam Ao temporário modo de ser. Se esto ha-mem não houver ameslhado roomraos educativos
& ranovadoros em si tmeamo, pola prética da, fra-
Ternidade e do culudo, de modo 4 &uperar a crise
inevitável, muito dificilmente cscapará ao suicídio,de novo, porque as tentações, nho obstante rafar-
gadas por fora de nés, começam em nós e alimen-
tam-os do nós meamos. o

O apontamento cra valioso », por ema racão,
Interroguel com q curiosidade respeitosa do eluno
interesgado em aprender:
DE como pode 5 erislura habilitarmedevi.

demente para resgatar u preço da qua libertação?
Sânsio não se deu par gurpreendido e replicou,

de pran Gomo quatquer devedor que, de fato, se em-
penha na solução dos seus compromissos. Decertm
Tue o homem, sumamento endividado, preciza ansi-
far restrições 16 Fey Conforto para esnar seus dê-
biton com as guas próprias coonomias. Em razão
disso, não pode viver à farta, mas aímcom abati-
mência é suor, de modo à liberar-sa tão depressa
quanto possivel

O srando otientador fiz uma pausa de mo-
mento, catno para refletir, e gontinuou:
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
dades agricolas, Gersutuará ela nob constringentosaibetâmios, trapadormando-se mm ariano Eotradoscoa xeprodução “ho smp devido. Tão,=o 6 invade lho neodo do mececilândeo e cxigéroGino, degão o ineo 45 Tea, ofsrecendo-ihe aduio,fg& detona, tantato judoca cor à padasfntar no momento eporivao, & lareira deemderê, brilhantemente, dp próprio destino... Seme.lhries coils, no entaato, devem sor Bits emsão, na bora att, jato É quando ma Soria a alo,Sto queato, polar deve começar guga reste
Cação nes melhores tampos da jorcada fee...Elário, que aoommranheva, a exposição, farnado quanto Gu mesmo pele lógica daqueles peia-EE quando 4 cristura nãa pode contar, na“atância ou pa mocidade, com receptores afeivardia do be, Cos ds Funccam Tvradones

Justo daquios que tecimeçem a juta

   

Dem divida. — ponderon o Ninistro —, &
meninivo e a juventude são ns épocas Ii adequa-
das à construção. ia fortaleza moral cum que &alma encurmada devo tecer gradativamente à eo
tos da vitória que Me enbe alineir. Entretanto, éJeerioso. atender que, no Fspicito consente, a
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 Yr-
tado, na recomposição da nossos próprios destinos.
Em vista dieeo, todo minuto às vida é importante
para renovar é redimir, aprimorar é purificar. Com-
Pretudamos que a tempestade, como tímbsio de
Srige, surgirá fera tadom, em determinado momen-
fo, contudo, quem. puder dispor de abrigo corta,
aupera-Mho-É ou perigos cota desesoembro valor

À explicação alcantava-nos 4 mente, qual réa-
tea de moi penetrando um eublextoescuro.

Meu colega, no entanto, voltou a considerar:
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=— AGÃO por ação, temos Igualmente muito trabalho, depnta ia mortá do corgodenso, guita como
perpetramosfaltas DE carne para sofrer-hes, mrui-
tns vezem, as consequências aqui, é natural que por
nossas ações deplorêveis, aqui, venhamom 2 pade-
cer na carmo?

— Perfeitamente — eonflrmoo Sânzio, bondo-
*o —; nosmanifestações combrácias à Lei Di
“ioa, que é invariâveimento, o Bem de Todos, são
corrigidas em qmalquer patié. Hã, Por jg9o,capta
Sões no Cén é na Terra. Muitos disencamados que
de enleiam em desrcgramentos parsionnis até ds
raias do extmo, mormente nos processos de obsca-
aão, não olitante advertidos pela própria conselêm-
cia a pelos geitca respeitáveis de instrutores bene.
Volentes, lato para si memos pesadas a afitivas
Tontas cora » vida, eujo resgate lhes reclame Tuta
à uaeritício gm tempolongo. Aliás, Bom alusão no
dssunto, é justo lembrarque o nosso enforço de
autoxenjustamento ne. vidaespiritual, entes ds re
Cncamação, um maioria das circunstâncias sent
Tamos é porção, parantindo-nos uma infância
Tia juventude repletas de eeperança é tranquii
Gado para no recapitulações m be efetuarem nomar
Garesa. exceção feita, noturalmente, nos problemas
do dura é imediata explação, nos quais a alma €

A

ompeliãa a tolncar ttjos padecimentos, muitas ve-
Seg fenda a ventre ranivcno, tanto quanta os desen.
ee e 66 achnques. as humilhações o as dores
Ea qeniico cu do longa enfermidade, antes do tá
Seulo. Hetas dores, angústias  gofrimentos várias
viram a ficha de Espíritos devedores, per.
eMbonos abengoade trégua no primeiros tem
Tos ds” afera espiritual, logo após a perigrinação

campo flelro.ooeenamadas do md
ao sbngitem a idido provecta, habitualmentese
fino Dam úitimas facas do existência, À pondo
cora O moditação, À serenidndo e à doçura.
tes infantis, ainda Elenro na senectude das
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forgas gentinamento matirisia, contimesm Iovianas& ittesponsbvela, ima os corações emadureciiionno conhecimento na valem, por intuição natural, davelhice ou da dor para raciocinar com mals eegu-Tama, Feja. ConsagrandoSe & fé nos templos reli.
glesos, om oque nabiguram a si próprios maisamplo 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 ca-
trevista 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 espontâtea-
mento na faixa e recordações menos folic, idem-
Aificando 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 condesrende-
2a05 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 aten-
clogo + complacente.

- Agradecemos com humildade as lições rece
vidas, enquanto o Ministra voltava à câmara bri-
Manto, 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 inolv-
dável reunião.

sem

  

| vm

Preparando o retorno
O estudo na Mansão era fascinante, mas re-

elamava tempo.
No entanto, a apartuvidade que nos fôra afe-

recido das Tais valiosas.
Hilário o eu adlicitáreos o assentimento doa

autoridades a que deviamos ecnsideração s eletuá-
mina proveltosa entrossgem de sereiços, permane-
cendo 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 Olim-
Fino, 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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Ta —, sofria tremenda olscasão no próprio lar.
Rob teimosa viglância dia tor desancârmádos, que
Me asslentavns a mesatinhes, detinha, large. for.
taba, dem aplicáa em colea vigora. Enamorara-
“me do ouro! com extremada volúpia. Submetia a
Esposa é dois filhinhos às mais duras nocosidades,
Tebeado de pordor 08 bayerea que tudo fxia por
Tegeniar é multiplicar. Ciarindo 6 Leonid, não tar
Stoa cor Ihê soviiarem a mente, conduziam
fra 9 Insenda umuriiios & tiranos areia degencar.
Dadas” cujos pensamentos aínda se entodilhavara
na Miquea tarrestoo, para lhe agravatem a aovie
ale, Lis, desse modo, respirava num mundo de
Imagen estranha, em que o disbeiro se erigia em
e constante. Perdnra, porso, a contadto com
engodo pocial, Tarmtxa-so inimigo da educação
à Ctalitavo fo sômente no poder do cofre rechea-
do Tara soltelonar as dificuldadesdo vida. Adaui
RO asenta temor do toduarés eitunções em
DS pudesgam wmrgir dempesto ineanerados, Posts
e uueras er estubclocimentos bancários que
pois companheira demconhéio, testo quanto
RS qcbtódio no Jar enormes bens. ogia
disiberadamento É soneivência ate, relsact à
da acocatação indiviâual o ejeravarase em
iae essantropie, obcecado pelo ponadelo do
ds he conmumio. à Adstêniia. !
etido, a distinta senhora, buscondo oriem-

tar CREEras ntividades, partivinou-nos ame
ea cuniados se voriflega em seus
ooocasada, quando o fllinho m
esde, Primeiros paõeos, « que, após nois anca
e nodroga, aeorrêncio, entontrara, els tax.
aro a daoação no lego, terrivel. António
dmA dorevivera, na Safara carma), quoso
OtãoMe a vinis Smos, presistmento per
too densa forma, alcansãva a
Tnndurera ade qesresmdo 08 querento

Mriência fica.
anos decio do Ansistente, que indagou
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aluanto scg neu tentames de socorro ao marião de-Senearnade,Áltira coelarou que laso lhe fôca res.mento impossível, porque «5 vítimas se Javistocranstormado em earowrfero terogem do infdexlinquente, e come, AÊ estão, DÃo curseguira coeu-datas tm qualquis envipe Gó trabalho anelstancialnãlhepermitiam os verdugos qualquer wprexicaão. Afhda aim, am ocasiões fortaitas dp.avi no fio, À uma 0 dos dois nitos sliGm
parique ie faia doirmimanto dtaePaz é obeaore, velavanm, drredutivis, guer.
reando-lwe as influências. Re smÀ da pania expontânua que ae Eiura emnosso, cotendlmento,aum testemunhode comovedora Runuldade contultos a Bias se à Mansão po.
deria facultar-he uma sita ao esposo, entes dsviagem À procura de lho, segundo 15 farefau pro-
rapatunde aqui, tom o meior caxinho,é goiâmoa,ia tre, at € compartimento em queAtônia Olêmpio ropoviaa“Avisinhando dele do leito, e ao vêto sinda
prostrade e inconseienta, notei que o sembláic dahobre senhora acmava visível alteração. Ar lágr
xbecbnlarasho,nervede bc, agora
ecuturhados por imenso dor. Afagor-ho à tabeça,am que cE traços fiionônicos, a meu ver, de remjustavara, pouco. a pouco, é dhagiero pelo some
vários vezesO enfermo abria ou lhos, noustudo-os sobre
nós sem qualquer expreesão de fuelder, premunelam-
do moraneilaor derconexos.“ogandoie a rua menta, à notêve ma.as pedi4 So pérmlao par ceu, em nessacompania, Junto mepon, o Que lhe eiconcedidopessirogamên.

Tanta da nossa surpresa, Alziro. ajocihon-seà cabrio, guandouhe o Dino de encontro aa| ai, tmanisÃo do abmegada mit, prosimundo rater
| Tm sinto deenio, », levantando oa cihos laero4
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mosca para o elamon,moscaP Alto, elamou, humilde, segunda a
(Ea Sentimosjo titelar do náufragos da Terra, comdecote de nós » egtende-noa tuas mãos: gpuras! 105 tuas mãos doces é
Reconheço, Senhora, que ninguém”told oabeç,Senhora, sue aigpuêoto arigoSabemos que n ten coração compassiro é luzqrcãoamenoéamor para todos 14 que isergulharo hos atoad amorps que mergulhara tos abismos
Pardoaste nos que te aniquilaram o Elho DI-vino nos tormentos da oras é, além da paciênciacom que lhes supartaste ca insulto, vicgte aindado Cáu, ofertando-lhes Lraços protetores”
Mãe Eondusa, tu que erguey og caldos de tam-fas gerações terrenos » que gáras, piedosamionte,fa feridas de quantos ne petrificaram na crueldade,ça caridoso olhar enbre nés, teu csposo é eu,jungidos às consequências de duplo homicídio quehos fazem nangrar os corações, Fu é ela estamosenovelndos mes teias de nosco delito. Embura se

tivesse ele sem mim, nas Águas fotídicas, enquanto
nossor irmãos experimentevam é asfixia moral,jartilho-lheas 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 cons-
efências.

Para os cutzoa poderá ele ser tido como um
ente que so Apropeion de recursos alheios,do à HGTta AOS próprios irmãoe, tmenoa pera

meu filho é Para Imim, que Jhe retebemos ou maio.
ces testemunhos de amor... Para ouíros, será 2$u
diante da Lei... Para nós, porém, é o componhei
ro é o amigo fiel... Para os outros, parecerá um
egosta sera direito & remissão, mos, para nóx, É
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& fenteitar que nos asestiu na Terra, com ime-ne tra" Emoco Bo ger egofita a criminoue tombémMão Querida,so he mB Ga Der tam alimam484 do carinho de accoragão? como não por igual.mente responsável ne culpa, fe toda a culpa delese prendia ão Propógio, emboca Totco, de GsscgrTame gupotdordado en axinha conti de selherGde mistAdvogucios a cons, Medindoro Estate!Pasecbom untar, juntos, À carão em que Bardjtimos, para que posiamoa erpiar H6sscs ercos!.Contede-me à grata do seguido, como servi.dora contente uendegida, rlgad a quem” GEOtania felicidadesReigo 26 novâmate nogundo € sadiosa devolver com lolênde e valor aquilo que con
támos. ºNão permitia, Anjo Divino. que venhamos à
sonhar com o Céu, antas da resgattr nossas contasna MTwra, é ajudacnos a teitar, dignamente, «dorqe tanta sais

Mãe, atende-nostRalis de mosca. vida, axranta-nos da escnri-dão do vale da morist.. 5Diante ce mês, 0 incaperado compilianos soêntase,
Enquanto falava cm lágrimas, noroara-me ALaiea de anfirioo acpleadorA doce claridade 4 vs Th rudiar do coraçãoinundara tod o aPosento e, feelque 2 gua dom

emmdceco, canburgada é pfegante, exielso jorro de
Drategáo. hs desceu do Ato, ntingindo-nes a todosé comunicando-se espactalisante ao antermo, quedeaferio longo Hemido de dor humanizada e cons.
ciente. N

À prese de Alsira lograro um êxito que aa
operações mngnáticas da Druso não haviam comamEdo alcançarAntônia 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 selvagemcontentamento:

Do adeirat Alstro!.
Ela conchegono, de encontro ao peito, com

mais térmira, como quem quiscase pacificar-iho o
espírito atormentado, mês, 9 um sinal de Silas,
dia ontermeircs aproximarara-ss, restituindo

o

as
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 o cem
diante de Fltário, mos meu companheiro merge
Jaco e cabeça nas mãos 6, fitando o valoroso Asia.
tento, notei que Silos buscava enxugar as lágrimas
dos olhos

Conabici-mo
Os grandes corações daquela cam de amer

igualiaente choravam, tanto quanto em, mísero pe-
cador, em luta por sanar minhas deficiências «,
contemplando Alzira. que 6º achava agora de pé
acnriciando os cnbeloa do infeliz, tive a idein de
que um anjo do Cêu visitava um penitente do dor

ferno. é
Foi Sar quem nos arrancom aa allêncio, ofe-
vecendo o braço à abnegade Irmã, para a saida,

é

explicando, prestimoro:
A oração trouxe-lhe Imenso hem, no cntam-

to, não Jho convém o despertamento senão grado
tivo. O sono natural c reparador ainda é uma
neccsxidado em sua restauração positiva.

Aleisaategtou-se como que mais tranquilo, ape-
cor dg, Hlagelação moral do reencontro

Minutos do valiosa eonversação darfrulámos.
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ainda, non diversos setores de trahalho do granãa
instituto, até que, no momento apsasado, nos am

ni,“ quatro, devorundo o caminho que para
& nossa compunhoita representava uma senda de
vetorao ao sutigo lar.

Napaisagem farréstro, enchfa-se à madrugada
de névoarela c fria.“De volte no volhosatios que Tie haviam assimatado à dolorosa experiência, Alaira não disfargava.
à emoção de que 68 via objeto.

Levemente amparada pelo braço de Silas, de-elgnavs, aqui é sl, ama mu aquele Leccho dos cé-
minho é PRRtAgenS Que le egosvam mais exqrca-
divas Hesordtçies

De repente, deisrelon-se-mas, em cotreite plant.
le, o casario cin que as lhe decertunlvara o drama
fume,Em verdado, e Juar revelava sólida emetro-são om franco decadência. Textanros pática Interala
Cxfbism grandes jardins arrulnados pelo písoteso
constante” dos bovinos de grande paste. Porteiras
denconfuntadas, tapumes derruldos e za varandos
ianumdas Eelaveo, tera palavras, da destdia dos me-
radores.TE intidades estranhas, embusadas am targos
xêus de sombra, traneitavam, abeuetas, nos gram
“eg torreicos, como 26 IgnSrAgaem à presen Utnas
das outrasCem o visível receio de no fazer cuvida, a se-
posa de, Olímpio neificou-os, em grain
São onxenários desencarmados, Lsnsidos amb-

«sepdciaménto sté aqui por Leonel é Ciarindo, de
xodo a forlslccerem 6 usra no espírito de mem
filho,
mão nos onsergam? — perguntou Hilário

compreeralvelmente intrigudo.
Tão — confirmou filas. — Com certma

nos identificam « chegada, emtetanto, pelo que
doduzo, encontrem-sa demasiadamente fixados nas
idaias tia que se mencomenam. Não se preocupam
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8 A Ho pesaço, ad qe les nã prGm à Egoppe2puEs cen Somegatnios Ctta Tur le,Sons “oe de aospa, ta daPrimaia,drdei Gapr,maee openaEA A
panhetro, curição o aEMScorepra depmosdepende rasO amo tr Dnasoqu poee pePrinrpeHsidas5 Srta ttcsO, açoaomermoaslatoqaeMeemanadedaingofdecoaeco,Cora, atedo,re

Tentei algo registar do que me cra dado umvirEaSeapo
aCardsdiPenaEequa

deixandao-nas as três am recuado ângulo de velhaAedo apede cana
Pretendia estudar, com antecipação, nosso que-pintaocaoniEnAPeerpe taicusos6naaa paÉoJu, adna, doeToriJur drtor,picado que qcontaemqednddta, aaiurinaodeoepa,rs

de vigilância.atacarda Ce, seteo
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lttstemos, antes de tudo, sober onvir 6 que, omtasão Gist, procurasss de minha, parte não Evo omdoroer as atividades,na bipóloeo dé me sentir asse.tado por Quatquer estranheza, dianta das aitndemqe cle Gbiue obrigado & tomnir
Commpreendi quanto queria Silas dizez e diepus-“ame à nhoervar, aprender é contribuir, nom mlacde
Pentes "font, nata onde at

gem contemplava grandes múçoa de qupel moe:Scariciando-os com tm tortomatam.
Nointo de txuserome hem joformado, o Asnia-

tente egredomome ao oueidos
— Este é Lufy que, desligado do corpa pela

frtvência do sono, em afogar o dimbetro que lhe
mate ds paixões

“inhamos pela frente uia here foaduro,masde fisionomia aínda moea, relaruo n8r 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, maginal-mente.
— 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.



a AÇÃO E REAÇÃO

Certo, porque Thes davéssemos algumcimento à Expestativs foros Com ueoo cogu08 ibios Tixenoo las nunon?— Bi, eos quoulueTEUind mar os aveses
| = Muito bem! muito bem!.

..

—responderem,entiseita, seabos ca percoputiorio, cobradaToo, Da alegria de qem EUpostamento Eomumtrae
va mals combustível para a fogueira de vingançaaque Se entregavam Cm dei aepantaçãoRaímirindo Helin contianço cia nésrb tese das
galevras com que o Assistente lhes ioasogara a
inquietação, Clarindo, o mais brotalizado dos dois,
passem a dizer: ,
É Fomos vitimas de terfl traição e pordemos o corto dou golpes de ma into intas dus

seno o bens,é Baui estames para o desforço

 

ou de estranha maneira e acentuou:
— 6maldito, porém, aerediton que 8 morta

lbs afagaria o crimo e que nós, oe dervamiurados
que lho auenmbimosàs mãos, estaríamos reduzidos
& pá é cinza. Apomm-no-nos dos haverem, depois
de promover um aldente espetacular, no qual fo-
mos por ele ansessinados gem compaixão. De que
The valeu, no entanto, gozar À nosso Custa, sa a
morte não existo e ne ne celinquentos, no Corpo
qu fora dele, estão algomados às consequências das
Gana ações? O bandidn sofrerá os risoltados da la
fâmia contra nós a aqui respira o filho dele, tujon
Hmenoros riOvmentos gOVErnarexOS, até que nos
Testítua a fortuna de que somos legítimos senho-
res...

Partempo relativamente longa,ambos despen-
dsram largo repertório de lamentações, reforçando
decotes do sinistro painel mental 8 que ne aco
Bodevem. E, talvez cansados de mortelor nos
mesmas sem qualquer resposta de nogea
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 va-
less da expectativa matural e perguntem:

“Amigna, voxnos que esta casa permanece lar-
gainente povoada de Jeméios mumns exmandecidos
Serão todra elea credores desta família infortunada?

O olhar inteligente que o companheiro ma en-
deregos deu-me à perecter que o inquérito afetuoso
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.
é,pur isso, localizâmes aan, temporárismente, or
obgenários entonquecidos que, forá do campo car-
mol, ubéts menfolizam o ouro e oa bens que se
afeigonsam no mundo, de mudo a nos favoreceram
& tarefa. Acompanhando o sevina que nus abedee
do cumgindo, constrangem-no à viver, tento quanto
possível, com imaginação uprisionada ao dinheiro
que ele ame com tresloucada paixão.
— No inlanto, presentemente — infnrmau Cla.

rindo, magoeão —, o eriminoso que aitiávamos nas
irevça nos fot arrétatado à vigilânci. Disporemos
de mai tempo para aeclerar a nosta desforra.
Pogará o filho dobrado preço, Já que 0 sesnaino
foi ocultado noa mossus olhos.
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Longe do qualgnor precipitação“” ecipitação na detemvedados dobem, 5 Acitete flu, calmos .— enclarecimento nom fas amem -— designou Luis, que prosseguisFasciaadopelos maços de cédnico da geveto Davis diciladodo ape enfersanha damova bojuta —aimainda sofre a prezsão de outras mentos, alucinadasgusato a dele, nos enganos da pose material. Mes:te caso, o doentio damejo de que ge sento chito& natsalmente elevado à tensão méximavo JPTE; Petcbendo cue Sias pentruoa à Ame.o problema com surpreendente facilidade, ex.Bllcou, entusiasmado: o, asda em
— Sim, aprendemos tas esoolns de vingadotes (4) que todos possuímos, além dos degejosfe.diatistes comuns, em quelguer fase da vida, um«desejo-centralo ou «tema básicos dos intertasesmais Íntimos. Por axo, além dos pensamentos ru“aresque mos apriicnam à Euperiência rotinardmitimos com mais frequência og pensumcatos quo

nascem do  «disejo-contrad> que nos carmeteriza,
pensamentos esses que passam a constituir o re-
dem dominante de nossa personalidade. Desge
modo, é 2461? conhecer à natureza de qualquer Des-
Joe, qualquer Plano, através das ceunações o
mosiçães eim que prefira viver. Asuim é que 4 crasi-
Jade é reflexo do erimiroso, a cobiçe é o reflero
do usurário, & malegioênela é o reflezo do calm
dor, o escárnio É o reflexo do ironiata e & irritação
&€ reflexo do desequilibrodo, tanto quanto a de
vação moral é o reflexo do sento... Conhecido
O Teftero da exiature que nos propomos relificar
da punie é, assim, mito fácil superalimentê-lo com
exritações” constantes, robustcecndo-Me os imput-

 

   

(a Heteroda à entao y orpaiguçhes mamettes
Snbenpaadias criminosa, hominadas temporário

Dao os pias infarmes” — Coto do Autor Grim
E
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e80% indios de cxintenias na smaginação éoutros que «o lhes m a, tudodoThe, dera Tora,“ fiaçãoacata om esco
obetivo, Basto. alyrima diligência para situar, no
semvívio da criatura maagcja que peecissenos cor-Tigir, entidades outras que

de

Je attptem 24 monoo sentir » de dec, quando não posanmos por nósiasemos, À rarta de tempo, criar as telas que do-sejemos, com vistas aos fins slnados, por intme.
médio da Oeierminação hipmótica. Através de de-melhantas procêasos, criainoo e mantemos
mento o «delicia pelquiros ou 4 «echasethos, que
não passa de um acfado aueeoaal da ante, cb
jugada pelo excesto do suãs próprias criações mDeeasiondcem 0 campo sengortalinfinitamente acrea-
“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 tom-

tação que alimento em q! próprio.
Te mim mesro, achavame perplexo. Nuncaanivira um verdugo, aparentemente vulgar, Go tam

to conhecimento « consciência de neu papel.Fgurava-so-me aseiete 9 um curso rápido de
saismo mental, extravagante e frio.Eílas, modo treinado que no, 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... Os Céus ou a4 Esferas Superiores sãoconstituídos pelos refiazos dos Espíritos samtlflos-
doa e 0Inferno.

 

 

 



+ AÇÃO E REAÇÃO

E o reflsxo de nés mesmos —Leoncl com uma gargalhada. PRAa em me assinalando o Interesse noaprendizado ex Citso, p Azcistonto pedivico pendeSistindo alguma demonstração prática do queAlirmara teôritamente para Domo estudo, ao avosie atsentiu cem prazo, informandoiai

O

EYarento sob nogta vista guarda oPésito de comprar ou tztorquir determinada pisaJizinho. 4 qualquer preço, tmésemem se ralandode transação criminow, para valorizar es aguadasda propricdnde que nos pertence, Tratandoso doassunto no temessencial da existência dele, queÉ 2 cobiça, Licilmente recolherá ag imagens que euJhe deseje transmitir, utllizando-me da própria ondamental em que as musa ideics habitualmente seexprimem.
E, postando dar palavras para a ação, estoua destrá cobre a fronte de Luis, mantendo-sonaprofunda atenção do hipnotizador governando epres,
Vimos o pobre amigo, desligado do corpo tie-co, arregalar o olhos tom à volúpia do faminto

due contempla um prato ssburoro, a distância, eexibir tme enrantonha do meldade sutiafeita, fa-
lando a sós: i— Agora! agora! as terras serão minhos! mui:to minhas? Ninguém concorrerá. com meus preços!
ninguém!

    

“Avompanhémo-lo até à saída. é, da extensa va
randa, podíamos vê-lo, avançando, à pressa, desa-
parceéndo, por fim, no grande macigo de arvoredo
próxivio, na direção do fozendola fronteiriga,

— Viram? — exelamon Leonel, contente —
transmiti-lhe go campo mental um adro fantás-
tico, através do qual as terras do vizinha estariam
em leiláo, cnindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que
ou mentalizaseo uma tela nesse sentido, arquite-  
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tándo o alo à venda, rara que ale à tomasse porsaalidade indiscutível. porquanto, eim He iracandode soumico Sundameital demos inquidos »arer naquilo que desejamos acontcaao TáJOg5fermine o Huxo controlado de minha infuenciação
dipnótico, retomark o corpo carnal, lambendo osDeicus, nã certeza de haver soniado com a falência
é Erânja sobe a qual pretende um Htulo da poezeil, tor manifaçta fotenção, ejuntou,aoreno:
— Abe sir... Tltamos disate dum processode tranamisção de imagens, até certo ponto análo-

Zo 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 emadão « recepção: O campo mota do Nlpnotizador,fue erin no ioindo da própria imaginação as for.
mss-pensamentos que duma exteoriar, £ algosemelhante à cáncara de imagem do tranmisaor
Comum, tanto quamio esse difpostáio A Menem,em get valores, à câmara escura 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 a câmara está amplo”zando, age como um cepelho sensibilizado, conver.
tendo” oo traem Teminotos em. impulsos eltteieosé Grremestandos tobre o aparelho de recenção
que ox recebe através de antetom especiato, recona.
Stusudo com Gles às imagens pelos chamados sinaia
de viton, é recompondo, desaa forma, as ecnno tule.“viana na face do receptor comum. No problema
êm estudo, você, Leonel crio os quadios que se
propês transnritr ao pensamento de Duls, e, isam-do a forças positivas da ventade, coloriucs, com
ox dus recursos de concentração a Sum própria
mente, ue funcionou como câmara de imagem,
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aqueun,mta, reto mao podeca que fo olttoa.or, Sono Te.gitimo bipnotizador, abbre 0 campo mentaldeLuisque funcionon qual mpucico, trsdetotmando ap daiBressões recebidas em iuprisoa magnéticos “a ra
Constituirem am formas-ponsamentos plammadas porJovê nos centros cerebrais, por intermédia dos HereVos que desempenham o paper de antenas espeei
ficas, n Ihes fixarem as particularidades na cefcra
dos sentidos, num perfeito jogo alucinatório, emque 9 mom é a imogem de Entrosem harmoniosamente, tomo acomtevé na. televisão, ci que aima.
gem é q Bom se associam cam 0 Apoio efiicnodo oparclhos cabjsgados, apresentando no receptoruma sequência de quadros que poderiamos conside”
rar como sendo «ntragens Uenienso. :

Oa vingadures, (anio gxunto au Inca, rogia-tarao esclarecimento, sutiarênto surpranhdicta
O asistente, paledlogo, valeca-se de agumen:

tação À altura dal quo seminaláranos na hóea de
Leonel, cortamento para. clentificá-io de que cle
tamahér, Elas, comoeia 8 Provamos du chscasão
em aus minudências.Têm, admirado, abeagouo é exslamon:
Let psnheiro,” compamaro, de que. cssola

procçãe vocÊ? Bua inteligência. intoreasa-no
Sonata do nossa, Cnpefição promuneiou alguna

menossílabos c chamou-me à retirada, pretextando

Serviço a faser.
CoEras, acomodadns à cobelala, permutarem

estranha alhar, como a dizerem enlro ti que per
a ligonúcico infernal Jislante e que
Miss não” sonviniha molestar-nos.

Tusigtiram, porém, Conosco 2. qtie retornássemos

no doeBoca 8 troca de dias, noque Sha
Dea oi eoldento sstiatação. :
o ane minutos e o Ássiatante, em minha

coraisdetran Alaira a Eilário para o exterior,
os todos de rogroseo à Mansão.
ocimoso servidor do bem, xa viagem de
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volta, mantinha-oo eilenciogo, pensando, pensando...
Contudo, diente de minha perplexidade, acia-

rou, 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 ini-
djaJ 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.

 

 



x

A história de Silasglga,aonfeecan
Os irmãos de António Olímpio receberamest posto Ímpio receberam-noa
Em 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, enton-
tecidas de goto, 6 marido comentava o nodicitrio
radiofônico, destacando apontamentos alarmantes
que assinalsra nos setores da economia. , falando
para ou amigos assombrado, anliumion as dificul-
dadea 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.

- Por flm, não natisfeito em emunciar as cala
midedes da Terra, falou, inconsequente, quanta à
auposta ira do Céu, afizmando eréreua 6 fim do
mundo estava próximo e clamando contra o ego
mo dos ricos, qnagravava 6 infortúnio doa pobres.

Silenriosos todas, ouviamos-lhe 2 palavra, ouen-
do Leonel, mais confiado, dirigivas Ro Assistente,
observandEstão vendo? Este homem — e apontou

cujo verbo dominava * pequeninaassembletoEuxerga

 

 

 u
familiar — é o derrotismo em pessoa. 
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at o eos da4d to cmSmTadaaeeEna“ba donfateras do tm né centavo. doa slliõeu quepic taa,àaoApoememsgERnemdia Eoscoli virado ddasep
amigo, e considerou:EaaasttnoDaScemAtePApsdeMsaeiaSena ea1pias aneeadetDEodeiCeniioaEEpisAiaeRARASdiadepãprodaniGEeeleoCR
— No entanto, ele e o pai são nossoa devedo-Pt Raanaeaee
deaeCopidaa

  

 



E

rindo — braraiu Cia.

 

Slas sorriu e obtemperom:
im, pagar é o verho próprio,goma pode o devedor resgatarbe, quaiião tido.lhesubtroi todas no possibilidades de polvo arderbitos? Que a nós mesmos enhe sanar ox malos doquesomos autores, não padsee qualquer divida. eEntretanto, de nos compete retificar hoje tuna a.trade que ontem desorgnnizáras, como proseher&e nos decepam agora 48 mica? O Próprio Crieaconselhou: — «Ajudai soa vnsaos intmigos(7Muitas vezes, penso que semelhante afirmativa,corretamente interpretada, quer Bsim dizar:ajudai aos vogtos inimigos para re possam pagaraa dividas em que se emaranharam, regiaueandoº equilíbrio da. vida, no qual Lanto clês quanto vósnersis beneficiados pela paz.Nia-se que o Assistente, com a simpatis con-guistada na véspera € com & argumentação despre-tensiosa límpida, lograra inequívoca guperioridadamoral nobre 9 ânimo dos olisessores de sentimentoenrijevido. Ainda assim, Leonei perguntou à me
— Que considerações são essas? será você al-

gum padre diofarcado? intentará, porventura, e nos.so modificação?
— Engana-se, meu migo — informon o às

aistente —; se algo procuro, em nossa comunhãofraterno, é 6 minho próprio renovação.E talvez porque longa pansa se fêz sentir em
nosso grupo, Silas. contimuon:"Pela: sedução da dinheiro, também caí na
fltima passagem pela Terra. À paixão de posse
governava-me todos os ideais... À fascinação pelo
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guro tomonana o pé de tal morto que, apesar dofer escoOnide mico “mim Universidadesenerável,

fugi

go Sxprelco de profiaaão para vi
ainr os movimentos de meu velho pai, à fim dequ tm no mcamo viam & dispor, om larguesaodog Demo de mosea case. O apego Bs nossas pro.prinâados é nos nogeao iveres Erbssfirmoaao BoerEsproho do paraiso familiar, ecuvartendomeainda,mia vevingo intratável, Eatanimente oSiido sosfocos "cu qria viciam eta mubalteraidade no palito
eírenlo de minha temporária dominação... Paradamentoar notas e tmultiicas Ieento fieis, consei pela crueldade » negbel Deo malha do rima,
Abominei à amizndo, desprezei 08 fracos € 04 po-bras o, no temor dê perder a fortuca coja possetotal ambiciomara, não hesita atotar q deliiqutniasomo sócia Tnderial de meu terrivel cominho.=“Anta as peisvras do Assistente, enorme mr.presa me feanca Go improvisoEstava Sis reportandoee à verdade crua ouso xéllcave taquela hora de reotaros extremos,ciranda inderidatente à al próprio, para so.Eexerar vs carrencoo que nos oudam?De qualquer motos eu é Hilário havíamos pro-mstido não lhe comprotater a taí epor istotêcbemente nos EmRvamos à esculáio epi atençãoEentindo, decerto, que” Leone e Claxindo gtmuootravamm um Eanto” comovidos, dando entao SAepiiiação de pensamentos movem, filan convidouTrem  Sodos à coitada do ambiente.

Pretendia dizer-nos algo de sua experiência —Selo Ce =>, H8E preferia conversar coBoRco ate«o aitar ahençondo [da noite, à fim de a06 a Guãmemória. pudesse. evocar tranepiamente Gs fatosque bosenria relato,
Tá fora, as constelações regplendiam, como

lares pendentes da Criação, e o vento perfumado
corria, célere, como quem se propunha tranepor.
tarnos a viação ou à palevra para a Glória do
Céu.



ie AÇÃO E REAÇÃO

Tncapaz de penetrar o verdadeiro sentperada nclido que a AssistenteVila decãomir, noteio cotivamente emocionado, qual Fo 5:asse os olhos da alma em painéis distantes.cm, Cltrinda e Leonel, apturgimente dominados pelasimpatia a se lhe irradiar do semblante, obuerea:
am-no, submiasos Ú

E Silas começon vos prusada:
mento, quanto Dosgo abranger com a minhamemória presente, lembro-me de que, em múltima viagem pelos domnico da Cárie vsdeamenloice, me entreguei à péixão pelo dinheira, oque hoje me conferh a cerfera de que, por muitasé muitas vezes, fui usvrário terrivel entre as ho-

mens 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 her.
ara dos avoengos consideráveis bens. Meu pal era
um advogado correto que, por excesso dcanfarto,
não se dedicara aos misteres do profissão, mas,
protundaméênte estudioso, vivia rodeado de tivros
faros, entre obrigações sociais, que, de alguma sor-
ts, lho eubtraíam a personalidade às cogitações da
f6. Minho mão, porém, era cutólica romana, de
pansamento fervoroso c digno, &, embora sem des
der conosto a qualquer disputa na esfera devocio-
Zal, Fontava inoutir-mos o deverda beneficência
Recurdo-me, com lardio arrependimento, dos rito

on convites que nos dirigia, bondoza, para que
[eo haleibiseamos ta tarelas de caridnde criatã,
convitea esses que ICU Pal é du recusávaznos,sem
discrepância, encnstelados em nossa irreverêncio
Cnfatuada e risonha. Ninha genitora codo parcê-
beu qua meu pobre espírito trazia consigo O asi
nhaves da usira e, reconhecendo que lho serie

inem
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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, bus-
co 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 cerco afetivo, consagreime à carreiramédico, muito mais interessodo em explorar os m-
fermos rleos, cujos agravos do corpo, farisrutval.
tocute, me Faouliariau amplas vantagêns materiais
Entretanto, em vésperas da vitória esturianh es
perndo, minha mãe, relativamente moçe, deapediu-
“ae da experiência física, vifimada por mm acidente
de smgima. Nessa dor foi enorme, Keceki mp
plomo de medicino, qual ae me fóra ele detestadaTecoedação, e, não olstante os estimulos da br
dafe patena, não cheguei & ingrescar ne práticaàs profissão Gonquistada, Reoolhime à Mtimidade
doméstica, de que me ausentava tão sómente paraàs estações de entretenimento + Pepento, emtiin mais
me runea chafurdado na Sosinica, parquanto mevem-
ganhei o inventário do inha mãe, oem vigilânciaão rigorosa que as minhas estranhas atitudem ches
greara a airpreandar meu próprio pol, egoista €
displicente, mês nuaca avareuto quanto eu. Cem-
preendi 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, quam-
do 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, que mat inhava irRecebi 4 sotivasda Corocegocinta anos,doméstico, e, tomando-a por aventureiro comesDecaça de fortuna fácil, jurti vingarme, ApessçaCarinhoses requisições do oamal 6 não cisne)tratamento pentil que pobre moga ma dispensa?saiba aeapre im Preterlo para Hoginiho À cocovo matrimônio, no entanto, passe aexigir do esposo mais dliatados namsifiavsPeado social de que Aída não pretendia atearaotoi assim quê, ao tércuino de alguas mares esEenitor era brigado à procurar 6 socorro médicaTeeolhendo-se, então, n neceasário remous. acer.Denhava-ihe & decadência orgânico, Tomado de vivasapresraões. Não era 2 saúde patrrna QUmé feria

&

imaginação, mês fim

&

exteisa reserva finapediesde nessa cosa, Na hipótese do mitito faiednentodo homem que me tepuxera à exiatêncin, de modoalgum me regignario 2 partilhar a beraiça soeFenlher que, 105 teus olhos, indêbizamente acupasva o eapaço de minha mãe.
O Asvistente fêc longa pausa, enquanto lhofixávamen a aomblanto malancónico.
De mim megro, atênito, diante do que me eradndo ouvir, indagava, no Íntimo, ne ndo aquito ce

fato se passara... Wôra Silas realmente o homema quem so raporiava ou compunba oie aqueia bia-
tória para albarar a ânimo dos perseguidores?“"Comindo, não me fot possível desfechar qual
quer interrogação, Porquntto O rosto amigo, Como
quo desejo de castigar-se com a dolorosa confis-
são, prosseguiu, pormencrizando:E Passes a arquitetar pianos delituosoa, quam
to à melhor maneira de alijar Aida de quolquer
posaililidado da ingresso futuro ao uosso pairimô-
Ko, mem tmelindeur meu pai deente.... E nom pro-
Jeton” criminosos que me viaitavam a cabeça, n
drópria marte da madrasta compasetia como aola-Moo iniretanto, como Guprimia gem causar maior
Sbrimento wo enfermo que eu deocjava. conser-
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v8$?,.. Não seria aconselhável deamoreliá-e,an-tos de lsão, aco olhos dele, para que não padeiessogulquer oêudnde da mibr, sondenada por mimdeávalia? Tramava nosilêncio 6 na porsbra, quamdo &ocasião esperada velo GO Cio EnCOntiD:,Convidado à comparecer com & esposa mouro Tevidade público, mou pai Chamo-me e isto paradue mi ocompanhaste Aida, sepresencandolho àantucidado... Pela primeira ver, Recdi cota prazer... Pretendia oonhererhe agora, de mais pordo doatas. Toncatoa eopêno aveirono crânio

..

Desc trodo, durante acre dgape,tomei conísito som Araonto, prima da Sitnhamea:drasta e que & cortejara em solteira. Armandoéra um Tapas pouco mis velho que eu. peraniáriaE tanfarrão, que dividia 0 tempo  entie imulicrosé taças espumantes, & quem, qoutriramente sesmeus bétitos, ofovoci gremeditada connunhão afeti8... Tanto quanto possivel, dominando minraimem
e 9 Elmo de mem pa, desde então O Exmocit donosso campo doméstico, favarecentoslhe 5 mais amePio retorno à intimidade com à criatora de quem&a havia Enamorado, amouantes. À E
à ópera, bem conco passalos de variados matiaoo,eram agora 4 pontos costumeiros de nosso pre”Seca, nem queia Intenelonalinente eu ativara qa fole
Primos o braços um do coeo .. Alda ndo mePerreben à môncira e, embora messtisse, por maiade um uno, à galantéria do eompanheiio, acabon
por codorà conmtante ofensiva de... Fingi des.Sonhecer-lhta 2a telações má qne mi pudense em.dueir meu pai do testemunho direta dos aconteci.
mentos... Inventava. Jogos e distrações para retero sedutor em nosam casa... Capteidhe É confiança.ahaninta, de modo a ucêda como geça lmportantocima meu oriminnoo aréile, Certo neito, em Que, cautelogo, apacentai completa nusência de nocso demo
plo familiar, nahendo os amantes degregados emdeterminado: aposento contíguo an mem, procurei
teu pti om sui dependência de enfermo e, mago.

 

  
 

 

 

 

 



220 AÇÃO E REAÇÃO

rando-mo vom ,2brios, numa expesição:dnváiesdoado, chameioFidoeÊrtmulo,odoente ag Zeno emaca taiscondosllo, cambaicante até aquarto, cujo fecho; vu próprioGeiscenCrer ÃOdo... Easiou um empurrão mais forta é monoanitor; desolado, enconirou o Hiagranto que qu ide.dava... Armando, cínico, não obaitdte O frioPontamento, afastou-se, lêpido, clenta de que nãoPoderia esperur qualquer golpe grave de um pexa.
Eenário abatido... Minha madrasta, porém, profem-damente ferida em neu amor Prtpho, Giga csvelho esposo ugações Brumilhanies” procarando05 acua aposentos partienlares, auma ceolesão deemargura, Completando n Ob terrivel à que nosdevatara, mostreime mais carinho paro sm 6enfermo, intimamente eniquiiado... Dida remaneoarrastaram-so pesadas Para e none equipe sumiRaro. Enquanto Aida ocupava, o deito, enictidrpor diis msbdicos do mossa Confiança, qua no da
longe nos conheciam 5 tragódis ocnlin, ufuguva
meu pai com lamentações « sugestões indiretas para
que o! Der e mossa caga Sape, 06 moriguardados em meu nome, Já ane o Ségindo mairt
Aaónio ão poderia desfanerse, perante ag artar-dades legois” Prosneguia em axinha felma delftunea,
quando innhio madrasta aparcoca morta... Os ci
Da ie nossa, amizade. posiivaram um entene
Dooânto fulminante e, conftrangidne, nolificaram: a
Ducal tratar-eo do tm suicídio, decerto motivado
pela ingopreâvel neurastenia de que a doente se
via objcto. Meu genitor estava mais sombrio nos

apssntoscs funerais, contudo, em meus destraidores.
deco, regucilebins... Agoem sim... & forturde nossa caga pamacia a pertemeerme.Denioo Latênica alegria, poréro, durou iulto pol
aamore dh megunda mulher, mou pat
risadas. para ão mais se erguer... Debaldo,deamvuso Podres auvgos procuraram ofereomr-lhe
oe eoSotações... Ao fim de dois mess,
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JEeopal, amb Dunca majs sorri, sutsou em dolorosaagonio, na qual. etravés de confidência entrecor-india dio iágulias, ma confesso haver envenenadoAlda,administrandolhe violento tóxico no calman-ia hybitunl. Jeso, no entanto — esmegurave-meVencido —, "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 consciên-
cis doem, fundo. O apego sos henr da carne arra.
sava-me a vida... O velho querido morria nosmeus braços, crendo que 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 se-
mes... O ouro integral do mundo não me garêm
“tiioagora o maisleve consolo. Arhava-me sózinho,sosubo e... infinitamente desgraçado. Toda 08
tecantos é Derténeea de nossa habitação falava
me de exime « remorso. .. Mutiisa vezcs, a sobrahotuma pareumeme pascada de fantasmas Hotrt
plinates a cecarnecerton de minha dor, cru Luciods malta de iosensfveis demónios, q Tuvestizem
sonica mim, ha & ideia de esculur 4 sus incom.
fundivel de ima pai, clamando para suinbelma: —<a ho! meu Alho? 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  Besola-
ção. Regrestal ao Brasil mas não tive coragem
de istomur 6 inlimidade com a noesa antiga resi-dência. Amporado pela afeição de veito amigo 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 Jobgos meses passassem, tentando imermda fuga mental... atéque, numa noteMoidino)
Para mim, na qual minho Eostrálgia Pe trançfopara num azorrmgue de dor, tomei de um frascodo arsênico na adega de meu anfitrião, acreditundougar nm bicarbomto do aídio que ail deixara haTéspera, » o veneno exprltomame do corpo, impomsde-me doftimentos terríseis, .. Qual acontaceis Eminha modrusta, que desencermara em padecimetomatroxes, cu lambém passei pela morteem con.dições análogas... E ns amigos que ma asilavemno templo doméstico, desconhecendo o cquivoca deme eu fôra vítima, admitiram, sem qualquer somedra de dúvida, que eu buscar no anicídio a extin.são das panad morais que me castigavam a almade «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 Tecupe-
zação, 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 grar-
de 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 Leonel quem rompeu à pausa, perguntandodo Assistente ano omudecera, qual«é fõrg subiu.Gado pia força das próprias reminiscências:= Voltará, então, para q came atm to

 

Preso?
— Oh! quem me dera a ventura de xograsartão apresuadamente quanto pomívei!... — sunpi.Zon p chefe de nossa expedição, algo ansioso. — Odeveder está inslutâveimente Ilgado no indereose

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, abraçando-«ma —, men caro não aproveito gimplogmente a
tazindo é Leonel, que procuram à Justiça pelas

próprias mãos, O que, mbitas vezes, Aponta eigmh-
fioa 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 im-
pelíãos q rescrdar noramente o lição do Senheajudas aca vomom inimigons, pomns, mem que er
mesmo aurilia à mulher cm cujo cornção crtet uma
Emportente adversária de inha paz, não posso re-
ceber-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 constrangi-
dis 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 pró-Bela regeneração moral, em busca do levantamentode Aida — sem o que rão conseguiremos dear,tegrar o visco envenenado do Pemorãa gue aisaprisiana o campo mental nas Íuixas inferiorea davida terrestro. Eº aeeim que nos cube récncontrá-lo, àbemefíeio de nós megmes... Tão loga é DiHa Misericórdia nos permita, semelhante Felicidademeu geritor, envolvido no amor e na renúncia dóminha mãe que, com ele, retornará às lídes decarne, vestirse-á de nova expremeão corpórea noplano das formas físicas o, ambos, na mocidadeterrena, retomando os laços humanos do cosamem-to, recolher-mosão por filhos sbentoados... Alda& eu seremos irmãos nos telas consanguíneas. .Consoante 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 mi-
nha valiosas oportunidades pordidas. .Minha ga.
drsets, que, por certo, viverá 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 6 sonar 65 dificeis pelcoces que estaráadquirindo sob o dominio das trevas, pelcoses que
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 ca-
rinho, 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 0 fa do cixinamento, dirigiu-se no m ãedera , disigiu.se nosso amigo,
— Mt Caro, disgevocê estar , emSomanhão com o genG, degria

de

respirar& madrasta... Como entander-lhs à alegação? por-Ventura, om n seu grau de conhecimento, notrealgmms dificuldade para seberlbe a ssoradia?
=— Sim, sit... — confirmou

o

Assistente, tris-o. É
= E na benfnitores eepicitusia qua atoubmentaJhea guiam: à senda? não conhescrão cles o para-deico dels, orientandolyes 08 movimentna no obja-tivo & 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 a-
preciáveis recursos... Conlerem-me luz inferiorpara que cu sinta é reconheça minhas fraquezas
é malllam-mea 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 intrans-
feríeel...

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 qconsiderar:
— Mas toda esto dera deve estar vinculado& estas do pretérito...
— $lm, decerto — confitmou o Assistente —,mas, cm nosaa atormentada região, não há tempo

mental para qralquer prodígio da memória. Acha-J0-n0S presos à Tecordação das causas próximasde normas angústias, dificultendo-se-mos à possibt-lidade de penetrar o domínio dao cansas reriotas,porquanto a posição de nosso espírito é a de umdoente 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, claman-
do pelo socorro da Providência Divina contra os
malês que geraram para ui mesmas,e » Providên-
ein 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 próprios méritos.

Muitas inguirições explodiam, em pensamento,
xo meu acanhado mundo Íntimo... Quem Ihs seria
& pai amigo? ondo viveria sus almegadagenitora?
esperava despender, ainda, longo tempo na procura
da modrasia infel

Entretanto, à grandeza espiritusl do Assletem-
te não nos favoreceria qualquer pergunta indisereta.
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tosOBA tive coragem para consideram, respel-
=. Ob! mem Devo, quanto tempo gastamos para

refazer, às vecea, a inconsequência de tum simples
reínuto
— Você tem razão, André — comentou Silas,gencroro —,

&

lei é de 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 erta-

turas encarnados: — «reconcifia-te deprensa com
à tem advernário, enquanto io encontras 4 carolahocom ele...» Ef que Espírito algum penetrará a
Cm semi 1 pas, do consciência, e, bo é mais fácilapagar as as quereis é retificar noso dera

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 enten-
Atmento.

Tecnel, cuja impasmibilidade reconheciamos, com
som grande surpresa para. nêo tinha, os olhos bn-
medecicos.

lua Crsques as olhos para » Alto, agradecendo
a bênção da trauefermação que he esbocava e re-
coibeuco 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

 

 



x

Entendimento

- Na noite imediata, em seguida a serviços coti-
neitos, Silas procuron-nos para a continuação datarefa 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 rece-
Deram-tos com discrição o carinho.

Afiguraram-se-nos, ambos, sobremaneira tra-
Delhados pelo ideins Que o Assislento lhos afer-
tara 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 infortu-
xados... Entretanto, 08 dois irméos demonstre»
vam-se agora claramente dealigados de semelhante
painel do sombra. ll

Cumprimentaram-nos com 6 gentileza irradian-
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.

Oliservando-lhes a metamoriase com inequívo-
cog sinais de contentamento, o chefe de nogsacx-
pedição nem de love se reportou ao problema de
Lufa e convidouos com lhaneza de trato 4 acam-
psnhaz-nos.

Mostrando a renovação de que se achavam pos

 

m
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tos, ionrporcamne, de prato, À nos penue-na caravana é, atendanio rec ão do Slias áeis, de miloa entrelaçadas

come

usnotães, consseguirem voltar com certa faclidade a cegurinça.ag NdOS clguns mímitos,chegtmos a varto ho-pital de motimenada eidida (erresta.Na portar, tua doa vigilantes emplituato dirgtuse eatinhosaimente q Silas, eum matdação fiater.
ma, e o posso dirigente no-lo apresentou, alencioso:— Este É o nos%0 companheiro Ludovino, queno momento se enecutra ensurregado 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 tomou a palavra, indagando:= & 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
sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada
por extrema apatla. O cirurgião voltará dentrode 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

O guarda fixou um gesto de reapéito e pon-
derou

— Creio, então, que não há tempo a perder.
Silas tomou-nos à dianteira e conduaitnos a

5
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Pequena entermaci: fato aeBésuemaenfermaria, onde snhora 66 lmen.
Slmpética matronade nevados cabelos, em cujatermura 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, quanto & causa de tão ugoniado padeci-daNilo, q agoniado pedeei
— Nossa irmã — coclarcecu, prestativo — será

novamente mãe, era uinutos brovea. Encontrada,
porém, algemado q provas difíceis. Demorot-se
ionito tempo, em nossa, Mansão, antes da retornar
ao corpo denso de came, sempre vigiada por iai-
migos 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 polí-
ticas que arrulnaram a estrada de muita gente.
Padeceu muitos anne nas treves infornçio, entre à
came 6 5 sombra, até que mereceu agora a fel
cidade de renascer com a tarefa de restaurarae,
restaurando alguns dos companheiros de erneldade
que, na feição de filhos, com ela se Jevantarão para
mais amplos servicos regeneradores.

Sllas, contudo, langon-me expréseivo nltar é
sentou”

e oatoriaremos o assunto mais Larde. Ago-
ra, é indispensável agir...

“Sob à atenção de Clarindo e Leonel que nos
seguiam, surpresos, cenvocan-nos, 6 Hilário € a
mim, pata o nocorro imediata.

Deterainando permanecêssemos ambos em ora-
cão, com a destra colada so cérebro da doente,
Somiegon a tazer operações magnéticas excitantes
Bote o tolo uterino. o.

Substância leitos, qual neblina leve, irradiar
va-ne-lh6 das mãos, espalhandose cobre todos oa
dscaninhos do aparelho genital.

“Decorridos alguns minutos de pesado expto-
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testo,gi em aegg aa
SEoEsàrio de pai,as quMntina eso

de

atoERcaundE
Sis4piaDecapo, atermpairaem hsqeudE, dotami eh,
FER
Leonel. cuja inteligência aguda não perdia onrmnapc omdeeidRedoaiaqu ineo onda dadeCACioe

mevs desajustes de médico fracassado e comenteipedicos
encarnados, nossos irmãos. Todavia, para que cuan pune Pu,dioaà
nas regiões inferiores que me servem de domicílio,da igáraograe decoEnaoeEpers rs,
algo espantado.

-— Sim, procurando ejudor espontâncamenteos if didoadoentoqeEEE,a
Transaipltedoamana o asoveiren
aq, cdi ApNSEariaesdqemri,idpp,
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Solene obtásuio &
Que mãos geo

dívida, enfermidade e aflição.
é amigos 26 tmparem daqui,porque isoladamente ninguém
para que braços Amorogo me

», Smperigas movimene,toeaae
O ensinamento ero precioso, não apenas parao dois perseguídores que o ragistavam, pergiscosmus fambém pare nós que reconhecíames, maisuma vez, à Infinita Bondade do Supremo Sentor,

que, ainda mesmo nos mais tenehrosos ângulos dasombra, pos permita trebslhar pelo juvensante en.
Erandecimento do bem, como abentoado preço da
monta felicidade.

Enquanto volitávamos de retorno, Hilário,antecipando-me na curiosidade, inclinou s eonver.
vação para o caso de Landemtiro.Exa conhecida de 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:

— Incgivelmente, ereio que o processo reden-
tor de noem amiga sceve por tema palpitante nos
Estudos de causa « aféito que vocês vin acumulando

Entregon-se & longa pausa de consulta À me.
mória e prosseguiu: :
> “ção podemos, assim de relance, mergulhar

pormenorizadamente no pretétito que lhe diz res
Peito, nem posso ds mim memo cometer qualquer
Egiserição, abswando da confiançs que a Mansão
me outorgá, no exercício de meus encargos, Entre-
Tanto, à tíbulo de nossa edificação espiritual, posso
adiantar-lhes que as perus de Ledemiro, ná atoa-
lidade, resultam de pesados débitos por ela cou
tesidea, há pouco mais de cinco sérulos. Duma de
cevada aituação hierárquica na Corte de Joona
Falmha de Nápoles, do 1414 a 1480, possuis dois
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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.
«je, nou quais perturon a conduta de reuitos ho-
mens de bem e arruinon 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 pre-
cária 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 pordon-
ram vu delitos c deserções. Sofrau por maia de
dem anos conhecutivrs mas lrevas denãas, gunrdam-
do a menie parada nas Musõea que lhe erum pró-
prias, voltanda À carne por quatro vezer sucerivas,
vor interecesão de amigos da Plano Superior, em
cruciantes problemas cepiatários, no dezurso dos
quais, na condição de mulher, cubora abraçando
JOvOS comprumisãos, exporimantom pavorasos ve-
James é humilhações da parte de homens sem es
critpilos que lhe sufixlavam todos os sonhos,
— Mas — pergunto Dllário —, de cada vez

que 3: retirava da carne, ums quatro esietências à
due alude, continuava ligada às aombrasô

ÀComo não? — exlamou o Asbintento —
“suando à queda no abismo & de longo curmo, nim
Guém emerge de um salto. Ela naturalmente en-
Cava uela porta do beiço C ein pela porta do
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fSinalo,transportando cotaigo desajuates interioresque não podia sanar de momento puta outro
tou ro SP E Mittação ara asim Inolterável— apom.
fomeucolega — puca que cetomar corpo ticos

n apuraçãodeste lado, sem easiernoestara Berta dt
> A mbaervação é comprecnslvel pe

Silas, paciente 2º entretanto, nogo Hraã Moroempéco 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 tre-

mendos golpes no orgulho que trai exiralizado
no coração... Contato, a par dino, contraiu novis
dívidas, do vez que, em certas oeusiões, não con-
Regula” superar a aversão instintiva, diante dos
adversários aos quais passou a dever trabalho €
obeiiência, chegando no Inforténio de afogar uma
criancinha” que mal ensalava 09 primeiros passos,
de modo a ferir a senhora da ense em que servia
do ama, tentando vingar-se de arueldades recebidas.
Depuis” de cada dosercarmação, regressava hubi-
tualmente ão zonas purgatoríats de que prucedia,
com elguma vantagem no acerto das supS contas,

us não com valor acumulados, iripresciadívels
à definitiva libertação das nombras, porque todos
Ramos tardlos na decisão de pagar nossos debitos,
até o integral sacrifício .
— Contudo — tornau Hilário

—,

sempre que

regresava à estera espiritual, decerto contava com
Tgusílio dos benfeitores que Mo amparam oa des
fins, embora se demoroste nê treva mental,

*

Sexatamente — confirmou Silas —
guém eaté condenado ao abandono. Vocês não feno.
E que o Criador atendo à criatura por intermé.
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do das prégrias estnturas. Tudo & Deus.
— Ainda mesmo 0 inferno? — acrescontet

Leonel, precenpado.
O Assistente sorriu é aclarom:
— O inferno, & Higor, é obra nossa, gerulna-

mento nosso, suas Inoginemo-lo, 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
Thaute monstro, no Espaço Divino, competenos &
obrigrao de destruilo para edificar o Paraiso no
lugar que ele cenpa indêbitarento. Para iam, O
Toínito Amor do Pas Celome nos auxilia da mále
tiblos modos, a fim de que rostamne atender à
Pertetts Justice. Fntenaido?

O apontamento não podia “er mais claro, em
tretanto, Fllário parecia intarensada em olver qual-
quer dúvida e, talves por laso,inquiriu novamente:

 Contidiera poasível venhamos a saber quais
seriam ns existências de Laudernira, antes do haver
iagressaãoma Corte de Joena Ti?
Sum

—-

elhetdou Silha, tolhrante —, será
Gácil oonhecênias, mas não nos convém nvm simples
esindo efetuar n tantame, porque

O

asunto sm 2)
restamoria largus quotas de ulenção e de tempo.
Enata lhe pesquisemas a condição referida para
defintrahe as lutas pedentoras de agora, porquanto
ossos cetágios em qualques eminêncis. social no
Tsunão, deja na campo da Infinência cu das fivan-
as, de cultura ou da ideia, servem como portos
Síria de Jefarância da nosta conduva digna ma ja
digna, nonsufruto das possibilidades que o Senltor
Tos empresta, designando com clarera nosso Avan-
Jo na direção da luz OU nosaoaprisicuomento maior
Cu menor nos efenos ds trevs, pelas virtudes
Conquiatndas on peloa débitos amunidos.

"A. conceituação luminosa de Silas era verda-
âriro jarro pola cm meu entendimento.

“Ainda. assios, mew companheiro insistiu:
É Não obstante as suas valicgas anotnções
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Já eependians E ngFlores, Será intorensanto EnbpLoohebRiointo.da stat teencarnnção, chegava afama itaDftider dos estágica por quepasiou nãsdiineis pos.vagões à que sé pofere im EdNosso antigo cuclhreceu com a iior tolerância:= otou Ro Mansão há ol) Toserooie inc:ponto oi aoMatão há sto ustro,aco
Semente trinta anos. Havia encerrado à existênciaÚltima, no Plano carmal, no Inítio deste pbedlo àatrevcisara longos padicimentos. no rafecas” débaixo nível. Inpresoou em noso instinto sentandotnrrível demência e, submetida a Hipnode provocarda, revelou oa futos que venho do Escras Iaostasca que constaza raturaimente da ficha. que lhedefine a personalidade, no arculvo das obeervaçõesque mok orientam. Nossos instrutores, pombajulgaram necessário imais omplo recuo Eeênic,pelo mençe por cnquunto,pura lhe prestaram amFito. Sei, no entanto, que Leudemi, conturbadaqual seachava, não disponha da forigs para ar
dotar” aualques recniniaçE a" eo,memo porque foi trazida À seencamação esual
Job 69 auopieios de benfelitores que velam por nossadrganização, ainda mentalmente sintonieado com
Ss"lagos ménca” digmos do caminho que acolheu.
Deva "agora, secuber clhoo ce sans aaligos cúmpii.
Co na fqueda taera!, para marguerhes c6 senti
Sado, ma direção “48 Jus, abençoado e lon-
Fo sitúrdêcio materno. Do seu dxito no presente,
dependerão as fuciidadas que empera recolher da
futuro, para a Iberoção definitiva das combras que
Anda lho ofuscam 6 Espirito, pois, se conseguir
odiar cuco úimas na escola do bem, terá rm.
fomato enorme prémio, diante da Tui” amurosa é
Tusta.6 problema de Laudentr, Soto em noso

duvalia por preciosa contribuição no fera
o efeitos que nos decidicanos catudar

o feparando que & nossa eurinaidade queda-
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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 expeimi-
ciam na mente, quando encarnado, em forma de
tendencia e fncilidado nu chamado <eocanão inata.

Ga dois irmãos, sâbiamente tocados pela pa-
Isvre do amigo que lhes ganhara 2 confiança, sen-
tiam-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. entre-
nhado 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 fa-
miliar, criando um aetor do acção próprio. Entre-
tanto, comentou algo triste, mas sem o im de
revolta mas anteriores conversações, a erimi-
nosa 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
mentaia pora refazer a agperança... Sentiacse como
o desespero em pessoa, como alguém ane re iden-
Fificasse irremedinvelmente agrilhoado a pelouci-
nho degradante...

E Clarinda mostrava agora inflexão de pranto
xa vor, revelando-se imensamente transformado

Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia
cuuteloso, respeito, estimulado tor Silas, começou
& dizer de aus inclinação para à músico.

Quendo mianina ente Os homens, acreditava-se
Aulbado para a grte aublíme. Jovem,apaixonsra-s
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Pela obra de Bsstovem, cuja ticuja bio davade cor. Em razão dios, ulbuscavatoFobmento
o titulo do bacharel para o qual ge preparava, motemibém 05 louros de pinmiaia, com O que5º sexoSiaatmmmeo ti.

o entanto, o exprimin-o carregando
inantreávol axmngra, o Bomicdio de quetoca 8tima tarvargolhe à visão. Albergava xo intimo tio
sbmenia o Ge que PostTegendo  exiõoo
a CERão do pano DS

Leona! e longa pass é acentoou com agra-
dível mpresa para nós:

— Entretanto, em toiios contactos pessoais
now dins dllimas, Começo a perceber que, no tivemos a experiência física aeifada em Plena juventude
Jo eúrpo, indubltâvelmtente poseniamos débitos queSeafigicavam provação assim tha rule, embora imo
dão exima Antônio Olimpio, o irnão ingrato, da
Eaipa que carrega, esposundo a. responsabilidade
do Rortival aesassisto Bom que nos preeipiton nas
ambas
E rotamento — acnesoentom Silas, emoio-

ação — veu argumento denuncia grande renova
são

 

 

 

 

Eontudo, o Aseistente não pôde continuar, por-
quo Leonel morgulhon » cabega nas mãos 6 clamou
é lágrimas:
rã & Deus, porque só conhecemos a cita

virtuda do perdão, quendo já nos enodnamos so
& 136 tarde O desejo de restaurar

daaDO do aoadas aspirações, quando a Vingança
aforeston a vida no incêndio do malTl
nquanto Clarindo lhe doompanhava a expic-

nãó de dor e reniorso, com almuis de aprovação, e
de colbia, generego, de encontro ao peito;
eSieros que Leono! se reportava à marte de
balsa da obemão que, sem dúvida, ste
* o irmão haviam ado.
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O orientados de nossa aneurabo, todavim, dem
«se presta em chonctáno,exortando, bondoso:
— Chora, meu amigo! Chora, que us lágrimas

usticamoiroindcuai peito
je O prôgto

E

cemagis à lavoura de coporança...
CQuesa W não, aqui, Sie sem vn: rolesdebeos
ornprominios nresguiar e o Fisouro do Senhor
iomala so empeibreos de conpalzio. O tempo É à
tones bêncin

vo»

Gem co diga ailtmos 6 treva
do Fedor de ná£

é,

Com ou dias, conmeridia-emo
e ublimada Ju... Tniretanto, paro dao, É dor
igpensável permeerêmos na coragem o no Iuil-
dade no mude e mo mello, Levantemo-nvs na
dixesta do Tataro, dispuico À reconstrução dos not
os destinos

Eeparanos que Leoa, naquela hora, prog
nao Rar 0 estarão esa osasa onvidom. Quéria
Geimintas confeqsucse,

Silos, no entanto, restituinão-o à meditação,
oonviBim-noa, do regricto, promeltudo voltar ma
noite seguinte

Os dia companheiros, completamente mortf-
ends renatamo jar de Tae, 4 progregt-
nos de eaterno.À cseizho: o Assistente reguiitava-so. O pros
ecasô Amtênio Ulimpio,

a

pfa confiado, atingia bora
temas

A tenoação ds obpemorescoroazases de ôxito.
À Safe da mota expedição dizia aguardar

paso é hits fudiaio o entêndimento entes Altira
Des que lhe saiam, Eos no porvir, dencis
Go Ma vota ambos internados na Mansão, com
Sad asantêmnto decosmo, tendo cu pita
o aeueto do futuro... Na casa dirigida por
Deelhaciam e rablucar-seizra, oncontram
er Interessa mento é vuvoa extimulos pora
& aecessiria rocuporação.
ue mass axiga entrou em silêncio,

smádio indagom, precompado:
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— Quanto tempo Leonect Qua+use neme Us
— Provivelmente um quarto de séeulr
— Porque pianto? fá

— Procisarão reconstituir as ideias, no camdo bem, plasmando-as de tmodo indelével ne mente,
a fim de que se consagrem à efetivação dos novos

planos. Refugiar-ge-ão no serviço ativo, sjudando
ama nutros e criando, ans, preriocas sementeiras
de simpatia, que lhes facilitarão as lutas na Terrmpad aperipd

emp alas da pura fratermidude, amo
lharão imorcupliveis valores morais, e & Fecdue
cão, dessa forma, aporleicoar-lhes-á as tendências
prestispondo-os à vitória de que necessitam nas pro-
Tações remitanras.
“E Antônio Olímpio? — imátia Siilânio —

pioque,deSuso, permaecorá muito tseoo tempo
Da Mansão.
de aprovou o Asgiatante —, Antônio

Olímpio: depois de brava retoneiliação com 08 ma
doa renascerã, som dúvida, dentro de dofaa três
amos.
| Porgua tão grande diferença?
No podemos esuecer — explicou silas,

sereno Je que 40 ele quam comegon a criminnsa.
o col, Hogao estudo. Por isso, do grupo de co-
aCotesserá. D companhelto Iene fevorecido
ato a viagem prevista à esfera hunea-
a errantes que lhe marcas o problema
aaaEm o eapírito ainda sombreado de an
Fústia é uraepondimonto, resgurgicá no berto da
a ea prejudioou,pela prática dausura,
eaead aro horizonte mental muito ros:
DO quo, insiinfivamente, & poa maior
toção gerh devolver nos icmãos aspoliados 3
Dra de, o dinheiro o as teias ane delas
eine edo diuão, apetas disporá de faci-
dorana para a cultura é 0 aprimoramento:
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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 —Cla-

rindo e Leonel tardbém mataram.
— E decerto pagarão por into, contudo não

podemos negnrlhes atenuanteno lamentável de
iito... Antênio Olímpio planejou o criroe, fejamen-
te, para acomodarae nos vantagens materiais due
the “adviriam ds crueldade e dg violência, c os ir.
mao intelizes agiram no pesadelo do óiio, trau-
matizados de pararcsa dor... Ineghvelmentt, Cla-
vindo é Leonel padecem amgristia e semorso + farão
jus s doloroso Fasgate, um Momento oportuno, rias,
ainda assim, não arederas do irmão que lhes retar-
Ton us passos evolmtívos.
— E Alera neesa história?
TT abzira já conseguiu entesourar bastante

amor para estender, perdear * ansiliar... Por ese
Tuúivo, dispiia, diante da Lei. do poder de ahwlar,
tanta ga esposo como aos combades, até agora ia
felizga, tunto ao filio Luis, ainda no cara, como
O tolos os descendentes de sua organização fami-
Mar, porque, euanto mais amor puro no Espirito,
mais amplos reowrtca da alma perante Deus.

'E, lançando expressivo olhar sobre nós, acem-
tum
aa Atas que amaro emmente, povernam à

Sentia.me sotistetto. Os apontamentos não po-
deriem sec mada cluros.

Eilário, contudo, pedindo desculpas pela insis-
tância, Jevanton ainda nova questão.

Porque eutrera Aldira ailitiva desencarmação
xo lago?

Silas, no entanto, considerou:
— Sorapreendendo-se ae moses amiga. já con-

quistou a felicidade do perdão irressito, filho do
or que não 68 preocuBa em ser smado, não nos
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convém mais profunda imeraã :
mao meato estudoEostidiao “O Pri, tor.

É sorrindo: ;
— Alára, dinnto de nós ontros, Já é

gue, posatá Insgo faia de cta ocotaçãoda
assuntos que

lhe

dizem respeito der xamoBi em devem ger tonto
dingiramos a Mansão é, recolhidos anba tes.

mos, nescâmon a digerir aa lições da hora em cor.
no... Aa peças de amor e ódio, uolsimento e vim.
ganga do procenso Antévio, Olfmpio eram Ra mena
de nogeoa dramas pesa, destacanão à necesaldade de umor « pardão em nossas vidas, para que,
através do sentimento puro, pudêsiems trancarda sombea puro a luz.Nests Eravea reriêxico, agnardimos ansiosa-mente & noite seguinte.

E, em chegando e hora abençonda de nostos
estudos, a Amistente entendewoe com a lemk AL
alta, em longa conversação partotiar, solicitandoAbe ano reencontenage, a determinada hora, no Jhgo
am que otoreera a desencarmação dela. Em g-
da, Tecomendon » dona conperadoras e cum he
acimpanhassem à viagera, instruíndo-is para que
Rossa amiga sômente” viefeo AYá nós Gendo chu-
mada por msmo grupo em aervito.

Dibcia da ersfaeira excursão, entróvamos no
Jor de Luís, cade Clarindo a Leonel nom aguarda-
vam com carinhoso intereuss.

ditas recondusiu-nce ao hospital que visitára-
amos 'no vêspera, administrando postes magnéticos
To randensies o no filhinho recêm-nato é, findas
a degeitas atividades de nasitêncio, transpor.
os Saca, vasto demiolo, em cuja tmbtal um
tomcat ssencarasdo, de fisionomia simpático7e-
Cebennos embvelmento

ni. o moseo Irão Paulino, qua vem ampa-
ranão aa obras do filho, dedicado à engenharia ma
ado eicon o orfêntador de mostar tarcfes.

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 livroO gmerono anfitrião nojo apresenton comesido o filho encarnado, enja intão térmica assis.“ia com invarifvel desvio. E, porque indugaso so
diseter de nossa encuraão em Mque poderia servir.“mom, Silaa vogoulhe oa bons lcios, sento ao Ého, para, que nos fase propiciado, sb, o praseede alguna Mesentas de aobsics, roilitandode, seDostíte, viguma púgioaespecial do Bectimom.Cora Birprea, Vince seio amigo abeirar-e doaagonteico, Degeedundo-lho algo ato ouvidos. E,Jolie de ntsinalar-pos & presen. qual ne estivessecontirameido por m meo à SUtuisieo. o caSalheiro Moterompm a leitura, diiginare eloc-rol cogunltou Dequcna dseobora,de que rateouà Pastoral do Brando compositor à que u0s refe.

Th breves momentos, o rerinto porcuvase
age it (E dose e lg, amonindo à

Sias, com alma e coração, ouvia oononco a
sintonia. ndmicável, toda. ia eetroturade Gi êm-
Sica ôn Natureaa ibliiado

Oom Clncindo, aunilo pars 4 Nes campes-
res, dentianios mintalmente » presença do becqus.
NOpibio do púcearas camonêo dobrevoando mm Eo-
Fato coitado 6 demisar Bobre litasos sobxos, e,
Sha se à paisagem immginária obedecesra

à

narra
Seo estadas dimo-lo trenstormanae, do repente.
Sasdonco q ideia. de que o eês, dantta azul, sé
Cobra de meme pesadas s pardiceniaa, a detpo-
Sarem falucaa o truvôsa, pura depois retornar ao
Sadro Hocido, entro cânticos q Ereoes. . E com
Toei, anainonado pela arte divina, registávamos
E epi da mea, em mia majiotado soberana,
dersinando-mos do imais soblimes emoções.

Aquelss mute valiam para, nôa coro aten.
cunda oração :
o Taseça da magrárica alafonta como que nos
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slevavam a círvulos harmumiosos
&todow frisiamon Igrimas Umadoeaad

encantadoras acordes em movimento guardavar
a faculdade de iavara E guardavam2fseuidadede invar-os, reiracadoramento, os ce-
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 atenderinstintivamente À angentão de ias, demandiamon
o Togo mu velha progrtedade dos Olligico

O plenilúnio coroava o campo de prateadas
fulgurações.SOSdo ata.

Tomando + iniciative, o irmão de Clarindo pusnau, então à volatanaoa quemta já sobiaos Pie.
fenâoas ein” copioso Prata, no riitrirãe R morteda cunbado, sobre quem alirara ds farpas da mom
iaTortremamente aurpreondidos, Ellánie eu ano-
tivas a pasiente atshção de Alas em Me ouvindo
a confissão, qual se o assunto lhe fóra abeoluta
Posidade.

Depois de mais de uma bora, em que nosso
compatiitio doiiedor so mantivera com a palavra,
Conan am particular, ehamovnos a mais
esao eciaranão à Hilário e 4 ratm
Dobre combo amigo. tinha neceraiiado do exprmgir
Seho ERAS as puts dores é que, de nos
parte, embora lhe conhecéssemas o drama intimo,

parteera osrosarhe à confissão 6 rim reco.
DãoDodfmalmento, partilzando-he à carga de
arr o io allvinssem au chagoo do
Penstmiento. :
Doa, 00 envolveu A ambos os irmãos

numa interessante palestra, propondo-lhes n rei-

nao tea fo foto ieparadora.
oinEotomar, porvantura, o camíuho

corrodue não. abriparea trabalho novo,
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Puscando o rngnelmento no mesma família de que
provinham? mão seria maia agradável « mois tátil
Conquistar a Teconelitação e, coma fesn, Teentrár na
potse das antigas aapirações, mrchando com elas,
do plano flsico, 20 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
Ompio que, harrorizada ante à perseguição deica,
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, compar
nhia a gancrosa irmã que, envergando cintilante
Tunpageim, lhes estendeu as mãos, à cfertar-Jhea
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, implorando-

lhes curidoso tndulto!... O crime de men ceposu
É também meu crime... Vocês foram espolindos
des maia helos sonhos, quando a mocidade terres-
tra começava a sorrir-ihea. Nosso. desregrada am-
uição, contudo, furton-hca 08 Terursos e as poss
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Flidndes,

à

Joclunive existência... Perdosom-noo
na recuperação de musa caso,oesto,o
alo Olimpio e eu estaremos novamente no piano
fisico 6, com o apoio da Misericórdia Divina, res
tituiremos

2
vocês o affio que não nes pertenve...

Permitam, meu $ilhos, possa honcar-se minho alma
sem o prinlégio de seres amorosa irão no mum

> Para. restaurar-lhea » esperançadar PNcima» eta étg
ceder-me-á oSenhor a bênção de sgasalhá-ios em
mex meio, criando-aa com o hálito de mens beija
S com o vrvalho de minhas tégrimas. . Para ias,
Porém, é necessário que o olvido de nossos pesares
Rasca, puro, do artor que devemos uLs aod outros.
Eequeçamos ressentimentos c Deus nos auprirá de
TECUISOS para que venbamos

à

solver nossos dé-
Vitos,., Hrgamne, filhos queridos... Sabe Jemm
que déssjo conchegá-los. de entontro no meu Peito
 guardá-ios nos mens bras

Adira, porém, não conseguiu continuar. O pran-

to nopioso! & perniarlho e face, como que se Pe
Tepresova na garganta, anfixisudo-lho à vor.

“Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor,

naqueles Brormentos rápidos. ... Do torax da Alia,
ehispas flumejantes emergisra em suoesnivas ondas

eiao esplendor, dando-nos a Ideia de que &
de tadea fatima ve havia transformado com
ode tmenaa luz. Amparados por els, Clarinda
dontnel levantaram-co, à maneira de duas cela.
cas atraídas pela ternura matema, e entaçaram-na

fm comovedores soluços.
Nossa companheira, aeariciando-os, reconheci-

de, aeslseuiva do regaço, corn so passasse e reter
densigo dois tesouros do coração.

oadendo 6 mudo sinal do orientador de nos.
vo escurnão, aisiiâmols, como am fazia predio,

E dois de algum tempo, transportando co
o Gs tos amigos, dávamos entrade no grande

instituto.
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Após internád ento adequado,oiPlrcádosem depertamento adequado,
—— Cragau a Deus, noena tatefo está compuida.

Arm, pataer mova
tsfalha qua ferirão na Terra, para o srviço gal
ado em due no miscaram atsto 6 averafo, alegria
é dor, luta é diceuldade, em Enara da ródenção.

Em tuêu entendimento, perguntas divessas nas-
cm,eat,eghrev que Jd eu
me Y el, para: es Derecnagess
do tous hiatôrio,o mosdial pas veins próprias
dividas, Foi então que, do invés de indagar, bei
fel respéitoso, as m806 do Amisteute, 2h Sondição.
do dprênca tncnheiãoo fostritas peneção, e
Yesolhi-me à prove em silêncio, agrado us
A velisãa ão. a

 

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:
— Compreendo que a Mansão em si já lhes

terá fornecido slementos básicos & graves concli-
sões em torno da lei de causa e efeito... Aqui, na
maioria dos problemas, quase sempre encontramos
os frutos coneretos da ação. Junta de nós, é pos-
sível verificar, de perto, 8 colheita do soirimento
em todas aa suas fases difíceis + dolorosas.

E, sorrindo,acentuou:
> À região infernal pormaneco mperiolada de

contas maduras. Aqui, à covinica suporto o ai
nhavra de atrozes padeeimentos, o crime defronta
Gom indas as espócies de engústia o remoreo tar.
Gio, é a delinquéncia responsável é surpreendiês
Pelas trevas qua lhe gravam as amarguras, porque
Lo voletividades dos lavradoresculpados pela plsa-
tação de tantas sspinheiros não dispõem de cora
gem para recolher o fruto envencnado da semen-
Eira à quo se nfeicoam. Desorientados » dementes,
hbievamse contra as fingelações que geraria a
emo nos profundezas da rebelião e da desespero...
Segundo é fácil de observar, em derredor da nossa
Deere reajuste é socorro, tudo, em quase todas
aCeunstâncias, é sombra e conflito uniformes,
doam como vasto campo incendiado por cristuras
Rebrevidentes, a toerarem compultêriâmente o j0g0
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*.o fumo com que aAg, fteto que lesar à gleba dos prépeica
Drúsa exlot.o6, caminhou na direção de larga

janela que 32 abria para oe. nevoeirosexteriores,ilrcr, compadeeiãe, À tie pelagem que os nostoa olhos conseguiam dessortinar e, em seguida,voltou Pára perto de no, asseverando:== Ainda asim, será. bem peolonguem o tra-
balho em que se empenhais, anotando os princípios
de compenonsin em mala arplos getoren, NengoJentido, censdiramos 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 empreender, na sora de relaçõesentro nosss cama é o horsem ecimima não distantPrecisamos reconhocer que lodos eriumos o daati-

Todos om dinp, &,aqu, o exame
o é mais ragaroso, porquanto+ mondo Ingtimto mais 16 Dos figura ria emtação

do elegude em que a culpa se movimenta tomJem-
titão. Entre cs Eleitos encarnados, poréos, maisdâeilmenteco nos revela o mocaniano do Lei, atra»vêrda qual vive à altia nas euse Próprias edit.
cações. No vaso da carne & planta do cojstênciade desenvolve, flareato e frutifica. 4 morto fist
lógica reslica 4 grande ceifa. Bm noç0 mundo,
temos, desse modo, à geleção metiral dos frutos
OR Tatoa que se mostrura aprimorados são condu-
sídos à lavoura da Luz Divine, noe planos celentiaia,
para mais ampla ascenséo no gessda futuro: to.
davi, 4 massa comogadora dos que chegam dete-
Cisrados ou imperfeitos estaciona. nor celalron da
Sombra das regifas inferiores em que nós «camas,à emora de move plantio nas leiras do mimo. XP
que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo
Com aa Imagens que em sê mesma plasmuou, ubk-
Zando us eesursos do sentimento, da ldeia € da
âeão que a vida lhe capresta, irradiando as forças.
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gue acumulos no espaço e no tempo terrestres.Cremos, pols, seja opertima a cboornênio Ritsties.
to, entre qu almas PAS que ne Théoexriquaça à experiênciaAielas axotações, ditas em tom paterao, co-movism-me intersemento.Drnso pronunclava-ma com afabiliâade e tritaxa, não obutante soreisseCoino sempre encantado cam a cus personal:Seo, dlfiiimento Ebmedáveno conjuntolena.aatando-lhe ax manifestações, ixau Hilário pergua:ton, Irrequicto, valendo-se da pança que Mundo— Quenos mugéro, porém, à fim da que alem.
damos aos estudos 8 que se Teporta?O loxtrotor respondeu, de pronto:— Posauftica sempre renovado material de con-
zulta no templo é no parlatáno exteriores de memo
domieião, usiatmente Hrequentados por Irrtâos do
pleno físico, provisôrinmente desligados da halita-São corpórea por influência do sono, bem comoféloa” companheiros desencarmades que agueiamem tomo do Mansho, à caga ds reconforto. Muitosdeles vatão ligados fo nosso santuário pelos fios
da, reencarnação, enquanto multos ontros chegara44 nfs em Busca do Socorro. Dispomor ai de ate
dentes numerosos que lhes coletam as reclamações
é registam om peoblemes paro orientanmos com é.
fuenea 0 nnsso, caforgo de par

e

cooperação.
Enteressant, aúdim, que 05 amigos se incorporem,
durante alguns dins, às nossas equipes de serviço,
Solatorando conceca é relacionando. apontamentos
diversos. j

Tosa poderíamos sostar com aajuta dasi
los? indagou meu colega, referindo-as ao com
Pashétxo cuja presença par. hós significavaalegria
E coragem ;
oinstrutor contemplownos de maneica expres-

ou, surpreendendonos:aso "O Objetivo des informações que
coigem er eário, não nos serio. possível pemiti
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que o Ansistenta mencionado lhos tutelasoe a re
dolta de ensinamentos. Sahemor, contudo, que otstalho em andemento po destina é invbruçies para& esfera dns companheiras reencamados o gemelbante tarefa nos obriga 4 considerar-has a patl-são. Realmente, não lhes convém qualquer perdade oportunidade cu de tempo, E embora sejamatualmente enormes Ro recponiubilidades de SilasBossa case, não vajo como privá-los do caspamhelto que, mem dúvida, é aqui o depositário ne.dinto de nossa melhor tonfiangn.

Logo apés, enquanto mergulhávarmos em silên-
siosas considerações, aerea do seguro servico deinteligência com queo grande benfeltor nos seguiaa meia, Silos foi charaado à nose prasença, rese-hendo recomendações mp sentido de peestar-nos àassislância 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 ho-
rávin 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 pro-
sarar-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 exte-
rior, 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-
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neira com a melodia caricioma a resacar docementnO Iakgo cocpo da nave nd
dogQUE,ÃOseis pendusiaa x mágica vet

e terna que nos inelinava Deverdneimeditação? e AS
Entidades diversas postavam-se em prece jum-to aos nichos desocupados que se endleiravam,quase uniformes, por tais de duas centeneo 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 oraçãoprimeira em meua lábios c, como se as vibraçõesdnquela bora Sôssem abençoada chyvs a lavorme
todos os escaninhon do espirito, elvidei por instan-
tes minhas velhos, experiências da vida para 30
mMênte pensar no Supremo Senhor, mosto Deus é
nossaPaiLigriidda quentes rorejaram-ms a fare.

Guik algo perguntar ao Assistente bondoso

 

 

 

contudo, nequele primeiro contacto com o saztué
tio extarua da Mansão, nado consegui fazer senão
Dra e chorar copiosumente. EB, por isso mesmo,
Embora pudesse controlar a expressão verhalisto.
pera que à palavra me nãn escuposse desordena:
Aâmente da boca, contemplava 6 luminosa érus, em
tro respeitoso e comovido... Recordei a Mensageiro
Divina que a utilizaro em sacrifícioporn traçarsos
O amiçho da vitoriosa reagurreição, é repetia no

o dalme: -
do Bai Nono que estás nos Céus, santificad
seja o Ten nome.

e venha & nós o Teu reino. —
Beja feita a Tua vontade, asaim na Terra como

so mosto de cada dia dá-nos hoje.
Pebdos aa nos dívidas, assim como perdoa-

mos 408 nossos devedores ap
O qo a exes air em tentação é livea-nos
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de mal, porque são Teus o seino, o poder é a gló-FiPora sempre, dum Beja 2
 ebáte quo dis me sooioanhave as seno.ze% movimentts intetioces, porte, ao

tarinar x
prece dertnical, dime-mo afeto:? verdade, André, rarem conseguem pene-dra este alobiente ser só coruigrei He Grição.E relanceande o olhar sobre Eilâmo, que hgual-mente eniugava lbigrimas eepomtáne boo à 1cluilo no carinho das chservoções que exterioZa, continuam

—— Este pequino cumpo de persmento entáaublimaado pele cormpunção e pela dor do tilharesIneontávreio legides de “clmns edificadas no aofi:mento e na Tá por ami hão pasgado, em prancode ermependimento cu de esperança,“de gratidãoDa de anicialia, . Nosso templo intérno, de cujosRervitos vocês JH participaram, fabelcaa qual se
fé o vivo coração de mess êxau, enquanto queeste santuário exterior é a simbolo das mesas manaem preceApentando as eriaturas que orwvam em adocio, aute 06 uitates despovoados, ouoil perguntaro” irmão pretimoro:o Qu india no seio a mtgem da errà estes nicho vazios?O Ascistente esclareseu, sem demora:
"8 cru sacorda a, todas co visitantes qua

o Hapirito de Moneo Senhor JesusCcista aqui se
Cncontra presente, não obstante estejamos nos abs.
nos Infernal, E na nichos váios dio oportunidadeR tua indo de diriam nos Céus, segundo A £é que
sbraçam. Até que e alma ottenha x Esbedorianfimico É indipoemmável caminhe malongo estendador simbolos de alfatotimção e onltuca qu a dE
xigem no senda de elevação infeleiusl, , BIÉ queatmjo o infinito Amor, é necessário, peimilhe aa
Jongas rotas da caridade é da fé refigiosa, nos mi
tio departamentos da coempreensão que The asse-
Riva o deesco à Vida Superior, Os Poderes DIM-
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nos, que nos regem, determinamesue nos 1 lida aiai erdfta
oqÉ rateSiano CSa, àroda ermidadea

de vez que algumas se mantinham de pé ou ego:desecieluassemastina dp ox eb
de joelhos, Flilário cnssiou slguzas indagações adejonios, Eláriocansaairuna indagaraciaeacenoeracado(sod tardaDescumstnãoua,tai
flexa, diante de nicho próximo, e falou:ada dolhomino éiosemi TA cata,orgroEtpoaimmo pipi,Posterneunos riFerrid modoxroisernóéiagom à nosnaiJEmoivnánapos úbrgtodo veraiaage amoforateom
e a preni
eamante é de mina vs à

Cdledacênosmamivilmetode mini aa
sedia ue Consoniriva,atençãoangu cin,
Erinba,o pondera. mol jepitgooaí aoê ira OOgo puedo
asa O, fon quaae,eneroo pai
dn,lindo poe domoseead
Formoua escultura de Teixeira Lopes (5), repre

ea. ricadefesaoPo
E :

“4 E 28 frases imarticuladas da veneranda irmã

do frame,itcndes
se cão Santíssima, Divina Senhora da Pie-

domio,faniiima.BioSemerads
nos trevas!

 

 

 

8)fentônio “Tetra Lopes, note escuto pr
togube? O ncia do falar espttuci)
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Por amor de teu filho sacrificado 1a crus, aju
BpEe o capitto sofredor para que tu posta aj

Beta sei que parsia às posses matsitio, Não vaga cm nbengdeco eee oe
Ein verdade, Senhora, ão eles horicidas in

fortunados que 2 jurtica scene Hã sonheceu —
or Isto mesmo, padecem com tais intensidade o
fita das próprias tonalânianalenin  oip.

fes petição, Sit tocon-nos, deJeve,ca umsos: convidaido-hos ao eusntmento devido
é explica

E umo pobre mãe desencarnodo que r«pelos os tai ca inner Envaca
Eroteção de nossa Mão Sanfineima, aob * represen-
tação 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 pró

prios pensamentos cem que toec a rogative, pam-
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

exteja aendo respondido por ela munno. Potições
semelhantes à esta eleva-se A Planos superioren
a aí são uculvidas pelos emissácios da, Virgssa de
Nusaret, à fim do serem extuninadas é atendidas,
esntorme o urilério do verdadeira sabedoria.

Eupraiando o olhar pelos cirotssantes, pens-
seguiu esclarecendo:

“Encontrarm-se aqui devatos de vários grau-
des Heróis do Crlstlenismo,em diversos euttos de *6.

E olhando em tordo, com & 89a Ampla erpe-
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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 moajedo 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 co-
nhecimento 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
otra de Deus,  expressange, divina e intinita
através. daqueles que se cleeam para o infinito
Amor. Assira pois, o coração que deixe na Terra
uma sementeira de 1é o elmegação pasa o nutrir
do planoespiritual, a latoura das ideias e dos exem-
Ploa que legou ans irmãos de luta evolutiva, levou
Po es que 86 expande naqueles quo lis continuar
5 ministério sogrado, erencenda, nselm, em Irabã-
Mo é influência, para o bem, no setor de ação flo-
minativa é sontificunto que o Eenhor lhe cont

Meu companheiro, que assinslaya o esclare
mento com tanto atenção quanto eu mesmo, obtam-

 

 

 

 

na hipótese de « alma julgado sento ex
(oo 3a Ea site remento gente no Plano
be verdade? os preces que lho sejam dirigidas atim-
dem 65 objetivos visadoe, ainda mesmo quando O
 deOnosDeTcCn ft,E eto jatoadegue siena ds, Garda ja,ás,one  
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Suposto santo pormameça em dare experiências nasregitea das sombras? os
— Sim, Bilírio anlaram o Ansgtento —; asorações podem não encontrar, de Imediato, u Eipf-

Elio à quê e dailino, mas aleançammAbe 5 grapodo ecmpanheiros 4 que deveria astslarue é que,amoresamente, o mubrtituem na Stro assisieaoi!
do boom, om nocio do Senhor,visto que na resi-dade, todo amor na Criação” Extria: é ag, feno.Imaginemos, para exeroplicar, que  relerida monnão eeivpsto, taaporhriamênio em condições de
Prestar aneliao.. So J000 ocantesenoe, às grandesAmas, nerietadãs na. dintplioa da Inafncio. em
que tânio se distinguiu, de encarregariam do faseror eta o trabalho nesêegêrio é de, atá que por
dera iar ae cx emo o úpovintado que necompelTodavia — ponderou mau colega —-, seráde orer sms p eatívitadus congregações roligicananda purmadece vivo uh Esferas Mais Alia?O assistam nora ajuntousão oo sculido estreito do aostariamo ter-restre. Quanto tmalg se eleva sos cimos da videDoar te degpe & Hlma das conventões Numaras.aprendendo que a Providência É luz é amor paraRocaas criaboras. Enlretanto, até que à alma aridendfique com ve fatores sublimos da conciência
ciamica, os citotos da estudo e £6, aperteiçoa-
menta & seidarivdude, pelo hem que reslzam, estã»
Jem cudo estiverem. merecem o maior acatamento
da inteligências Hvpariorea que atendem 4 exeen-
cão do Elanca Divinea.

Lego após,como se quisesse fixar em nosso
asgirita qa méritca do Jão, dirigia q olhar paraeba senhora qua ea menticm prece, não dls-
túnte de vês,depria do Hgera observação, con
ditaatá ela, Pesomendando-nos atenção.

Procurámos  aseimilarahe a falsa memial e,
estabelecido 8 Entoni, aurpeeendemos no nicho x
Sagem viva a simpútioa do nosso abnegado De
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Eeserra de Menezes (7),Eni , dO IsGetnotempo que ou.os à súplica de nos companheira:dedciadasando DOutar Berecre, Dor Gimoz de Yemus, não
abandones meu pobre Bltardo nas tecvsa ds, deçeo-
peração!... Meu esposo infeliz atravesão rudes pro-

as... O” genero amigo, acorremos! Não per.
taitas que ele desça no abismo do suleídio.. Dá-lhecorageir « paciência, sustemta-lhe o bom Rtámo!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 sem-
blante do grande médico, segundo as recordações
de irná que cravo, confiante, anotando o ptiiior
da fotografia mente! que ela extoriorizara.

Víamos, all 9 retaato do Dr, Beserra, qual o
conhecemos, geremo, simplos, bondoso, paterual..

Precedendo-nos as interrogações costumelras,
à Aseistento infurmo
om mais de cinquenta anos consecutivos

de serviço à Causa Espírita, depois de desencar-
& Rónl£o Bezerra de Meneres fêr jus À forma-

Tão de extenda equipe de colaboradores que lhe
ueia à bandetra de caridade. Centenas do Ps
Eistos estudioson e benevolontes obedecem-Jhe às
oie na javoura do bem, na qual opera ele
éra mome da Cristo us
— Dessa modo — alegom jo —, é fácil

compresudêo agindo em tantos lugares nó mesmo
tempo...

   
 

 

 

 

  

 

 

TT) Dr. Adoln Esacera do Menezes, apóstolo do
mopinitismo Cristão no Brasil, Jesencacnado na Rio de
em 11 de Abril do 1800. — (Nata da Autor
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
uma só cabeça pensante para nílhões de braços,
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

tm

tudos eles, pese
analmente uu por intermémio cas entidades que o
representam com extrema. fidetidade.
— Para in — aduciu meu colega — terá o

sem campo próprio de atividade, assim como um
chete de serviçohumano possul a sede aduinto-
frntiva da qual Gisrribuicom os corcandados  pen-
Somento diretor da organização. .

— Uomo não? — falon-nos O Assistente, aor-
rindo — o Senhor, que tera metor de instalar com-
dignamente qualquer dirigente de tratalho humano.
ainda mesmo nas mais [afltcas experiênciasda vid
Eopisi na Planeta, não relegurio à mtempério 03
Eoiasionávios da. Its no Plano Eepirstunt.

“As dizendo,

Silas

instintivamente commelia-
«nos q esminhar na direção da porta de acess ao
Táio exterior do templo.

Aleonçendo s saído, motâmes que a claridade
ambiante rpagava-se quase que de chofre, 4 poutos.
metros da pórtico, dando-nca a ideia de notrer tre-
tendo impacto das tombras circundante

“Noenortae átrio, adepsava-se turba imensa,
Grupos diversos conversavam em alta voz...

Havia guechorasse, quem deprecasvo, quem Es-

Nossa visão, aludo não adaptada, mal cegistavo
os comernos da grande multidão que ali oe aglo-
merava; entrando, podíamos ouvir com precisão
Tntendimentos e gritos, rogulívas ardentes + des-
conneladosea apelos...
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Assinalendo-nos 4 estranheza,Ono O Astistenteob.
— Aué Termos o parlatório da Madtomparéeem grandes Feitas de alumindopotiedoras,mas habitnalmente em profundo doses”Boo irlhes as vantagens da oração paçi

 

Bo entanto, truros a dentro de no êdor paclente a compreensiva, crim orenovar orenjugie pot” caminho dosEDisato

dos

quadros deprimentes sub nossa vis.ta, tia dieprinhomos de expressão para quaiincoro estupor de que nos sentinmios dominados. Foipor isgo que noé calâmor, de mancira insclntivaPerante a quietoção do Anmistente que, 8 20800 Ver.
Tecorria, allenciuso, so favor da oração

 

=

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, expli-
cande
— Muitos companheiros de serviço valaman

desta horário parm o eulto espontânea do amor fra-
turno, Onvem aqui nesto loenlório os desesperados
e, 08 tristes é, tania quanto lhes é possível, admi-
Kimtram-les meditação e consolo, não súmente ca
exorlanão à compreensão s à serenidade, tras tam-
bém ce; Bonrepanhando 405 cireuios tenbbronos ou
à esfara dos encarnados, ara a obra de assisténeia.
qoz laços afetivos que lhes perturbam o coração.

Sae iostanto, entrâmos mais direlumente em
contacto com os grupos remorsos. Ágora, adap-
toda nossa visãn à sombra reinante. conseguiamos
diferençar us [iguros lamentáveis e exóticos que
nos cercavam, agomladas. .. Eca mulheres de duro
cemblanta que » mivêrio denfigurava « homens de
fisiomomias tortorados pelo ódio » pela angústia.

Dificilmente, de mosca parte, poderíamos ava-
Hncahes 2 ldnde, segundo o csesião terrestre. O áne
fortânio delea cuuvartera-os em fanixsmus do amor-
gura, quase a iemaná-tos integralmente no mesmo
fio de configuração extorior. Mnftos mostravam
miau semelhantes a resseguidas garras, € em quase
Todos o olhar enralvccido on medroso revelava a
dolorosa fulguração da mente que descem no poço
da loucura. Ê
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Preces comnye; tese
tais maul esmentos rudey, ante 03 Portas aparte pdà annao :E poiPorédoGrao

Silas, contudo, desi
cão que "alema deeiaco epag
diante que, da forte pemunbra, mais 68 nos afiga:
Tava trbimel aberto Pata a a,  eoclareceas o”— Etetivamoonto, Feportam-se vocês o mm
decejáves. Eêrctanto, apenas Iogressam no recinto
segrado quantos lhe prdem ruboriar a claridade
eom o respeito devido. Quase todos 08 irmãos que
Be congregam nesta praça trazem mutilações que a
perversidade lhes impôs ou são portadores da sen-
timentoa tigrinos que petições comoventeu mai ez.cobrem. E; com semelhantes disposições, não eeaistem o impacto da claridade dominante, daula
cm Jotôniosespecíficos a pe earaeterizarem por de
terminado teor electromagnético, indispensável à
garmatia de nossa casa Mitos da nowãos irinãos,
aqui desarvorados, olamam, com 4. boca, que am-

adam polia vantagens da prece, né intimidade do
santuário; no entanto, por dentro, lá estimuriem

Esipudiar sobre O nome sublime do nosso Pai Celes-
te, no entto à ironia e à blasfômio. Para que não

tumiultuem a atmosfera divina que nos cabe ofe-

a ração pura e recnnfortênte, recomendam
a orentadores que x Juz permanota graduada
Doe alotiebios & prejuizos, fleilmente eoltáveia.

“ilário, espantado, consideroa:
e oisfto: Sato que sbmento a aineera com

punção fa clima entrar

cm

sintoalacom aa forças
aomagnóticas imperantes no recinto... |

oeatamente assim É — confirmou 0 inter-
Jocuior. == Nossa instiluição permanece de braços
a à provação e da sofrimento, mos não à
erid é do desespero. De outra sorte, seria con

  i
c
A
c
c
m
m

ARHO E REAÇÃO E

endo extgulanento é to deseo, na região
atormentada que se locáliza. kg“tao ponto de asovrtaçÃ, fomos Intarom-
gidos por dezenas de braços ressequidos a implo-
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 iree-
prinivel angústia, gritou sera preâmbulo:
— Seeorro... Soearrat. .. Minha filha, mi-

nha 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,
do-lhe a voz.

— “ala! — disse o orientador de nossa ercur-
aão, em tosa dnperativo, cormo se o alarme daquele
instanta The chscurecesse u vesonldade mental, im-
preseindfível ao entendimanto da nova gituação.

A Infeliz, ajoelhada agoro, ergueu ra olhos la-
erimosos o suplicon”
— Assistente, perdoeme tanta expressão de

Intortânio, mas mou imãe... Misha derventurado
Alka pretende motores esta noite, comprometem.
dose, ainda mais, com ag trevas da ra pona-
clôneia!.

Silas avonsolhoulhe à volta an lar terreno.
como lhe fase possível, a, dando-pos as mãos, pro-
moveu a viagem rápida para o objetivo a que de-
víamos atender.

Em cominho, informou:
Do rete-se de companheira da Mensão, teem.

carmada há quase trinta anos, soh os auepínioa de

 hn 
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TOssa cas. Prontar-Jhe-emos onecempário cui
do mesmo temo que você podinaa bário auxilio,
Problemade débito agravado. pitasà, Notando que o nosso amigo entrara emsil
cio, meu colicas esterasos “DIES entrara em cilga-

— E impressionante observar o númem desenloedo em frabelho de aruão 6 qusistánia nes
Preocupado cual va achava, nosso genescompanheiro tentou ensaiar wm sópriso queTac não

chegou ass lóbioo,ejuntou: rio, ra
— Grande verdade... Raras esposas «mer deccandam as regidoo folia Gem os dom

afetoa que, aoslentam ão ato... O immo amor
feminino éume dasforças srais eia n6.
Colação divina. e repete

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
sera bora.

“Acompanhando Stlas, cuja presença deslocou dt-
versas entidades da sombra que ali se afuntavam
Tom à manifesto intenção de perturbar, ingressé-
mos num quarto humilde

Percebemos, sem palavras, que problema era
efetivamente desolador. )

Tunto de jovem senhora agoniada e excusta,
uma menina de dois a três anos choramingave, ln
Tuietaroo Via-se-le nos olhos eagazzados e income-
os o estigma des que forma marcados por frre-
mediável sofrimenta ao nascer.

Contudo, através da preocupação indisfarçável

de Sins, era fácil reconhecer que a pobre senhora
era q casu mais urgente para os nossos cuidados.

A infeliz, de joelhos, beljava ehfregamente à

pequenina, mestrando a indafinível angústia dos que
m pasa sempre.

Lia Pruês, em mevimento rápido, tomou de
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“etopo em qm se exontrava beberagem cmjo teorAúxico ão nes deioror quelque divida.” Antas,é, de coléio à Boca em Ebro, cla qua o Aus:onto jho dineç em voz ven
— Como podes penser na soualiu da morte,tem * Im ca Senão
À dewventurada não he antvia a perigunta coro

oa timpanos fe cerne, tuss a frevo de Mas favordinlhe à eabuça qual rajada violento.
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 lugar prieitivo e, sob & vigorosa iafiuência dadiretor de nossa. ensteão, iovniatcen
mente e cstirotae 00 Jeito, em preco.
— “Deus sue, Pai de Infinita Bonado — tm-

Ploneee voz alta — compadecote de mim c per.Sereno à fracaiso! No importo maio. Seo mir
Presença, men maridoviver mais Ininquilo no Jê-
rosário” minha desventurade Aibinhaencontrará
orações eatidososcas The dispensem amor... Não
tenho mais recursos... Estoa doente... Nomes
omtas eamagamemo. Como vencer & coferimidado
que me devora, obrigada à otturar sam regouso,
alo marido » a Hlninha que we reclamar Reie-
dência e toma?..»

“ias “administrava-dhoposes magnéticos de
prostração >, infuúndos 4 geito movimento do
Braço, fêz quo Ns mesma, num irpalgn trreletido,
Pateces com força no copo fatídico, que rolom no
pito da quarto, derramando o Nquido letal

im Vigrinias conioras, a pobre sristana incl.
tia, descinda:
Do Senhor, compadeca-to de zum!
Reconhecendo po Bróprio gesto impersado a
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manifestação de uma &orça estranha à entravar.2Ponelilidado da morte deiberada naqulefasaoeo Srár em milénio, com cridonto DivasJemor e remorso, atitude mental esso que lheacentuava à passividade e da qual se valeu 0 Assis.tentepacacondnelio ao sono Dryvocado.
iu forte jacto de energia tluidicanobre o córtex encefálico dela, € a moca, sem comSeguir explicar a si mega 6 raxão do forporThe insudia » campo nervoso, deixouse adormaverPeradamente, qual 8e houvera sorvido vioicato nar.cótico.

O Assistente intertompeu a of ds
ta e Talou-nos, bondogo. Feraiho nofotri

— Temos aquí asfixianto problema de conta
agravado.E desigunado & jovem mãe, agora extenuada.
continuou:

— Marina velo de nossa Mansão para auxiliar
a Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. No
Béculo passado, interpôs-se entre os dols, quanto
recém-canados, impelindo-os a «eploráveis Ievian-
dades quo lhes valeram angustiosa demência no
Piano Espiritual. Depois de longos padecimentos e
dssajustes, permitiu o Benhor que muitos amigos
intercedesmem, junto aos Poderes Superiores, para
que se Jhes recompusesse o destino, é 05 irfs renas
veram no mesmo quadra sociel, para o trabalho
regenerativo. Marina, à primogêntta do lar de nom
sa irmã Luião, recebeu a incumbência de tutelar
à irmázinha menor, ans assim se desenvolve ao
Calor de seu fraternal carinho, contudo, quando mo-
Gas feitas, bá alguna anos, eis que, segundo o pro-
grama de servico traçado antes da reencarnação,
jovem Zilda reencontra Jorge e rentam, instin
tivamente, os elos afetivos do pretérito. Amasse
cam fervor é conflam-ss ao noivado. Marino, po-
rêm, longede rorresponder às promessas esposados
no Munda Maior, pelas quais lhe cabia amar o mes-
mo hometa, mo silêncio da reníncia construtivo,
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amgátundo a irmideha, cutrora vepeilndo, xas lu-fas puritcadora que à ataaliiadoThe ctataco,gatsos à maquinas! projetos Incontespévla, tomadade intensa palgão, Completamento cepa'e" puradem avista da gu consciência, comou a exvolterO ivo da irci Targa ti de tndoçõos 6 testodo pe o ava emuso objetiva 0 apoie do entidades
ceprichogas € entecmicas, por Intermédio de Gotofiso deceios, pesgom & higmoizas O moço, espon-idieamenta, cêre 6 auzíio dog vazairoa destino.nodos, cija compnalia aliar nem perceber “EJorge, incococietemente. foriado, transferedo “mor per Zido & simpatia poe otimo, ohser.vindo que a zova afetividade lhe crescia tamusto.doramenta no Íntimo,sem qo Cio Inetuo padesoscontrolando 6 expansão... Decorcidos breves me25%, cicarantuge Panos 4 encontros ostitos, noscu te comgrcaneteram um Got OR4rO na incimiiado.., Elia Wotoa à Modificação do capas,contudo, procurava desnipar-ihe a indiferença Àconta de cansaço no trabalho o dificuldades na vidaEacnior, Aodevio, em Faltando apenas dona termasme para a venltação do consóreio, murpreendessE Teliana om a imvaparada e aiii consFavo, Togo capôeihe a chaga que ie exerucaCida tecto, Não Pis moça aiedração &Easiaho, mis. dermoita recunhese que súmenteMarta deve ser-lhe a companheira no lar. noi.va pretenda sufoca; pavarcan desagontamento queE abjuga 6, aparentemente, não ae revolta. MinaSorovertida o demvaperada, tonsepuena racanel.to do entendimento B doe de fommicide com me
Be termo"à osistêacia soa. Alueinada de dorEita desencamaia foi recoliida por mess rmLas, que Já de achava antes dela em nesco rumo
Do Gota ne Mansão pelosméritos mutermaia
À geniiora desditmma raso o amparo de nossos
Mobis Na posição de mão, apledasa-se de ame
SS vi[de voz que a fia traidora, nos sen
as do mis inolis que a fika escarmecita,
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do o assunto, carinhosame Aqe conecemos opens PÃO Ministro Síni,Marinafôuse considerada devedoraem contagicla me -Fidencion à fim dequeDido Apos 2 docsão, bro.Jar para receber sé 0a cuidados merendaVpdadoe À rerranciação, abençoada pela irThe era credora gencrasa, mos condedare-se co Veafifício pela mesma irmázinha. gor inpostapaoaresto da Lei 30 664 Convívio, ma nituarho do toilha terrivelmente nofredora e imenaamento amado.Foi aasim que Jorge 6 Marina, ircsmaranos,zecolhendo da Terra a comunhão afativa pela qualuspiravem: entretanto, dois aos apis & enfase,receberam filda em vendado berço, coma filkinhestremecido. Ms... doado os primeiros meses dozebento udorado, identificaram-le a dolorosa pro:va, Zilda, hoje chamada Nilda, masoen anrdommia
o mentoimente retardada, em consequência do trau-
ma perlspirítico experimêntado na morto por cave.
nexamento voluntário . Inconselente é atormentada
nos retolhoa do ser peias tecordaçães astixiantes
do passado recento, chora quase que dia e noite.
Quanto mais sofre, porém, mais smpia ternura
colhe. dos pais que & armam com estremados des.
velos de compalrão e carinho. .. 4 vida cormiaThes
regularmente, não obstante atribulada pelas provas
Eafarais do roteiro, quando, há metes, Jorge foi
apartado para O lebranário, code ge encontra em
tbitamento. Dendo então, entre o esposo doente
6a Hlhinhe intelio, Marina, em seu détito agrava-
do, paduce. o abatimento 6m que a encontramos,
murtolndigalmento pela tentr

“Slleneiou o Asuintante.
Acrávamonos, su e Flilário, assombrados e

comaridos.
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O troloma ara delorogo do tento de vista hu-mano, osutudo encerrava pres a amano, Contudo entecrava pretos ensinamento d
Sinaeearlctos a moga prostrada o acentuou:— Asriam-noscd 6 Senhor para

que

se cem:Deraé Peanio, E qe geease instant, a trroR o re.cinto, oi pradoEdino EPIPROU nO neIateiron-se de todas as ocorrêneias a agradeseu,emrugendo as lágrimas
Silas, do entanto, interegondo

em
conduzir asecorra até ao fim, administrou Govos, recursosmagnéticos à isiesinha debitado, c então presen-ciémos um quadro incequortua.Marino. cxguen-os em espirito sobre o corpotemático e potsou cam Ria O olhar Togo » Merpress...Nosso dixetor, porém, como 4 despertar.lhe as

pereenções do Esicito, nfagowthe au pupilas, com
ta mãos anrouiadas de fluidos Iurninencançes o, de
Tepente, à mancira do cego que retorna à são,à pobre criatura viu a gonitora que he estendiao6' braços amigos & carinhos. Com lágrimas a
Jlhe correrem dor olhos, remupiare-no-Me nO regaeo,
axitendo de olegria:— Mãe! minha rede... pole és tu?

Luisa aoclheua docente no colo ufeluovo,
qual ce O fizesse à uma criança doenêe e, ma] ro”
Brimindo & emoção, falouihe, triste:— Sm, filha querida,Sort e,Gumãe... Femdamos graças à Deus por este minuto de enten-
dímento

E, beijando-s cor agontada termura,continuou:— Porque o deráârimo, quando à luis apamia
começa? Tgnoraa que 4 dor é o noso cnatódia ce
lestiai? que seria de nêr, Marina,2» a antrimento
são nos ajudisse s sentir e raciocinar para 0 bem?
Regonijote no combate que nos Aeelêeia é sala
para a chra do Deus... Rão conveetas 4amor em,
ioferso pars li mesma e nam crelas contigos ati
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via o esposo 6 a filbinha com « iludo de
impensado. Lembrate de que o cena
Tab o VEnED de nostea exr0s eim Cemédio salutar
pera o resgate de nossas culpas... & enfermidadedo osso dorgo e a provação de noeta Nilda cona-
fituem não sómente o eaminho abençoado de ele-
JAÇÃo Pare cleu meamos, mas igualmente para teuEspírito que lhes associa à experiência sa trama
da redenção!... Aprende 4 sofre arm Inumilinde
para que à tua dor não seja siupleamento orgulhoFerido... Onde situaste 0 bslo do mulher e o de.
votameuto io mão? Olvidaste o calto da oração
que o Jar te ensinou? Engamasiaas, assim tanto,ara abengas & covardia como glória serei? Aincia
E empot o Levantadto, desporto, luta é vivet
Vive pará recuperar a dignidade femininaque ii
naste com a nédos da tralcão... Eerorda à irmã-
cab que partiu, aeobranhudo. no peso do facão
de ainção que Me impusosto, * paga es desvelo
& sartiicio, do Dé da filkinha doente, à conta que
deves à Eiorna. Justiça!... Horilhade é resgata
d eipria coraciência, comi à prego da expinção do-
Tolomas fasta. Trabalha e perve, esperando
e Sean, porque o Divino Médico te restituirá a
Poádo do" eEposo, par que, Juntos, postimos com-
Gui à pequena enferma ao porto do nocasaária
restauração. Não pensea cotar sôrinha, usa longas
Danas noites em que to divides antes a vigília
é a desolação!

..

Comungamos ou menos sonhos,
asmesas lutas? .. Que paraiso ba
dr og corações maternos que chocam, além
do tilauio, senão e presença dos lhos abencondos,
osds mitos veses lhes ocasionem aflitivos
bra ásia? Gompdeve-e de mim, tua mãe,
dao manto sentenciada am sofrimento pelo amor
Em que de amet...

Casnso Luisa. Pois que sinâuitos ineensantes
the abafaram & voz
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Merino,agora ajoeihada e lacrimoso, arcula-
va-lhe a8 tiãos, clamando em séplica:

— Mio querida, perdna-me! perdeu-me!. ..
Lois erguerra com aulorço é, dando-mes idela

dos calvôrios maternsia que costumam posader as
random mulheres, depois da morto, condusiu-a em
Vatosvoclanios ais à erga enferma e. acari
mihando à fronte da pequenina, empepada de auor,
imploro, Iumailde:
ha querida, são procuees a porta falsa

da deserção... Vive para tua Binho, como pers
mite o Senhor possa eu continuas vivendo por 8!

À moje, renstado, rojouse sobre 2 momina
triste, mas, como se à. amatividade dnquela hora
lhe mtocagãe a mente desperta, foi repentinamente
atralda pelo corpo de carne, como 0 frânulo de
Jorn polo it, & vimo-Ja, goordar, um pranto co-
pião, Pendando, itonscienta:
nha Slhat... minha Gita! -
a, Atistento, restam, dmpetiso do Tulsa

Louvado seja Deus! Nossa Mariza resmusge,
transformada.

“ABestâmono nem palavras
Tá fora, no cém, nuvens distantes coranyem-ta

die luz 908 clarões purpéceos de aurora e, ds alma
cmbringada de reconhecimento & esperança, mnelitei
qa infinito Bondade de Jus, que fez raiar, depois.
de cada moita, a bênção de novo dia

  

 



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 tie-
xôicamente 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 anterio-

izâmos 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-
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Tico exhta o semblinte alvar. Reconhocia-ae-he,EEron,»fftoia Sempieta, sob a vigilância decefêmtaadestino, que 6 fisra entro 1 aflição
“Abarcando-os com elhar, teoral o clhns, nosso condutor
— Temos aci nossa irPolano e Selino, ofilho desventurado que o Polar Colono lhe esutbio,Espiribialmente, ambos tutelados da Mansão,em pedregoso caminha de venjuste.
Eafretanto, o generoso smilgo parecia mois ia-jecasado ne altinia práicquema bra nf.

e, EB, tato, para à amvntaraa ruee atento o tórna, expilcando inquieto:ES a
E, convidadosao concurio Imediato, asscett-mo-moá É minuciosa pesquisa, observando. oa 6Coração da anftrma apresentava alarmante art:

ma, figurando-enos agitado Erisonciro à cmara-mhaias vas artérias ertroêndas em caprichoras
eabeiticações.Hrainitando aquele atormentado quadro ciren-
hatório, q Aselstadia infarmou:
— Os vasos enfraquecidas do mioeáedio amea-

cam muptora próximo, porquanto à doénte dé encêantra no tensão de tnginia extreme. A parada
aúblto do érgio central podm neo i
dante pára Giro.

“Assim dizendo, relancega o alhar aobre o ho-
meneriança, estrado doipassos,e aeresoentont“— Enieotanto, Poliana precise mis tempo no
coro, de vez me o flo não lho dispensa ce cuí
Gare, “Aclzamo não apena jongidos à mesma
Prosa, más imanigndos ao meamo clima fluídico,
Peciprcamente alimentados pelna forças que ex
Tennisno cempo da alinidedo pura. Dessa
Kancicoà desencarmção da genitera repercuílra
Tortaimente sobeu o Elo, cuja existência, no és-
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tágia de segregação em que se encontra, gravita.drvariâvel, em derredor da carhia materna”Aflitiva expeetação caju sobre nós.Silas,de pé, como que buscava, na choça des-
guarnecida de tudo, algo que pudeise funcionar àguisa do socorro, todavia, sâmente velho cêntaroali guaniava pequena porção dógua,O Astintento comenicousnos que à enferma 7e-
climava 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 glo-
te, 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 sim-
ples então convertida em líquido medicimenton

Despendendo enorme esforço, Poliana abendo-
nom a leito é buscou o pois humilde. j

“Após beber ligeiros goles, amerenou as pró-
priná ánslao, quai Be houvera eorvido veliosa poção
calmante.

Às preocupações ohoscantes da hora eni curso
cederam lugar à bonakes de espírito. >

Pol aosim que o diretor de nos excursão,
acericiaado-he 2 fronte, pendide nos molembos =
se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças
revigorantes.

Decorridos alguna minutos, Polisan mostrava-
-se plenamente fora do vaso físico, mas sem 6 ne-
aessária Jucídes espiritual para identificar-noa à
prepcnça. Contudo, subordinada so comando mng-
Bético ds Silas, ergucu-se nutomáiicamente. Ento-
Gada por ele é seguidos ambos por ns, demandímos
Bosque vizinho. SA

Longe de perosbor-se sob 9 sesistência cori-
nhosa de que ers objeto, a enferms ausente do
corpo de cârme, como mum sonho consolador, foi
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convenientemente acomodada por bo tode relvamai. sentindo-se cola Jovoro, “Petressa npecação, o Ansletenta convocouà preso s, levantando o olhar Dara o Hrmamentodenteda estrias, rógon todporgimta= <P! do Trinta Bondade 1 que diavimento “do neseiades do vero pucentamnts
esquecião na ventre do anto, que vestes a flor anô-nim, perfumandohe a tafortira,múltas veséssobre À lima. da eheroo, deoce compsanivo Dita
fpeii nós, que nos tresmalhamos a distância dae nor“Em particalar, Paé Justo, compadoce-Te denossa Politas, vencida

«Ele pão é mais, Senhor, a rauylher sequiosade aventura “do duto, dapotia à asçar Iodo ateta nO Caminho dos demelhentes, mão tio pobreme falguda, reclamado novas forge gar favorDock? úlo é mais & moça valdora que crpuda:98 nos tormentos do preso,tis tie mendigo,Anvlado pera o trabalho, que golica de pocio Em
porta, esmolando o. pão com que deve tentarDio aguciaãode si dor e uti a própria vida

O" Pal, não a doices perder agora a bénçioda cómo, má Henda medentora ei Que do "reta!Tetaseaatiba va Tecidos para que nidesconpa” a experáncia use em que ao iocx.
“Tu que ca deste, pelo Ceito, a divina reve.ação do Sbfmonto, com sendo 0 tulio do moesa

recondução para os Teus braços, ajuda-a A refazer
RO ementa Paiauiladas, 9/6 e que não pereçaDavts E encona tr ls Sa ha mamada OCorátio pasa a cubidarb Gióra turma!“is de Bias, tocada Ge protumda f£umeba.
tava-hos Ro pragto Inoireáeal.

Asulitens cintilações mimbavamho à cabeca »
como resposta do Alto, ai, nã teltagem Sloração
CoraRR Mao, vimao longe, cinao Damas, ou
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pontos diferentes do Es me

de

aproximavaRorbosdiferentesdo Espaço, que &s apronimavam
Reuttando conosco, Iranafiguraram-se em cot-

que nos gaudarem regocijantes
Em rápidos minutos, energias inponderáveis

da Nature, asnciadas 408 flukios de Dlanios mme-
dicineís, forâm trazidas à nossa enferma, que 06
inalava a longos aorvos, e, em tempo breve, viroPoliana aurpreendentemente refeito, pronta à xe-
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
+ podraria, confrontada, com vm elmplas mitaitode reverência da alma, Em comunhão com a Pater-
hisiude du Dem, mu majentade do Cén?

Tncapas do rmelocinar por el, quento & meta
merfose experimentada, à face das inibições que
sofria nn provação temporária, a doente não com-
seguia “ver-nos, mas morria, venturosa, géntindo-se
melo robusta s mais ágil.

Novamente amparada, regrsenou ao tugizio in-
fecto é suriliâmola n retomar o cápsula fisica.

Enquanto dencerrava 05 olhos, reconfortada,
ailas esclareceu: -

“hs melhoras adquiridas pela organização pe-
rlopirítico, serão apressadamento aauimiladas peiaa
cglhias do equipamento Einiolbgico.

E seembuout
— Sabem os médicos terrenos que 6 sono é

“um doa ministros mais eficientes da cura. E' que.
ausente do corpo, muitas voce consegne a alma
Drover-so de fecurços prodiglosos para a recupera-
São do veículo carnal em que estagino uundo

Apéu a clueldação, afagum 06 cabcios grisalhos
da pobre doente e frometeu-lho em voe alto:

Descanse. Quando o dia ressurgir, nossos
companheiros trarão até gqui a socorro da cerida-
de fraleraal, valendo-se de algum somoriteno das
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Permitirá o Senhor 8 com-JS ermitirá oSenhor que você
Em segulda, convidou-nos a vbervar o camorgânico ds Setino. Ei
Por. fora, sim, era le dolornsa márcara deanormglidade' e nberração. Hireado, nada motindoalém do noventa cenfimeltos é apresentando grao

de colors, aquele enrpo disforme, tresandando cdo-ren fétldos, Eiras. compaixão e epugndncia.A fisionorela denolva configuração macasdid
exibindo, porém, no sorriso inconselente & nos olhé
semilúcidos, à expregoão de um palhzago triste.

Rocorneaduncnos o Ásaistenta autcultarhs ocampo tinto, é, em rásão disso, ndos algonA
muincios de reflexão, gssimiliclhe 4 faia mental,
obsereando-lhe ae singulares reminiecêneias. ..Demonstrando viver essencialmente diante da
raalúdare, n memória de Snkino mergnlvva, tada,em eondros estranhos.

Corporiticados sue a nova «isto enpieimal,
os perumentos dele tomam consistência. compe-
Tndo-bos 4 Gnxergá-io qual se sentia em verdade.Vinmoein em trajes de pofaciomo. bem preto, In
Alvençiasdo pessoas categorizadas pura a consimn-
cão de criniea ocultos, 4 coiminacem sempre au
Dugelnção do pnvo. Vitvas é órfica, trabelindo-
Tes humildes e cocravos irlrrimon Sesfilsvaim nas
Teles de gune complicadas recordações. Palscetes
ariatocrátieoa e pesos opiparar constavam por de-
alhes faustosos das lembranças quo lhe pororvamo espírito... E, do seu lado, Sempre a mesma mu
Mer. cujo porte soberho revelava Poliana, aquela
mesma Polissaque jaca Inerme na oebcira do po-
lãs. Asmombrados,Mentiicivamoa ambos oerew-
doa de luxo 6 enro, manchados.porém, de sangue,
so qual se fasium plepamante insensíveis,

Reconhesíamos aem dificuldade que mantinham
consigo escusos Oompromiesos um Gira O autro, no
Serrego da ermeldndo. :

Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava eo-
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ahecimento de Sabino, o aião paralítico. Em ntso-
luta 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:
—Decerto, não lhe ouviremos a palavra arti-

calada, mudo é surdo quei Se encontra, mas po-
dsmes consultar-lhe o pensamento, porquanto rea-
Eirá em pensamento, respondendo-nos às interpela-
cõns, através da conversação ideads. Para isso,
Porém, é imprescindível lho diapensemos o trata-
mento. devido à personalidade que jmga viver...
Mantalizemo-lo como sendo o Barão de 5... tulo
«me exitin na existência última é cora o qual se
desvatrou calamitosamento nas trevas da delinguin-
cia é da vaidade. .

“Dligervando nr manchas rubris nos quadros
vivos des vivas reminiscências em que de enciau
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?

“Notei, perfeitamente, que ele não me recolhia
a interrogação, tum 06 timpanos comun, mas al
bergou-a, em forma de Ideia, Lormulada de sl para
consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pe
los fios mentais, em que comungávamos am com
o outro, sem que me identificoase por seu interio-

' — eSangue é lágrimas, nir

 

    

meus empreendimentos. .. Que trinnfador do mua-
do não terá sangue * lágrimas, no base das piã-
Judes da fortuno op da dominação política em que
todos eles se apóiam ? À vida é um sistema de Tuta,
ma qual a Fumanidade se divide em dois campos
opostos — aquele dos que conquistam é aquele dos
que aão conquistados... Sou um nobre... Não
Euardo a vocação de perder... Que importa a afti-
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ão dos traços, a a mor rde tr para eles atgráfica d
elípueisme do foco mental em que se lhe

exprimiam 08 jensamentos «, depois de aliuta ina-
ambos, Doo quais de consagsarie Mário ascromo
sgame que me tomara à atenção, à Assintento av

ora EEDSO 8 EMI de coulue ante a pero
asitição

do

ciência terzantro vulgar, Satino Será
q áíiota púralítico, curdo e mudo de mancença.
Para nós, no entanto, é um prisioncito Ginda Pe
“gomo,eugaiolado nos texoe leon, de caja tesita-
fa, Por agora não tem qualquer noção, tl o egois.
Taomus dinda

lhe

turva & alma, em processo de
conroláxel hiperirolio. .. À sede &a posse ignó-
Bi 8 o orgulho virulenio perierieram-lhe a vida
intimo, fixindo-o em pavoroão labirinto de mala-
for chugado, que restam para ce em completa
alienação mental ne tianço, de vez que o Ielógio
Avança nu contagem dos dias, cacquanto se mantém
Parado nas reminiscóncias em que se supõe domi-
Radar va Tetra, vivendo o pestúeio eriên por 6i
próprio

Diante dos penblemas que o estado cuseitava,
indagou Tilário, auepreso:
ras o onde o vantagem de semelhantes

padegimentos?“las esboçou leve onpreanão de tistera e com-
sádezou:

meros sub nossa atenção lamentável débito
compilado. Norho pobre companheiro, deplorável.
mento tombado, pralicom numerosos delitoa na Terra
Edo Planu Esplolival e, há precisamente mais de
Tl anos, eucumbo, vaidrao é decprevenido, às gar-
Tas de criminalidade... De oxitência à existência,
a ie Senão consumir ca racurgoa du campá
físico, tumvituando as neitagena socinis em que o
ti.“contedeu viver, Calamindes diversos,
o lata. homieidios, rebeliões, extorades, coli
Cimo asências, aucíáico, abortos e obsessões foram
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por ele Provoca. ;
domai Vl & TrentdoutenPR& seeiar... Fnt a

26%

egolsmo

doi,idopenofÉaija e incongequente, coro ES intercensões de&os almegados, à lhe codussarem novas tanino.
vas de regeneração e levantamento. Quase menos
inspirado nos pontos de vista de Folano,quelhêvem sendo a companheira de múllinias jolnadas,
cristalizou-ss como infeliz emprosátio” doarimo”
agigantando-se-lhe de tal modo o deseguilhuro naexistência última, terminada no suicídio indiretaatravés do mergulho deliberado na viação, que
não houve outro remédio para ele senán o iatia-
mento absolulo na carne, au nevoeiro da ramagem
presente, ma qual o identiivamos, sim, como Fara
ênjaulada no. uemaduro de eéiulas aviltantes, sob
a atódia da, mulher que, o ajudou aus quedas su-
Cessivns, erigida agora à posição de. cnfermeirm
Caatesmel do seu longo infortânio. Poliata, 4 come
Peneira fútil e transviada do bem, que fiabiboal.
Kiente esenlheu para ei a eomiição do bonecr do
Prazer delituoso, acordo, alêmetímulo, Dara is rea
Vendes da vida, autee dale.

.

Desperton e sulzca
muitos desitanda x tareta de aueilíá-io a eecupe
Tagão eua que, Por certo, iapenderão muito tenpo
aínds...

No campo periepivitual do anão entimesmado,
ctrenvênsos, stravs da ma cura verde-trevora, Mme
o energia dog seus fuleros vibratórios re.
toda dero “oa. pontos de origem, dando-mos «
foderdo de que Sabino estava enovelado inteirar
a Sé mesmo, à mancira da Jagarta flbada
saio dela, próprio nascido.
o csintãs que não nos foi possível aopitar,

respondeu “las com prestez
ago Amigo, afé que do amaiureça em ss

pieito para a renovação necessária, guarda a mente
pioprio em eirenito fechado, só É, pera cona-
aaemo para el mésmo, incapas da permuta de
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vibrações com

os

gemel dão feilgiscandes, comosaemalhantas, exoegão fila com
como paras lita mudo e expoctanto,Paraíto em fronde seincam Sabiroproblemade dúbito estacionário, porque jas em pro-
cesso de hibernação. espirituel, ermmpulsôriamenta
enquiatado no prónrio fntima,2, benefício da comu-idadede Espirito Gcumeaoauda o encararespresetvra sá os gra.“raio de ordem aateiol 6 motagoam ar
sença conicato,“na Terra ou ne Espaço, poovo-
carta perturbações e tumultos” de consequências
dmpenisio anftito, des tão,una pauta

ata, como cosuio de caquecimanto. a fm de quedoe, de furo, encara 0 rematada comp.alagos em que E enteia, promovendo lhes solução
nu nos eéculoa próximos, & golpes de férrea vcm-

tudo n9 renuneiação de si mesmo
“E O ogag — indagom Elário, inquieto — não

disporia a Fipiribualidade Superior de clementos
Tere encervaçálo, à distâncie do came?

— Sim — ocnfirmou Silos —, isso mão é ia
“possivel. Entretanto, se temos enmorica pungentes
Tora & expiação dos crimes que enfenebrecem a
Tento lúmana, truítos, delas a se exprcscaréra por
Salos de mlkéria a de Jorror, É presito considerar
que os delinquentes al tegregados atraem-sa una
Sos outsoa, contagiando-ue mutuamente das chagas
Tovalo de que são portadores, gecando é mermo
Cas que passem transitóriamente a viver. Poroutro
Tado, contamos ecm muitas instituições, funcionam
doi Gemelhança de extufas, nes quala crinturas.
desenearmados dormem pacificamente lusgos sora.
deecgulhadas nos pesadelos que merceem até certo
Fonlo, depois de efetuada 2 travessle do sepulero..
Ei iatito, vontudo, encontramos uu caso encep-
Cima de eobeláia e delinquência sistemáticas, em
Suas domitas, um dia, senilu hoquesvem-se-fo as
fas O rerarao Seriuio o coração somo& bala
mottifero asalta um Ure soltn... À preco fui
Vorsiihe na sotaciência e, antes que a sua nova
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atitude provocasse seações e vindites aoeses, antro
ds que The seguiam ca passos na rota perverem,
Secolheramno À Mansão, onde foi naturalmente
Aegnetsado, estudo em hipnces de ongs curão,
Sento recelilão mais tarde pelo carinho de Poliana,
Então ogregáda am campo de regeneração pelo car
Cificio. Como vemos, tamenhas são as ligações de
Tosso companheira nos planos infernais que, por
Esercê de Jesus, dos elo ocultado provisôriamente
Deste corpo raonstruodo em que se faz não apenas
Tacomunicável, mas também de algum mundo ivror
conheeivel, erá tavar dele próprio. E indispensável
imoo tetrpo com a Bondade Divina The amparem
vm problemas afitivos, e complezos

, fitando-nos serenamente, ajuntou:
À Compreendoram?Bim, hoviamos entendido.
A experiência, aos nomos olhos, era dura mas

Jógico, terrível mes justa
tomo quem uda mais podia dar no triste

amigo, além do coração, Slitá nfagou-lhe a enbeo
imunda e ofertoi-lho, comovido, 2 bónião de uma
press.

  

xr

Resgate interrompido
Acomponhando o Assistente, passáros à oo

raz na resemonisação de pequena Benidomo
Tada em subúrbio de populosa cajital.

Tadeu, 6 chefs da cara, homem que mal atingira
x maias Fisco, pouco” Aldosteta cinco
de idade, encontrara em Marcela & esposo abne-
Ena, + mãe de seus teto ilhinhos, Koburio, Sónia
& Márcias eutrctanto, sesuzido pelos encustos da
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

Polo gestos rudes é pela deplorável conduta
em casa, não dasconhecia à madificação do pai de
amu filos, é, recebendo cartas Insulivosas da rival
ue lhe disputava o companheiro, sebin chora? em
ailêncio, cofflandoas 40 fogo para que não caía
sem sob o olhur do esposo

Dos, onda noité, vê-la em prece, 20 lado
das seunciio. o coxa

ne

ane
perto, o prtmagéniio, com nove e

idade acnrisiaça-ha a enbeça, adivinando.lhe os
solução. imobilizadas na gorgante, o as des po
quedas, no. inconsciência infantil, repetinm iam
quinalmento as orações ditadas pela nobre senhora,
desrecando-to a Jesus, com fevor do cpapats.
dountado vigia 0tó mute elta. ago

niaveaoiba o espírito, ofiservondo Tien, cstrólno.,
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ateançando o lar, tregandando a Jivores alonóticos
e exibindo os sitala de aventuras inconfeasáveis.

Se erguisa vaz, lembrando alguma necessidade
doa mexânce, retorquia ele, irritado:

vida infame! Bampre você à recriminar-me,
a ahorrecerme, a perseguir-me com censuras e po
titórios?... Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu
eoubesss que 6 casamento seria isto, teria prafe-
sido estourar 04 nuiolos assinar um contrato que
me escravioa à existência intaira!...

E gritando, intomperante, mostrave-nos a tela
das &uas recordações, em que Mara, a jovem sedu-
tora, lhe surgia à mente, comp senda a mer
leal. Cotejavra com a esmaccida figura do es-
posa que as dificuldades acabrunhevam 6, goverme
do pela imagem da outra, entregave-se à chocantes
cxeltações, ansiando fugir do lar.

Marcela, em pranto, suplicava-lhe tulerência
e serenidado, scentwundo que não desdenhavs o
serviço.

Despendia o tempo de qua dispunha na com
peração usal remunerada, em favor de lavanderia
Taodesta, contudo, og afazeres domésticos não The
qecmitiam fazer inaia
— Hipóerita! — berrara o marido que a có-

lero iranstornava

-—

e eu? que pretendo você de
mia? posso, acusa, famrr maio? sou um homém
dependurado em lojos 6 semazéns... Devo & to-
G6!.-. por gua Camãa, simplesmente em razão do

 

 

em + Não sei até quando poderei atu:
tório. Não será mais aconselhável regresso você
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
sempre o pequeno Roberto acordava & acorria em
Bocorro de mãezinha, colncando-a, estremunhado.

Tdeu avançava sobro q miúdo interventor
sopapas, clamando com fnsofreável revolta:

ala duqui? enfa dum   
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E qual se o petiz lho não fôra filho,ir
 

  — 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 prám-
jo convmlaivo

Eolretanto, e na flhtinhas eboramingascem, eis
que o genifor de desfasio em ternura, Ainda mes-
spoando Dienamento embriagado, proferindo,bon
— Minhas flhast. .. minhas pobres filhas!

que aerá da vacês no Luturo? é por vocês que ainda
16 encontro aqu, tolerando a crus desta casa!

E,não rar, ele próprio ix regoomodá-las no
beça,

“Bias o nós entrávamos em ação, a beneficio
de Maresia e dos fllkinhos.

Ea ntonmentado lar, ameaçado de compirta des
truição, demandávamas outros setoras de servioo,
dem que o Assistente encontrasse oporturidado de

inisbesanos eaelaracimantas mais amplos.
Todavia, quam que diâsigmente, à noite, all

apticâvamos alguna minutos em tarefas que nos
Falavem aos refolhos do coração.

Contudo, apesar de nosso esterco, m chofe da
família mostrave-se, ende dia, maia indiferente e
distante

Fnfadado e itritadico, não concedis à esposa
nem mesmo a gentilnra de leve saudação. Fasci-
Badn pelo cutra, passara o odif-la. Pretendia deso-
brlgar-so do compromisso assumido e trilhar nova
senta...

No antanto, comio atender ao proklema do amor
às pequeninos?
O esinesramente

—-

pensava de sá para con-
sigo — xão amava à Roberto, o filho cujo olhar
acusava sem palavras, langando-lhe em Tosto 9
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censurável procedimento, mas adorava Sónia & Már-
diam desvelada ternura... Como angentarso
Gas do desquite provável? Drcerto, & companheir
diaria assegurados, perante a lei, 9s direitos de
Ebe.., Senhora de nobre conduta, Marcela cunta-
Eis com o favor da Justito...»

Roffetia, rett
Ainda Gssim, uão Tenunciava no carinho de

Mara, cuja dominação lhe empolgava n sentimento
emforraiço.

dos onde Ebese, registava-lha p infiuência
entil, à desbibranihe a caráter é 2 dobrordho a
coa do tomem cu, até encontrá-ls, fôra honrado
e feliz

Por vezes, tentava aubtrairse-lhe ao jugo, tasé
depaléo.

Marcela apresentava o semblente da disciplina
que lho competia observar e da obeigação que lhe
Sia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe
acenava É liberdade 6 20 prazer.

ot assim que lhe nasceu 20 cérebro doentia
ama ideia sinfetra: assassinar a esposa, cocondendo
O próprio orme, para que a morte dela. cor nihos
Gofadndo passasse come sendo autêntico suicidio .

Para to alteraris o roteiro doméstico
Pencuraria abolir o regime de incompresusão

sistemática, daria tréguas

À

irritação que o senho-
Teava é fipiria lermura para gonhar confiaça.
TE depois de alguns dias, nuando Marcela dorminse,
aispresenpada, destecharhe-la uma hala 20 cora-
cãn, despistando a própria polícia.

Acompanhamos-lhe à evolução do treloncado
plana, porquanto é sempre feil penetrar o domínio
das formas-peusamentas, vagarosamente construí
das pelas «riaturas que as edificem, apaixonadas
O persistentes, em Lorno dos próprios passos.

Na aparente calmaria que sustentava, Idem
embora sorriaeo, esctariarizavo ao noseo olhar O in-
Confessável projeto, srmando mentalmente o qua-
dro criminoso, detalhe por detalhe
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Para defender Marcelo, porém, enja existência
era omparmãa pela Mansão que represemtávaimos,
d,Atistento stonb cata serviçode vigi-
têncio.

Dois compunhefrds nossas, eslogos

c

abnegados,
alternativamente nl pasearaz a velar, dia e noite,
Je modo a enttavar n puvoroso delito.

“chávamo-nos, certa feita, em atividade aaclr-
tencal do pé do elgums doentes. quando o frmão
Co ereiço "velo ulé nós, comunicando, Inquisto, &
precipitação dus acontecimentos,

Bo simaaturdida pela inflnância de homicidas
desencarnadoa que lhe haviani percebido os persa
tentos aprtan, tntentariTien aniquilar com
Pemheiro.naquelo mesma.

Silas
Demandémos, de imediato, a casa singela em

quo pe retmia & equipe doméstica atormentada
Dispsnto da exterva. autoridade de que so acha-

em iaveRtão, 6 noso arlentador inicialmente baniu
Ce iloiisteas o delinqrentos derencarmados que al
de ecolbiam, empregando 9 omeurio de entidades
Sonigas, em tolina de centalho nos vizinhanças

“Afro da providência, o plano inferno! na ca-
topa de ncaso pobre amigo evidancisva-se integral
mento Enduro.

“A madrugada a alta.
Bom o sorção precipito, relanocando o olhar

amegrodo, velga paredes nuas do gabincie em que
Ceiinava o pénte de mm cevólvec, qual 6o nos
Saivinhases a presença, o chefe da frunília revela-
Case disposto à consuinação do ato execrâvel

Tusvestindo-lha todo o cárebro, aurgia à cena
do anaseínto, eolculadamente previnta, muvizicn-
Sindase em surpreendente suceasão de imogens.

Oh! no as criaturas encarmadas tivensem cone-
siâneia de como se lhes exteriarizam as (deias, cet
temente enberiam guardar-se conte o império do
crimet

O irrefitido pai pensava demandar o aposento
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dos filhos, para trancá-los à chave, de maneira àgyitarihes o testermmho, quando Silas, de impro-“iso, avançon para o lelto des meninas é, utilizandodê Fecuraos mngnéticos do que dispunha, chamor& Pequena Abrcia, em corpo espiritual, q rápidacontemplação dos pensamentos pnternos.À crinnçe, em comunhão com o quadro terrível,“eperimantom tremendo choque é refuenoo, de prom-to, ao veículo físico, rodando, decvuirada, comoquem so fartaneo 40 dominto de anfialsnte pesao*
— Papai!... Poizinho! Não mato! Nãc moteTeu, a emas tempo, já ee cocontrava À porta.Euerdando a ame ne destro e tentando manobrara fechadura com a mão lívre.
Os gritos da menina econcam em toda a casa,provocando alarido.Marcela, mum fimo, pôs de pá, enrareemdendo o marido ao pé da Alho, 9, junto deles, orevólver augurando maus preságios.
A mulher bondosa e inespas de guspeitac dasintenções dele, recolheu cantelogamente

d

ermma e,crendo que o cepodo prelendera suieidar-ne, implo-rou em prato:
— Oh! Dêem, não te mates! Jocus é festemu-

nha de que fexho cumprido retamemta todos os
mens deveres... Não quero o remorto de haver
cooperado para nemelhante desatino, que te lança-
ria 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 mi-nba existência mou nossos HMlhag. Trabalksee, conquistando o pão de nossa onso com o suor de meurosto... entretanto, wuplico, não e matos!

A generosa atitude daquela roriher sensibil-save-nos até as lágrimas,
O próprio Tideu, não obatante o sentimentoenmpedernido, entin-pa incado de piedade, agrade.sendo, no futimo,

a

versão que à esposa, digna é
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simegada, oferecia ans acontecimento, exjo dire-
São Não tonsegulra prever.

E, encontrando a escapatória que, da bá muito,buscava, longe de cuvir ox brados da consciência
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, descar-
regou 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 iut-
lhor desventurada!... que fazer, obrinha ns hum,
com três crianças necesnitadas?...»

Todavia, abtea que n dor pengente se lhe me-
tamorfomessia em degâuimo destruidor, Silas 20
coniha passes Balsaraizantos, «iluendo-s na hipne-
ae provocude, através da quel à Magetada senhora,
emdesdobramento, ee colocou, inquieta, diente de
nás.

Tomansdo-nos À conta, de menmaguiros do Chu.
Malizoção dos hábltco em que eomument

Elerguihamab almas cucarmadis, ajoelhon-e o ro-

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

,

Rem,
mlmate! Não te entontras mocinha. Deus,
Pal, jamais nos abandoso.. Concede, sim, liber.
Gnio 40, tou espoto, emora seihemos que

0

dever
& uma bênção divina ds qual mogárincofre&
deeção... Cuo Tdearea cajoeTerça
dos momistos, de é eogpoempenho6 ÀEiqdeve

Haja porém o que ia

eisO O ara 0 arrependimento,
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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 esmo-
rece, 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 cor-
pete cultivar. Nden ausento- agora dos coníretos.
que abraço, & beneficia de ai méamo, e intecrompo
& resgate as contas que lhe são próprias... Vol-
tará, porém, mois tarde ace débitos que olvida,
tabves mais onerado perante a Lei... Não te lu
mantas, contudo. e segue adiante. Sejam quais fo-
rem us intas qua te descerem no coração, resigna-
“le e não temas. Face dos fiihinhos o spoio firme
ne caminhada. Todo sacrifício edificunte no mundo
expressa enriquecimento do nosats almas na Vida
Eterna.

..

Renuncia, pois, ao homem querido, hon-
rando-lho coração, e agusran a futuro com ce-

 

 

TE porque Maree)s chorusae, recenndo

o

porvir,
à face das contingências moteríass,Silas ofegou-ihe
A cabeça é assewcau, prestimoso.
— Para mãos dignas jamois faltará trabalhe

digno. Contemos com a proteção do Senhor e mar-
Cremos com desussombro. Enxuga o prania e er
gueste em espírito à Fonte dn Sumo Bem!...

essa Íntecla, parentes desencarnados do jo-
“vem senhora assomaram carinhosamente ao réciato,
estendendo-lhe az mãos.

TE nomo orientador confion-lhes Mareela, cho-
xosa, rogando-lhes ajuda para que s viszemos es
tourada.

Eetirâma-nos, em seguida.
Foi então que noems perguntas explodiram,

insopitáveia À
Porque Merosla, meiga é honesto, era odiada

pelo esposo, aselm tanto? Porque a preferência de
Tãeu pelas filhinhes, com tanto desdém pelo pri-
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mogênito? E G separação em perspectiva? Seria
juxtaprocurar q nosso mentor fortalecer aquelemicaínha desventurada pax o desquite, ao 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. Aqui, a medida deve ser fo-Enitada à maneira de medicação violento em casos
destaveradores de desarmonia orgânica. Na. febre
alta om no tumor maliga», por cxctuplo, à intervem.
cão exige métodos drásticos, « fim de que a crise
de sofrimento não eslrmina com a loueura ou com
à morte extemporânea. Nos problemas tmatrimo:
niais, agravados pela defseção de um dos cônjuges
ou mesmo pela deserção de ambos do devea cum
prir, o divórcio é compreeneível como providência
Tonira 4 erime, seja dlo o assamínio ou o auici
dio... Entretanto, navim como o choque operatório
pata o tumor « à quiglna pare certas febros são
Tecurvos de emergência, nem capacidade de liqui-
dar às causas, protimáxa du cudtemtdade, as quaia
prosteguem reclamando tratamento longo e Iobo-
Fica, à divórsio não soluciona wproblema da re
denção, porque ninguém so reúno no casamento
huwiano tu nos empreendimentos de clevação es
pieitual, no iundo, tem o vinculo do passado, e
Essavínculo, quase sempre, significa débito no Em-
Bisito oq eoinpromíssovivo é delangado no tempo.
O" homem mm à mulher, decee modo, podem provo.

yr 0 divórcio e obtê-lo, coma sendo o mensg dos
piores males que lts possam soontener. .. Ainda
Sasim, não 66 Mparam da dívida em aus se acham
Dncucsca, cabendu-lhos. voltar ao psgamento rem-
peetive,tão logo seja cportuno.

 

 

 

 

18) Mater, 19:26. (SfUto do Autor espiritual.»



sa AÇÃO E REAÇÃO

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 que ambos, como marido €mulher, aqui mesmo no Brasil, Go entregasam q
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 tú-
xmulo, lhe haviam entregue, Ndeu não vacilo em
aguardarihe a floração juvenil pára submotô-laIgucimente 209 srta caprichos inconfessáveis. Fm-
trando em franea decadência moral, precigitou-as
na mereirício, com cujas “correntes do sombra as
pobres caiatutas se viram quais andorinhas apri-
áionadas na lme... Abandonada a enposs, que
era então a mesma companheira de agora, & go-
fredora mulher, incapaz de sofreniso no ingula-
mento, após cinco anos de capéetativa e solidão,
aevitona enmpenhia de um homem digno e truba-
iltador, com quem passem meritolmente a viver.
Os dias correram sabre us dias c, quando Tide,
aínda relativamente inoço, mos integralmente vem-
cido pela intempéranca é pelo deboche, regressou
doente à cidade em que no havia comsorciado, bue-
cando O aconchego da esposa, cuja fidelidade em
Yinhosa ele mesmo destrafra, não meia nG ânsis
de ajudá-in oo de amáa e sim no propósito de
escravizé-ia, por enfemucivo de ceu corpo abatido,
Sin qua a reencontra, feliz, Junto de outro... Ma-
vida de lncompreensível eiúme, de vez que renegare
& lar sem iaotivo justo, não suporta ver a alegria
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da companhetra, matando.lhe o eleito do coração. ,
A breve tempo, todo o grupo que Tldeu infeilcitou
fe reúne, inciunivo ela próprio, na Esfera, Eopiri-
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 maio-
F8e culpas. Marcela concorda em awrilíí-da e tê
foma o posto autigo, ajudandona condição de
cepoea fiel. Roberto é o companheiro assassinado
que volta, do quel Ilden é devedor da própria vida.
Sônia e Mário são an duas irmão qua ele arrojus
no vlelo

e

àdelinquência, dele esperando hoje, como
flhas queridos, o necemsário auxilio parn a reibi-
litação.

'O Assistente fêz poquena pausa e acrescento:
> Voeêa não ignoram, tncbm, que à reemcar-

nágão no resgato é também recapitulação perfeita
Be não trabalhamos por nosen intensa é radical
renovação para o bem, através do estudo edifican-
te qua nos educa o cérebro é do amor ao próximo
que “os eperfeicor o sentimento, semos tentados
bojo palas nossas fraquezas, como éramos tentados
aínde: euloa, porquanto mada fizemos pelas aupri-
mt, passando hafituslmente a reincidir nas meo-
mas faltas. Segundo cheorvam, Tideu, displicente
e surdo 6os avisos da vide, é O mesmo homem
do passado, buscando à suposta felicidade, fora do
templo doméstico, desprezando a espora, querendo
estremecidamente às Eilhinhas DAS quais revé as
companheiras da pretérito e mada fhz por perder
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 em-
contra. 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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— fim — encarecem Silas, bondoso —,éeo SurSboaeeeo nofais MadeJia(oaêndri  pendoddcoer,aui,Soradegor ovino, Uisapaçãodelino
ser e na egolatria sistemático, que fantasiamosneus,vç nto, quaCntadoaode rindo, fr o naaosaitindaiioranro, quado poEnemdos peço jtsdo crimina,peeaGn dedos mi, airesingemnta pasoSes. Oporoadeea, jdgo dg,cãodp,
naquela idade fisica, o bomem s s mulher, com aagudo Si, a orem xxmulas cmé
encontram. as pessoas e &4 sltuações de que necesSaci, apoa do AS deqneqaorpum aeprovasdaemido peassadas go orientenirir dasjorge pes àuvanciãoda arsJiía. dans àa emosaipu edemindasamo ortradma,emeee pe2 bens vaeorain
de que por elas e com elas venhamos à adquirir

a experiência necessária à assimilação do verapala pevatáià fetoFT
que

a

maioria dos consórcios humanos, Por enquan-

to, constituem ligações de aprendizado e sacrifício,do atoaMei Go arrasaE,açoo,atorsouadaomtmnaseio pós cos
elinham-se os recursos da redenção. Quem for maisgls ceo regue darognço, uefo
dena seja mantido o bem de todos, acima de tudo,nalmandobs

do

insanoEai
felicidade dos corações que 0 Sonhor nos confia,

mais elevada ascensão à glória da Amor Divino.ira oco

à

pbdamer,Dio:

 

  

E
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xá intersompendo o pagamento de divida em que
E ampenho. ú
Tso mitemo.
— E Marcela? — perguaton Enlório — gar

tir poral à mnleisção do Jart ns
“=

EF

9 que eepersana é tudo faremos para
auziltâis, já que o esposo, mais uma 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 aenho-
ta de 6l é, oem a deserção do ceporo, é chamada
à encarxos duplos, Desejamos sinceramente que cla
Seja forte

é

sa sobreponha às vicinsibiden daexis-
tência, mus se resvalar para delítnosos, deseeuilf-
beioa, que lhe nompremetam a estabifidado doméu.
tes, na qual ax filhos devem crescer para o bem,
mais Complicado 8 mais extenso 6e tará a débito
de Têm, porquanto as falhas

que

dia venha n co-
meter serão atenatas pelo injistiicivel abandono
Sm que a jançon o marido. Quem so faz reapontá-
vel Pur nogêa quedas, eeperimenta em al mesmo
à empliagão dos róprica crimes

Hilário meditou. .. mediton... é disse, em se-
muida:

À Imaginemos, porém, que Maresia & os filhi-
nihos consigam vencer a crio, esmagando com o
tempo ax necessidades de qua são agora vítimas.
Figurumo-los terminando a atuel reemenrmação, com.
plena vitória moral cm confronto com Tideu, re-
Tardado, imponitento, devedor... Se esposa a
Ss filhos, então definitivamente guindados à luz,
diupendezera qualquer contacto com sombra, cm
franen, psconsão às lnhar amperioreo da vida, à
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 cong-
ciência, cotredoros e tristes, quais os termom, ator-
mentado pelas recordações que. iraçou para aj mem-
xo 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 aurpreenden-
do as ideias, falou firme:

— Jeso quer dizer que, se dou, mais terão,
desejar rennirao» Marcelo, Roberto, Sônia e Mfár-
“im, vatão redimidos nas Esferas Superiores, deve-
Tá pommir uma congoiência tão dignificada e subli-
me quanto à deles, de modo a não se envergonhar
de ai mesmo, considerando-se a probabilidade de
triunfo para A esposa o os filhinhos ne provau r-
dass que o porvir lhe reserva.
— Deus meu... — olamou Hllrio, triste —

quanto termpo então para uma empresa desons!
É quanta dificuldade para o reencontro, se 08
tea queridos não oe dinpuserem à esposa...
— Sim — confirmou, Silas —quem ve retarda

or Zosto não podo queixunse

de

quem avança.
RR cia qm segundo a» suas obrass, encinoa 6 Dt
vino Orientador, e ninguém no Universo conseguirá
Tugir à Le

Eu e Bilfxio, profundamente tocados pola H-
vão, calúmio-nos, confundidos, para Grár e pensor

sem

 

  
xy

Anotações oportunas
Og problemas do Jaz de de ofereciam-noscrsanchas a precitans setudos no terreno paro da
Fem razão dias, de velta à Mansão am com-panhia do Ansistento, valfume-nos do tertpo paraBnseaehe à opinião Ciae deraaia,acerea demosoociaquliosque no ervasete.ek o primeiro a qucbrer a lona pausa,iningando: ECras caro Silea, não tema ui, no caso deRoberto & Marmala, um quadro autêntico do ctm-mato complexde Rigo, Que a psicanálise feudia.Ta pretendo enonnirar a TeicOIBGio Infant?"Nosso tuniço soraé obtemperon:DO grande mádico austrítco poderia ter atin.Elfo Tespeltêveia culmindacias do cupírito, se hom-Vesna Honcarrado tona porta 408. estudos da lei doEecncarmação. Inolinmento, pocia, atento à prag-mática clentínoa, não teve baxtamio coragem paraallegruisar à observação dp campo fiDiôgico, Hsgidaménte considerado, Imolilimado-ee, por faso,us somam obecuras dk fnconelência, em que o semienclansura. as experiências que resiiza, satozando ch próprios impoloos. Maneula e Roberta Eãopoderiam trair, na condição de ame e Alo, às sim.dalias carreadas do pretérito ao presente, tamoananio Tex,Sônia e Máreia não conacguiciam ha.

éte à preditesão que 08 ligava deade o Prucndo. OProblema

é

de afiniduão cm sua estrubua enemGil. Afinidade com dívidas, exigindo resets,

 

 

 

 



E AÇÃO E FRAÇÃO

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 ter-

xestro um Espitito usando um corpo para entender
“que as amnésias decorrem naturalmente da Inadap-
tação temporária entre a alma r o instrumento
de qe ss nbiliza. Na infância, o «egos, em pro-
cesan de materialização, exteristá reminiscências
& apiniõos, simpntins é desafetos, através de iaui-
festações 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
determinados fins, ocorrendo idêntica situação Da
Idade provecta, quando as palavras como que se
desprendem don quadros da zcmória, traduzindo
alterações do órgão do pensamento, modificado por
desgaste
— Ta ese da Jítido comofomesexual carao-

tarietica em lodos 08 viventes? — insisti, curíoso.
— Frend — consideron Silas — deve ser lom-

vado pelo desassembro com que empreendeu a via-
gem nos mais recênditos labirintos da alma humand,
para descobrir as chagas do sentimento 6 disgnos-
Heó-les com o discernimento possivel. Jntretanto.
não pode Her rigorosamente aprovado, quando pre-
tendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo
das criaturas pelo medida absoluta des sensuções
ertiticas.

Contiou-so o Assistente a ligeira pensa a pros-
O criação, vida é sexo af temas que se iden-
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fam casencialmento entro si, pardendoseSião origéna na sofo do Sabedoria Divima. Eos issoaxmos lenço de gadrootokIos em defisigõis dio.nitas, inamovfscia "Não podemos desta tocotafer a concepção do pone DOS detogoiiros ismom "como ques proeriam tadas a hos auraexclusivamente sum caixa de Up. Examnadoremo força dinâmica de vida, à faso da eoario iocêssento, seu, tor, pebitará fude, dosis& Samthão dos pricípice 'sbatômiam à etrasGão dos aatios, Porque, enião, cnpeeazará força dems, goraiopelo amortio de Donos O cuteCotta & oxigéoin o o hidrogênio. decorrerá damaprincípio, no plane quimieo. formando a água, deGe e climenta a Nútucços. O movimento amenosDlteo do Sol, equlibrando a familia des mentos,2a imensidade sideral, tlm de ninhos à endsEnc, resitarã, dese meato energia ho parocósmico. E a próprio influência da Cristo, que seceia oracao dosotamento” a não autros,rm Enteadios ma Termo, pace fecundar de Ns éoa Jutnto, tom vita Mivinacosmitreigão, 286Fer, nacastncia, case mesmo princinio, estaninadoDotás alto fev de moBlmaçÃs? O teto, Dei, nãoPoderia ausentar do een emtitial que 06 &Eoebeido, par ser de qubstância mesil, dutenamando mesieimente ds Formas em que de capeesta.Representa, desse todo, não uma cuerçie Gina daNatoresa, trabalhandoà also, e sim uma creigiavaciáves da sima, com que els teubalha a Naturezaem que erolve, aprimorando a si mesma. Apreeraola, gas: sumo renda uma força Go DriadorZe criatura, desfiado a expendinss em cbr deamor é us que enriqueçãam & vi93, Hvalimanca comedlcinondo  de reeponniidadque mor regadestinos,
Hilácio. que cuvia atenciosamente as elucida-cõta exportam consideram:Semelhante argumentação df-nos 4 ente.
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des que a forca sexusi não se destina aimpiermente
& Eorar filhos.

Não me calou agradâvelmente s ponderação
que julguei de todo inoportuna, ente a elevação e
à trunscendentolidade à que Silãs prajetara o tema
am estudo, mas o Assistente sorriu bem humorado
« 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 defi-
xiu 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
Tara detinição para aredá-lo do cempo erótico
em que fai circunscrita. Pela energia erindora da
mor que asceguro a establidade de todo o Uni.
Vero, à alma, em ge aperfeiçoando, busca sempre
aa praseros mia mobrem. Temos, aasim, o prozer
de ajndar, de desoobrir, de purificar, de redimir,
de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de
aonstrudr 8 tada uma infinidade de prazeres, com-
aigentes com na maia suntificantes estágios do Es.
grito. Fncontramos, desse medo, amas que né
mam: profundamente, produaiido inertimávelo va.
lorga pata 0 engrandecimento do mundo, sem ja-
mais do facarem umes zas cutras, do pontode vista
fisiológico, erabora pormuteme constantemente 08
raiva quintesscociados do amor para a edificação
das obras 4, que se afeicoam. Sem dúvida,o lar
digno, aaninário ero que o vida se manifesto, na
formação de corpos abençundos para 9 experiência
da alma, é uma instituição venerável, sobre a gual
&e concentram sa atenções da Providência Divina;
entretanto, junto Gele, dispomos. Igualmente dus
Aascuiações de sera que ne agiutinam uma dog ou
%ros, nos sentimentos mais puros, cm favor das

  

AÇÃOE REAÇÃO om

obras da catidada o da mitação. Aa facnidadesdo ande gartem formas guliimes parg a encorimpe Jus alicas na: Terra, mtas também criam 08auios da arte, as riquegas da indistrio, as o.
Eavilbas da Ciência, au fulgucações do progresso.
HEninguém emesdha os patrimônios da evolução asós. Fm todas sa Gmpresas do acrigilamento mo
ral, eurareendemos Espíritos aims quo ss buscam,rennindo ns pussibiidades que, lhes. são. próprias,Ro Teulização de empreendimentos que levanto 6Biunanidade, da Terra para o Céu.
Ao brpao, aetoimar
— própria Criato, Nota Senhor, para elrsen-far oa alicaross do seu spoateiado de redenção,chamou “6 o! 05 companheiros da Boa Nova que,

embora a principio não lhe eomprecudessem n es.
celsitudc, dele ge fizeram apóstolos intimoratos, se-Jandncom o Mestre Thecqueeível, mn contrair de
cotação para. coruão, por intorméiio do qual lan-
Garem og fandementos do Reino de Deus na Terra,duma obra de almegação é sacrifício que essi,
até Ei mais artojudo cometimento do amor

Nessç ponto das elucidações que lhe fintam doserboafetuoso, permitiv-se o Ansiatento mei longo
intervalo.

Pessebendo, poriem, que estimariamos quilo
mais anrplamente sobre o sexo, qual É concebida
entre os homens, de forma a enfileirar conclusõesadequados nos Howe estudos de cansa e aféito,valtos 3 diser:
— Tats considerações que expendemas, acerra

da um tema axei tão vasto, extermando-nos da
fingulo mais elevado que a nossa mente é suscativolde abarcar, não nos dispensam do dever de exalêsrà mecesaldade de aublmação da cxperiânia emo-
tiva míre no erinéuros, Fotemos que o sexo, ama
indo ta essônia, a soma das qualidades femi-

nibus ou mesculinda que caracterizam q ticuie, va.
«ão por que É imprestindívet observá-lo, de ponto
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de vista espíritos), enquadrando-o na esfera dasconcessões divinno que nos cabe movimentar com
Tespeito e rendimanto na produção do bem. Enten-

que vocês desejariam efetuar mois longa di-
rassão educativa nesse dortnio, entretanto, cremos
desnecessário minudenciar particularidades ao re-dne do essunto, porqconhovesm da sobeja que,
quanto maio amplo o discrnhncuto do Hsplrito.maia imporigats o lhe faser ae obrigações, pera.
toa vida. O sexo no corpo humano é assim como
um altar do amor puro que so bodemos relegarÀ irmanáeio, sob púna do praticar as méls copo.
too crueldades ntentais, cujos efeitos noa seguem,invariáveis, depois do size...

Meu colega, que ardia no anseio de intensificar
indagações, ingulria, respeitoso:
lãsamigo, animes no mundo & todo

“um acervo de cuniliiaa sentimentais qme, por voces,
exime em -pavorvos deinquircia. Homens

Tera os Sagrados rompromissos

do

lar,
fores ge degertam dos devera nobilinntes peca
aaa dali... Paio quo abandonam onfios...
fisco que rexilâm rebéntos mal naxidos, quo
os Brands civadementa"Todofato em
Piodo da selo

dos

Prazeres sexuais Taro,
lhes “sittam 06 pumos au serias benabrosaa, do
Crimes. "Podas Jesus falsa acompanham o ES
pirito, diém da armadura de camo que a morte

e?Cao

—

pano oAnoé
tonho. — Cada conseiência é uma criação de Deus
a enda existência é um elo sagrado na corrente da
Sião em que Deus pelptia o no manifesta. Rpom-
detentos por todos tg golpes desirutlvos que tibra-
dios mos orações alhelrs a não 10 permítivemos
Eepuno enquanto ão conseriarmos, valurvgos, O
Seiviço de resjusto. j a

Anpresgionado, meu companheiro pereiatiu:ginemos que wm Homem fenh. cond
=ião toma Jovem à comunhão sexual com el, à caça
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do mitro ptnser dos sentidos, prometendo-ihe ma-
ftiménio digno, para sbondoná-la vilmenta ao pró-prio desencanto, depois de saciado em tous desodos... À pobxe criatura, deseuganata, more recursorPura Tefugiar-se no trabalho respeitivel, entrega-E6 ao racretrícin. 6) homem é responsável pelosdesatinos 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 in-
terkoeutor —; contudo, no enoo em faco, se o ho-
mem 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 abis-
mo & 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. so-
frepdo pura regentrar-lhe a menhe em desequilíbrio
* Tesgatando à gua consciência entenehrecida pola
culpa

— Da mesrea forma — náuzin Illário —, no-
tamos n6 sociedade terrestre homens arrninados
por rrulharas ciesleats que oa precipitaram na cri-
minalidade é nu vício...

— O processa de reparação, npentanto, é idên-
tico. 4 ranlher que lançam o companheiro nos
sombras do mal, em despertando & luz do bem, não
Geseonaará, enquanto não reerguélo para a digni-
dade 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 muitosdesses 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
que, nas folhas do campo genérico, temos a cmi.
dera, aeima de tudo, a crueldade mental que pra-
ficamos 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 empo-
absdo ou faltando sos compromissos e vutos que
Sasomimos, mãn nos precattmos quanto à lei do
correspondência, que nos. devclve, inteiro, o mal
que pratleâmos” e em cuja intimidade as hênçãos
do conhecimento eupariar 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,
perpetrades 28 sociedade huouna, tados os dias,
Pelos abatos das fncnldades sexuais, destinadas s
criar 6 família, a educação, a beneficência, a arte
é a beleza entr oa homens: Fear abusos são Tea
Donsáveis não openas por largos tormentos nas
Tegides infernais, 108 tembém por aruitasmolês-
tias é monstruoaidades que ensombrara q vida ter
sestre, porquanto os delinquentes do sexo, que ope-
moram o homicídio, o infanticidio, a Jour, o
sulefdo, n folência e n eamagamento dos outros,
voltam à carne, roh a impacto das vibrações dese-
crilibrantes que puseram em ação contra si pró
prios, e são, muilss vezes, aa vítimos de matitação
congênita, da slimtação mental, da paralísia, do
menilidade precoce, da obscesão caquistado, do edu
cer infantil, dua enfermidades nervosas de variado
espécie, dos processos patogênicos fnabordáveis e
de fodo imasorteio de males, decorrentes do tau.
ma periapirítico que, provocando desajuítos nos te-
cádea 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 aismuito antes do pompa terminolégica cas esonianBxieanelíticas imodernês, que ne perixitem cxrojadasimnjeturas cmtorno das flogelações mentais, háunato vinte séculos enamom-tns Jesus que eludaaquele que comete o mal é escravo do mal: (9)& Podemos neramientar que, pata eanar o tal, 4que houvermos cacratizado o coração, é impreseia-divel sofrer a prrgação que o extirpa.
A Converasção como que esmorecia, xu entanfo,Hilário, interensndo em dirimir as eúvidas que Jhe

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. Con-

siderando-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 marcada-
Taente masculmo «e detenha. por longo tempo nas
experiências do homcia. Contudo, em anitos aca
aibés, quando o hemem iraniza à mulher, furtan-
do-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, dian-
tedo 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, re-
amisitanto, quase sempre, & internação em Corpo

 

 

 

(8)  Exangeito de João, 8:84. — (Nota do Autorenprtund.)
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ulino, a fim de que, us teias do infortónia
tivo, calha cdificar no seu ser n respeito quea» homem, perante o Senhor. Nena defini.

são, porém, não incluímos 08 grades corações &
O feios caracteres que, em muitas rincunstâncias,Tesaramem em corpos que lhes não 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 também 9 exocução da tarefasespeciulizadas, através de estágios perigosos de so-
Edão, em favor do campo social terrestre que e
lhes alo da renéncia construtiva para nceiêrar opesso no enterilimonto da vida & nn prugreseo es.
Peida.

i
s

Comprocndomos que Silas se desincumbiva bri-
lbantemente de tarefa de enclarecer-nos, conden-
Sendo, 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 es-
tugar todas aa questões tangentes, voltou à inter-
rogar:

 

Já que non dntemos, em matéria de gezoto-
gia, na les de cansa6 efcito, como interpretar a
atitude dos camais que evilsm 09 filhos, dos cais
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

aborto, na maioria das vezca são trabalhadorsa des-
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 Iu-
tas em família que rapresentom o preçoinevitável
do nossa regeneração. Desfrntam a exintância, pro-
surendo imifibacnte enganar & si niGsmos, no cr-
tanto, q temo espera-oe, inexorável, dando-lhes a

AGO E REAÇÃO nor

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, de-
Rola do tímulo, sentindo fria no coração.
— E o aborto provocado, Assistente £ inqui-

zlu 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, pre-
dispondo-se. geralmente a doloroas enfermidades,
quais sejam a metrite, o vaginicmo, a metralgia,é enfarte “mtetino, a ttimoração cancémsa, slageios
esses vom 03 quais, muita vez, desencarna, demam-
dendo 6 Além para responder, perante 6 JustigoDivina, pelo crime praticado, 1, 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 de-
generercância 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 ge-
nérico 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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do sacrificio nobllitante com que ne devotarão 209
Ho torturados v infelizes de sucarne, anrem-
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 o efeito,
não nos esquararemoa de Adelino Correia, 0 irmão
da fraternidade pure. E

Navéspera de belo ocont to que mus per
mitiremos narrar, visitimo-o em companhia de
Silas, que 0-1 apresenteu nas alividades de um
templo espirita, ertetão.

Ouvizao-lo em pra
gelho, Rob q influxo de uminado
quais” aasimilava 65 correntes mentais com a doci
lidade confiante de um humem profundamente ha-
dibrado à aração.

Felara com mestria, arroncando-nos lágrimas
pela emulividado com quê nos tangia us fibras mois.
intimas. Singelamente trajudo, demotava a condi-
são 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-
«o, aconhado tristonho, indicava tormentos ocul.
tos a Tha dominarem a mente. Contudo,trazia no
olhes, muravilhosmocnte Ncidos, n marea da hu
mildade.

Várioa amigos espiritunia aselstiam-no, atentos.
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Doxe velhinha demencarnada abeiron-se de&, demonstrando gone da inttaisnio codentedb meçaEmmtades, faloulo. aetaçt?mia RO Vento Cosansocoeua,beneda "aÃ ro Ano oaotais incomodado, últimamente, pela dor e
das não ciestrizadas... Peles dateDi, sim "E. cogpondeu Sia, cocictmte — o caso dale mereco de indos nó: E alEma : doa na espe

TO Porque persa ole nas nosuecidades dog onetros, sema refletir nas nevemidades rropaiaso O
acrescentou a anciá, comovida.O esscutar de Deus prasieg, com carinho(encia DUE de ronsos médienoro Vêm asmtntoaencioagsênte, quando ae contem morado detido
físico por influência do 6000. aaTl ngundodhe cuba
— Esteja tranquila, Cor em breve,

plenamente restaurado. Rs seidk eiitipios crviços da css desiobravara“se, ficiontes, € Adainor dentes delito antasà atenção, eia. segurandopintusl do” qui dêCreaCercado pena vibrações radiantes dos seua poa-sementos centraluados oo eanto bjao de Em,atigurava-ae-nos um companheiro visto de TurCe alguna, instantos apio atastomento da veiToto, pasocenênoo” aims rapaTeuslinontojá derenfiicado ds matéria flica ie, depois deauder-aos, FogEsvescnte ao mosto osRtadr:. — Pego vênia para aoliitarlhe valioso obsé-quo”.

 

  

 

Fale gem receio
E o jovem roota-chegado explicou, de alhos

rim
— Meu caro Asristente, al quo 0 nosso Ado-

lino 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
atplicas de minha ganitora viva, em grande pe-
núria para atender do tratamento de dois das meus
“manos anfermas, procurei-o, em lágrimas, tesosml-
tindo-lha apelos mentais para que nos profegasse
o sem qualiwes vasiação, acreditanão ohedecer
dos geus impilems, visitanhor mtu, entregandoà minha aoftedora micdaha à importância de que
necessitava... O" mer Aneisiano,rogo-le por amor
Seus: Não deixe em difkuldode quem iento
Jaca qui!

Eitas acolheu a petição com rixuba benevo-
ência € dispe:

2 “Depcansemes. Adelino permanece na sede
de almpatia fraternal que tereu para o asilo de 8
mismo Iocumbemae muitos amigos de uprilo
Tom oo remuruos indiepamelveis no fiel damempenho
de tsteta à que se didicou, As circunstâncias ma
Ja mavgvia barmualzar-eocão ex favor dele, aten-
demciolhe uos méritos conquitados:

Efetivamente. 9 servica espontânco au afetuo-
na detesa do amigo que al etrergírunos, prartar
tivo

e

confiante, era ui tema de ambrade e gratidão.
à estudar. a
— Dirsoia — abrervou Hilixio, intrigado

“que fados os tareferes, em trânsito nesta casa, são.
devedores do irmão sob nossa vista...
a apentou Silos, paciente

.

« om urbe
ato de Adelmo são renmente enormes, não obe-
de da débitoa a que ninda está preso... Cultivo,

 

 

 

 

"or tratar,o ea Sra de gema amor Er
aa tina de recorhelmento

she grana or amigo “Yesomentou-nos
o atváção Srnbensi, co

dai dlico

em

que nos abeigávamos, até
ioiuto,erne contacta mata AmpÃo “Com
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o servidor, cuja existência atual ne desdobrava robos auspícios da Mansão queEt que 58 pairocinava os
À faco da elmpetia ue Adelino acordava igmal.mente rm nós, oercâmo-nos dele, à firm dosfor

tar-lhe, do algum modo, o contingente do nestasorgão, ne momentação dupass risgrnéios que
sara egora & administrar em favor nl

enfermos. or de alga
Era curioso pensar que nós mesmos, 19 pri-

metro encontro. fortulia, entiamo-nos” Pretos
partilharlhe às tarefas, tão sômente atraidos porâus irrudiante bondade

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 acompa-
abámo-lo so reduto doméstico.Esperara-o, no limiar, é genftora que, evidem-
temente, ultrapassava os Hensénta de idade.

ilha deu-se pressa em no-la apresentar, expl-
cando:

— 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?
Sim, nosso imán é casado, mas não conta

com a presença da esposa.
A resposta dava-mos a entender que a cempa.

nheiro atravessava provas peranto às duais Dos
Sabia respeitora discrição

E, enquanto mão e filho se entregavam a doce
entendimento, Silas fázmos penetrar em aposento
Próximo.

Junto à porta de entrado, alinhevam-se tréa
leitos, orapados por outras tantas criancinhas.

Touca maeniaa de seus nove A das anta presto
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smíveia, no Indo de dois petizos de escura tm, recor-
dava 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, aduciu:É E ortes paqueniaos são Mário e Esal, dois
emjeitados que Adelino abragou por filhos do co-
ração,

Hilário e eu, edivinhando as aflições ocullasSee eia do lo
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e me fol 6 pai solteiro, era tomem
afarendodo Tiio, muito esio acostumado ao
de ceratãoeronio, À foto de Igeúria do lar em
Soparo. Alusáva des donas cativas n sou

er fios. ocauiões, vandon-es com ra
taianto rios Tenfa-nator, para [hes não ouvir

d eutórios. Temido na casa grande da
deroadnão conhe, Dor morta do velho
ii ge fo ão,bucara tadiamenteoontroiarana
pal,dioe aba usar o tronco 6 b Chicote, sem
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qualquer compaixão, Era emeecado pelo maioriados servos e bajulado de quantos lhe obélnbam orfavores, a troco de ligonja servil. Entretanto, juraO filho Martim — o mesmo Adolino de agora =& suz termra é dedicação não mostravam ilmftes.Inorplicâvolmente para ele mesmo, amavi-o comdesvelado enternecimento, a ponto de providenciar«lhe tducação esmerada na própria fazenda. Entrepai

e

filho estabeleceram-so, desga forma, cs maismentos laços efetivos. Eram companheiros Wseya-Téreis nos jogos 6 noestudos, mo serviço é nacoça. Fei ássim que Gaspar, não ohrtante excelrara com os oniros rebentos da própria carne,nas nenzolas sotredoras, não hesiton em legitimá-lacomo filho, perante aa autoridades do tempo, tor-nando-c partíeipo de seu nome edo na beranca.Pai

é

filho contasam, reapectivarsente, quaranto étrês e vinte o um anos de idade, quando Gaspar,embora soltelrão amadurecido, Eegclveu casar-se, emgrande metrópolo, desposando Maria Emlia, leviana
jovem de vinte primaveras que, trazida à grande
Saem rursd, desenvolveu sobra o cnicado estranha
fascinação. Martira, extremamente arsado pelo ge-
ator, atratdo agora paro, 08 encantos femínis da
zedrasto, passou a superimentar toriuraniaa con-
flltos sentimentais. He, que se julgava o melhor
axulgo de Gaspor, entrau a deiestálo. Não lhe
tolerava a posse sobrc q imulher que desejavs, sã
bendo-se parela ardentemento quezido, porquantoMaria Emília, pretestando casa on aquela necesi.Gude, sabia itolá-lo em viagens dicersas, nos quais
Te exacerbara à afeição juvenhl. Atubos souberatofurtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente em
tregue à paixão que o requestava, o jovem Mar.tira, degprevenido, planejou o medonho perricídioà que no enilçou, dusventurado. Sabendo o Eenitor
acamado, em tratamento do fígado enfermo, tomou
à cooperação de dois capatezes da. aua inteira con
fisnça, Antônio é Luwídio, Igualmente verdugos daameninãs tativas, e, certa noite, dministran-lhe uma

 

 

“e

 

AÇÃO E REAÇÃO zs

poção entorpecente, com aprovação da madrasta...Fo logo TE pôs a Boeoia a dor, condado
peloa deis cimplicos que odisyam O balrão, capo-Bio aubocências rexona DO. elo paterno, ame
ixado, logo após, o incêndio mo qual o mito GoPas, tem hurtvals padecimentos se augentou doSorgo. Conduzido o pal ao aepulera e apoderando-Solo dos Reveres, tentou. a feladade so Dê deMaria Ea: todavia, o genítor desencarmado, &
inflamar-se em cólere, envolvero em nuvens dsAidoo cobaias conta eu quaie 5 Info nãoEonstla defesa... Ancgendo-e co afeto de eompa.Eita Marias procurou anestesiar “consciência
& emqiaote o esquecer. Urna a fazenda wa
isado onto oo. lips do temebroto e
Vo aeoimando-se à companhia da malberdeem”
de usura, om buxcda regonso 6 ditrarão.
Todo! porten iabaido.

=.

Ao der do clneo anra da
Tesisiabca,”tomabom dnfogralenenta vençião, Gob O
jugo do HESpo paternal que O cereavo, inceatar.
EBbeDe vives Apstetaha a pelo
erra, Goto ge chamas ocultas q requeimancem
Cicansérito no leito de doe o constantemente em
siendo pelo “mamordo, recaplfuiava rmentaimente à
Pioéto dn genitos, em tatos dm marcio selvagem
Não tabia, desse modo, senão choras, gritando a
Sinno o aiependinzanto de que pe via peemádo, mo
So ta interpretado à conta do lauco pelo Brépria
punheta? gos o dava, presem reconhecer.
STgofy mupenia allenaaão mezta, do modo a nossa.
tacos pet ca gem  Serlicros. Foi algemado
Crodente guglicio que Marti recobêy escudo

abandono, dentro do próprio círtulodomêstico,
ndo ese em Seomenda geaçãoMarim
Basgar & genitor assassinado, retarda,no td
mo,afAntoo paca 46 sia inferaioondo
ae eramnor puviroma vinga...

O

desaítos
Filho desencarnado enfeeu terríveis iumilhações o
otcaortioia pormentoo, ducante Ouzo Anos Bees
vos em clicar de feeva, até que, amparado por
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mensageiros de Jesus, que lhe promoveram o res.gata, ingressou em nósco instituto, ao que fui inTormado, em lamentável situação.” Tendo entradofm 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 fizeram sentir-se domíbado da chamastBrturantra. Pixada a imaginação dele cm comesTiante quadro de angústia, » próprio Martim nutria,Som o pentamento culposo as lalmredas cia que notorturava sem consumit-se, stê que fot convenien.temente aliviado e socorrido Dor nossos instruto-res, mravés de recursos mi que Jho gema.tam o dolotuão desemuilíbrio. ie, então,depois de melhorado, ams eerviços mais duros dénossa organização, conquistando com é tempo apre.sióveis lauréis que lhe yeleram a volta à esterahumana, com o direito de iniciar o pagamento dalarga dívida em que se onerou, desovisado. Culiuando a prece com q renovação do mundo intimo,renascen da espírito inclinado à Fé religiosa, ar-dente e operante, encontrando no Espiritismo comJesus, no influxo dos amigos desencaruador que o
assistem, precinso campo de fortnlccimento morale troalhodigno, no qual tem sabido estender, com
louvável aproveitamento das horas,o seu raio de
aséia noestuda cdificante c na caridade pura, atrain-
do em sou favor as mais umplas simpatias, por
Parto de irmãos encarmados é desencarnados, queJhe devem generosidade carinho. Atirado à Imen-
sgs dificuldades materínis, desde cedo cresceu ór-
fio de nai, de vez que rão velorizou no passado
& temnara patema, luiando com extremo, pobreza
e com enfermidade constante... Custodiado, po-
têm, por benfeitores da nossa Mansão, fol eonda-
sido à um templo espívita,ainda muito jovem, onde,atendendo ao tratamento da epiderme cafognenda,
entrnu no conhecimento de nossa Renovadora Dou.
teima... leitura dom principios espíritas, no 801
do Evangelho do Senhor, constituiu para cle re-
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Sordações materais dos ensinagientos assimiladorSmMOCava, qtas da, Pecmcamação “Piso vicai ofits damcacemagão. Dandoaldepeoo, acima de tudo, aplicar à si próssa qe
Feres regenoratoras da Iê que abraça. Diciph-notge. Randon, Gíncico preto às Brad. Chrigagões& não obstrâte or ententes oegânicom ralo morape dedicou de tepresentaçãos comenda. de csgieInboras Tétira ca abenicadia secure quo ab derPartir com rerotitadas merovosrencivaio pasa5 tão sómente o indispensisol, Não É vom re deTerra, natcepção do comento, tea tus imubalhadorda drottrnidndo que sabe diz o peburio coraçãonaeio que GItriBa. Triizando & camino de abrplicilade à da veria. colfcantes modificon asImpressões de autos Goa comparmistos de” outãofempo, que, mas Belzto camadas da sombra, selhe
pit trauaformado em perseguidores q” desats.tom, ohanenores esta que, E Nie chutando ceexeinloa novos, aeitiin-ie moranente desarma”dos para os cotflios ques propunbam manter.EEassim que não deixa da resparer Es ata cubas.eotrendola o griramo em si memo. Entregam-to, pelos valores qu mtencura, derotádo na bemalheio, Peagata o Pesioo comi é aúfio gonnaEsnkendo tesspo é aúquiado moves bençãos. Ajadando aos outros, desbnsta, dia a o moninnta
dog seus débitos, de vez que a Misericórdia do PaiCistist perenis que os ncusoa credores atemuemo rixor da cobrança, sempre que nos vejam ofero-
cêndo an próximo neceseitado aquilo que Ties dovemos.

Silas confiouas a paus breve, mas tllário,tenta quanto ex fascinado por qua exposição claraE senenta, rogo sodanto de ensino”TD Somtinue, Acelstente. Eita lição siva irseingenos de vaparanta. Como so Explica estarAâeizo ganhundo temo?Nerço omigy dorsia « nercocentou:
- Correia, que não merecia a ventura do lar
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tranquilo por haver arruinado o lar patemo, caJou-io e Padsceu o abandono da companheira qua
the vãoEntendeu o coração.

svantando para & terna Mérias que dormineem Avattando pars que dormia,
— Assim, pela vida útil à que se cons& pela caridado incessento que passou a excrtor,atraiu para junto de si, como filha da sup came,à ánliga rradrasta que desvicu don braços paisnaio, hoje reensernada junto dele para resducar-soao calar de seus exemplos nobres, Eusrdando à Gorde aubereen siiha de pobre mulher que renegm otálcmo conjugal, tanto quanto ela mesma o mo-nospesesa mo passado resente Mg... Lão É apenas essa 8 vantagem do Arelimo..
Bilta ponsou levemente A destra 108 pequenosque ressonevam e prosmeguiu
— Dedicando-se de alera e corpo à gua reno-

vação com o Crista, nosso amigo recolheu comofilhos adotivos ca duis cúmplices do parricidio tre-
rhendo, vs antigos capatazes Antônia é Lrcídio, que,
abusando de humildes donreias escravizados, de
quem fartavam oa filhinhos para xcarminar ou
vender, não encontraram sento o aleoice por bar-
o, vindo para o efreulo afetivo do companheiro
de ouro timepo, no Sangue africano que tanto eu.
xovalharam. de modo a lhe recebaram o amparomorrià reforma procica

“Tnquanto nos edifickvamos com o precinso em-
ainamento, Silas observo:

"Coma é fácil de resonhecer, noma terão,
através da responsabilidade espírita cristã, corre-
Tamente sentida e vivida, conguiston 1 felicidado
do reencontraro lagos do pretérito criminoso para5 necesmário reajuste, do passa que, fe louyesea
deserindo da luta pelo Iereflexão du companheimaGage tivezse cerrado a porta do coração 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 copera-
são, abeironae delo » oplicoudhe pasta mogDé-
ticos, eenlarecendo-nos, logo após:

— Aindapela mtilidads que nabe imprimir aos
“eus dizo, Áreiino mesecou a Imitação de enter.

údada canganisl de que É portador. Tendo sotri-
do, 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 inten-
cêmente: 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 mé-
ritos que ele val adquirindo, » enferidade não
“tomou proporções que o impeçam da aprender €
trabalhar, porquanto gremjeou a ventura do con-
tinumr 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 Azisten-
es donvocou-noa à retiraia.

De wnlta à Mansão, prossegaiu nosso amável
mentor tecendo Brilhantes comentários em tarno
do «&mos que cobra e multidão dos pecadas», se-
gundo a lição do Ivangulho, quando Hilário, inter
Bretando-ma as indagações, considerou de fmpro-
vis

— Asitente,

co
m

uma elnsldação ssstm tHo
clagas E fuuto pirara gober detarminaras mi-aodêmcias quo "a cla digim respeito. Poderemos,
Asaco, ininiarmos quanto à altução de Martim
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Guspor, o genitor que padecou o martério do fogo
em ma arco”

Porque Silasde detivesse em silêncio, meu co-
   

lino? Devatar-lho-á, ainda, menoaprezo e ódio?
— Martim Cagpor — regpondeo por fm 9fm.

terlacutor —, infatigável qua era na violência, fol
igualmente tocado pelos exemplos de tusso ami-
go. 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 'se-
quêneio..

No dia seguinte, porém, grata surpresa sist-
ton-nos o coração.

Quando o relógio animeiou alta noite DA em
tensa faixa plenetária em que se mantinha O nnsso
damicílio, o Assistente busecu-nns, prestimono .

Demandaramos à esfera carnal, mes, nuquela.
hora, em companhia de Druso, o arientedor do in
ttulção.

Regontjamo-nos, embora enrosos.
Era à primeira vez que viajariamos junto ao

grande mentor que nos conquistára n mein ampls
Cevarência. FL, se é verdada que o privilégio nos
alegrava, do mesmo tempo indagávemus do motivo
Del qual su aueentaria ele da caso que não lhe
dispemava a presença
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ntrtanto, não eve eportniâado peraq SEEN oha entrado pelo.
Te Copia de Druso, que se fast eee

por Silas, per duas das irmhsaltamente regpon
ai denltogih Emi E por nós OuiTOS,aoqu édeidgraommpoFea cmoSularidnão pes istalhco mordido iacbfuio de.foDão de tuoaa ot ge dmBi o tai caro poMas tea o: go Sae a prsme  s
bo do Assistente para 4 conversação educativa emro do prodtgDo ta NeDDpafa tera OTg oabit qutiqõr tr, que não
iioLadade ato dio pri
Pa derasêo sromes nes imita fuerTEStoeeai que mo tejo giroTe ontem
aeotoc da de
fa questões de jus e testo. Há
ARe es mda a beneriênia
“SS, mo nai, Tonel que a noto

cuivndt do Alo, qua
Pintos o raraao que eshocíamos de perto ee
peanesto RS

Depols de recíprocas saudações, um deles avar-

eira PARE so “nto, senerntos
poeDo eoo Decên-maio etae

nogeo, dentão o Rohora. '
os dentro demio6 convidon-nos &
ii :

Na paleagem doméstica que nos er familiar,
o riahoroo o vinte Tico da
asasasegrimes 0 orientador que tomaraa
rango,eia Éato om que Aeino,
Des Pi escaiio augor, comeata a doemir

eds caido4 Erónia pes momentos é
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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 ma-
meira, 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 aeo-
Thedores,

 

- — 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 me-
méria não se aparte de Ti!...

«Que possamosorar comoJesus, o Divino Mes
tre que sos enviaste no% cornções, à fimde que
nos rendamos, do todo, aos Teus desfgnios!...>

Depois de leve pausa, repetin em pranto 2
prece dominical:
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“PR Noteo, que está nos Céus, santificadoveja o Teu nome. Venho nbs o Ten reino. Haga8 & Tum vontudo, assim na rea como noaCê,O pão noeou de cada ia dá-nos hoje. Perdoraosds Dogas dívidas, oasim como perdoGos aos nossor devedorça. Não nos deire gar em tentação
& Jivea-nos da todo mal, porque Teus Gio reino,& poder é a glória para Sempre. Ancim sejo.s
cêmtação cxceiavibe niocssenaBiv dei.ESSE demónio.Eeconduzido so veíesio sans], Adelino acor
deu em copiosas lágrimas...Easontecia-selhe a ido fatêmo, se bem nopudesse guardar à congtiância integral” da fomi-
aitão compacm.

Findo alguns miuttos de expectação, mo
transcorreram cólerea, escutâmos Já fots 6 ch6roconvulgo de una criança tenra...

Eninçado per Druso, 0 dono ds cosa ansem.
tonse do leito é, incontinentl, abria u porta que
commnicav a interior tom 9 calcada externa, em
cjas lajes, vigiado por amigos da Mansão, pobre
resicm-nato yagia aflitiamente.

“Temado de surpreso, Correia ajocTiotos, em
auemto o geundo crientador The dia com sept

O Adelino,

ei
a

o pa! fendião que, anjeitodo
pelo coração mátemo que ainda Tão meresem, vem
%o encontro do Bilbo regeerado! o

Correia xião lhe ouviu 9 palavto, na aoistlta
da came, Mas registon-s no templo mental, como
“pelo do amoe edests que Re “rasa ao coração
moáis uma criança abandonada e infebir... Tomado
de gvia, par lo ncoplicável fraco 0acusr.

do com espontânco sento

d
e

amor é, api
Te eEcontro no Pelo, rltos páro denso,
eilando jutiloso!
Ee eu filho! meu Miolo

tas, entro Hilário e em, comunlecuswa, emo-
elomado:
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— Martim Gaspor retoras à exporiência fisica,
asiiando-nos bregos do filho que o despreronNão tivemos, contudo, quelgger cnsejo n mais
dilxtnda conversação. Druso, enxagando as Jégeo
mas, advertinnos em vos sita, qual e estiverafalando pare ai mesmo:

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 en-
ternecimento no mais profundo respeito que, da
volta à Mansão, nenhum de nós ousou quebrarihoq doloroso e axpreselvo allêncio.

  

  

meses

 

=

Dívida expirante
Tera agora num host, em triste povilão do

indigentes, à nova lição que Sina nes reserva
Ganhtado o intesios, divergoe  iospanhairosacoibiaram-nos, feulis. E, após auodações Relgas

am deles, 6 Abendonta Ligo, aVEnçoU PATA O mica
tor de mosca caludos, cientificando:

— Assletante, e namo Leo partos gastar c6
derradeiros recursos da, renitência...“Sia agradecem a informação &ampliou que
vinturmou justamento peca. colaborar do dascano
de que eo fazia ecodor.

E siemveasindo longa fila de leitos porn, nos
quais enfermos faziam padecentes, so pé de alguma
Aaamcarmados ceu trebaiho sosiatencial, estacêssoo
Sumto de um doente eaquélida a angustiado.

4 moriiça clariduds de geguono lánupade, des
tinada à vigia do uoito, dios Leo. que me io.
Carmuloãe pulmonar arrastaco ao pelonrisho da

E betauto

n

dis tmostrées

o

ajthar cal.“io otstauto a disgneia, mostreve o aitar col-
xo à ticio, revelando perfeita ermformoção mos
Prdocimentos que o eondusium ao lormo da Expe.
Elência.
esomendou-nos fit obesrvardho o corpo

entretanto, não Davis muita porticulanidade a der
Sour, porquanto ou pulmões «mass destruídos, atra.
ear ora formações cavitârina, hoviam pro
Pede Pemanho abatimento orgânico, dns o vaso
Feto aomosos olhos não era maia que wa trapo
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de carne, agora aberto à multiplicação de bacilosVorased, alinica 4 exêcito raicnbiados di prada
espécie,a se apinharem, dominadores, na intimida-de des tecidos, sestm como Intuigos iraplacáveis& se lhe apoderarem dos restos, genhoregado todos«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,iniludiísais
O toração fatigado asemelhava-se à imotor

exausto, incapos de liquidar os problemtas da cir
culação sanguínea, e todos ou implementos da apa-
reibogom 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, disoe-noo, atencioso:= Já que vieram para anotar um procesea de
dívida expirante, podemalgn perguntar ao corapa-nero, cuja memória se revels, tanto quanto pos-
aívol, conscimte e vigilanto.

— Quvirnosé, porém?
tee 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 so-
bre irmão em rude provs, atraído pela, fé que lhe
abrilhantavo aa pupilas é, abraçendo-o, indaguei,
em voz alta:To fes amigo, reconhene-so você no limisz de
vida verdadeira? Babe que deixaráo corbo em bre-
vas horas?

 

 

 

inquiriu Hilário, co-
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O inlerpeio, crendo recusar por a voamo ego aqua pata, agut ae Te fine, tomada?no esteio Por Tódevia A Elen De EONVaNMA (vês Enc,
= Oht sim, morte! Sei que, provato esta mt, cheguei us Jneto Sm De 7 eDesichrendo b zrsto Allogo, aibêmentei:E io tam reto?— Nai peso temor. — ret muito caloE, movendo au olhas cum eefrso, bencom Hetax na alva parede di farmacia uma peqnena em-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
da ingratódio. .. Porque uho resigrarme à cruz
do mel lei, mportanão,sem reino, am pollo
das ds sangue que

de

quando em quando re anna
Câiam q ciorto, em que sou pecador necesritudo dn
cemplacênia divina ??...Você é estólico romano?
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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 conteçm-
gão 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 de fel
destinado pala mundo sos qué lhe penetram am 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
outros elias. .. Tentei O trabalho diguo, mas ape-
has cbéive, em meu favos, 5 profissão de vigia
noturno, passando 4 rondar vasto edifício comes
cial, araparado por um homeza earidoso, eondeido
de minha fome... O fria da nnito, porém, encon
travame no desabrigo é, à breve jempa, adqulrt
umo febre insídinsa que passou 4 devorarme de-
vagarinho... Não del quanto tempo estivo, sosim,
ckmbado a indefinivel desênimo... Certa feita,
caí fatigado cobro 2 poça de sangue que se mê
derramava da boca e criaturas piedoses me anga-
riaram o leito em que me refugio...

— Te que opinião mantém você,acerta de Hen
rique? Lembra-se dele com mágoa?

Qual se mergulhasso n memória om ondas de
enternecimento a saudade, Leo deixou que as lá-
grimas se lhe entornassem dos olhos, em dolerosa
auietudo mental

“Tem seguida, monologou por dentr
— pobre Henrique!

timido? Avaso, não deverá ele iguala
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através doa conflitos intertores que podemos clas-
sificar como sendo q forja da tentação.
Dans COR,Ébeloapreciar, o amor paternal de

us que à tudo atendo no lo... —
clamon Hilário. E pe
— Sem dúvida -. considerou Silas, sensota-

menta —, à Lei de Deus determina o progresso
+

4

dignidade para todos. Sabem vocês que, via de
regra, ou desencarmodos qua se aeilam na Mansão
constituem grande ajuntamento de crimincãos é
vielados. ..

E, modificando

à

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.
zo observar que, recolhendo  pensronidade dos
Donfeitores & instrutores que nos garantem aquele
pouso de amor, apenss acumulemos débitos cota 8
Proteção imerexida, compromissos esses que pre-
digamos resgatar, igualmente em serviço no próxi
mo. Todavio, q fim de que nog hebilitamos para
ag tarefas do bem senuíno, é imprescindível pur-
Ear & nossa condiçém inferior, agrnvaio no culpa,
Porquanto o conhecimento clevado, adquirido em
nossa orgunização, vale ais como teoria notili-
tante, que nos cabe auhstancinlizar na prática cor-
respondente, para que 6€ incorpore, em definitivo
an nosso patrimônio moras. Eis porque, depois do
aprendizado breve ou longo em nosgo Instituto, oo-
mos novamente internados na esfera da carne é,
af é Gbvio que, apesar de protegidos por Dostos
mentores, davuremos sofrer à aproximação dos sm-
dgos comparsas do nossa delitos, para demonstrar
aproveitamento e astimilação do amparo 2ecebido

Ao nosso lado, porém, Loo contava os derra-
deiros minutos no veículo denso e nobímos que o
Ammistente não desejava ausentar-se do caso dele,
para duo lhe guardânsemos lição.

"Talvez tor isso mesmo,Silas ralnistron-lhe emer-
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iasnovas Ro poitodates, Tantosomseia
compete cnc TE Maço mental doo que se odário, que adia decidade, tantomanto

minto de novas elucidoções, indagouvemos
É zm que ponto E

rentdesenenenação doLoo como SAde
Nosso intericentor fixou exy a

informou: renato, entr
D Bosesto, tão mereporta; à

de poaamigo, perante eLeio Roo dna
Donimente Gedobersos.inuamatvr paraentaomarie da disidas o estino ni” EtEE
mentave, quaudo ingressou era nosea casa, segundoca apontam qu TÁ podemsomasO agonia agora, de ertno teserstedos eio
ascoro Sergmdie“pn, quase ouvecontandoTo" Trato mira, ias, atm.
ion prometo, depoia de eve peca:
o cio. nestatmenia jura of aa

amargas roseta: a as psentes que aca
Colendoparticurmanta co enfêmidaãa
Ve asia aid o Geo, Aos fermentos do
Peade ta Sono que O esteios
douto0qa “vagos, potêm, a razão das
aa3mopor que mereceu
o je vetar” para serpre q dio nã.
aea e noso estudo... dn
arAgeo parado, era ie Sto into
pinoo poe nico que derencancados
deito cedo, contisranlho o uróprio irmão domie.
qua sitância fa merenda
Por implacável idiotia. Hnesto, no entanlo — pois

docaso Ego, no existia
a Ego logo ne viu sem o presença doe génito
moãoogaomi da seu eso
odo preaatadaforianh
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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, em-
Vergunhawa-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 mental-
mente enfermo dava mostras de grande fortaleza
física, não obstante certa bronquite crônica que
myito o incomodava, Dbservando-lhe o desequil-
brio respiratório, Ernesto planejou levá-lo a mo-
léstia 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,
diante quase dois anos uperoa valorosamento a
provação s que fôra submetido. Eutrementes, pa
decia Ernesto a cerca de angústia econômico ger»
pre maik grave, que sômente o quinhão amoedado
do Fernando, entregue ao comando de velhos ami-
gos, conforme à vontade paterno, poderia solucio-
far. Era rarão disso, envilecido pelá fome de quro,
Certa noite liberou dois escravos delinqentes, ai
gemados em nem domicílio, «ob a condição de se
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exilerem para terrma distantes e,após 4-1dis 60b O Pevoeio da madengadaras par
do irmão, enterrando-lhe tm punhal no peito inem“e Naaregadaduesa
a ua Ds ver, admitir qua csContr le tai ld ioocenade Com saa pe Cenque DesaaO, pa dee,eso,po,cpaapapos do copiedaa Toqa queDRoraaaaE, end o e ina paCidade seen1 Cicano taodo espada pi Fes Es roAno o, pao metca tusaroquaqe o endstaePuga o Praga pra tn aSendo “od do dale E TabaavEeApee, Ctnda peso, aiososta de doeada Tulio, e Enero rei
aecona piãoetFae
Não cistante recuperado, porém, as reminiscências
do rima abeorviga-lhe o espírito de tal acaeoaeia: ne, fo
Too regremoÀ qro isdeoprimeàaão

Pinda

o

ts

mora
Eraves por ele infligidas no irmão indefeso, ira
pres poeleaa inranan, me
Sen,o ais de egDo er
Ecampo Vo, taeenadoder,dr aeaaDe Quo poaalemão

mental, como o próprio Femando mo passado re

a ado” engndo, na enião do Leo,oloa
osinfortúnios por ela impostos so irmão
os Ppemágioes oem, na racao
soneto, Best“eg cons doendo
do oilido de surpresa pela serura o
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ima irmão insensato ne ambiFe reto,e 2 ia ve,ane em
oularidade a E realgums go quadro expistário, padeceu
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:

D Amiatente, tomo entender que u nosso com
pambeiro está liquidando a divida a que se refere?
oia não vêem? — observou Silas, admb

tado,
E, indicando a grando hemoptise que come-

cava, ajimtoa:
— Qual Fernando, que desancarnou com o tó-

ras perfurado por limina assassina, Leo igualmanto
Te despede do corpo tom os pulmies em frauga-
Ts Contudo, pela procedimento correto que ado-
tou perante a Lei, Atravasea o mesmo suplício, mas
Na itlto, sem eseêndalos destrutivos, embora esteja
Tertendo a próprio sanguo pela. boca, tal qual su-
Teen as mino esperinhado o vencido. Cumpre-se
o aresto da Justica, apenas com a diferença de que,
Cm vez do gládio de forro, temos aqui batalhões
de basilos easasainos... ps

“Talvez porque nos visse o assombro, ante
lição, ocupado lora ua aasialôncia ao moribundo,
remabou com, grave entono:
O Qunnto à mora dor não gera novas doces

o nossa Allição não tra aflições naqueles, que nos
Sofelam, nodsa dívida <sté em processo do ancor
Codes. Mnitam vezes,o leito do angústia entro
Canna é o altar bendito em que conseguimos
tinguir compromissos onnosos, pagando Nonas
ua qo O DOSto rengate & ninguém mais
contamer Quando O enfermo mebe acatar ou Cor
o eignioo, entre o conformação e à humil-
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dná, tras consigo o elnal da divida expirantfilas, contudo, não pôdo contar

o

ui”maorÃ£em oração, dobalinao ie oniastores da
nei,Alitento entao, com, casioro. rotasé exorou o Amparo Divino, como 8e odoento desventurndo The fase tm liadocoração.Envolvião nos irrudiações suavãs da praça, Leo
adormeceu,dianta da nestrs lágrimas.

asORTO Dergrmlâaveou qnto na motivo peloqual não o arrobainviamos, de imodiate, Ho vasocadavérico, para transportá-lo coroevo À Mansão,
 

— Não dispomos de autoridade para b
“o do corpo. Simelmate eesponseiihênde nãoLougeo

, comunicando 008 vigilantes que missionáriosadoSicdauessareea
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Resgates coletivos

Entendiamo-nca com Files, ucerca de variados
problemas, quando exrressivo chamamento de Dru-do nos reuniu no diretor da case, am seu gabinete
Particular de serviço.O chefe da 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,
& comvíria caperar e Elm de examinarmos o assunto
com aeficiência preciso.

Com efeito, tan! terminaro apontamento é
sinais elgo semelhantes aos do telégrafo de Morse
sa fizeram nolados cm curioso aparelho. Druso -
ou tomada próxima e vimos um pequeno. telovisor
Em ação, sob vigorosa lente, projetando imagens
movimentadas em tela próxima, euidadocemente
excalxada na parede, à pequena. distíncio.

Qual se notmpanháseemos cnrta notici
cinema sonoro, vontamplêmos, surpreendidos, &

  

 

  

aa vilicas do Soidemte. Adivinkava-se que o piloto,
ertmena enganado polo iraeosiro oogano de ce
ca bcumãs Não pudera crltar 0 choque com ca
a Pranltios quê e cafiemtaram nm montanha,
Sienbsos o implncáveis, à mancira de medonhes
Correto do Lortálees agrega.
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Em pléno quadro inquietante, um socio detensartado, de semblento Ibre e MEno, ioruilavamenuárimento comovêdor, rogando À Mansão m romaesoh de equipe adestrada. para à ração de aisdasatório entidades Uesenearadas nO: dcloreso
Hequanto Druto é Silos combinasam medidaspaca a favefa asllencha, Rio + sa clhivemos,espinfados, o eamefcnio inddito pare nia aanbee.À eso aftitiva parecia desensolar-o ul memo.Oito dou dotencarmados To asidende ida erRossio de choque, algematos ana corpos, mia.des ou não; quatro gemia, Jungidos doa próprioamess, é de datar, São obibants alida enfriandosdefotos Higino,Eetivao desesperados em ei
Contudo, amigos espiritucia, abuegados + va-terça, vol0, calor mtetono
Topuranãoso exscata de luz vertendo do Cê,o seio do Ato vinis, sli, em dbengonta tor”

Peste de amor'o quadra patético era tão es] à possa obeer.sação, que podlarman ouvir os gemido daqueles queCespedesfalcoebes, ax preces dos socurcis-
os e eg conversões dos eufermelcoa que concer.
Ela providências à preses...
Deeontrançd, io dsguem 2 o

ds televendas, EOQUANHO So cumpra ta ordeoa
E omandanto da intuição com acmirável et
a poueca frtantss, diversa operários de

cosa guadetancão em marea, na direção do local
Pnucioramenta. deserto.

Voltando ao gutineio em que Jhe arueeiiroros Uedtao,Na aan do eutemdn cota 9 ori.
opa minatos, com reápéito so sertigo
a TicoEO tão que Hlfrio é
cos dei posaíva o partiigação na
Siaque se processa, no que Dime,
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mente, não concordou, explicando que o trabalho
era de naturcea especialíastms, reguinitando cola-
boradores rigorosanente treinados

“Cientes de que o generoeo mentor poderia di
persar-nos mais tempo, Gproveitámos o essejo para
Versor à questão dns provas coletivas.

“Eitávio abriu campo livre ao debote, pergun-
tando, 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 0 socorro no avião einistcado é disteibul-
do indistintamente, contudo, não podemos esquecer
que se o desnttre 6 O mesmo paro todos 66 que
dombeirara, a morto é diferente part cada um. No
momento “serão, retirados da carne tão sómente
aqueles cuja vida interior lheoutorga a Imediata
liberação. Guanén sos aulros, cuja situação pre-
sente não lhes favorece 0 alistamento rápido da
armaduro físico, permanecerão ligados, por mais
tempo, «os despojos qua lhes dizem respeito

— Quantos dias? — clamou meu colega, in-
tapas de conter a emoção de que sc via possuído.
É Depende do grau de animolização dos flui-

dos qua lhes retêm o Espírito à atividade torpórea
— 'respondeusios o mentor. — Alguna nerão det
dos por Algumas horas, outros, telves, por Jongom
dias... Quem aobe? Corpo inerte nem sempre Bg-
nífica. libertação do ame. O gênero de vida que
alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras
Condições de nossa morte. Quanto mais chofurda-
mos o ser tas correntes de taixas ilusões, mala
Tempo gastarsos para esgotar as energics vitais
que nos nprisimam à matério pesada & primitiva
de que 8e nom constitul q instrumentação fisiológi
ta, demorando-nos mas eriações mentais infcrtores
E”que nos ajustamos, neles encontrando combusti-
Tel par dilntados enganos nas sombras da campo
Coral, propriamente considerado. E quanto maia
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Domeimtamosàslapis do espia, que nomseongelham equilnio: e sublimação mis
facilidades congidataremos para Aexmseragto?da
mou BugioÀEcadomAbitontr ada perdaam de bea LetAseim é qto emoro filãomio€ulmeemo
que demancipação eegarituars.Da, DO COGUmm cooaideri —— não quer
aecaindoEliaão embora congidoa
rária detenção nos próprios restos.“De medo algura = ajuntor o amigo gene.
2os0 —,ninguém vive desamparado O ao Infnitodo Tre. abraco Unir 05 imo quesdemora, urdbdos a mais Duiso teor de espaciaCita “ipanãos gradaticamenta, 4 aootia quede mouira capeta de receberio e ragareo Hilário —não meiotrad por Criaturas desencarandas, de itaim.
cio pociaisa, Já que ui podem ser nesguerásicado fred

Digo estampou aigniicaiva expresedo fact
+ pondarem

Sim24 bipéteso do gare surdos no bem,
é poscivel se sendom ds wusatita do mal a fim
da qupel, Toon do tal, me voltam pera 9
e E dosuntor entes, É prio considerar
q a tentação É vengre Wma sombra a alormem.
Da da, de Gero para fo. à junção de
Va Aa uia Da poderes Inferaio vcifia-sa
o ao ferDo que já trazemos der
o de mês Ee

À explicação não polirta ser mais clara
ogo opesncertado, À fita do

cotananidor diveto,meu companheiro que, tanto
easta perder O onoctucidado de
ouicomecrsação, acerta, Mean

acore” decerto não temos o di
rito de sao utlquer Omtsrninação que lhe
a ocidades dinda aasimestimaria eo-

 

 

 

 

 

 

 



E AÇÃO & REAÇÃO

nhecer mais profundamento as zesica pela quais
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 pesquisar as eu.
sas que os determinaramÍndiscutivelmente a Man-
São, com as responsabilidades de que se encontra
investida, desincumbiree-d de trabalhos dessa. es-
pécie todos oa dias...

“Quase todos às dias — completou Druso,
sem pestanejar.

E,fitando Hllário de estrenhe maaneira, aduziu:— E” imperiosa observer, porém, que vocês
coletam materiul didático para despertamento ds
Dogsos irmãos encarnados, quese todos eles em fame
importante de nts, ao acerto de ecntas com a Tus-
tica Divina. Analisando os resgates dessa ordem,
vocês fntalmente seriam compelídos à autópais de
altuações e problemas suscetívela de plasmar ima-
gens destrutivas no ânimo do muitos daqueles que
amhos &epropóem auxiliar.

“TEshoçando leve sorriso em que deixava trana-
parecer & humildade que lhe edomava o espírito
de coco, adisou:

É Parece-me que não seriamos capezes do so.
mentar um detastro de grandes proporções, no cam-
“Po dos homens, nem insullar-lhes o virus do medo,
Tanta vez portador do desênimo e do morto. —

“A polávra do orientador, serena e cvangálica,
resjustavanos 08 impulsos rienos edificantes .

Inegâvelmente, a Terra jaz repleto de criatu-
ras, tanto quanto nó, algemados a Escnbronos com-
promísgos, carentes de ação contínua para o neces.
Zério reequilísrio. Não seria justo etormentálas
Com pensamentos de temor e flsgelação, quando
através do bes, sentido o esticado, podermos cads
hor aeretar denossos horizontes do nuvens do
acfrimentos. prováveis
ando-nos à atitude lnequivoca de com
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reensão o de obediência, como não podia dearde aee, a “heto da, Soraia contatou tm tomave, depois de liguem pausa:De Totaginemos qua rh axar as origens
da provação & rue so aolbem ca aldentadosdoBogêvo, Susurecndeiam decerto, dobiquenie que,
em qutras épocas, atiraram irmãos indefesos do

Gio de Isentamas, para que gets corpo o
espatifansem no chão; companhairos que, em outrolipo, cotnacam tenionads etica Goo 0 dorso
&mar, pondo a pique existências preciosas, ouear duo no aero do arijados Ca:eloade placa agreste apre telado doToon, potante  Teb 0e qual, por enduámio,Tac Siena tcaead cudo anplsegiódio para, transtorenea n Erópeia. eliação.ati Palio de Eca esteios posses
Sa cujas contão Cn a Eriranais Dino de
To aca dee ass Entctano, Do, deeSolenes ate nb eemidacia entividadas, po.
ecos och"meta cdi, todos o sia
St eloa teto,em cnos mapas o Vi.
SE ousa apa ari, oh, Semgurados
Serasapasa! quo a mori focçada no Thu
ABcorgo, Gu ado dos atoa uváni 1 que
etDO. qu jtertnss do preo dr
aiso socar Oporiand par pos-
apesada, o ce do sepulra?i..
obes iuclice gone, pa a boa
ais, precisas vantagona
ooond pronitcias o fmproniim

qo

bo

co Higosa da. provação
v Oba nl qe, Aeranemêio do

Pega gas osuores de mazeira quaa vi
oeatnpo eis detoo de ue sejam eq.

oca 3a ou, rec.Valente ao eumpo E 3
an ado mê pesuitado. Assim

é

que, Gera
ado. foco Seipode:
vã Brpraiado put,
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po equilibrio. Desse modo, creio maix justo incem-
tivarmos o serviço do bem, através de todos asTecursos an nosso sleance. A caridade « o estudonobre, a fé é o bom Anímo, 0 otimismo e o traba.lho, a arte 6 a meditação construtiva. constituemtemas renovadores, cujo mérito não gerá Jeito co
suecer, na reabilitação da nossas ideias e, conge-quentemente, de nossos destinos.

Tutregura-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 Erpiritosinteressados não teriam ouíro reeurso senão à mor-
te violento, como remate son dias do corpo denso,
so que instrutor respondem, presto:

“Guarão em minha experiência alguns caseexpressivos que seria justo relacionar, xoentanto,zeportaz-nos-emoa simplemente a um deles, alem
tos no imediatisma de nossas obrigações.

Depois de imumentas rápidos em que natural-
menta Goelova pasa a memória, comentou, benevo-
em
— Há trinta anos, desfrutel o convívio de dois

Denfeitores, a cuja abnegação muto devo neste
pouso de luz. Ascânio é Lucas, Assistentes raspei-
tados na Esfera Superior, integravam-nos a equide mentores velorpãos é amigos... Quendo os co.
uheci em pessoa, já haviam despendido várias lus-
tros no amparo aoa irmáns transviados é aofrê
doses. Cultos é enobrecidos, eram componheiros
infatigáveia cm nossas melhores realimnções, Acon-
tece, 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 be-
lero, não demonstravam à ueeseária, condição cs
pecilica para 0 voo anelndo. Toizimente absartos
no entusiamo de anrinar o caminho do bem som
semelhantes, não eogitovam de cualguer mergulho
opretérito, por isso que, muitas vezes, quando nos
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fancizamos polo esplendor dog mem seemos sabe Aposto para Qualgia? StoneyDevociros do vale... Dersa forrad, vasearam s de-seje ardentemeniz à aoetncio, seniiadon“algofesencaniados pelo duência de apoio dam nuíor-dades que ihes não reconhocium o mérito impres-cindívei. Dilatava-se o impasse, quando um delessolicitou o pronunciamento da Direção Gerar a quenos achamos eubedláios. O requerimento ceontroueurso netinal até que, êm detceminada fase, ambosforam chamados a cxame devido. À posição imprô-pria 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 t3-
diosenpiar da atuais servigos médicos po mundo
&, através delas, importantes conclusões aurglvar
& lona... Em verdade, Ascâmio e Lucas possulam
créditos existes, adquiridos em quase cinco éei-
los sucessivos de aprendizado digno, temendo ss
cinco riarâncias filma toecpu dacameo
as entações de serviço espiritual, nos vinham
a CR ita? mo ento, quindo x gendaiva
ausenltação, lhes alcançou nº atividadio do atento
KV, alim surgiu que lhes inpós dolergsa medita-
cão! Artebatadas ao grquivo de memória « a
doerihea protundatmento noespirito, depois de ope-
Cosão mmEnótica & que Los ceferizios, resparee
Tam nas fichas meneionadas go camas de onizuto
Gelito or ambos tometido, em 1488 logo apósa
Ibertação de Orleies, quando formaramno asér
cito de Joana dáre... Famintos de inluência fum-
de doses ão avisa, pão beitacu emasse.
Simar dois companheiros, precipitandooa do,alto
de uma fortalem no antigo teritório Gltimais,
dobro fosses inmundos, embriagandi-ss nashonra
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 poderescompetentes pe desejavam ou não prostegur usBondageta singular, so que responderam negativo,menta, preferindo liquidar a díviris, antes de novasimernões nos depósitos da. subeonsriênci» dm vez de continuarem insieiindo ná elevatão a níveis mais altos, suplicaram, 40 revés, oTetarho ao campo dos homens, no qual acabam depagar 6 débito 4 que aludimos.
— Como? — indagon Hitfrio, intrigado.

 — Já que podiam escolher o gênero ds prova.são, ex vista dos recureos morais amealhados nomundo fntimo — informou o orientador —, opta.ram por tarefas no campo da norondutioa, s cujaevolução oferecertim às suas vidas. Há dois moses.regressaram às nossas linhas de ação, depois dehaverem sofrido a mesma queda mortal que infiigiram aos companheiros de luta no século XV.
E o nonso cao instrutor viitau-os nos pro-

parativos 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 re-
encarnação, no qual csntcnes de entidades, com
dívidas mais ou menos semelhantes às deles. tam-
bém se preparavam para o retorno à carmo, abra-
gado, desim, trablho redentor em resgates cole-
tivos,
— 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, dig-
Punhsm 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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provas, na imbâvcia,
ntravés de geidenios lcordos, dasdo & muniaçãoprimárioaté a mori, do modo à Fedintcwe do fr.
— XE oe Deis? — doume colega, alarama

do. — Fm que citação o ou pridoa que devem tar Iseoladoa da Progresso eq À os.
tica, a regeneração da st mesmos? a dor delas não
agr devidamente considerada pelos poderes que mod
controlam q vida?

— 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
de quo aprendam mo usudadoCruel e na angóatis
iroináva o respeito é 0 dewolamonto, à houteto
lidade e 6 esrieho que todos decemos na Serem
ão instituto di família. 4 âoc cultica é o remédio
“us mos corrige as falhas mútuos

Estubelecera-se Jong pausa. O
& Tção,como que mes hmpelia a rápidos mer-

gulhos no mlndo de nós mesmas.
Hilário, contudo, insatisfeito oomo aetapre, per.

sunton, Sereia
e den os que Act— dostentor amigo, iuaginoror Gugg ps
+ Lucas, eps à vtória de que nos

dá

noto
tinuemm nado a subida ao pifnomais altos...
Proisanão, para itso, de nova consulta a peado?

dae a condição especítica— “ago não demonstre premponic
do novamente submetidos

à

jjneispensáve, grão novimente submtidosé faco.
auuciltoção paro O exame E &
Entes que se Baçam precisos
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— Jaso quer dizer que ninguém se eleça no CéuSera quitação com a Terra?O interlocutor sorriu é completou:— Ser maia lícito afitmas que ninguém ceeleva à plenoCét, sem plena Quitação com a Teriaporquanto x ascensão gradativa pode verificaçentão obetente invaridveimento condicionada mos no”Jos merecimentos nas conquirtas jk feitas. Ce protibina de relatividade são porfeltamento entivele aoassunto. Quanto mais cêu interior na alma, aço“ês de sublimação da vida, maia ampla ineaedodá alma nos céus exteriores, até que se realizo oFaprtma comunhão dela ocm Deus, Nossa Pai, Paraisto, eumo reconhecemos, é indispensável aiemaraà Justiça, é a Justiça Divino ontá inclutivelmentoada à no, de ves que nenivmmafalicidnde guetente será verdadeira felividade em nôs, sem a fo,plícita aprovação de nossa consciência.O ensinamento ars profundo.

   

x

Sanções e auxilos
Depois do entenáincato esmo co internados, oIeztrutor Druão aquisaceu em dispatsa-aos elirainutos do conegrenção edncativarExplinara brilhantemente abre à problemadas provas na experiência terrestre. AleFtara-iooamante à necessário renovação mental nom padrõesdo femdealcando E ocwaáii do et,para

do conhecimento oupenor, o ser.Rros quels todea ce crelabos da evolução surgemcomplicados e afiado ecaneta, “O
“Jomto dele, enquanto protcionuva, fôra coloca.di logue cola — ua cabia sotívl see
ão O corgo bumanr, tratapurente sos nohdosaRedTevdlingo Vi E; ão, todos emPatentenvemos, ali, à mona visão, o

órgãos é apoirechas do Gore ico, mb à proteção
do mistema nervoso é do eistema semguinao

O coração, à maneira de um o,
no ninho des hrtérias encodbhaias Da, árvoredos
pulmões; o figado, à feio de em condensadorvi.
Ecento; o autômago e a ntrinoacomoalomii.
ques tlenioos é o8 rins, quais apelos e

agem, convidavam-sts à prolanda rduiro,
qão; comtuda, nosso maior interesss soncentravaeo

"sistema cndocrinico, no cual 25 Flândulas ae
aslientavam por Mgrrações delos. À epitis,tt
péfize, a tiedido, ns paretcéides, o o,
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venaia, o pâncreas e as bolsos genésicas carsoteri-
savam.0e, perfeitas, sobre o fundo vivo do centros
pecicpicitunis, que xo combinavera Uns cem qu ou-
fros, em gutilisáimas ramificações nervosas, singu-
larmente ajustados, através dos plexos, emitindo
cada centro irradiagões próprias, conatitulndo-ne o
conjunto mer todo, harmônico, que nos inpelia àcontemplação extátics.

“Anotando-nos à wurprese, D chefe da casa disse,tando:— Habituslmente convidamos a atenção de nos-
sc 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-
preendamos que todo mal por nós praticado nons-
cientemente expreses, de algum modo, lesão emnosso, eomeciência é tda lesão denma espécie doter-
mina distúrbio om mutilação no organismo que nos
exterioriza u modo de ser. Em tndor os planoa doUniverso, somas espírito a manifestação, pemeumen-
to 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, con-
tinuou— Da mente clareada pela razão, pede dos prir-
cápios superioras que govamam a individinalidade,
partem as forças quo nsceguram o equilíbrio orgã-
aito, por intermédio de ralos ainda innbordáveia à
perquirição humans, raio esses que vitalizam os
centros perispiríticos, em cujos meandros se locê
tizam às chamadas glândulas endócrinas, que, &
Rea furto, despedem recursos que nos garantam a
estabilidedo do campo celular. Como é óbvia, mos
criaturas encarnada esses elementas se consuio.
Tanciam nos hormônios diversos que atuam sobre
lodos os Grgãoa do corpofisico, atravéa do sangue
O homem Goma, que já conhcos à Hroxine a q
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is.saREStoçaritaARO, ue Rg a,DEpe
ce toda as demois gifndalga de renvegões itemSeçanaaa
entermldade, equilíbrio a desequilbrio nos indivt.pd,anits, eide ver, todoa ox estados acidenteia doa Tormas doque 08 utilizamos, no depago o nó tempo, depenquieaidde
Epor jaso que a juntiça, sendo instituto fundamen-Rs sega eiaarada do dea Gg pç
lhe defraudemos os princípios. À evolução parspiopiarp
pnsinjnã parto oieepaddiaprdomiagaeEAçãoorupaqcRisee
a — Inegivelmente — respondeu o instrutor. —epoa2pqbaa

 

 

 

ale por verdadeiro prêmio da Boadada Divina, mePrepeecapiaAmtar
deueirdpcdqeMiaEp peerSdo
Pilhões de pessoas, longa do respeitonem doTO
EdeGodecCaaaSribioondacomem
aá mesmas, porque 0 mal imfligido à
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empre mal que emontosvam sobre as suas em
Deças. E" nexim que, desentrançadas da iatéria
dimom, aqui aportam, hatidas pelo rsmorão e poloarrependimento, padecendo frustrações lamentáveis,
quando não estacionam por tempo meia cm menos
longo em furnoa expistórias, nas quais, pregas de
antigoa adversários ou de velhos comparsas do vÍ-
cão, Hoftem tristes alterações em pens centros de
forge, a so lhes expressarom na mente por desequi.
Ifbrios fonestos. Depois de acolhidas em nosoPonso da amar, refazem-se w pouco 6 pouco... ÀTemncarmação retifiendora, Isto é, a internação uacarne em condições penogas, surge por sltcrnativainevitável. Será preciso renascer, iuporiando as
otsláculos tremendos, orlundos da derarmonta pe-
riepirítica criada por nós mesmos. Ainda assim,quento possível, antes do novo beto cntra 98 ho-
mens, é imprescindível melhorar as contas... Daí
o motivo por que instituições quale a nogsa fim-
elonam, em vários earapos des regiões inferiores,
que, na. teologia da retaguarda, equivalom a zogiõesinferneis... Para nós, no entanto, é o imenso um-
Yral, entre a Terra é o Céu, doloroso continente
de Gomras, erguido e cultivada pela mente Ima-
xa, em geral rebeido o ocioaa, deseaivada é enfer.
miga. Oa companheiros desepearnados que desper-
tam, devagarinho, pera a reponsabilidade de vivar,
encarando face a face o imperativo do renscimen-
to difieil no mundo, passam trabalhar aqui Inbo-
Hosamento, 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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emérito é bondoso que deseja o progresso dox spram-Eepetdem
roaiiiromida

Fa dradaE PasGean data eldedrEea
EaadoaeeElacaEaCRSatpossamisFimàqprpepediEadadesrnruquieraafoi terraaiaiapnmedadEpda es
oes forças orgânicas, tanto quinto

ce

er
atraves

Verarados euitaves dn gula, qusta sempre eiterra,
riDodinege oEra mo em io
É imispenrável, Imploram

o

regresto àerra fm

épaia grace nr cm 5
pertrófica do qilora, b inata Lars àMipiaa

inÀipTRioE,Pto fade
o cequica,sapatio idRsne

  



= AÇÃO E REAÇÃO

“com que se utilizarara do esporte e ds dança, eapa.Tesndo desespera

s

infortúnio nes corações afeto.“ea e senníveis, perdem formas orgânicas amenquisode parafisia e reninatimmo, visitadas de schaques oeoplsemas diversos, que Íhcg obstem of imovimen-toa demasindo Hvres. Companheirca que, em motascircunstâncias, se deizaram envanenar pelos olhosé pelos cnvidos, oom em vista redede criiuialidade, através do calúnia & do tmalediovênia, imploram veírnios Afológicus casilgados pordeficiências auditivas e visuais qua Theo impeçamtecidivaa desastrosas. Tateleciusis « urtistaa quadespendem sogrados rerursos do espírita na pare
da criação do imegena menos digudo” ogia ren.relhos terebrais com inibiçõss groves « dulerosesPora que, nas reslexões de temporário geradasPo desenvolver a esqrecidão, qualidade doorTaião. Homena c patlheres que abisnram dotesfóicos, mmebrando 5 belem € a periieio dosfores para disseminar 2 latcura e 6 Gofiimentoaqueles que lhes admitiam ns falsas promdegçus, so»Deitar corpos vulneráveis às dermatosem aflita,guia o ecsema € à Eumioração eutbiea, ou portado:Tes de aliorações da tirofida que us comsirunamà reiterndas Íutas  equrativas Grandes Eeladinesque escarneceram da divia missão do “erho, com.nvimndo multidões cu enlonqueceoralmas déspre-venidas, suplicam doenças das cordas vocais, Paraque, atravessando afunias periódicas, desistam dnSimuttuar os espiritos por intermídio da palavrabrilhante, E suloreu de pemoas qu transfbema-ram o santuário do foco Numa forge do periurio-Sica para a vida alheia, arrainando lares & infeleiCano eonseiêreina, ioploram equipamentos Tisicosatrementados por lesões Importantes no arupo geraésico, experimentando, desde a puberdade, inrule-tantes. desequilíbrio. Gyariamos e Eestculiresocegueiraà mude, 4 Sdotia, a curdos a porntlio,& Ene, 1 lepra, à eplepeio, o diabete, o Bêntigo,
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à doncuea e toda conj& sonionto daa motéiasmente coro aguada di dieai,seta sao fts poe

; Cdpedidas para repaasmaçãeE aCologo, jntcpuão. eeboê. Remodnternedia meros arraia
mente, e acembion: E

— Sim, Hitávio, o Bondade do Senhar á inf
nto é permitc-nca x gráa de uplicar os Impediomenta a que nos ref, pos o munTento de bes InesEssanTengo Be do capo endivitao À Suri,quanEua, end Ts ec aros naoEerabido. em forno de Gi, abunçondr meus VêEecqad frutera. Buteco ato trome
não” pedinsemon a aplicação dia penta da que he
Doubamaso nas peço não te peniteao, por
Senta “apoia Mo al” pera Teses meia
ag Enucênço, To eSado em tensão
genarmônios, GetaDara ua do e nat, ese

oo,

pe o
derde toa pura a rcaco

de oe renas x re
Piper2atom
qdomto À Ro Tesdocagão?

ão fórrle semelhanteer
oesspre umatestado de tem vom

oe comprerusão, O testemunho da Dog:

Te tradores ;
poção are das Úio ate a quo
D0s fazemos réus, sujeitos a pets mtas Ta,
Teneva-mog o modo de serPREno
“bengnada pluntação de 0!
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meticio, mas também como vacina contra a 1ejnci-dência no mal. Além disso, q presa faculta-Dosà aproximação com or grandes benfeitores que nospresidero 08 Passos, mixiiando-nos n organizaçãodo agro mueito pare à ceminhada pegurhcompanheiro guardou, revecente, a axo-tação e considerou: O a
— Caro instrator, depreendemos ds elucidaçãoque, ao nos rcencarnarmas, ecndurimos conssco varemaneeoentes de nossas faltas, que nos partilharao tstmaecimento, no inéquina fisiológica, como rafsegcongenials dos males que nós mesmos plantâmoano —Pertetamento— acentumo o “mentor arisponições, para cm esa ou aquelrEnteriidado mo cirpo torrent, reprermisi jonasde atração magnética que diacia de nossas dhdes, diante das Leis Eternas, exteriorizando-nos asdeficlências do espírito
Druxo meditou alguns instantes, como se es-tivesse pondarando no Sntimo q gravidade do ag-sunto, 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, ofere-
cendo 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, imuni-
zando-se contra as vicissitudes carmais, faculdades
casas que podo ampliar conriderhvelmento pele. oro-
são, pelas disciplinas retificadoras a que so afeigos,
Pela reslstância mental ou pelo serviço ao próximoCom que atrai preciosos recurso em seu favor.
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Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiraRafsaito do, malDajoda ess — ajumiou Tlário —, será
Jeito cerondar que po aulas igualmente sofremmoléstias diaguonticives, como aejum a atom, &eva 6 a prêmio.Gordo tambêm plantas experimentam em-termvidades pecaiares, reclamando adubos e feng”ds mo contpletos 0 mentos, porendo.E acremntoE A Gar é ingrediente dos mois Importantes
na crosta” dá via vio eoganaão,O derro 20
Simao, a semente ta Coen, aursaê em secrtio,
anta quúnto o criança horandoirasponoóvel ou
oo, Jar deseavalver cp peóprioa dE.
edevolução, que sta de foco pasa
domoçada o Ber sem à qual não exit
eoEoso citado, porém, eisêmos
Do,era ve de derizo para fora, E
SP dna Bo erminia Go séc,Bis
ndo aiondos labirintos de afiço,

po
r

re
dota, gataa Jena. E muito diferente
ogo O caraioBiléio —. tão
a o Soneihantes cones... Der

eiução,dr,dorswdio — atalhos
pras, beso.eia e

TCEtedão à SIFPed que ve nos estampa
no mento, à orientador RA
o ota ocasiões, NO decarso

ni Pe a puro emesicomisios elias
E] Saobseiaemi, gras
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TMisDaç erteraos à queda no oliemo da exims
gglidade, neja, mais frestuntemente, pigs o servi.»paratório da desencarnação, a fim de que
ão sejamos colhidos por aurpresas e que

FEfraasidio da morto. O enfárto, à troraboue,édmalplegio, o câncer penoiumente fuportado a po.
idas prematura. e” cutras calamidade do "bes

qrafnica emuiitucm, por vezas, dorts-ruzítio, pará
À Alina, Be Ienpero de Certos enganoa a Pri
incorrido na existência da corpo denso, bai:

Druso, no entanto,a essa altura, foi chamadoà otras istasdos oasoa perdamentõoo” dos entregue

xx

Comovente surpresa
Durante três N50S entiveroos gusse que dirio-

menta na «Mansão Pas», estudando Hções preciven
& aprendendo 8 servir.

"a, do pé de Druso, na comunhão fratecmal
de Silas é Junto de outros amigos protimusos, *e-
Coihemos experiências e apontamentos sublimes

“TE verade, o sofrimento, mequsle pouio cos
tigado da cxtrema Inta, era à nota constante em
todas as direções.
tas 90808, à easa tpcania nos aliceros och

convulsões. ciognáticas. indescritivis, noutras cem.
Gíões,sob 6 ntsque de legiões ferozes, ascemelba-
Tese 9 fortaleza, em regime do não iguletante,
que tó a Miserisândia Divina poderia salvar

Todavia, em qualsquer emorgêncies, Druso som
pocgraene foda à Grato à eso bóts n
da ficarem sem resposta. Supricgenbos & recursos,
Aeee e bilsamps, flufam. invariivelmente doa
Planos, Superiores, aparando-nos a necersidnde om
inbtrzindo-nos 8 indecisão.

O. orientador da cem, aiiiàpecac nú]
mais elevado padrão de intangibiidade meral não
Dante" humildade com que pantava todos Ee
atitudes.

Nunca

lh
o

sirpratodomos o mínimo gesto em
gesacodo ora rob» axterio manduio fe gue
punho. Sabia ser firme cem ripides, juta fm

parcialidade, bondoso sem frmquem. Valoriztra não
àpenas o conselho don grandes Bspiritoa que ne
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visitaram o Conávilo, mas também 09 votos bri.dem doa minoros sofredores que nos batiam 5 poste.Mantinha Amorosa reverência diante dos sugeri: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. DesdobravaseNão se olreangcraslo no venerável mínter do adm.aisirador central, a quem devíumos Eomenagemconstante. Eira 0 conselheiro devotado de todos ossosesaores, o tnédico dos internados, o mentor desexpedições e o enfermeiro tolerante a rimpies, sem.
Res que as clreunetâncias O exiglasem.Contudo, onde The notávamos a mais Impres.
nionanto assidulâido era justarmento à cabeceira dos
degdltosos irmãos, recolhidos nom tenebrosoa dest.ladeiros cm que so situava a instituição.Noite » noilo, sempre que derejánsemos, podia-
mos acompanhar-he os serviços magnéticos, juntoda Elos, Identificando cristuras infortunadas que,
à so dem “nas dombras, haviam perdido anoção de meemns, dementadha pela vicinção. on
tranatornadas palo Erópcio desempora.Era serupre dolorota encarar ni cempanhelrasdistormes e irreecmheciveis que a flagelação mentalansandevera.Por mis de uma vos, Hitio e eu desfizóra-mo-nca em prátto, à franis daquelas torvos fio:
tomias que o extremo desequilíbrio imnbizava exterrível prontração ou amclinava. cm crises de lou
ema.

Druso, porém, inclinava-se achre todos oa in-
fetizos, com inderlinávei ternura, Depois da uração
costumeira, artlenlava operações magnéticos assia-
tencinis é, logo após, com à devida Seguranca, dn.
ieerogava” os recêrstecolhidoa, enquanto finávamosanotações diversas, atinentas à colaboração que no
enbin desenvolver,

Duas, tê, quatro horas despendia elo, pes.
nontmentr, cadá noite, no trabalho sosorrista que
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Sonstderem agrado, nem que tenham

d
o
s

comatneivçoetonirasgo fa menos Cportunddado qemiaAftmbio, À acenão dee, Cola noa reresaaNiesonpertção “licitado on copontátes, vs gruncs Hêampco & consulta toe Sida que sasegedao Sooexiinado ta sombras havia eriounesdasFoi assim quo, certa Mete Dai nto lateque-cfvel, pobre emos Godirctizada” EA etaraenfecmeiros À Bola de normas ctivdudes EstoDSXE O gocarro necamário.
O coroseviciado, que imancos trapos mal co-riem, ns mês cujos dedos Cerminavan er Forade Eriras e o semblanio competamento diendo

por tereval hipertrotia filavam sem palevras doslongos tormentos de que fêra vibe.Tambor. preliminaomento. atendida polo ante
mageca da Mansão, & infochunada criatura wunlavamaioganto brioDruso, noentanto, qual acontecia noutros co-sos, afguvalho 6 Crónie Com Datena! carabo

findi a proce com que nmicalava o iniio datarefa assistencial, comegoa 4 aplicação de perets,soordando-lha ss smergias. Jimmeguida, notandovo fundos granidou ao lho exteriorisevat do pertoO abavgado emigo cuncentrem e seu potenciais
de torço magnética no cêrebem da Int, que co-
meçonR mover-ee, aibitemente reanimadaVigiar claramente que Dri iberiria no cér-
dex encefico, Incentivanâna no nesenário desger-
tamento. ÉS

“PO então que a boca birta, arrastada hiprê-
tamento à movimentação, dexetrousm, de lero,
a gritoa:musa. Druso!.. compadereto demim:

Buspeoenalioo, vlnus o chete da Mansão erm-
baleadoinage desfalocenis, qual no fôra aémiido7: 7 da 2 morte, Mar àPor invisíveis ralos de angúscia E
Elpefação par a air ãoamena, Bl fr
Jondocse lido, avançou pare els, enlogando-
BS oro ve lho tamento a queda inevitêvel. —
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“Algo de estranho ocorria, cujo sentido, de prom-
to, não consegofamos percetier.

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 à infeliz:— Irã, que tens a dizernos?

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.

rá... Estou cansada, vencida |Por amor de Dama,
iberiememe!.. Diberiem-me!”.. Quero ag!... ar
puro!... Não terei pago sulicieutemente o meu
Grime?” |. Não creio que Deua nos criasse Dara
inferno sem fim. Se ervei, conscientemente, adqni-
rindo grande ceips, não dessonhego.... que 5 ml
nhas penas oras... têm sido Igualmente
anormbs!.,. Conduzam-me à presença de meu es-
Do... para que me ajocihe...  Druso retítar.
“med do local dot riprobos... Compreenderá que
não 6oq assim fio cruel, como querem que eu nojs...
Men marido era gumamente bondoso, trafava-ms
como um paif,.. Há quantos enoa padeço, 6 Se-
ahor!? Tu que curaste 6% leprosos e os endemo-
nlnhados, estende-me on laços de amor! Relirame
do inferão 0 que Né arrastada?... Ajndame, é
Cristo?... Deixa que eu recolha

do

cepona quehu-
ssilhei o perdão do que necenaito, para que 9 minha.
consciência. poses orar com fervorl, ... O remorso
É fogo que me contome!... Eledade'... Piadado!
Piedade!,..

nte intervalo que ge fizera espontênco,vi-
mos que o grande cendutor jasia entregue a lágri-
mas copicsasfem ngira ves nom nosass oito, Silas is-
tertériu no gocorto magnético.
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Embora o espanto que 66 lhe estam;e cotampaça nafaco, com x tácito aprovação do chote que lhecuiaolugar em silfoio, Snerrogos, preottpado
Gama te otmest

— Aída... — & reposta quetoa desemoiaraatenção e
sfotente,contindo, na evídenvibes fato fora, tão seguia quadoboa,cantinuoa indogando em voz trémila:

— Aida, sé fis 4 esposa de Druso, como nosjazes rec, dão le recordas de mais algubm? De
mais alguim que to partilhaase no mundo q vido
do ar?D Ont sim... — retrucou a interioeutora com
indizível coriahio — temilbeg-me.., Jembpo-meMeu esposo trazia, tm 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?
A princípio... conteazisva-se com é inha presem-
quo., Entrelónto... som O bempo. .. tornou-sc-me

lho do coração, condescendente amigo... St
das! Mm... sim... Quero 136 faz rerodar o
passagio?!.

Agigantaa-ne-nos 4 constrangadora surpresa
“Amos va socormistas eafram de joelhos, em

antinsofradvel.
em álimo, enterndêmos tudo, rememorando a
notia inolvidável em que Silss algo nos filara de
sua bistória comovente.

A etire dementada era Aida, o madrento so.
frodoras

mente agora percebiamos que o Instrutor
« o AorintateRaviadr aid, ontre co Tomeno, pet
é filho. din, Intimidade com mis do
àsscelasram, iotomente, em todos os serrigom.
aalo aviao abraçado aliiva

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 tem-
DO, de vez que Druso, num gesto enternevedor, ve.
colheu à infortumada criatura nos braços goncro-
sos a, genuflexo, após conchegá-ia de encontro an
peito, exclamou pata 0 Alto, com voz sumida em
Mgrimass

— Obrigado, Senhor!... Os pemitantea como
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 so-
tnços embargaram-lhe de todo a vam, enquanto
vasto jorro do safirima luz fluia doteto, como se
a Infinita Bondade respondeser, de imedinto, à co-
muvente 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 solu-
cionara um problema longamente sofrido. E, lea-
brando-nus q estudo da Lei de Couto é Efcito,
explicon-me, rápido.

Druso e ele tinham sido pai e filho na exis
têneia última, o, tendo ambos recehido a necessária
permissão para trabalhar em busca de Aldo, cuia
erda haviam provocado, devotavam-se ao servico
da Mansão, mob o benoplácito de amigos do Plano
Euperiar. do preco de tremendas lutas na própria
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Tecuperação, corfitas fhegarm quister amizades móli.jas a exbeslâncias notíveio, Comudo, à Pesada.são da jovem sacrificada conmtitutaihes àscéleo Terefolhos do ger, Aus eraquopaomais ampla elevação na Lur Infinita, naguiidaaeesmageo o dnfamente debito es neces
a tuanoofhasro“USD em igoto ventura
— Dentro de trés dias, m aré o em

cargo de urientador da IntimaçãoaêO fo
fim,à eorapumbia de minha mãe, para regremarem
brevemente à qeeneermação que Da espera, 10% A
guarda do alguns amigos noctce . Meu pu partiráPrimeiramente, pauco dpois mina abnegada gená-
fora 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
Temos e fdicidade de resgntar a imensa divido,
Tom a essisténcia. amorosa de fake mãe, que re-
Tunciod À alegria da gacensão Imdiata, tm posso
Decetício... Como podem ohesriar, nós mesmos,
aegundo Lei, puscamos x Justa por moema pré»
pras mãos.

“O Assistente, mostrava no face o desltmbra-
mento de uma ertança feio.
você? = pergumtau Mário, de chofre.

— Gontinunrá você alnda acui?
— Não = responde, o cempsoheeo genero,

o sstomento meu poi. oblivo perm
Toee grade cando, o qu
Do eapiftarei para 44 no08 (areias na medicina
Enmagea, com Vistas à tinha, Drisiina, romegem
lermasiro.

O comunicado alterava-mos o progrumna,
Gonvinho, de nr parte, entre
conexosa. instituição, porque ao

dep meira bora, haviam aido al nosso apoio
claro é fiel
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Abrace o Assistente, sentindo-lhe à falta por
antecipação.

Silas era mais um amigo de quem me devia
aparter. ú

Felicitelo pela vitória alcançada e, com ele,
consideramos igualmente o impositlvo de nosso
adems.

A mudança administrativa ma casa não nos
encorajaria qualquer dilação.

Para nós lambém a partida fazia-oe inadiável
Q denodado companheim enlaçou-nos com irre.

primível carinho e lágrimas de sublime reconheel.
mento jorraram-nos dos olhus.

Quem admitirá que à separação seja apenas
umaflor triste np Terra dos homens?
    

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.
Nolargo estrado,

ex

que só destacava a dire-
ção, Druro aparecis, ladeado pelo Instrutor Atanda,
à quem passaria o governo do estabelerimento, €
pela esposa querida, aquela que lhe ofertara no
mundo os sonhos dacea do primeiro matrimônio,
cujos olhos serenoa exprimiam frradionte bondade.

“Outros benfeiteres, incluindo o nosso caro Si
las, all também se encontravam, atenciocos e crto-
cionados,

Na multidão dos ouvintes, estávamos nós, rea-
tcando com os assesunres é funcionários do grande
Houpitalescola, ao pé de mais do trezentos inter
nodos

“Todos os enfermos, atsigados e sorvidorcs vi-
nisam trazee a Druzo preciosas testemunhos de re
conhecimento.
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8 menitestações com
se, iucesaandom o! COtONeoras mullipioavam-

Enquasto música leve nascia deà
centos copndntnis cmobaoveniaêm Tl mivimentado, queria di? 08doentes
o abnegido Tastrator queeu ogiapbmino”ia preaaepit
irmãs, cujo aspecto falava de1 Eia,doe bl Srinteciima inquieiante da Mambo e capa e plotTetados ira rapadudaaeu incansável devotamento, enderegavmm-lha ex
pressões respeitosoa e amigas, enmanto jovens ind.oro lhe cecales sebos

ara todoa possuta Druso sra frese
necimento &enxinho. Eniaios

Choro discreto eurgda aqui e al
Tedos devíamos, go mentor aômirável, este.

recimento o esperanca, energia « consolação.
O moto chefe, apéa a cerimônia aimplis da

tganeigsão de respoasaliidades, epantoee é pre
meteu dirigir 2 ousa com lealdade a Ncaso Senhor
Jesua-Gristo, Pam falar a vordode, porém, tão
creio que o TastrutorAranda,reefn-chegado À cama
“Dudesdo naquela hora abrnir.nos mais ditada ater
São, é, tão Tuga se acomadou ma polsrona qua
Soleniiluto lhe reservas, Druso argueuce e rogou
Dernasão para orar à despadiês.

“Todas ns frontes penderom silenciosos, enqa
to a voz dele se elevou pera a Infinito, à maneira
de inelodia emeldurmas do lágrimas.
— Sonhor Josua! — olamou, humillo — neto

instante em qua ve oferamemos o coração, dejan que
dana dé inclêna, sevêneato, paro agradevende

ma tençõos de fuque «fu incomengurticl porçr

Crê pura concedeu em cinquenta aros dr ame”
o mostro, que noarquesto Tivaro de semulcro,

levannastomo Combéim cas frecaa para q sivorado
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remissora, lançando no inferno de minha culpa o
orvalho de fua compainão!...

Estendesto 09 braços magHômmos so mou es-
pirico mergulhado no lodose corrente do erime.

“ruuresto-me do pelowninito do remorso para
o serviço dis eoporenço.

Recnimasto-me quando minhas forços dosfa-

"Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas
ânsia; nus dendas más OS00bTOSTS, ETUS, Em Indo,
> meu companheiro fiel.

Easinaste-mo, sem ruido, que sómente atruvés
da recuperação do respeito à mim mesmo, no pagar
mento de meus débitos, É que podarei empreender

& recurapesto de minha paz
E canfinste-ms, Senhor, o frabalha neste pouso

«estaurador, vamo uasistência constante de tia de
mecolência infinity, Q Fim de que ou pudesse avam-
cor das sombras do noite paro o fulgor de novo

gradaço-te, pois, os insirutores que imo destes
ja devoção afetuosa tão pesado tenho vido, os

companheiros generosoa quo fantas vetos 14 aupor-
tram as exigências e us irmãos enformos que bam-
tos entirumontos preciosta ma trouzoram ao co
raçõot...

E agora, Senhor, que  esfora dos homens me
descerrarê de novo as porias, acompanha-me, por
acréscimo ds misertoórdia, com a graça de tua
trônção.

“Não permitas qua o reconforto do mundo me
faca osquecer-te o conttrange-me ao convívio da
humitdode para que o orgulho me não sufoque

Dá-me a lulu edificante por mestra do mou
resgute e não retirea à teu olhar de aobre os meus
Pustas, ainda quê, para ásso, deva ser o sofrimento
Gonstunte « marea de meus dias.
de nossívei, deixa que om irenãos dosta cova

me asipurem com os seus penvamontos om umuções
a dndlios para quê, no pedregnso cominho de rege
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neração da que careço, não mo conse

do

Totvant
exetiso umor gara doer o nodo Tomvanto o
otaDev, om pro.a eco, ChorAn ponface Iedacomem, À mansa do retrees tunimidiaque vodestaciao, de eve, em nor tocando a iranianoETira, go a tempaiado em Cons
Cê dentro, todavia, eltava eu nós à cento

do cu, além da foixa dna ferem o céu ilimitadorespeitemem aooo a SIM, Sinos, aba
do abnegado Tnstrato ora da Alas pavdaçõe,
Porque Combioa nbs, Hilário & au, deveames par:
BiJa nos a pos tura estava comneeadorig, enlagotnos patarmalmente e, falee por-
que ROS demordzsemos mo abraço eacibaeo, tem.
dao dutinkedho o noto Imenso aflo, posodu em
nie o olhar, falido comovido:“Da nos abençoe,meuálhon!... Um dia
resncontreraps-mm de n0F0.

“Sr voz Eembasguda de casoção, elfomonita
a degira em profundo alâncio, pornómente no
fageimas poderiam algo dizer db nojo gretiéão +
ds ncermecimento, no adeus Ineeguisíve.
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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 movi-
mento espírita do Brasil.

  

Se não encontrares, na livraria que habi-
tumlmente te fornece, o livro espírito que dese
jog, Fazemos o teu pedido é o reveberás pelo
Serviço de Reembolso Postal. * Be

 

So desejáres conhecer o nosso Catálogo de

y livros espiritas, envie-nos o teu endereço e & |

“receberás gratuitamente

  

a
Se te interessas pela aquisição de todas.

* as novidades que editamos, insereve-te como

candidato às novidades e recebê-las-ás Jogo d

saiam do preio. Í

Erttisco (4 odor
FONTE viva

E este tdo im 0a edsa comiplaneada “5 apertaer manqeEa bt ta
Pecuira ÉEgo pegue soa
dados ão humlesepeadtocortonsSeadtecomia 18 braErimCrema de toa caonasdoe nes cui acaso eraaA EsmpemnstEispa ma paFi ramde io por caosaConidae qnao haido dareae ut

 

rençisco VP. Lovers
ESPERANTO SEM
ES:

Goubtica, exeecteios

Cam pnesiãa, prosêtine,
Versges para & Esperar
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, reco-

mendável não apenas aos estudiosos da Doutrina, mas

também aos pregadores e orientadores de Grupos es-

píritas. 1

-

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 interes-

santissima e ao mesmo tempo irrefutável documenta-

ção, numa linguagem vivã e sobremodo instrutiva .

E Obra original sob vários aspectos, patenteia aos

leitores a. demonstração experimental da sobrevivência

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

tre Autor, a mais bela coroa de glória conquistada pelo

Espiritismo
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