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mbro-me que, em 1931, numa de nossas reuniões

uais, vi a meu lado, pela primeira vez, o bondoso.
ito de Emmanuel.

Eu psicografava, naquela época, as produções dom
o livro mediúnico, recebido através de minhas |

des faculdades (1) e experimentava os sintomas

grave molestia dos olhos.

x

Via-ihe os traços fisionômicos de homem idoso, sen-

o minha alma envolvida na suavidade de sua premas o que mais me impressionava era que a geentidade se fazia visível para mim, dentro de
'x0S Juminosos que tinham a forma de uma eruz.
r

as

perguntas

naturais,

respondeu

o

bondoso

“Descansa! Quando te sentires mais forte, preolaborar igualmente na difusão da filosofia esa. Tenho seguido sempre os teus passos e só.

ês, na tua existência de agora, mas os nossos
» encontram unidos pelos laços mais santos
“o sentimento afetivo que me impele para.
uas raizes na, noite profun

, noto-lhe sempre o mais alto gráu de tolerân:
abilidade e doçura, tratando sempre todos os pr:
as com o máximo respeito pela liberdade e pelas idé
Ss outros.

Convidado a identificar-se, várias vez

esquivou-se delicadamente, alegando razões particulai

respeitaveis, afirmando, porém, ter sido, na sua ulti
ssagem pelo planeta, padre católico, desencarnado no.
Brasil. Levando as suas dissertações ao passado Ion
uo, afirma, ter vivido ao tempo de Jesus, quando entã:

e chamou Publio Lentulus. E de fato, Emmanuel, e

odas as circunstancias, tem dado a quantos o procu
testemunho de uma grande experiencia e de 1
rande cultura.

EB.
o.

mim, tem sido êle de uma incansavel de
to do espírito bondoso daquela que foi m

na Terra, a sua assistencia tem sido um apoio

eu coração nas lutas penosas de cada dia.

uitas vezes, quando me coloco em relação con
ças de minhas vidas passadas e quando
josas me prendem o coração, sinto-lhi

“confortadora. Emmanuel leva-m:

oso. Se dizemos do amôr que enche a vida in
riação Infinita, é para que o homem aprenda, tama amar a vida e aos seus semelhantes. Se discor-

mos acêrca das condições aperfeiçoadas da existene
planos redimidos do universo, é para que a Te

ponha em prática essas mesmas condições. Os código
aplicados, em outras esféras mais adiantadas, baseado;
a solidariedade universal, deverão, por sua vez, m
ecer aí a atenção e os estudos precisos.
O orbe terreno não está alheio ao concêrto uni
versal de todos os sóis e de todas as esféras que povôam
o Ilimitado; parte integrante da infinita comunidade
dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da
harmonia da vida. E a vida é sempre amôr, luz, cri

ão, movimento e poder.

;

Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram.
vosso planeta a mansão triste das sombras e dos co
astes.

Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as bel
ua criação perfeita e inimitavel. Os homens te
into, o seu quinhão de felicidade imorredoira, qu
rem Eategrados na harmonia com o seu Cria

ragmento dos véus que encobrem o d

e ensina-lhe que a luta é o veículo d
so e da sua redenção.
az consigo o nobre objeto de enriquecer, co

benditas claridades, os homens que as aceitam,
vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terr:
ens temporais que apenas servem para fortificar
aizes do egoismo em seu coração, agrilhoando-o ao
das gerações dolorosas.

Necessidade do esfôrço proprio
Pergunta-se, ás vezes, por que razão não o]
iritos esclarecidos, que, em todos os tempos
Ee. a marcha (dos aconte

io encarar-se a situação dos desen

recisa naturalidade. Não ha fôrças 1

"Os sêres humanos, como não exist

A prece

az-se preciso que o homem reconheça a necessi“da luta como a do pão cótidiano.
A crença deve ser a bussola, o faról nas obscurique o rodeiem na existência passageira e a prece |
r cultivada, não para que sejam revogadas as

ções da lei divina, mas afim de que a coragem

encia inundem o coração de fortaleza nas lutas
orém necessárias. A alma, em se voltando para |
o deve ter em mente senão a humildade sincera
) de sua vontade superior.

os enfraquecidos na luta

ecidas, que tendes, muitas vezes, se
ôpro frio da adversidade, que.
s
jornadas difíc

y

l

caracterizavam aqueles sêres eg

nimalesco da irracionalidade. Começ
acrificos de sangue aos idolos de cada.

des mais longinquas que as praticadas nos

e Baal, das quais tendes noticia pela históri

As tradições religiosas
“Vamos encontrar, historicamente, as concepções mai

motas da organização religiosa na civilização chines

is tradições da India védica e bramanica, de onde tam
em se irradiaram as primeiras lições do budismo, ni

igo Egíto, com os misterios do culto dos mortos, ni
lização resplandecente dos faraós, na Grécia com os
nsinamentos órficos e com a simbologia mitológica, exi
do já grandes mestres, isolados intelectualmente d
sas, a quem ofereciam os seus ensinos exoticos, €
ando o seu saber de iniciados no cireulo restri
ueles que os poderiam compreender devidamente

Os missionarios do Cristo

Os,

os

qu

e

he

n

iciaticos, foram os missionarios do

dos seus gloriosos caminhos.
:

A lei mosaica

ei mosaica foi a precursora direta do Evange-

Jesus. O protegido de Termutis, depois de se be-

r com a cultura que o Egito lhe podia prodigali-

oi inspirado a reunir todos os elementos uteis á sua
iosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabeo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas deteres são até hoje a edificação basilar da religião,
iça e do direito, se bem que as doutrinas antigas
sem arraigada a crença do Deus unico, sendo
smo apenas uma questão simbologica ,apta a sa-

mentalidade geral.
islação de Moisés está cheia de lendas e de
s compatíveis com a época, mas, escoimada
comentários fabulosos a seu respeito, a sua
fato, a de um homem extraordinario, reveslevados poderes espirituais. Foi o pr
cessiveis ás massas populares os ensin:

eguidos á custa de longa e penosa
nosa de grandes verdad,

a gloriosaespiritualidade.
o tesouro dos seus exemplos ed.

eixa o Mestre entre os homens a sua B

rangelho do Cristo é o transunto de todas

| que procuram aprimorar o espírito, nortean:

vida e as aspirações.

sus foi a manifestação do amor de Deus, a per
cação de sua bondade infinita.

O Evangelho e o futuro
- Raças e povos ainda existem, que o desconhecer
ém não ignoram a lei de amôr da sua doutrina, pore todos os homens receberam, nas mais remotas p
as do orbe, as irradiações do seu espírito misericordio
és das palavras inspiradas dos seus mensageiro
O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrar

por algum tempo, a resistência das trevas. A má fé,
norancia, o simonismo, o imperio da força conspir
ra êle, mas tempo virá em que a sua asceni

econhecida. Nos dias de flagelo e de provag
é para a sua luz eterna que a humani

dade ea vid:

HI

ROMA E A HUMANIDADE
us caros amigos, alguns de vós, que aqui vos.
ossuís dedicação e amôr á causa da luz e da
é lícito, portanto, procuremos corresponder aos
orços e aspirações de conhecimento, ofertandoas coisas do espírito, dentro das nossas possipara que vos sirvam de auxilio na escalada

sas são as falanges de sêres que se entrega;

teorias espiritualistas e que operam, na

milagre do ressurgimento da filoso;
ureza de antanho. E” que, chegados
cações racionais de todos osseculos

n os olhos vendados para o

os preconceitos

da

BEMMANVEL
dade, subordinei estas palavras á epígrafe “Roma e à
Humanidade”, afim de levar-vos a minha, pequena parcela de instrução sôbre o catolicismo que, deturpando
nos seus objetivos as lições do Evangelho, tornou-se uma
organização politica em que preponderam as caracteristicas materiais, essencialmente mundanas.

Roma em seus primordios
Fundada em tempos remotissimos, por agrupamen-

tos de homens que experimentavam a necessidade de

reciproca defesa e protecção mutua, edificou-se Roma,
sobre as lendas de Romulo e Remo, do rapto das Sabinas e outras. Habitada por indivíduos acostumados á
rudeza, tornou-se populosa com os reforcos de habitantes que constantemente lhe vinham dos nucleos circun-

vizinhos, tornando-se em breve a cidade que se transformaria na celebre republica, depois imperio, e que tão

fortemente predominou sobre os destinos humanos.
Como, porém, não é objeto da nossa palestra o es-

* tudo da história universal, sintetizemos, para alcançar o
nosso desideratum .

O Cristianismo em suas origens

cante é a investigação, o estudo acêrca di

nonos primeiros tempos de sua história;

embrarmos as apagadas figuras de pesca

osseiros o analfabetos, a enfren

Er

,

as

igreja cristã nos primitivos sé

eroismos santificantes e de redento
as dez principais perseguições aos cris

éro a Deocleciano, vemos, pelo testemunho da
gestos de beleza moral, dignos de monumentos
veis. Foi assim que, contando com a animadautoridades da filosofia em voga na época,
idores do Cristo sentiram forte amparo na voz

sida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orioutras sumidades do tempo. A conversão de
Tharso, cidadão romano, tambem influiu pote na difusão do novo ideal e todo o sangue
es da fé transformou-se em sementeira ben"ença e de esperança consoladora.

Os bispos de Roma

itivos movimentos de propaganda da nova
am nenhuma supremacia os bispos romaus companheiros de episcopado e a igreja

les, como nos tempos que se seguiram ao

ivino fundador ás regiões da luz. As
surgiram no terceiro século da vossa

E

Cesaréa e Gregorio Nazianzeno
nte
;
:
Ypre desejaram exercer in;

08; toda

ca doutr

e era uma escola religiosa, co
que busque nortear os homens para,
Deus, mas que perdeu esse objetivo, pj

antemente por orgulho dos seus dirigentes,
raras vezes, sabem exemplificar a piedade
&
.
gue
ória do papado é a do desvirtuamento d
o Cristianismo, porque, pouco a pouco, o

quase desapareceu sob as suas despoticas ino-

riaram os pontifices o latim nos rituais, o culto
ens,, a canonização, a confissão auricular, a

da hóstia, o celibato sacerdotal e, atualmente,

r cento das instituições são de origem huma-

fóra de quaisquer caracteristicas divinas.
Às pretensões romanas

o océtro da sua hegemonia na antiguidade,
upremacia perdurou, entretanto, na grande
a teatro de todos os aviltamentos e corrudade. Foi dessa ânsia de operar um re-

ia que nasceu, provavelmente, o desejo
axrvorar-se em chefe do Cristianismo ;

Ap

“quem despreze a luta, mergulhando em :

passibilidade, ante os combates que se trav:
de todas as coletividades humanas; a indiferen
a alma as suas possibilidades de progresso e obli
seus: germens de perfeição, constituindo um di
estados psiquicos, porque, roubando á individualio entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estamento e á esterilidade, prejudiciais em todos os
ectos à sua carreira evolutiva.

Semelhante situação não se pode, todavia, eternizar,
para todos os espíritos, talhados todos para o sumo aperfeiçoamento raia, cêdo ou tarde, o instante da
preensão que os impele a contemplar os altos cimos. .
Ima estacionária, refratária, até então, ás pugnas do
sso, sete em si a necessidade de experiências qui
acultarão o meio de alcançar as culminancias vislumdas... Atira-se então á luta com devoção e coragem.
inumeras, fracassa em seus bons propositos,
nesse turbilhão de incessantes combates que

a para a perfeição infinita desenvolvendo
dades, aprimorando os seus poderes, em

Ê

VI

A REVIVESCENCIA DO CRISTIANISMO
mãos e amigos. Ainda é para o estudo e a prática

que tereis de
ngelho, em sua primitiva pureza,
ar da des| vosso entendimento, se quiserdes
da vossa
“patrimonio de conquistas grandio;

Época de desolação
'á época da desolação, em que os homens

mpreendem uns aos outros. A morte de

de concórdia, a falência dos vo:

rá, solucionar os problemasq
exidade e transceder

nos

observa e julga, é um fato incontestavel.

Conclamando os homens, nossos irmãos, trazemos

os o fruto abençoado de nossas penosas experi
ências, 4
Severando a cada um que o problema da paz
e da f
idade está solucionado no estatuto divino
. Todas as:
Ssas atividades objetivam a revivescenci
a do Cristiamo na Terra, de modo que um templo
se levante em
a lar e um hostiario em cada e

ção.

Auxiliai-nos, trazendo-nos o concur
so da vossa bôa.
tade, do vos

so querer; ajudai-nos em nossos
proposi“benditos de reedificacão do templo
de Jesus, de eus
es os

máus sacerdotes se descuidaram,
levados pel
s de sereia da vaidade e dos
interêsses do mund
Que o Mestre abençõe a ca
da um de vós, fortale
ndo-vos a fé, para que possam
os, com Ele, com a
ão e a sua misericordia, ve
ncer na luta em
chamos empenhados.

VII

O LABOR DAS ALMAS
cerradas as pesadas cortinas materiais que aí na

s cobriam os olhos do espírito, experimentado às comoções de êxtase diante da imensidade,
de comunicar a verdade a todas as criaturas.
ém, atingir semelhante desideratum ?
los inumeros se nos antolham, avultando o
um estabelecimento direto entre o plano maitual, que sómente poderiamos obter atraediunidade generalizada, capaz de
alpavel todas as maravilhas do
a, o porvir humano nos faz en.

5 par O

es

Elo mister no seio dark

atureza, formam um conjunto harmor

jor do que julgais.

pj o o laço que a une á materia,um dos pri

m àhilitaneia e a ansiedade de reve-los consti

Ê

s mais santos objetivos de suas aspirações. Nem|

isso lhes é permitido, porquanto uma ordem inn tudo, porém, para que se tornem dignas da con:
ça superior e é assim que inumeras criaturas desenadas se entregam, em vossos ambientes, a misteres
Nificantes e redentores.
O trabalho dos espíritos

resença .

ante é observarmos o sacrificio de tanto:
que se consagram a sagrados labores,

ombras, quais os da regeneração de

a evolução. Toda a felicidade do espírito pro-

da felicidade que deu aos outros, todos os seus bens

oriundos do bem que espalhou desinteressadamente.
ompreendendo essas verdades, muitas vezes, após

ansformações da morte, não as assimilamos tardía-

e, porque, de posse das realidades proximas do Ab-

to, concatenamos as nossas possibilidades laborando
ente, na obra excelsa do bem comum, do progresso

encontrando, assim, fôrças novas que nos habilimerecido êxito em novas existencias de abnegação
À
s levarão ás esferas felizes do universo.
nturosos são os raros espíritos que sentem a ex-

edessas verdades na vidacorporal. Sacrificandomeficio dos semelhantes, experimentam, mesmo
uz das dores, a suave emoção das venturas celesos aguardam nos planos aperfeiçoados do infi-

* Desenvolvimento da intuição
erem vossos tempos que busqueis desenossas energias espirituais, fôrças ocultas
desejo para que desabrochem pl
«dassuas faculdades imtu
xercicios damente, a qu

dos

ideais gen

VIII

A CONFISSÃO AURICULAR

Interpelado, ha dias, a respeito da confissão auri
cular, nada mais pude fazer que dar uma resposta resu
mida, de momento, adiando o instante de expender
ras considerações atinentes ao assunto.

Padre catolico que fui, na minha última roma;
errena, sinto-me á vontade para falar com impar:
de sincera.
Não será a minha palavra que vá condenar

er religiões, todas elas nascidas de uma ins
de ordem divina aos seus proprios 1
cias, desvirtuando-lhes os sagrad:

1e renúncia dosbens. terreno ashis
m resistido ao bolor dos seculos. A con-

pública dos proprios defeitos, nos tempos apostotituia para o homem uma forte barreira, evi-

sua reíncidencia na falta. Um sentimento pro-

de verdadeira humildade movia o coração nesses
tos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de
a ao assédio das tentações, e semelhante prineiresentava como que uma vacina contra as úlceras
so e das chagas morais.

'odavia, os tempos decorreram e, no seu transcurso,
-se a transformação radical de todas as leis su-

le fraternidade cristã, anteriormente preconi-

ma constitue uma aberração, den-

ongrinas, desvirtuadas do roma-

Não podeis calcular a imensidade de crimes,
os á sombra dos confessionarios penumbrosos

no na Europa moderna
oderna, pobre de possibilidades eco-

endendo de perto a ação defraudadora
ca, tornou-se um campo quase esteril

plorações. As tendencias da mentalidade
rganização economica, sobre a base da
e prevalecer em todas as leis do futuro,
ses europeus um terreno improprio para
losa. Com exceção da politica de Berma, outras nacionalidades européias custa-

esses movimentos de audaciosas explora-

ascista éa unica que procura o amparo
osas do catolicismo, com o objetivo de

popular, em tôrno da idolatria do Esxistem pronunciadas tendencias da

que secrie, nos bastidores da po-

nacionalizada. Mas, os paiinh

rdotes romanos qe com escassasO nec dese:
E as suas funções dentro do automatismo” Em
suas grandezas cuia o instinto terrivel damass:
lhadas pelas necessidades mais duras, reconhecendo

ue se Ecena: sem benefício para

esados “do Vaticano ; os e

uiu alguns santos do Vaticano, em

arência, de recursos financeiros ácon-

rojeto. Enquanto o Vaticano se entende

jal

sôbreas mais pesadas somas de ouro, des-

satividades guerreiras, os padres se reúnem e
enquanto Pio XI se debruça nos seus ricos

passeando pelas suas galerias de arte de

os

pelas suas vastas bibliotécas, exibindo

yucificado nas suas sandalias, ou entre-

jouso no Castel Gandolfo, ha criaturas

ngua de trabalho, entregues a toda sorte

le vicissitudes.

na inteligência de Leão XIII, que

Novarum” como um alto do-

ação das classes proletarias e
|

sua “Qu4adragesimo

doutrinas

us e,dE épocas rem
etrato do farisaismo dos tem.

Juziu o Divino Mestre á ecrncifilerosos, em todos os tempos, basda humanidade que tentou a.
; por esse motivo, que a igreja
gos mais eminentes, procurou

ransitorio dos felizes da Terra
ade. Batida pela demagogia
rais, retirada da.
rai formar, em instru

têles que, saturados de bôa vontade

mmdevotadamente para que se espalhe no

Boa Nova da imortalidade. Compreendendo

de da renúncia e da dedicação, não repara- .
edras e os acúleos do caminho, encontrando nos

o seu mundo interior os tesouros do auxilio
“Acendem nos corações a luz da crença e das es-

e se, as mais das vezes, seguem pela estrada
cendidos e desprezados, o Senhor enche com a
u amor os vacuos abertos nas suas almas pelo
om a solidão e com o desamparo.
ente, a Terra ainda é o orbe da sombra e

» é toda tentativa que se foz pela difusão da
do trabalho para que a luz se esparja farta-

tram a resistência e a reação das

trevas que

Daí nascem as tentações que vos assediam,
ladas em que muitos sucumbem, á falta

a vigilancia apregoadas no Evangelho.

ecípuas. obrigações melhorado Sed Teo
exemplo mais puro de verdadeira assia dont ina de que são pregoeiros.
everão encarar a mediunidade como um dom
um privilégio, sim como bendita possibilidade
r seus erros de antanho, submetendo-se, dessa

m humildade, aos alvitres e conselhos da Verensinamento está, frequentemente, numa inte-

luminada que se nos dirige, mas encontra-se
e numa provação que, em humilhando, eselasmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo

dades da experiência.
problema das mistificações

das mistificações não deve impressiotregam ás tarefas mediúnicas, os quais
vangelho de Jesus no coração. Estais

solucionar as incógnitas da ciência

ás vezes torna-se preciso ses
acontecimentos dessa

muitos daqueles

es a tudoCias entre os dêres
os, ea ais e, liberto o espírito dos

naTerraRi o nascimento
al dos espaços.

“aqueles que, ao palmilhar
encontram a alvorada da

Sã
p RO

e interesse,

Os, desvirtuados pelo uti-

influencia do espiritualismo; em

ua atuação eminentemente benéfica
struindo tudoPRE de nocivo e

pois, para uma época de crença firme
Le RErpaTá o balsamo da té pura e

que adorarão o Criador, sem

dades inadequadas e obsoletas.
s serão efetuadas, após
s e de espantos os

sim, pode o sêi
Re
no. Para que o homem colha benefi

enta a alma, ás vezes, uma sensação indefini
a vocação inata que a impele para esse ou a
ninho; é uma saudade vaga e incompreensivel,
segue nas suas meditações; são os fenomenos

Grande é a tortura dos sêres racionais que,
do terraqueo, buscam guarida para as suas asj
; de progresso, porquanto, do berço ao tumulo,

stências representam uma grande sôma de es
mbatendo com a natureza inconstante, com as mai;

rsas - condições climatéricas, arrasadoras da saúde
usas de um combate acérrimo da parte do hom
rque não é possivel viver em afinidade perfeita

natureza submetida ás mais bruscas mutações,

rigado a criar a sua moradia, organizar a sua
ação, que representa, de fato, a sua escravidão
neira, impedindo-lhe uma existência cheia de ha

e

espontaneidade.
O vosso mundo vos obriga a uma vidaartifi
sois obrigados a buscar, cótidianamente, o
po que se gasta e consome nessa batalha

Nele, as mais belas faculdades espii
mente sufocadas, em virtude das :

jue os era o Criador para o
do deserto? Podereis conceber cidades

“abarrotadas de tesouros e magnificêno sem habitantes?
incontaveis e muitos dêles formados de |
“inatingidos, na atualidade, pelos vos-

tos de ótica. .

ida, região da amargura, da provação
tuindo, porém, uma plaga de sombras,

ada escola, onde se regenera o es-

le se prepara, demandando glo-

exito. As conquistas de agora representam a sôm
seus esforços de antanho, e a civilização é a- grand

ema onde cada um deixa esteriotipada a própria ob)

A sombra dos principios

* Contempla-se, porém, até hoje, a sombra dosprin

os como noite insondavel sôbre abismos.
“Os desencarnados de minha esféra não se ach
denes, por enquanto, do socorro das hipóteses. A uni

teza obtida é a da imortalidade da vida e, como
é possivel observar a essência da sabedoria, |
ativas individuais e sem ardorosos trabalhos, dis
e estudamos as nobres questões que, na Terr:
avam o nosso pensamento.

m desses problemas que mais assombram pela
transcendência, é o das origens. Se na.
“humano se verifica, através de dois«
e o da revelação espiritual, ainda.
identidade de circunstâncias, em

pio espiritual através das
studam, atenta e carinhosamente.

s naturalistas do mundo, como Carlos.
umbram grandiosas verdades, levando
osos: estudos, os quais, aliás, se prejudicaram

sivo apêgo á ciência terrena, que se modifica,

sforma, com os próprios homens; e, dentro das

xperiências, posso afirmar, sem aivos de dog-

ue, oriundos da flora microbiana, em séculos
S, não poderemos precisar onde se encontra O
especies ou da escala dos sêres, no pentagrama

E, como o objetivo desta palestra é o estudo
nossos irmãos inferiores, sinto-me á vontade

“que todos nós já nos debatemos no seu aca-

“evolutivo. São êles os nossos parentes prou-da teimosia de quantos persistem em não

ás vezes, como uma afronta ao gênero.

eitação dessas verdades. E pergunta-se
“admitir um princípio espiritual nas ar-

as das féras indomesticadas, ou como existência de um raio de luz divina
ou. na, astucia traigoeira, dos carná !

a Digno rudimentar, com atributos inumé
“São êles os irmãos mais próximos do homem, me
?
Endo, por isso, a sua proteção e amparo.
Seria dificil ao médico legista determinar,
nchas de sangue, qual o que pertence ao homemO
nimal, tal a identidade dos elementos que o com
m. A organização óssea de ambos é quase à mesma

riando apenas na sua conformação e observando:
liminuta diferença nas vértebras.
O homem está para o animal, simplesmente como
“ superior hierarquico. Nos irracionais desen
e igualmente as faculdades intelectuais. O sen

to de curiosidade é, na maioria deles, altame

«
ado ee muitas especies nos demonstram as suas
to da paternidade, o amparo ao próx
es de imitação, o gôsto da belem Par:
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; quando não se lhes permite a defesa das suas familias.

Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciaveis qualidades de inteligencia, E” co-

nhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado
e enfêrmo. Conta-se que uma femea de cinocéfalo, muito

conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho; certo dia, um gato revoltou-se contra a
sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto e a mãi adotiva

revelando a mais refletida inteligencia, examinou-lhe as
patas, cortando-lhes as unhas ponteagudas com os dentes. Constitue um fato observavel a sensibilidade dos

cães e dos cavalos ao elogio e ás reprimendas.

Longe iriamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos, laboratorios da vida no
* universo, todas as fôrças naturais contribuem para o
“nascimento do sêr.
Todos somos irmãos

De milenios remotos, viemos todos nós, em pesados
Da noite, ainda insondavel para nós, dos grandes

cípios, emergimos para o concêrto da vida. A orin constitue para o nosso relativo entendimento um
undo misterio, cuja solução ainda não nos foi posatingir, mas sabemos que todos os sêres inferiores
jores participam do patrimonio da luz universal.

que esfera estivemos um dia, esperando o desade nossa racionalidade? Desconheceis ainda .
s, os modismos dessas transições, etapas pere, evolutindo
a
, mas sempre,
sabeis quebuscando
um

de

“ali

da igreja romana, p

de fé a todos os espírito:

se encontra virtualmente degene-

de de semelhantes desequilibrios, to-.

ações. Cada país europeu procura isolarade continental e sómente o pacto de Verituto genebrino representam, com a sua

trégua de 18 anos, depois do conflito de

do, esses dois diquedes, que impediam os moados, sem, aliás, obstar-lhes a preparação,
mfluencias anuladas. O Tratado de Versa-

jm as deliberações políticas do novo Reich e
Nações compreendeu a inaplicabilidade do
momento decisivo da campanha italiana

ente, só para a ofensiva do ar.
se
umasolução para os problemas

visceral nos estatutos da sociemente sugerida. Estuda-se a

volve

á política “ds conci

levitavel no ambiente dessa civil

tos grandiosos de ciência no plano

de fogos fátuos no dominio da es.

“povos, em virtude da organização de

o poderão viver. muito mais tempo sem
ão lhes é necessaria.

aberá então o cétro da cultura, a lide-

mento? Sabe-o Deus.

futuro das grandezas materiais
alguns séculos, os colossos de Paris, de
sondres serão contemplados com o embevecidas recordações ;a torre Eifel, a Abadia
serão como as ruiínas do Colisêu de Vestruções antigas do Spalato. Os ventos
de soluçar sôbre os destroços onde

ntraram para se destruirem uns aos
arem como irmãos. Os raios da |

gens do Tamisa, do Tibre e do
Eilização ocidental suicidou-se á

ú

nc

pt
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as experiências da Europa, ê
administrativa, não poderão conduz
ovimentos armados, inevitaveis. Dentro da

amtagonicas do fascismo e do bolchevismo, fó
torias de atividades políticas no Velho M und
os que falam em Migrar do liberalismo estã

bltar-se do círculo de suas frpara as
stas liberais do espírito humano, caminhando |

“desse estado caótico, a defeeção espiritua K
=eé
atolica, negando-se a cumprir as determinaçõesdivi

ara disputar um lugar de dominação, no bang
oderes temporarios do mundo. Se houvesseman
* sua posição espiritual, fortificando as almas no se Ef
caminho evolutivo, como mediadora entre o céu e a
as transições sociais, inevitaveis, não seriam tão pe

para as gerações do seculo XX. A estabilidade da

zação ocidental, sua evolução para o socialismo de
dependiam da fidelidade da igreja catolica aos p
pios cristãos. Mas ,a igreja negou-se ao cumpriment
ritual e o resultado temo-lo
sua grandiosa missão

desepreçaão das almas humanas, em face dos pro
Ê
E
transcendentes da vida.

A luta está travada.
A civilização em crise, organizada para a gue
vivendo para a guerra, ha de caír inevitavelmenti

o futuro nascerá dos seus escombros, para viver.

cíclo da humanidade, sem os extremismos anti-ra:
na época gloriosa dajustiça economica.
“Não duvidemos, dentro da nossa certeza1

1. O porvir humano pertence ao triunfo |

) EREOloSia essas propositods são bas
em si mesmas.
As correntes de fluidos espirituais têm a U

nização particular e estão aptas a determinar

formação das correntes de fórça material, em q

* circunstância. Seria aconselhavel nunca se co)
“as ondas eletronicas com os fluidos de natureza
tual. A materia, atingindo cumeadas de quinte

quasese confunde no plano puro do espírito, consti tu

“tarefa dificil para o eletro-magnetismo positiva:
— termina um e onde começa, outro.
Ainda agora, os cientistas investigando a na
da radioatividade em todos os corpos da materi
perguntam ansiosos qual a fonte permanente e

tavel, onde os corpos absorvem, incessante e auto
camente, os elementos necessarios a essa perem
tinguivel irradiação. No que se refere ás om
nicas ou aos elementos radiotivos da materia, e

ma, essa fonte reside, sem dúvida, na energia
vitaliza todo o organismo planetario. O orbe
é um grande magneto, governado pelas fôrç:
sol. Toda materia tangivel representa um:
cão da energia dessas fôrgas sôbre o pl:
Reação se verifica depara da inf êni

;

neontram no sol

r

ibstâncias radiotivas, mas todas es:

ia são inconvenientes e passivas.

ua vez, encontram em Deus a fonte s

todas as suas fôrças em perene evolução, no
nâmico dos sistemas. As correntes fluídicas no
itual são, pois, vibrações da alma conciente,

últimos a fôrça eterna e trans-

, Salientando-se que uma só lei
a, em sua identidade substantial. Nas ondas

ilhas daenergia solar, chama-se-lhe afinitismo, atração, e, nas correntes de fluidos
has da alma, partícula divina, chama-se-

rdia, simpatia, piedade e amôr. Nessa lei

ga a Criação ao seu Criador e da qual esenómenos isolados, desenrola-se o dramada

XXIII
A SAÚDE HUMANA
Justifica-se o esfôrço dos experimentadores da me-

o
o

uar
dicina tentando descobrir um caminho novo para aten

a miseria humana; todavia, sem abstrairmos das dire-

trizes espirituais, que orientam os fenomenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necéssidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcen:
dente das enfermidades físicas do homem.
A renovação dos métodos de cura,
Em todos os séculos tem-se estudado o problema das
RR
.
saúde humana.

Até a metade do século XVIII, admitia-se plena- |

mente a medicina da Idade-Média que, por sua.
“representava. quase integralmente o mesmo processo,
ra dos egípcios, na antiguidade. Todas as mo

atribuídas á vacilação dos humores, basean:

“todos os métodos terapêuticos

ivas. No século

na

X!

*
f

|

ultiplicon és ted

licando os problemas de saúd:

brio perfeito, em materia de saúde.

manos serão alimentados, segundo as suas

ciais, sem dispendio excessivo de eners proteínas, os hidratos de carbono e

que constituem as materias primas para a

alorias necessarias á conservação do vosso
esentam o celeiro das economias físicas
mo, não serão tomados de maneira a
T bolismo, estabelecendo-se, dessa fór-
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Não dispondes, dentro da exiguidade dos vossos sentidos, senão de elementos constatadores da perda de ener-

gia, da luta vital, dos conflitos que se estabelecem para
que os sêres se mantenham no seu próprio “habitat”.
A vida, em suas' causalidades profundas, escapa aos
vossos escalpelos e apenas o embriogenista observa, no
silencio da penumbra, infinitesima fração do fenomeno
assimilatorio das criações organicas.

Inacessivel aos processos da indagação científica
Segundo os dados da vossa fisiologia, a célula primitiva é comum a todos os sêres vertebrados e espanta

ao embriogenista a lei organogenica que estabelece a idéia
diretora do desenvolvimento fetal, desde a união do espermatozoario ao óvulo, especificando os elementos amorfos do protoplasma; nos dominios da vida, essa idéia
diretriz conserva-se inacessivel até hoje aos vossos processos de indagação e de análise, porquanto esse desenho invisivel não está subordinado a nenhuma determiminação físico-química, porém, unicamente, ao corpo
espiritual preexistente, em cujo molde se realizam todas
as ações plasticas da organização, e sob cuja influencia
se efetuam todos os fenomenos endosmoticos. O orga-

nismo fluidico, caracterizado por seus elementos imutaveis, é o assimilador das fôrças protoplasmicas, o mantenedor da aglutinação molecular que organiza as confi-.
gurações típicas de cada especie, encorporando-se, atomo

por atomo 4 materia do germe e dirigindo-a, segundo a
sua natureza particular.

"Respondendo ás objeções

“Algumas objeçõescientificas têm sido apresentadas

àteoria irrefutavel do corpo espiritual preexistente, des-

tacando-se, entre elas, como a mais digna de exame, a

* imperfeitamente. Alémdas O

quese efetuam automaticamente, ha uma fôrga
aoscorpos organizados, que mantem coésas as.

dades celulares, sustentando-as dentro das parti
dades decada órgão, presidindo aos fenomenos
geneticos de sua evolução, substituindo, através

mentação, quantas delas se consomem nas secreçé
dulares, no trabalho mantenedor da atividade o
Essa fôrça é o que denominais princípio
sencia fundamental que regula a existencia das

vivas, e no qual elas se banham constantemente, e
trando assim a sua necessaria nutrição, fôrça q
contra esparsa por todos os escaninhos do univei
nico, combinada ás substancias minerais, azotad:
narias, operando os atos nutritivos de todas as mol

Oprincípio vital é o agente entre o corpo
fonte da energia e da vontade e a materia p
ente ás faculdades superiores do espírito,
segundo as fôrças cosmicas que constituem
cada plano de existência, proporcionando
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ligada à esse corpo, o qual representa a sua forma objetivada, com um aglomerado de materias imprescindiveis

á sua condição de tangibilidade, animadas pela sua vontade e por seus atributos imortais .
Algumas escolas filosoficas fizeram da alma uma

abstração, mas a psicologia moderna restabeleceu a ver-

dade, unindo os elementos psíquicos aos materiais, reconhecendo no corpo a representação da alma, representação material necessaria, segundo as leis físicas imperantes na Terra, as quais colocaram no sensorio o limite
das percepções humanas, que são exíguas em relação ao
número ilimitado das vibrações da vida, que para elas
se conservam inapreensiveis.
Eº, pois, o corpo espiritual a alma fisiologica, assimilando a materia ao seu molde, á sua estrutura, afim de
materializar-se no mundo palpavel. Sem êle, a fecundação constaria de uma composição amorfa e todas as
manifestações inteligentes e sábias da natureza, que
para todos nós devem significar a expressão da vontade
divina, constituiriam uma série de fatos irregulares e

incompreensiveis sem objetivo determinado.

A evolução infinita
E como se tem operado a evolução do corpo esp
ritual?

Remontai ao cãos teluçion do vosso globo nas
y cas, “primarias .

- Cessadas as perturbações pedia estabele

ouso em algumas grandes extensões
isque,entre as.fôrcas cosmi

imeirorudi

isqu

ddss
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DOUTRINANDO A Fé E A CIÊNCIA
XXV

OS PODERES DO ESPÍRITO
Grande será o dia em que todos os homens reconhe-

cerem sôbre a materia a soberana influencia do espírito. |
Toda a imensa bagagem de progresso das civiliza- A
ã
ções não se fez sem o principio espiritual; as menores
coisas dependeram, como ainda dependem, dêle; do seu
reconhecimento, por parte de quantos habitam o orbe, .
advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento.

Esse tempo ha de assinalar a época da crença pura

e reconfortadora das almas, como manancial de espe-

ranças; só esse surto de espiritualidade pode vivificar

as construções religiosas, combalidas atualmente pelos

abusos da grande maioria dos seus expositores, os quais,
traindo os seus compromissos, desviaram-se do píncaro

luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas

materialidades.

É
'

Os mendigos da sabedoria

E “Nos ultimos tempos, a humana sêdede
sabe:
exi

stealém da Terra tem feito comque o

hx de
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gendre as mais fantasiosas teorias concernentes aos mis-

terios do sêr e do destino sôbre o orbe terreno; no afã

de estraçalhar os véus espessos que cobrem os enigmas

da sua evolução, muitos foram os que descambaram para
terrenos perigosos, onde encontram, apenas, os espinhos

do ateísmo dissolvente. Esses espíritos que, torturados
com os problemas da vida, aí se entregam á criação de
engenhosos sistemas, -afiguram-se-nos desesperados á
porta da sabedoria, orgulhosos na sua impotencia e na
sua incapacidade.

Muitos dêles, anos e anos, persistem no mesmo tra-

balho e no mesmo esfôrço, alegando não terem encontrado o espírito em suas indagações científicas, abando“nando a vida material com um passado que os enobrece
“pela atividade bem intencionada, por êles despendida
“mas desolados, em reconhecendo ineficazes os seus esrcos, que outra coisa não conseguiram senão lançar
lescrença e a confusão nas almas.
A ineficiencia sensorial

Reconhecem, então, a insuficiencia sensorial que lhes
va a compreensão do verdadeiro panorama da vida,

desdobramento universal; sentem a exiguidade

os do homem carnal e a relatividade de suas

DEneteigido: no dominio de vibrações que se

em Eusrel, chegando á conclusão de
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civilização, a alma de todas as realizações; e indestrutivel é a doutrina biologica do vitalismo, porque o sis-

tema do monismo e do mecanicismo, da seleção natural,
se satisfazem a algumas questões isoladas, não resolvem
os problemas mais importantes da vida.

(de

O princípio das especies, a origem dos instintos, as
organizações primitivas das raças, das sociedades e das

leis, só as teorias espiritualistas explicam satisfatoriamente.

Tudo é vibração espiritual
Já não nos referindo aos poderes plasticos do espírito, no tocante ás questões fisiologicas como sejam as
dos fenomenos osmoticos, a autonomia de certos órgãos
que parecem independentes na sua ação dentro do orga-

nismo, o trabalho da célula que fabrica a anti-toxina

apta a destruir o microbio que a ataca, a estrutura do

princípio fetal, os sinais de nascença que a ciência tem
negado baseando-se na ausencia de ligação nervosa entre o féto e o organismo materno, desçamos ao
mundo
zootéenico. Sómente a intervenção do princípio
espiritual

explica as metamorfoses dos insetos, o mimetismo,

como

o embrião dos instintos e das possibilidades
do futuro.

Tudo, nos dominios da materia » Se concatena
e se reune,

sob a orientação de um princí Pio estranho ás
suas qualidades amorfas.
A materia

m.

à iniciaram nos trabalhos que regener:
O que lhes compete, na atualidade, é

mento nos domínios conquistados, labo-

que os ideais de justiça, de verdade e de paz.
em na face do orbe. E” nessa tarefa bendita

s concentrar os seus esforços para que 0 plare não veja sucumbir, na aluvião de insanias

nefastas, o seu patrimonio de progressos

| de trabalhos penosos e ingentes sacri-
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OS TEMPOS DO CONSOLADOR
A permissão de Deus para que nos manifestassemos
ostensivamente entre os agrupamentos dos nossos irmãos
encarnados, chegou, justamente, a seu tempo, quando o
espírito humano despido das vestes da puberdade, com
o juizo amadurecido para assimilar algo da verdade, tacteava entre vacilações e incertezas, estabelecidas pela investigação da ciência, sem conseguir adaptar-se ao demasiado simbolismo das idéias religiosas, latentes na

alma humana, desde os tempos primevos dos trogloditas. .
Justamente

na época requerida, consoante as pros

“fecias do Divino Mestre, derramou-se da sua luz sôbre
toda a carne e os emissarios do Alto, segundo as suas)

possibilidades e os meritaos individuais, têm auxiliado

a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos,

elevados da espiritualidade.

A concepção da Divindade

a

“coração, mas igualmente ao racicionio. O céu descerrou

“um fragmento do seu misterio e a voz dos Espaços |
fez ouvir.

Os esclarecimentos do Espiritismo
Foi assim que a religião da verdade surgiu na Terra,
no momento oportuno. As igrejas estagnadas encontra-

vam-se no obsoleto, incapazes de sancionar as idéias novas, vivendo quase que exclusivamente das suas caracteristicas de materialidade e do seu simbolismo, terminado
o tempo de sua necessaria influencia no mundo. Às
conquistas cientificas não se coadunavam com o espírito
dogmatico e o Espiritismo, com as suas lições magnificas, alargou infinitamente a perspectiva da vida univer-:
sal, explicando e provando que a existência não se observa sómente na face da Terra opaca e cheia de dores. &
Ha céus inumeraveis e inumeraveis mundos, onde a

vida palpita numa eterna mocidade; todos êles se em
cadeiam, se abraçam dentro do magnetismo universal,
vivificados pela luz, imagem real da Alma, Divina, presente em toda a parte.

—

A carne é uma vestimenta temporária, org

“segundo a vibração espiritual, e essa mesma vib
rece ai os enigmas da materia.

“Nós viveremos eternamente

Dont na dos.Espíritos, poi

io
4
á
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OS DOGMAS E OS PRECONCEITOS.
Os maiores obstaculos para que se propaguem no.

seio das sociedades modernas os ensinamentos salutares e |
proveitosos do Consolador, são contituidos pelas imen-

sas barreiras que lhes levantam os dogmas e preconceitos
de todos os matizes, nas escolas cientificas e facções reli
giosas, militantes em todas as parte do globo.

Ações perturbadoras
Muitos espíritos, afeitos ao tradicionalismo im
sigente e rotineiro, são incapazes de conceber a estr:
ascensional do progresso, como de fato ela é, che

lições novas e crescentes resplendores; é assim que,«
pletandoas longas fileiras de retardatarios, pertur]
ás vezes, a paz dos que estudam devotamente no

maravilhoso da vida, e
evalecendo-se

de ce:

ões

n

es dis;

+
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outra, abarrotadas de dogmas e preconceitos, repelindose como polos contrários, dentro dos seus conflitos têm
sómente realizado separação em vez de união, guerra em
vez de paz, descrença em vezde fé, arruinando as almas

e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade.
Entre a fôrça de um preconceito e o atrevimento de
um dogma, o espírito se perturba e, no círculo dessas
vibrações antagonicas, acha-se sem bússola no mundo

das coisas subjetivas, concentrando naturalmente, na esféra das coisas físicas, todas as suas preocupações.
O trabalho dos intelectuais
E” por essa razão que de grandes responsabilidades
se investem aqueles que se entregam na Terra aos labores espirituais sob todos os aspectos em que se nos apresentam; grandes serviços constam de suas incumbenceias

e elevada conta lhes será solicitada dos seus afazeres sôbre a face do planeta. Dolorosas decepções os aguardam

na existência de além-tumulo, quando menosprezam as
suas possibilidades para o bem comum, fazendo de suas
faculdades intelectuais objeto de mercantilismo, em troca
de prebendas, as quais, augurando-lhes um porvir de
repouso egoístico na vida transitoria, os fazem estacio- |

nários e nocivos ás coletividades, o que equivale a exis- |
tências de provas amargas, entre prolongadas obhiada
gões dos seus poderes de expressão.

—

Nãoé que o artista, o pensador devam

“ou áquele sistema religioso ou alistar-se sob.
siafeno O que se fasmisté

e da tarefa |

:
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AS COMUNICAÇÕES ESPÍRITAS
Por todos os recantos da Terra, fazem-se ouvir, nos!
tempos que correm, as vozes dos espíritos que, na sua.

infatigavel atividade, conduzem a luz da verdade a

dos os ambientes, dosando as suas lições segundo o gr

de perceptibilidade daqueles que os recebem.
Os ensinamentos do Espaço pululam nas escolas,
templos, nas oficinas e, aos poucos, ides compreenden
a comunhão do orbe terráqueo com os planos invisive
ciência, preparando-as para os esponsais do poi
Se é verdade que a tibieza de alguns tra!
obsecados pelos preconceitos, tem entravado am

des, saturadas de suas clans be
ido comos melhores esforços da,

lativos e falhos,

nservam, ásvezes, integralmente,
“e

cujo “habitat” 6.0 ns or
arda os despojos, e as vastas zonas dos esr

rcam atmosféras do próprio planeta, que

Aí se congregam os sêres afins e nesse meio vi

peram muitas elites a alii E

O que representam as comunicações
Dos motivos expostos, infere-se que a suposta

idade dos ditados mediúnicos é um fato natur:
, porque emanam das almas dos próprios home:
I h imbuídos de gosto pessoal, já que o Rio

os séculos com o seu consequente aglome:
ncias conseguem modificar as disposa
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de capacidade receptiva e que lhes não flo obstaculos

imsuperaveis.

Os aparelhos mediúnicos

Aqueles que possuem essas foculdades registradoras
“dos pensamentos que dimanam dos planos invisiveis, são

os chamados sensitivos ou médiums, porém, essa condi“ção será a de todos os homens do porvir. São inumeras
as legiões de sêres que perambulam convosco, sem os in-

'dumentos carnais, e que permanecem nas latitudes do
vosso planeta, sendo necessario considerar que a maioria
“dos que evoluiram e se conservam nas esféras de um co| nhecimento muito superior ao vosso, pelas condições ine“rentes é sua própria natureza, não vos podem estar pró-

|
|

“ximos. Enviam aos homens a sua mensagem luminosa

14

“dos cimos resplandecentes em que se encontram, e, for-

A

indo o desejo de ação nos planos da materia, atuam
“a sua vontade superior sôbre o cérebro visado, o

E
|

“se encontra em afinidade com as suas vibrações
através de fôrcas têledinamicas, que, podereis avaliar
influenciama natureza particular do sensi-

lhe o sensorio, atuando sôbre os seus cen-

aparelhos auditivos, desaparecendo perfeiue se não medem; na alma do

a operar- se uma série de fenoate scbmcifato do espirito que

]

m, concretizando-se no plano 1

alizam noturalmente, bastando par:

eu desejo e o poder de fazê-lo.

A ideoplasticidade do pensamento
- Ignorais, na Terra, a maravilhosa ideoplasticid:

“do pensamento. Conhecendo a plenitude de suas facu

“dades, após haver triunfado em muitas experiencias qui
lhes asseguraram elevada posição espiritual, senhores d.
portentosos dons psíquicos, conquistados com a fé e com,
a virtude incorrutiveis, os espíritos superiores possue
uma vontade potente e criadora de todas as formas
beleza. Ás vezes, apresentam-se ao vidente grandi

cênas da historia do planeta, multidões luminosas, |

giões de almas, quadros esses que, na maioria das ve
constituem os pensamentos materializados das men
evoluídas que os arquitetam, e que atuam sôbre os é
ros visuais dos sensitivos, objetivando o progri
geral.
“E? assim que se estabelece a união dos dois
os, o físico e o espiritual, através de fatores inacess
vossas medidas e instrumentos materiais.

“O tempo reserva muitas surpresas ao homem,
a proporção da sua evolução moral, coneret:
o imortal de todas as idéias altruistic

s, sendo totalmente inutil que algun
remas autoridades nos.

dentro da sua

pre

tas a todos nós que já nos libertamos

rial, as vossas reuniões de evangelização.
erá parecer que, com essa preferencia,

ara cá dos limites da Terra, um círeternamente nos debatemos. Tal opi-

rradamente emitida, porquanto, desos: o “modus vivendi”, muitas vezes não
homem, acima de tudo, é espírito, alma,

“espírito, sómente em casos exceciomesmo, após a morte do corpo,
mesmas inclinaçõesque o e

o

EMMANUE

os devir a voz materializada daqueles que, cumprindo
io, aguar=
signios do Alto, ainda se conservam no exíl
dando a alvorada de sua redenção.

ã

pertam na,
E” ainda reduzido o número dos que des
-

situação por
luz espiritual plenamente concios da sua
que se
ta é a percentagem de sêres humanos

q

que diminu
stões do seu apripreocupam sinceramente com as que
A maioria dos desencarnados, nos seus

4
moramento moral.
encontra q
primeiros dias da vida além do tumulo, não das suas
é
ão os reflexos dos seus pessimos habitos
sen

á

de outra vida, os
paixões, que, nos ambientes diversos
s impressões fíwborrecem e deprimem. O corpo das sua
experimentar acersicas prossegue perfeito, fazendo-lhes
bas torturas e inenarraveis sofrimentos.

ú
ã

As exortações evangelicas
de muiAs exortações evangélicas são, pois, Jenitivos
amarissimas,
“tos padecimentos morais, de muitas dôres

morte,
“que acompanham as almas após a travessia da
|
ores a alicheia de sombras ou de claridades. Ha sofred

amor.
viar, ignorantes a instruir, sedentos de paz e de
seja. di.
Quando assim acontece, é natural que o tempo
ino e
cado á nobre tarefa de espalhar a luz do ens
;

is

“conforto espiritual.

Numa assembléia dos que se consagram aoe

ciências, é natural a discussão sôbre a mat

“sôbre

ondahertziana; mas, aolado da t

“preciso mostrar à est
z

nas

da
Ri

|

RE

ti 4 ad
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xer e os sofredores saturados desses acerbos remorsos
que sómente as lagrimas fazem desaparecer.

A lição das almas
Cada alma que se vos apresenta e que leva até aos
vossos ouvidos o éco das suas palavras, trás na fronte

O estatuto da verdade que vos compele aos atos puro
s
e meritorios e aos pensamentos elevados que eno
brecem
a conciencia.
Não regressariamos da morte, sem um alto e nobre
objetivo.

|

O escôpo das nossas atividodes é a demonstração

da realidade insofismavel de que vivemos e regressamos
— do plano invisível para vos dizer que o Espaço, como um
* livro misterioso, encerra toda a nossa vida. Uma inten-

cão, uma lagrima oculta, uma virtude nobilitante, estão

* patentes nas suas paginas prodigiosas, que ,por uma disposição inacessivel ainda á vossa compreensão, registra

"Os mais reconditos pensamentos e ações da nossa exis7

cia.

Objetivamos, portanto, cultivar em vossos corações

eza consoladora da crença pura, trabalhando para

“a tolerancia, a meditação e a caridade sejam as vos“companheiras assiduas.
Ensinar e praticar

tão ricas de especulações teóri-

que se

divorciaram do amôr estão

pre vasias e incompreen-.

EMMANUEL

timentos, operando com o espírito de verdadeira humildade.

Caminhai, pois, nos pedregosos caminhos das pro-

vações.

A? medida que marchardes, cheios de sere-

nidade e de confiança, mais belas provas colhereis da
luminosa manhã da imortalidade que vos espera, além
Ê
:
do silencio dos tumulos.

os abnegados apostolos da lu
os

tempos, tentam clarear-lhe as estrad:

esso E” comum conhecerem-se pessoas que nut
or minuto de voluptuosidade, pela con
ão dos seus haveres efêmeros, por uma hora de co:
to com as suas ilusões, jamais procurariam o conhe

nto das verdades da. eterna vida do espírito; proeur:

er em sua superficie, como prova, expiação ou
“progresso. Apegam-se com fervor a tudo qu
armal e experimentam o pavor da morte, ins

a fé e falhos de conhecimento quanto á s

e triste das dores para argamassar o tesour(
elicidades imorredoiras e o patrimonio de

isiçõesespirituais.

A escolha das provações
Várias vezes já têm sido repetidos os ensinament
e estou transmitindo sôbre as provações terrenas
a individuo.
:

* Muito antes da encarnação, o espírito faz o cômput:
| suas possibilidades, estuda o caminho que melhor s
afigura na luta da perfectibilidade e, de acôrdo co
uas vocoções e segundo o grau de evolução já ale:
do, escolhe, em plena posse de sua conciencia, a
que se lhe desenha no porvir, fecunda de p:

sos espirituais.

Dentro do infinito do universo e com as faculd
rais do seu proprio “eu”, reconhece a alm

Juta lhe oferta inumeras possibilidades d

icia pelos ambientes de dor e p
ivos que

Providencialheoi

riormente preparado. Os atos premonitorios são sempre
dirigidos por entidades superiores, que procuram demonstrar a verdade de que a criatura não se reduz a

um complexo de oxigênio, fosfatos, ete., e que, além das
percepções limitadas do homem físico, estão as faculdades superiores do homem transcendente.
O tempo e o espaço
Pergunta — O espaço e o tempo serão apenas formas viciosas do nosso intelecto, ou terão uma expressão
objetiva no esquema da realidade pura? E, neste último
caso, quais serão as relações fundamentais entre espaço
e tempo?
Resposta — No esquema das realidades eternas e
“absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas;
se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto,
elas são precisas ao homem como expressões de contrôle
dos fenomenos da sua existência. As figuras, em cada

plano de aperfeiçoamento da vida, são correspondentes

“à organização através da qual o espírito se manifesta.

Espírito e materia

o " Pergunta — Será íleito considerar-se espírito e maja como dois estados alotropicos de um só elem

ordial, de maneira a obter-se a conciliação das
étuamente em luta, dualista e monisi

concepção

ui

do uni

Abeac...
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NO DESERTO

A psicologia dos tempos modernos, no planeta
re, apresenta as questões mais interessantes á ob
o das inteligencias atiladas e estudiosas dos prol
“Sérios da vida.

Todos os sociologos falam da necessidade E
cias que amparem os homens, á beira dos abi
s do morticinio e da destruição.
Ante o domínio das crises de toda a nat

pa que começaram os clamores e as exo)
os analistas dos problemas sociais fala

à civilização, em necessidades imperiosc
trinas novas de revigoramento

o do | apoio de solucioni

S

çãt

incaloga e

ilidades economicas, contra po
perialismo politico e da pilhagem
« As místicas nacionalistas são en.
ns artistas do pensamento vendemfalsagloria do Estado e, como D?An-|
js ventres maternos que tiveram a ven-.

soldado para os massacres da patria
ente que encontrou numa ponta de |
imeiro e último amor.
orém, é que os esforços de todos os

Tide os países organizam|
] Roseaéreas e os seus. exerci

Prome do. RiMestre chegava no
no. Urgia reformar, reconstruir, apro
al ainda firme, para destruir os elemen

na reorganização do edificio social. E é
que a nossa palavra bate insistentemente nas |
clas do Evangelho cristão, porquanto não existe
mula que possa dirimir o conflito da vida ator-.
dos homens. A atualidade requer a difusão
divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a erianúcleos verdadeiramente evangelicos,
de onde

er a orientação cristã a ser mantida no lar,
ação dos seus chefes. As escolas do lar são
precisas, em vossos tempos, para a formação
“que atravessará a noite de lutas que a vossa

vendo, em demanda da gloriosa luz di

Apsicologia e a “mens-sana”
logia antiga pecava extremamente pela in-

dos seus métodos. O sêr pensante achava-se,

isolado do corpo, estudando assim os seus fetrospetivos de maneira deficiente e imper-

icologia moderna vai mais longe, a sua meto-

nçada estuda racionalmente todos os proble-

ersonalidade humana, unindo os elementos ma-

espirituais, resolvendo uma das grandes quesdentistas de antanho.
o nada mais é que o instrumento passivo da
sua condição perfeita depende a perfeita exas faculdades do espírito. Da cessação da
ou daquele centro organico, resulta o
estação que lhe é correspondente; daí

rdade do “mens sana” e o grande su
moderna fornece aos fisiologis:
da patogenia.

:

da alma; é a sua.

:

)

bejamente conhecido hoje em todo o

) sua

produção mediunica,.
ç
portanto, haverá, sem duvida, que não des
ea, dessa comunicações ou mensagens, para.
| quando e para as consultar nesses momeni

em que o ânimo se nos abate e o espirito qui

elas se destacam da generalidade dos eserit
ar.
m, essa coletanea, formada de 35 mensagens,
eração publicou em volume prefaciado pelo propi
DE CAMPOS e de formato elegante e gracio
ha à natureza da materia que encerra: —

as mensagens sejam todas de um só Espirito, a
tos étal e tal a maestria com que foram

ns

em rica fonte de consolações, .

os desalentados viajores da existê
inferior se revela a
q

n:

'

da exis

onde

passaram pela terra e:
mamos mortos, contim

condições

em

semelha

varios aspectos, as do.
Teno.

O fenomeno da Vó

É

Sea
porventura o mais proban
+

com que êle mais
n ponto ainda não

todos os que se produz
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