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O Espiritismo no Brasil

Numerosos companheiros de Allan Kardec
já haviam regressado às luzes da espirituali-
dade, quando inúmeras entidades do serviço
dedireção dos movimentos espiritistas no pla-
nêta deliberaram efetuar um balanço dereali-
zações e de obras em perspectiva, nos arraiais
doutrinários, sob a binção misericordiosa e
augusta do Cordeiro de Deus.

Vivia-se, então, no limiar do século XX,
do alma aturdida ante as renovações da indúis-
tria e da ciência, aguardando-se as mais pro-
veitosas edificações para a vida do globo.

Falava-se aí, nesso conclave do plano in.
visível, com respeito à propagação da nova fé,
em tôdas as regiões do mundo, procurando-se
estudar as possibilidades de cada país, no to-
cante ao grande serviço de restauração do
Cristianismo, em suas fontes simples e puras.

Apés várias considerações, em tôrno do
assunto, o diretor espiritual da grande reu-
nião falou com segurança e energia:
— “Irmãos de etemidade: no mundo ter-

restre, de modo geral, as doutrinas espiritué
listas, em sua complexidade o transcendência,
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repousam no coração da Ásia adormecida; mas,
precisamos considerarque o Evangelho do Di-
vino Mestre não conseguiu ainda harmonizar
essas variadas correntes de opinião do espi-
ritualismooriental com a fraternidade perfeita,
em vista das nações do Oriente se encontrarem
cristalizadas na sua própria grandeza, há al-
guns milênios

Em brave, as fôrçes da violência acorda-
rãoêsses países que dormem o sono milenário
do orgulho, numa injustificável. aristocracia
espiritual, afim de que se integrem na lição da
solidariedade verdadeira, mediante os ensina-
mentos do Senhor!... Urge, pois, nos volte-
mospara a Europa e para a América, onde, se
campeiam as inquietações e ansiedades, existe
um desejo real de reforma, em favor da grande
cooperação pelo bem comum da coletividade.
Certo, essa renovação 6 sinônima de muitas
dores e dos mais largos tributos de lágrimas e
de sangue; mas, sôbre as ruínas da civilização
ocidental, deverá florescer no futuro uma so-
ciedade nova, sôbre a base da solidariedade é
da paz, em todos os caminhos dos progressos
humanos... Examinemos os resultados dos
primeiros. esforços do Consolador no Velho
Mundo!...”

E os representantes dos exércitos de ope-
rários, que laboram nos diversos países da
Europa é da América, começaram a depor, sô-
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bre os seus trabalhos, no congresso do plano
invisível, elucidando-os sintêticamente:.
— “A França — exclamava um dêles —

berço do grande missionário e codificador da
doutrina, desvela-se pelo esclarecimento da
razão, ampliandoos setores da ciência humana,

positivando a realidade de nossa sobrevivência,
através dos mais avançados métodos de obser-
vação e de pesquisa. Lá se encontram ainda
numerosos mensageiros do Alto, como Denis,
Flammarion e Richet, clarcando ao mundoos
grandes caminhos filosóficos e científicos do
porvir.
— “A Grã Bretanha — afirmava outro —

multiplica os seus centros de estudo e de obser-
vação,intensificandoas experiências de Crookes
e dissolvendo antigos preconceitos.”

— “A Itália — asseverava novo mensa-
geiro — teve com Lombroso o início de expe-
riências decisivas. O próprio Vaticano so inte-
Tessa pela movimentação das idéias espiritistas,
noselo das classes sociais, ondo £oi estabelecido
rigoroso critério de análise, no comércio com
os planos invisíveis para o homem terrestre.”
— “ARússia, bem comooutras regiões do

Norte — prosseguia outro emissário — conse-
guira com Aksakof a difusão de nossas ver-
dades consoladoras. Até a côrte do Czar se
vem interessando nas experimentações feno-
mênicas da doutrina.”
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— “A Alemanha — afirmava ainda outro
— possui numerosos físicos que se preocupam.
cientificamente com os problemas da vida e
da morte, enriquecendo os nossos esforços de
novas expressões de expe: e cultura.

Jam as exposições a essa altura, quando
uma luz doc e misericordiosa inundou o am-
biente da reunião de sumidades do plano espi-
ritual. Todos se calaram, tomados de emoção
indizível, quando uma voz, augusta e suave,
falou, através das vibrações radiosas de que
se tocava a grande assembléia:
— “Amados meus, nãotendes para a pro-|

pagação da palavra do Consolador, senão os
recursos da falível ciência humana? Esque-
cestes que os excessos doraciocínio prejudica-
ram o coração das ovelhas desgarradas do
grande rebanho? Não haverá verdade, sem

  

* humildade e sem amor, porque tôda realidade
do Universo e da vida deve chegar ao pensa-
mento humano, antes detudo, pela fé, ao sópro
dos seus resplendores eternos e divinos!
Operários do Evangelho: excelente é a ciência
Dem intencionada do mundo, masnão esqueçais
o coração, em vossos labôres sublimes... Pro-
curai a nação da fraternidade e da paz, onde
se movimenta o povo mais emotivo do globo
terrestre, e iniciai aí uma tarefa nova. Se o
Cristo edificou a sua igreja sôbre a pedra
segura e inabalável da fé que remove monta-
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nhas e se o Consolador significa a doutrina
luminosa e santa da esperança de redenção
suprema das almas, todos os seus movimentos.
devem conduzir à caridado, antes de tudo, por-
que sem caridadonão haverá paz, nem salvação.
para o mundo que so perdet....”

Uma copiosa efusãode luzes, como bênçãos.
do Divino Mestre, desceu do Alto sôbre a
grande assembléia, essim que o apóstolo do
Senhor terminou a sua exortação comovida e
sincera, luzes essas que so dirigiam, como alu-
vião de claridades, para a Terra generosa e
grande querepousa sob a luz gloriosa da cons-
telação do Cruzeiro.

E foi assim que a caridade selou, então,
tódasas atividades do Espiritiemo brasileiro.
Seus núcicos, em tolo o país, começaram a
Tepresentar os centros de eucaristia divina para.
todos os desesperados e para todos os sofre-
dores. Multiplicaram-so as tendas de trabalho
do Consolador, em tôdas as suas cidades pres-
tigiosas, e as receitas mediúnicas, os conselhos
morais,os postos de assistência, as farmácias
homeopatas gratuitas, os passes magnéticos,
multiplicaram-se, em tôda parte no Brasil, para.
a fusão de todos os trabalhadores, no mesmo
ideal de fraternidade e de redenção pela cari-
dade mais pura.

  

(Recebida pelo méctuemFrancisco Cândido Xa-|vier, em 5 de novembro de1938).

  



  

D. Pedro II

Enquanto os vivos se reuniam em tômo
do monumento queo Brasil erigiu ao Patriarca.
da Independência, no Rio de Janeiro, os gran-.
des “mortos” da Pátria igualmente se colo-.
cavam entre os encarnados, aliando-se ao povo.
carioca nas suas comovedoras lembranças,

Também acorri ao local da festa votiva
dos Brasileiros, acompanhado do meu
José Porfírio de Miranda, antigo milionário do
Pará, que a borracha elevara às culminâncias
da fortuna, conduzindo.o, em seguida, aos de-
clives da miséria, nos seus caprichosos movi-
mentos.

 

 

 

Os vivos e mortos do Brasil se reuniam na
mesmavibraçãoafetiva das recordações suaves,
enviando ao nobreorganizador da vida política.
da nacionalidade um pensamento de amizade o
de veneração.
“7” Antigo companheiro nosso, também no

D. PEDRO II 1

planoinvisível, em plena via pública acercou-se
de mim, exclamando: -
— Chegas um pouco tarde. José Boni-

fácio já não está presente; mas, poderás ainda.
conseguir uma proveitosa entrevista para 08
teus leitores. Sabes quem saiu daqui neste
momento?
— Quem?pergunto eu, na minha fome de

notícias.
— O Imperador.
— D. Pedro HI?
— Ele mesmo. Após lembrar a grande

figura do Patriarca, dirigiu-se com algunsami-
gos para Petrópolis, a reavivar velhas lem-
Brancas

Em meu Íntimo, havia um alvorôço de
emoções. Lembrei-medeque, em tôda a minha
oxistência de jornalista no mundo, só enxer-
“ara um monarca dentro dos meus olhos: o rei
“Alberto I, dos Belgas, quando, no Clube dos
Diários, a elite dos intelectuais do país lhe
oferecera a homenagem de uma comovida admi-
zação. E ponderei se haveria mérito em con-
sultar o pensamento de um rei, no outro mundo,
onde tôdas as majestades desaparecem. Recor-
dei a figura do grande imperador que Victor
Hugo considerava o monarca republicano. Com
os clhos da imaginação, vi-o, de novo, na inti-
midade dos Paços de São Cristóvão: o perfil
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heráldico, onde um sorriso de bondade espa-
lhava o, perfumeda tolerância; as barbas com-
pridas e brancas, comoas dos santos das oleo-
grafias católicas; o olhar cheio de generosidade.
e de brandura,irradiando as mais doces pro-.
messas.

Um vivo, em havendo de ir a Petrópoli
É obrigadoaotrajeto penoso dos ônibus, em-
bora as perspectivas maravilhosas do mais belo
trechode tôdas as estradas do Brasil; os desen-
carnados, porém, não necessitam de semelhan-
tes sacrifícios. Num abrir e fechar de olhos,
eu e o meu amigo nos encontrávamos na encan-
tadora cidade das hortências, onde os milioná-
rios do Rio de Janeiro podem descansar nás
mais variadas épocas do ano.

Não fomos encontrar o Imperador nos
antigos edifícios em que estabelecera a resi-
dência patriarcal de sua família; mas, justa-
mente num recantode jardim, contemplandoas
deliciosas paisagens da Serra da Estrêla e apre-
ciandoo sabor das recordações amigas e doces.

Acerquei-me da sua individualidade, com.
um misto de curiosidade e de profundo respeito,
procurandoimproficuamente identificar os dois
companheiros que o rodeavam.
— Majestade! — tentei chamar-lhea aten-

ção com a minha palavra humilde e obscura.
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— Aproximem-se, meus amigos! — res-
pondeu-me com benevolência e carinho — Aqui
não existe nenhuma expressão de majestade.
Cá estão, fraternalmente comigo, o Afonso (1)
e o Luiz (2), como três irmãos, sentindo cu
muito prazer na companhia de ambos. Se o
mundonos irmanasôbre a Terra, à morte nos
confraterniza no espaço infinito, sob as vistas
magnânimas do Senhor.

E, fazendo uma pausa, como quem reco-
nhece que há tempode falar e tempo de ouvir,
conformenos aconselha a sabedoria da Bíblia,
exclama o Imperador com bondade

> À que devo o obséquio da sua, inter-
pelação?
— Majestade! — respondi, confundido com

a sundelicadeza — desejara colhêr a sua opi-
nião com respeito ao Brasil aos Brasileiros.
Estamos nolimiar do cinglientenário de Repá-
blica e seria interessante ouvir o vosso conselho
paternal para os vivos de boa vontade. Que
pensais distes quarenta e tantos anos de novo
regime?
— Minha palavra — retrucou D. Pedro —

 

 

(1) Afonso Celso do Assis Figueiredo, Vis-
conde de Ouro Prêto. Foi presidente do último gabi-
mete ministerial que tove a monarquia.

(2) Luiz Felipe Gastão do Orleans, Condo
“Eu. Foi genro de D. Pedro II,por ter casado com
a princeza Isabol.
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nãopode ter a importância que a sua generosi-
dade lhe atribui. Que poderia dizer do Brasil,
senão que continuo a amá-lo com a mesma
dedicação de todos os dias? Do planoinvisível,
para o mundo, prosseguimos no mesmo labor
de construção da nacionalidade. As conven-
ções políticas dos homens nãoatingem os espí-
ritos desencarados. O exílio termina sempre
na sepultura, porque a única realidade é o
amor, é o amor, eliminando tõdas as fronteiras,
nos ligou para sempre ao torrão brasileiro.
Não tenho o direito de criticar a República,
mesmo porque todos os fenômenos políticos e
sociais do nosso país tiveram os seus pródro-
mos no mundo espiritual, considerando-se a
“missão do Brasil dentro do Evangelho. Apenas
quero dizer que não só os republicanos, mas
também nós, os da monarquia, estávamos. re-
dondamente enganados. O êrro da nossa visão,
quando naTerra, foi supor no Brasil o mesmo
espírito anglo-saxão que a Inglaterra legara aos
Norte-americanos. Eu também fui apaixonado
pelo liberalismo, mas à verdade é que, em nossa.
terra, prevaleciam outros fatores mesológicos
é,até agora,não temos sabido conciliar os inte-
rêsses da nação com ésses imperativos.

A ausência de tradição nos clementos de
nossa origem como povo estabeleceu uma des-
centralização de interêases, prejudicial ao bem
coletivo dopaís. Para a formação nacional, não.
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vieram da metrópole os espíritos mais cultos.
Pesando, de um lado, os africanos, revoltados
com o cativeiro, e, de outro, os Índios, revol-
tados com

a

invasão do estrangeiro na terra
que erapropriedadedeles, a balança da evolu-
cão geralficou sêriamente comprometida. Sen-
timentos excessivos de liberdade não nos per-
mitiram um refinamento de educação política.
Todos querem mandar e ninguém se sente na
obrigação de obedecer. Quando no Império,
possuíamos a autoridade  centralizadora. da
Coroa, prevalecendo sôbre as ambições dos
grupos partidários que povoavam os nossos
oito milhões de quilômetros quadrados; mas,
amando os republicanos sentiram de perto O
pêso das responsabilidades que tomaram à sua
conta, os espíritos mais educados reconheceram
o desacêrto das nossas concepções administra-
tivas. Enquanto as nações da Europa e 08
Estados Unidos podiam empregar livremente
em nosso país os seus capitais, a título de
empréstimos vultosos que desbaratavam com-
pulsôriamente à nossa economia, o Brasil podia
descansar na monocultura,fazer a política dos
partidos adiar a solução dos seus problemas.
para o dia seguinte, dentro de um regime para

oqual não se achava preparado em 1889. Mas,
“quando se manifestou a crise mundial do 1929,
tôdasas instituições políticas sofreram as mais
amplas renovações, dentro dos movimentos re-
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volucionários de 1930. Os capitais estrangei-
ros não puderam mais canalizar suas disponi-
bilidades para a nossa terra, controlados pelos
governos autárquicos dos tempos que correm,
eo Brasil acordou para a sua própria realidade.
Aliás, nós, os desencarnados, há muito tempo
procuramos auxiliar os vivos na sua tarefa.
— Quer dizer que também tendes inspi-

rado os labôres dos estadistas brasileiros?
— Sim, de modo indireto, pois não pode-

mosinterferir na liberdade dêles. Há alguns
anos, procurei auxiliar Alberto Tôrres nas suas
elucubrações. de ordem social e política. Em
geral, nós, o? desencarnados, buscamos influen-
ciar, de preferência, os organismos mais sensí-
veis à nossa ação e Tôrres era o instrumento
de nossas verdades para a administração. A
realidade, porém, é que éle falou como Je-
remias. Sômente a gravidade da situação con-
seguiu despertar o espírito nacional para novas
realizações.
— Majestade, as vossas palavras me dão

a entender que aproveis o novo estado de coisas
do Brasil. Aplaudistes, então, a queda da deno-

  

minada república velha, sob as vibrações revo-
lucionárias de 1930?
— Com as minhas palavras — disse ele

bondosamente — não desejo exaltar a vaidade
de quemquer que seja, nem deprimir o esfôrço.
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de ninguém. Não posso aplaudir nenhum mo-
“vimento de destruição, pois entendo que, sôbre.
a revolução, deve pairar o sentimento nobre da
evolução geral de todos, dentro da maior con-
córdia espiritual. Considere que, examinando
a minha consciência, não me lembro de haver
fortalecido nenhum sentimento de rebeldia nos
meus tempos de govêmo; entretanto, muito
sofri, verificando que eu poderia ter suavizado
a luta entre os nossos estadistas e os políticos
da América espanhola. Outra forma de ação
poderíamos ter empregado no caso de Rosas
e deOribe e mesmoem face do próprio Solano
Lopes (1), cuja inconsciência nos negócios do
povo ficou evidentemenie patenteada. E note-se.
que o prublema se constitufa do graves questões.
internacionais. O nosso mal foi sempre o des-
conhecimento da realidade brasileira. Os nos-
sos períodos históricos têm sofrido largamente.
os reflexos da vida é ds cultura européias. Nos
tempos do Império, procurei saturar-me dos.
princípios democráticos da política francesa,
tentando aplicá-los, amplamente, ao nosso meio,
longe das nossas realicades práticas. Os repu-
blicanos, como Benjamin Constante, Deodoro,
cte, deram-se a estudar “República America-

(1) Alusão às lutes o guerra em que se en-
volveu o Brasil com as Repúblicas do Uruguai,
Argentina e do Paragua!.
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ng”, de Bryce, distantes dos nossos problemas.
essenciais. Quando regressei das lutas terres-
tres, procurei imedistamente colaborar na con-
solidação do novo regime, aim de que a divisão
e os desvarios de muitos dos seus adeptos não
terminassem no puro e simples desmembra-
mento do país. Graças a Deus, conseguimos
conduzir Prudente de Morais ao poder consti-
tucional, para acabarmos reconhecendo agora
as nossas realidades mais fortes, Devo, todavia,
fazerqhe sentir que não me reconheço com o
direito de opinar sôbre os trabalhos dos homens
públicos do país. Cabe-me, sim, rogar a Deus
que os inspire, no cumprimento de seus auste-
ros deveres, diante da pátria e do mundo. O
“grande caminho da atualidade é à organização.
da nossa Economia, em matéria do política, e
o desenvolvimento da Educação, no que con-
cerne ao avanço sociológico dos tempos quê
passam. Os demais elementos de nossas expres-
sões evolutivas dependem de outros fatores
de ordemespiritual, longe de tôdas as expres-
sões transitórias da política dos homens.

A essa eltura notei que a minha curiosi-
dade jornalística começava a magoar a vene-
rável entidade e mudei repentinamente de as-.
sunto.

— Majestade, que dizeis da grandefigura.
hoje lembrada?

D.PEDRO a

— O vulto de José Bonifácio foi sempre
objeto de meu respeito e de minha amizade.
olhe quefoi êle o mais sensato organizador da
nacionalidade brasileira, cujo progresso acom-
panha, carinhosamente, com à sua lealdade sin-
cera. Hoje, que se comemora o centenário da
sua desencarnação, devemos relembrar o seu
regresso de novo ao Brasil, em meados do
século passado, tendo sido uma das mais ele-
vadas expressões de cultura, na Constituinte
de 1891.

Dispunha-me a obter novos esclarecimen
tos; mas, o Imperador, acompanhado de ami
gos, retirava-se quase que abruptamento da.
nossa companhia, correspondendo fraternal.
mente a outros apelos sentimentais.

Palavras amigas de adeus e votos de ven-
tura no plano imortal e eu e o meu amigo José
Porfírio lá ficávamos com a suave impressão
da sua palavra sábia e benevolente.

Daí a momentos, o meu companheiro que-
brava o silêncio de minha meditação:
— Humberto, os monarquistas tinham ra-|

zão!... Bste velho é um poço de verdade e de.
experiência da vida! Você deve registrar esta
entrevista, oferecendo aosvivos estas palavras,
quentes de conhecimento e de sabedoria!

E aqui estou escrevendo para os meus: 
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ex-companheiros pelo estômago e pelo sofri-
mento.

Acreditarão no humilde cronista desencar-
nado?

Não guardo dúvidas nesse sentido. Penso
que obteria mais amplos resultados, se fôsse
ao Cemitério do Cajá e gritasse a palavra do
Imperador, para dentro de cada túmulo.

 

(Recebida pelo médium Francisco Cândide pel F Cândido Xa- 
  

A “morte” de Pio XI

Cercado de tôdas as honras pontificais, Pio
XT agoniza...

De seus lábios exaustos, nada mais se
ouve, além de algumas palavrasininteligíveis.
Seu coração está mergulhado narêdo dolorosa
das perturbações orgânicas, mas seu espírito
está lúcido, como o de uma sentincla, à Cm
não se permite dormir.

Alvorece o dia...

.

Preparam-se os sinos de.
Roma para anunciar as matinas à antiga ci-
dado dos Césares e o velho pontífice tenta,
ainda uma vez, articular uma palavra que
expresse a sua vontade derradeira. Todavia,
não obstante tódas as dignidades sacerdotais
e apesar de todos as títulos nobiliárquicos de
um soberano terrestre, Sua Santidado se des-
pede da vida material, sob os mesmos impera-
tivos dos regulamentos humanos da Natureza.
A morte nãolhe reconhece a soberania e a asma
cardíaca lhe devora «s últimas possibilidades.
de prosseguir na tarefa terrena, chamando-o à
novos testemunhos.
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Pio XI desejaria fazer algumas recomen-dações in eztremis, mas sente-se invadido por
uma corrente de frio inexplicável, quelhe para-
lisa todos os centros de fórça.

Os religiosos que o assistem compreendemque é chegado o fim de sua resistência e o Car-deal Lauri aproxima-se do moribundo, minis-trando-lho a extrema-unção, segunção as tradi-cões e hábitos da igreja.
   

O papa agonizante experimenta, então, tô-
das as angústias do homem, no instante derra-
deiro... Aos olhos de sua imaginação, dese-
nham-se os quadros nevados e deliciosos da
Lombardia, na sua infância descuidada e riso-nha, os velhos pais, amorosos e compassivos,9 pároco humilde que o animou para os estudos.Primeiros e, depois, as proveitosas experiênciasnas ondas largas e bravias do oceano do mundo,Junto aos esplendores do Milãoe de suacatedralmajestosa... Ele que orara, fervorosamente,tantas vêzes, sentia agora uma dificuldade in.
finita para elevar o pensamento ao Deus de
misericórdia e de sabedoria, que êle supunhano ambiente faustoso de seus templos frios e
suntuosos... Uma lágrima pesada lhe roloudos olhos, cansados das penosas preocupações
do mundo, enquanto o raciocínio se lhe perdiaem amargas conjeturas.

Não era êle o Vigário Geral do Filho Deus

 

A MORTE DE PIO XI »

sôbre a Terra? Sua personalidade não osten-
tava

o

título de Principe do Clero? |
Num derradeiro olhar, fixou, ainda nas

próprias mãos, o reluzente anel, chamado do
Pescador... Desejou falar, ainda uma vez, nos.
companheiros, mergulhados em preces fervoro-
sas, das meditações angustiadas da morte, mas
percebeu que as suas cordas vocais estavam

sar, em derredor do seu leito de agonia, um
compacto exército de sombras. Algumas lhe
sorriam com solicitude, enquanto outras o con-
templavam com indefinível melancolia. Ao seu
lado, percebeu duas figuras veneráveis que o
auscultavam, como se fossem médicos desto-
nhecidos, vindos em socorro dos senhores Rochi
e Bonanome,seus assistentes naquele dia. Esses.
médicos do Invisível como que o submetiam a
uma operação difícil e delicada...

“Aos poucos, o velho pontífice romano sen-
tiu que os olhos materiais se lhe apagavem
amortecidos, mas, dentro de sua visão espiri-
tual, continuava a perceber a presença de pes-
soas estranhas e que c rodeavam, dentre as
aqáis se destacara um vultosimpático,que The

braços, solícito e compassivo.
joXEnãotato difialdads em identificar
a figura respeitável que o acolhia com bene-
volência e carinho.
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— — “Leão XUI!...” — murmurou êle, nosilêncio íntimo de seu coração, recordando ouinstantes gloriosos de seu passado eclesiástico.Mas, à nobre entidade que se aproximava,abraçando-o, exclamou compassivamente:
— “Aquiles, cessum agora todos os pre-conceitos religiosos que formavam a indumen-tária precisa ao cumprimento de tua grandomissão no seio da igreja!... Chama-me Joa-quim Pecci, porque, como hoje te recordas deDésio e da infância longínqua, desejoso de reco-meçar a vida terrestre, que terminas nesteinstante, também eu mo lembrei, no momentosupremo, de minha risonha meninice em Car-Pinto, ansioso de regressar ao passado paraencetar uma nova vida, porque a verdade é quetodos nós, em assumindo os sublimes compro-missos com a lição do Senhor, prometemosa dma tarefa rara à qual nos sentimos

e desalentados, em
Sões individuais...” SECO
- E como Aquiles Rátti revelasse estupefa-são, diante do fenômeno, continuou a entidadeamiga
— “Levanta-te! Para o bom trabalhadorhá poucas possibilidades de repouso!Nesse instante, como se fôsse tocado porum poder maravilhoso, Pio XI notou que o seucorpo estava rígido, ao seu lado. Numerososcompanheiros se aproximavam comovidos de
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seus despojos, inclusive o Cardeal camerlengo,
que se tomava de profunda emotividade em
frente da nova tarefa.

Procedia-se aos primeiros rituais, a que se
obedece, em tais circunstâncias, no Vaticano,
quando a voz de Leão XII se fez ouvir de
novo:

— “Meu irmão — disse éle, austeramento,
— todos nós somos obrigados a comparecer
ante o tribunal que nos jalga por todos os atos
levadosa efeito na direção da igreja a que cha-
mamos, imprôpriamente, barca de S. Pedro,
Antes, porém, quesejas conduzido, pela legião
dos sêres espirituais que te esperam, ao tribu-
nal dessas sentenças supremas, visitemos a
nossa Jerusalém de pompa e de pecado, para
nos certificarmos de suas ruínas próximas, ante
a vitória do Evangelho redentor!

Nesse momento, o Cardeal Pacélli retirava.
do cadáver o anel simbólico, enquanto as duas
entidades, abracadas uma à outra, se di
à Capela Sistina o daí à famosa basílica de São
Pedro, para as tradicionais e antigas orações.

Penetrando ambos sob as colunas grandio-
sas que suportam a larga varanda, dizia o autor
daencíclica Rerum. Novarum para O seu vaci-
Janto companheiro:
— “Outrora, neste local, erguiam-se o

Templo de Apolo, o Templo da Boa Deusa, O
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Palácio de Nero c oatras expressões de loucuraé de crueldade que condenamos, até hoje, nasdoutrinas do paganismo (1). Os tesouros deConstantino e de Helena modificaram a fisio-nomia do santuário aqui erguido, quando o san-gue e as lágrimas dos martires Semeavam asfores de Jesus-Cristo sôbre a face escura daTerra!.... (2) Em lugar da humildade cristã,

 

 

(1) Oscristãos aproveitar
plos, com as alfaias pagã: EraÉpos,comasaítias pagãs, para traneformá-los em
ondatau, oiializando-, à religio eoiâvvo de adojua mãe, Helena, mais tarde canonizacFodapiopeedCsa SS dopraia,Niliandadontodoaodaeaed eita Gus saa
Cearpaposnapia
aPanda com muitos dos ricos despojos.
taeterno existia então um humílimo ora-

aCedo aa, aiestao gasto 0cdarp
suplênciaquipl,Vdc,om roaOEaeendemiaPermitindo que os cristãos ali se reumissem
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levantaram-so no Vaticano as magnificências
de ouro ede pedrarias.

“Atravessados os frontespícios suntuosos,
as duas entidades ingressaram num ambiente
parecido com os da história das “mil e uma
noites”, recamado de luxo fulgurante e indes-
critível. Por ali, há o sinal dos artistas de
todos os séculos. Monumentos da pinturae da
escultura de todos os tempos assombram os
forasteiros espirituais que acompanham a cena
grandiosa e melancólica. As imagens, os alta-
res, as colunatas, os anjos de pedra, os nichos
suntuosos se multiplicam em deslumbramento
maravilhoso.

Chegadas ao pé da magnífica estátua de
São Pedro, talhadano antigo bronze da imagem.
de Júpiter Capitolino (1), que tôda Roma

 

(1). Capitólio ou Monte Capitolino, que tinha
então dois cumes, era umadas sete colinas de Roma,
onde se viam vários templos, o Ateneu dos poetas,
o Tabulário (onde so guardavam as leis) e obras
do arte, inclusive o Arco de Cipião, o africano, e
estátua” equestre de Marco Aurélio, em um; nO
outro cume, a famosa cidadela, que Tácito decla-
Pava inexpugnável. Quase tudo desapareceu. Af se
Crguia, em honra de Júpitor — o maior dos deu-
ses —"o considerado primeiro templo Romano. Em
Seu lugar, foi mais tarde construída q Igreja cha-
mada =— Ara Coell, sob a invocação da Virgem
Maria, O que resta do Capitólio, em nossos dias,
não dá idéia sequer do que fol, bastando salientar
que o mesmo se acha constituído pela praça central,
cntão denominada — Entre-os-Nontes, à qual se
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venerava em épocas remotas, estátua essa idea-lizada sob as ordens de Leão Magno, quandodas vitórias romanas sôbre o gênio estratégicoe belicoso de Atila, as duas entidades se deti-
veram, pensativas.

Obedecendo aos seus antigos hábitos, Pio
XI ajoelhow-se e, ocultando o rosto entre as
mãos, orava fervorosamente, quando uma voz
sublimada e profunda lheatinge em cheio aconsciência, como se proviesse das ilimitadas
profundezas do céu, chegandoaos seus ouvidos
por processo misterioso:

— “Meufilho — exclamava a voz espiri-
tual, na sua grandeza terrível e melancólica —como pudesto perseverar no mesmo caminho
dos teus orgulhosos antecessores?. ... Diante
dessa estátua soberba, talhada no bronze de
Júpiter Capitolino, tóda a igreja romanasupõe
homenagear a minha memória, quando nada
mais fui que simples pescador, seduzido pela
grandeza celeste das sublimes lições do Senhor,nocenáculo de luz da Tiberíades!... Convo-cado pelo Mestre Divinoa edificar a minha fé,em favor do seu grando rebanho de ovelhastresmalhadas do aprisco, nãotive a fórça ne-cessária para seguir-lhe 0 divino heroísmo, no

 

 

chega por uma escada magnífica, cujo desenho sedeve a Miguel Angelo, e ondo figuram algumas dasvelhas o primorosas estítuas e Colunas salvas das
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 instante supremo, chegando a negá-lo em mi.
nha indigência espiritual!. .. Ainda assim, não
obstante a minha fraqueza, foi a mim quea
igreja escolheu para a homenagem dessas bast-
licas luxuosas, que, como esta imagem fulgu-
rante, representam a continuidade das velhas
crenças errôneas do império da impicdade, cli-
minadas pela suaveluz das verdades consola-
doras do Cristianismo!... Sômente agora, ve-
rificas a ilusão do teu anel do Pescador € da
tua tiara de São Pedro!... Eu não conheci
outras jóias, nem outras riquezas, além daque-
las que se constituíam de minhas mãos caleja-
das no esfôrço de cada dia!...

“Irilho meu, amarguradoestá ainda o co-
zação do nosso Salvador, em virtude do cami-
nho escabroso adotado pela quase generalidade
dos sacerdotes nas igrejas degeneradas, que
militam na oficina terrestre!.... Todos os que
se sentaram, comotu, nesses tronos de impie-
dade, prometeram ao ciu a reforma integral
dos velhos institutos romanos, em favor da es-
sência do Evangelho, no pensamento universal;
“mas, como tu, os teus predecessores esbarra-
ram, igualmente, no rochedo do orgulho, da
vaidade é da impenitência, comprometendo o
grande barco da fé em Jesus-Cristo, entre as
marés bravias das iniqlidades humanas!....

“Falaste da paz; mas, realizaste pouco,
ante o dragão político que te espreitava na som-
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bra, naufragandonos conceitos novos que ves-
temas crueldades das guerras de conquista!

“Reformaste o Vaticano, estabelecendo ali-,
anças políticas ou adotando as facilidades do
progresso científico que enriquece a civilização
desesperada do século XX; mas, esqueceste de
levar aos teus míseros tutelados as fórmulas
reais da verdade e do bem, da paz e da espe-
rança, no amor e na humildade, que perfumam
os ensinamentos do Redentor!....

“Grande sacerdote do mundo pelas tuas.
qualidades de cultura e pela generosidade de
tuas intenções, serás agora julgadopelo tribu-
nal queaprecia quantos se arvoram, na Terra,
em discípulos do Senhor!... Do mundo das
convenções já receteste todo o julgamento, com
as homenagens políticas dos povos; agora, en-
trarás na luz do Reino de Deus, para aprenderes
de novo a grande lizão dos “muitos chamados e
poucos escolhidos! ..”

Pio XI sentiu que o seu coração se despe-
daçava, em soluços atrozes.

Olhou em derredor de si e não lobrigou
mais ninguém a seu lado. Todos os sorrisos
compassivos dos companheiros da morte ha-
viam desaparecido, sob o influxo de uma fôrça
misteriosa. |,

Quis contemplar a cúpula magnífica do
seu templo soberbo, mas sentiu-se cercado de
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pesadas sombras, em cujo seio um frio cortante.
lhe enregelava 0 coração .

Foi assim que, penstrando a grande noito
do túmulo, o grande sacerdote terrestre perdeu
a noçãode si mesmo, para despertar, em segui-.
da, em frente aotribunal da justiça divina,
onde pontificam os mais íntegros de todos os
juízes, dentro das leis misericordiosas do amor,
Gapiedade e da redenção .

(Recetida polo médium Francisco Cândido Xa-
ver, em 13do fevereiro de 1959)

  



  

O carnaval no Rio

O carnaval no Rio deJaneiro, em 1989, foi
mais uma nova realização da alegria carioca,
entornando nas almas da agigantada Sebastia-
nópolis o vinho dos prazeres fáceis e das vibra-
ções ruidosas, que produz o temporário esque-
cimento das mais nobres responsabilidades. da
vida.

Um escritor, encarnado ou desencarnado,
quevenha falar contra os excessos do período.
carnavalesco, no Rio, costuma perder o seu
tempo e seu estôrgo sagrado.

Os três dias de Momo são integralmente
destinados ao levantamento das máscaras com
que todo sujeito sai à rua nos demais dias do
ano, e a maioria dos leitores deseja sacri-
ficar a paz de seus hábitos mais antigos.
Mate-se o vizinho, gritem as estatísticas, pro-
testem os religiosos, chorem os foliões que
nãopuderam sair da intimidade doméstica, o
imperativo do momento é buscar o turbilhão da.
“Avenida ou descer dos morros pobres e tristes
para a Praça Onze, em face do apêlo irresis-
tível de Momo e de seus incontáveis seguidores.

Tanto cuidado dedicou-se no Rio ao rei
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nado bufo, que o govêrno amparou as ten-
dências gencralizadas do povo, porque o homem
da administração, preocupado com os fenôme-
nos diplomáticos e com as tabelas orçamentá-
rias, não dispõe de tempo para atender ao
total das necessidades dos governados, apre-
ciando, pela rama, as suas predileções, cum-
prindo à sua psicologia política satisfazer às
exigências populares, rara que as massas o
deixem em paz, na soledade do gabinete, dentro
da solução dos seus graves problemas adminis-
trativos de ordem imediata. Foi assim que
atraímos grandes correntes turísticas, não mais
para a contemplação des belezas topográficas
da cidade valorosa de Sio Selustião, mus pura
conhecimento das paixões desencadeadas do
nosso povo em meneios de Terpsicore africana.

Neste ano, intehsificaram-se as folganças,
com a nota dos marinheiros ianques e suecos,
que se entregaram totalmente à folia,

O movimento carioca causou uma vida
nova. Não faltou mesmo a nota alegre e pito-
resca da criança que nasceu em Niterói, em
plena rua, sôbre um leito improvisado de ser-
pentinas. Os jornais e as estações radiotônicas
não tiveram outro assurto, que não fôsse o da
vitória de Momo, no seu reinado extravagante
de orgia. Os comerciantes se pronunciaram.
cerveja, o chope e outras bebidas tiveram o
consunfo aproximado de cinco milhões do gar-
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rafas, Movimentação extraordinária e lucros
assombrosos. Prosperaram os negócios da Cen-
tral e daCantareira.

Houve, porém, outra estatística menos co-
nhecida.

O Delegadodo Menores recebeu quatrocen-
tas e doze reclamações, sôbre crianças desapa-
recidas, Só no Pôsto Central da Assistência.
Municipal foram atendidas mais de mil e cem
pessoas. A par da progressão dos negócios,
multiplicaram-se as agressões, proliferou o eri-
me, intensificaram-so as quedas na via pública,
os acidentes de tôda natureza, os desastres de.
automóveis, as, expressões de alcoolismo, as
tentativas do sucídio, as intoxicações, os cacos
dehospitalizaçãoimediata, sem nos referirmos.
aos dolorosos dramas da sombra, que ficaram
na penumbra, receosos da inquirição policial
e da crítica dos vizinhos.

O carnaval passou qual onda furiosa, le-
“vando, como sempre, todos os bons sentimentos.
ainda vacilantes, que aguardavam a âncora da
fé pura, afim de se consolidarem no mar infi-
nito da Vide

Diante das vibrações carnavalescas do
povo carioca, nós nos calamos, porém, comoo
homem que lastimaas irreflexões de um amigo,
silenciando, quanto aoseu proceder, em faco
das qualidades generosas que lhe exornam a
personalidade.
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Somos dos que crêem na eficácia da educa-
ção para o extermínio completo dêsses excessos
dolorosos, porquanto todo o problema é de |
ordem educativa.

A propósito dessa necessidade imediata do
nosso povo, apraz-morecordar, nesta página,à
lenda da maçã podre,que Ii, alhures, sem poder
determinar, no momento, o objeto preciso de
minha lembrança,

Reunidos na praça pública, alguns velhos
patrícios romanos falavam dos desvios do Im-.
pério e da penosa decadência dos seus costumes.
em família. Alguns, possuidores de esperança,
apelavam para a guerra ou para novos decretos.
de fórça, que compelissem us seus compatriotas.
ao cumprimento dos mais sagrados deveres da
existência. Contudo, um dos componentes do
grupo tomou de uma grande maçã podre, ex-
clamando:
— “Esta maçã, meus amigos, é o símbolo

do atual Império. Nunea mais voltaremos ao
seio das nossas antigas tradições!. .. No dia
em queesta fruta voliasse a ser bela, reto-
mando a sua pureza primitiva, também nós
teríamos restaurado a alegria de nossa vida,
com a volta aos sagrados costumes!...

Os companheiros seguiam-lhe a palavra,
com atenção, quando o mais velho c o mais.
experegia de todos respondeu com austira no
reza:
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— “Snganai-vos, meu amigo!
'mos renovar a nossa vida, como essa fruta
poderá vir, mais tarde, a ser nova o bela. To-
memos as sementes desta maçá condenada e
deitemo-las, de novo,no seio daterra generosa.
Cultivemos os seus rebentos com cuidado é
amor e, sob o amparo do tempo, o nosso es-
fórco vê-la-á multiplicada em novas mação fres-
cas e formosas!... Façamos assim também
com o nosso povo. Busquemos semear na ala
das gerações florescentes os princípios sagrados
de nossas tradições e dos nossos hábitos e,
mais tarde, tôda podridão terá passado na
esteira do Tempo, para caminharmos pelo fw-
tuo a dentro com 4 pureza do nosso idealismo!

 

 

O carnaval é a maçã podre do Rio de Ja
neiro. Na sua intimidade, porém, está a se
mento generosa dos elevados sentimentos da
alma brasileira, Cultivemos essas sementes sã
gradas no espírito das gerações que surgem.
Que se congreguem todos os núcleos do bem e,
muito especialmente os do Espiritismo cristão,
para as sublimadas realizações dêsso grande ,
labor educativo e a podridão terá passado com.
o tempo, afim de que possamos trabalhar, em
nosso sagrado idealismo, sob as luzes gene-
rosas e augustas do Cruzeiro.

(Recebida pelo médium Francisco Cândido Xa-
vier, em 12 do março de 1939).  

História de um médium

As observações interessantes sôbre a dou-
trina dos Espíritos sucediam-se umas às outras,
quando um amigo nosso, velho lidador do Espi-
ritismo, no Rio de Janeiro, acentuou, grave-
ment

  

— “Em Espiritismo, uma das questões
maia sérias é o problema do médium...”
— “Sob que prisma?” — Indagou um dos

circunstantes
— “Quanto ao da necessidade de sua pró-

pria edificação para vencer o meio.”
— “Para esclarecer a minha observação —

continuou o nosso amigo — contar-lhe-ci a
história de um companheiro dedicado, que de-
sencamou, há poucos anos, sob os efeitos de
umaobsessão terrível e dolorosa.”

“Todoo grupo; lembrando os hábitos anti-
gos, comose ainda cstacionássemos num am-
biente terrestre, agugou os ouvidos, colocan-
do-se àescuta:
— “Azarias Pacheco — começou o nar-

rador — era um operário despreocupado €
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humilde do meu bairro, quando as fôrças do
Alto chamaram o seu coração ao sacerdócio
mediúnico. Moço e inteligente,trabalhava na
administração dos serviços de uma oficina de
consertos, ganhanco, honradamente, a remu-
ncração mensal de quatrocentos mil réis.

Em vista do seu espírito de compreensão
geral davida,o Espiritismo e a mediunidade.
lho abriram um novo campo de estudos,a cujas
atividades se entregou sob uma fascinaçãocres-
cente e singular.

Azarias dedicou-se amorosamente à sua ta-
reta, e,nas horas de folga, atendia aos seus
deveres mediúnicos com irrepreensível dedica-
cão. Elevados mentores do Alto forneciam
lições proveitosas, através de suas mãos. Mé-
dicos desencarnados atendiam, por êle,a volu-
moso receituário.

E nãotardou queo seu nomo fôsse objeto
de geral admiração.

Algumas notas de imprensa evidenciaram
ainda mais os seus valores medianímicos e, em
pouco tempo, a sua residência humilde povoa-
va-se de caçadores de anotações e de mensa-
gens. Muitos déles dizia-se espíritas  con-
fessos, outros cram crentes de mela-convieção
ou curiosos do campo doutrinário.

O rapaz, que guardava sob a sua respon-
sabilidade pessoal numerosas obrigações dofa-
mília, começou a sacrificar primeiramente os

   
Espa peida
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seus deveres de ordem sentimental, subtraindo
à espêsa e aos filhinhos as horas que habitual-
mente lhes consagrava, na intimidade domés-
tica.

Quase sempre cercado de companheiros,
restavam-lhe apenas as horas dedicadas à con-
quista do seu pão cotidiano, com vistas aos que
o seguiam carinhosamente pelos caminhos da
vida.

Havia muito tempo perdurava semelhante
situação, em face de sua preciosa resistência
espiritual, no cumprimentode seus deveres.

Dentro de sua relitiva educação medianí
mica, Azarias encontrava facilidade para iden-
tificar a palavra de seu guia sábio e incansável,
sempre a lhe advertir quanto à necessidade de
oração de vigilância.

  

“Acontece, porém, quecada triunfo multi-
Plicava as suas preocupações e 05, seus tra-
balhos.

Os scus admiradores não queriam saber.
das circunstâncias especiais de sua vida.

Grande parte exigia as suas vigílias pela
noite a dentro, em lcngas narrativas dispen-
sáveis. Outros alegavam os seus direitos às
exclusivas atenções do médium. Alguns acusa-
vam-no de preferências injustas, manifestando
o gracioso egoísmo de sua amizade, expres-

 

  A]

  



 

 

 

a NOVAS MENSAGENS.

sando o ciúme que lhes ia nalma, em palavras
carinhosas alegres. Os grupos doutrinários
disputavam-no.

“Azarias verificou que a sua existência to-
mava um rumo diverso, mas os testemunhos
dotantos afetos lhe eram sumamente agradá-
veis ao coração.

Sua fama corria sempre. Cada dia era
portador de novas relações e novos conheci-
mentos.

Oscentros importantes começaram a re-
clamar a sua presença e, de vez em quando,
surpreendiam-no as oportunidades das viagens
pelos caminhos deferro, em face da generosi-
dadedos amigos, com grandes reuniões de ho-
menagens, no ponto de destino.

A cada instante, um admirador o assal-
tava:
— “Azarias, ondo trabalha você?...”
— “Numaoficina de consertos.”
— “OO"... e quanto ganha por mês?”
— “Quatrocentos mil réis.

“O! mas isso é um absurdo... Você
não é criatura paraum salário como êsso! Isso
é umamiséria.

Em seguidaoutros ajuntavam:
— “O Azarias não podeficar nessa situa-

cão. Precisamos arranjar-lhe coisa melhor no
centro da cidade, com uma remuneração à
altura de seus méritos ou, então, poderemos

 

 

  

 

  

   
HISTORIA DE UM MEDIUM 43

tentar-lhe uma colocação no serviço público,
onde encontrará mais possibilidades de tempo
para dedicar-se à missão...”

O pobre médium, todavia, dentro de sua
capacidade de resistência, respondia:
— “Ora, meus amigos, tudo está bem.

Cada qual tem na vida o que mereceu da Pro-
vidência Divina e, além de tudo, precisamos
considerar que o Espiritismo tem de ser pro-
pagado, antes do mais, pelos Espíritos e não
pelos homens!....”

“Azarias, contudo, se era médium, não dei-
xava de ser humano.

Requisitado pelas exigências dos compa-
nheiros, já nem pensava no lar e começava a
assinalar na sua ficha de serviços faltas nu-
merosas.

princípio, algumas raras dedicações co-
megaram a defendê-lo na oficina, considerando
que, aos olhos dos chefes, suas falhas eram
sempre mais graves que as dos outros colegas,
em virtude do renome que o cercava; mas, um
dia, foi êle chamado ao gabinete de seu diretor
que o despedin nestes têrmos:
— “Azarias, infelizmente não me é possi-

vel conservá-lo aqui, por mais tempo. Suas
faltas no trabalho atingiram o máximo e a
administração central resolveu eliminá-lo do
quadrode nossos companheiros,"
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O interpelado saiu com certo desaponta-
mento, mas lembrou-se das numerosas promes-
sas dos amigos.

Naquele mesmo buscou providenciar
para umanova colocação, mas, em cada tenta-
tiva, encontrava sempre um dos seus admira-
dores conhecidos que obtemperava:
— “Ora Azarias, você precisa ter mais

calmat... Lembre-so de que a sua mediunidade
é um patrimônio de nossa doutrina... Sossega,
homem de Deus!. .. Volte à casa 6 nós todos.
saberemos ajudá-lo neste transe.”

Na mesma data, ficou assentado que os
amigos do médium se cotizariam, entre si, de
modo quo êle vicase a perceber uma contribui-
ção mensal de seiscentos mil réis, ficando,
dêsse modo, habilitadoa viver tão sômente para.
a doutrina.

Azarias, sob a inspiração de seus mentores
espirituais, vacilava ante a medida, mas à
frente de sua imaginação estavam os quadros
do desemprêgo e das imperiosas necessidades
da família.

Embora a sua relutância íntima, aceitou o
alvitre.

Desde então,a sua casa foi o ponto de uma
romaria interminável e sem precedentes. Dia e
noite, seus consulentes estacionavam à porta.
O médium buscava atender a todos como lhe

  

 

 

   

NANDA   

HISTORIA DE UM MEDIUM as

ora possível. As suas dificuldades, todavia,
eram as mais prementes.

Ao cabo de seis meses, todos os seus
amigos haviam esquecido o sistema das cotas
mensais.

Desorientado e desvalido, Azarias recebeu
os primeiros dez mil réis que uma senhora lhe
ofereceu após o receituário. No seu coração,
houve um toque de alarma, mas o seu orga-
nismo estava enfraquecido. A espôsa e os fi
lhos estavam repletos de necessidades.

Era tarde para procurar, novamente, à
fonte dotrabalho. Sua residência era objeto de.
“umaperseguição tenaz e implacável. E êle con-
tinuou retebendo.

Os mais sérios distúrbios psíquicos o as-
saltaram.

Penosos desequilíbrios íntimos lhe inquie-
tavam o coração, mas o médium sentia-se obri-.
gado a aceitar as injunções de quantos o pro-
curavam levianamente.

Espíritos enganadores aproveitaram-so de
suas vacilações e encheram-lhe o campo me-
diúnico de aberrações e descontrôles..

Se as suas ações eram agora remuneradas

e

so delas dependia o pão dos seus, Azarias se
sentia na obrigação de prometer alguma coisa,
quando os Espíritos não o fizessem. Procurado
para a felicidade no dinheiro, ou êxito nos ne-

ou mas atrações do amor do mundo, O
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médium prometia sempre as melhores realiza-|
ções, em troca dos míseros mil réis da con-
sulta,

Entregue a êsse genero de especulações,
nãomais pôdereceber o pensamento dos seus.
protetores espirituais mais dedicados.

Esxperimentando tôda sorte de sofrimentos
e de humilhações, se chegava a queixar-se, de
leve, havia sempre um cliente que lhe obser-
vava:

 

ue é isso, “seu” Azarias?... O se-
nhor não é médium? Um médium não sofre
eesas coisas!...»

Se alegava cansaço, outro objetava, de
pronto, ansioro pela catisfação de seus ca
Ro

 

  

a sua missão, “seu” Azarias?...
Não se esqueçada caridade!

E o médium,nasua profunda fadiga espi-
ritual, concentrava-se, em vão, experimentando
uma sensação de angustioso abandono, por
parte dos seus mentores dos planos elevados.

Os mesmos amigos da véspera piscavam,
então, os olhos, falando, em voz baixa, após as
despedidas:
— “Vocêjá notou que o Azarias perdeu de

todo a mediunidade?...” — Dizia um dêles.
— “Ora, isso era esperado — redarj

— desde que êle abandonou o trabalho para
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viver à custa do Espiritismo, não pidíamos
aguardar outra coisa.”
— “Além disso — exclamava outro do

grupo — todos os vizinhos comentam a sua
indiferença para com « família, mas, de minha
parte sempre vi no Azarias um grande obsi-
diado.”
— “0 pobre do Azarias perverteu-se — fa-

lava ainda um companheiro mais exaltado — e
um médium nessas condições é um fracasso
para a própria doutrina.

; por essa razão que o Espiritismo é
tão incompreendido! — sentenciava ainda ou-
tro— Devemos tudoisso aos maus médiuns que
envergonham os nossas princípios.”

Cada um foi esquecendo o médium, com a
sua definição e a sum falta de caridade. À
própria família o abandonou à sua sorte, tão
logo haviam cessado as remunerações.

Escarnecido em seus afetos mais caros,
Azarias tornou-se um revoltado.

Essa circunstância foi a última porta para.

o

livre ingresso das entidades perversas que so
assenhorearam de sua vida.

O pobre náufrago da mediunidade peram-
bulou na crônica dos noticiários, rodeado de
observações ingratas e de escandalosos apon-
tamentos, até que um Jeito de hospital lhe
concedeu a bênção da morte...”
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O narrador estava visivelmente emociona.
do, rememorando as suas antigas lembranças.
— “Então, quer dizer, meu amigo — ob-

servou um de nós — que a perseguição da
Polícia ou a perseguição do padre não são os
maiores inimigos da mediunidade. ..”
— “De modo algum. — Replicou êle, con.

victo. — O Padre e a política podem até ser os
portadores de grandes, bens.”

E, fixando em nós outros o seu olhar per-
cuciente e calmo, rematou a sua história, sen-
tenciando, gravemente:
— “O maior inimigo dos médiuns está

dentro de nossos próprios muros!...” 

| (Recebida pelo méikum Francisco Cândido Xa-
vier, em 29 de abril do 1939).  

SDLANRA
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No banquete do Evangelho

Dizia Luciano de Samosata que a vida
humanadeve valer, não pela suaextensão, mas.
pela sua intensidade do sofrimento. !

No plano dos homens desencarnados, so-
mos compelidos a renovar faso conceito, na
táboa de um novo reajustamento, acrescen-
tando que a existência do homem deve valer

pela intensidade da sua edificação espiritual.

Não hasta sofrer desesperadamente, como
o náufrago revoltado, recolhido na onda de sua

própria imprevidência. E” necessário conhecer
a finalidade da dor, lapidária da evolução e
eterna obreira do Espírito.

A morte não é sinônimo do renovações in-
tegrais e definitivas. Para o homem que de-
mandou o reino das sombras, ainda existe o
véu de Ísis, e, no seu coração, ainda ressoam
as célebres exortações do oráculo de Delfos.
Encontramo-nos “neste outro lado da vida”
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com as mesmas inquietações com a mesma
necessidade de aperfeiçoamento. E, não raro,
sentimo-nos envolvidos na rêde caprichosa dos
cálculos de Edipo (1), ansiosos por solver os
problemas próprios.

Nãoobstante o milagroso elixir das letras,
doqual abusei largamente no mundo, sinto-me.
hoje tão necessitado de conhecimento, como
nos tempos da infárcia, em Miritiba, quando
minha mãe me conduzia à férula do velho pro-
fessor Agostinho Simões, que me apavorava
com os seus gestos selvagens, junto da palma-
tória.

escola do mundo tem aqui o seu prolon-
gamento lógico e é inútil que o nosso pensa-
mento se perca nas cogitações da dúvida, agora

 

(1) Oedipo — Cujo Destino seria assassinar o
” pai o casar-se com sua própria mio (segundo os

oráculos), foi, por êsse motivo, abandonado num
monte,e daf salvo e educado em côrto estrangeira.

Ignorando sua origem, quando adulto pediu ao
oráculo a sua profecia, e éste lhe repetiu o que já
outro prognosticara. Óedipo, para fugir a tão hor-
rendocrime, exilou-se, e o Destino o guiou exata-
mente para junto dos pais, onde se cumpriu, sem
que 6loos conhocesse, a terrível predição.

E uma das mais interessantes, acidentadase
emocionais eriações da Mitologia. Boetas, músicos
pintores tomaram-na para assunto de notáveis e.
cslebres trabalhos.
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injustificável pela ausência da indumentária
larval.

Examinando o Evangelho, nada mais rea-
lizais que um belo esfdrço, em favor de vossa
iluminação nas sendas do Infinito. Sois aquéles
marinheiros precavidos e seguros que, entre os
rochedos perigosos e ocultos da maré brava,
sabem enxergar o leque de luz que os faroleiros
desdobram sôbre as águas, na sua doce tarefa.
desacrifício.

Ides ler umapágina acêrea das consegiiê:
cias nefastas do orgulho, analisando, simultã-
neamente, a harmoniosa luz da humildade.

A propósito do assunto, ocorre-me lem-|
brar-vos que nós, os intoloctualistas o homens
de lotras, possuimos açui, igualmente, os nossos
círculos espirituais de estudos evangélicos, em
horas prêviamente determinadas pelos genero-
sos amigos que nos orientam do Alto.

Se é verdade que as reuniões das quintas-
-feiras, na Academia Brasileira do Letras, eram
o úíltimo encanto intelectual dos derradeiros
dias de minha vida,agora, a minhanova alegria
verifica-se às quartas, quando de nossas assem-
bléias deliciosas e amigas, no Templo de Ismael.
Se no mundo prevaleciam as expressões ruido-
sas da ornamentação exterior, com os fardões
acadêmicos, os pesados livros deliteratura ou.

de ciência, junto das mulheres clegantes  goza-
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doras da vida, o meujúbilo, no momento, é
mais Íntimo e mais profundo, porquanto, aqui,
preponderam as harmonias do bem e as luzes
da humildade cristã.

Nessas reuniões, por várias vêzes, emer-
gem aindaas recordações da Terra, acordando
o fantasma de nossa saiidade morta; porém, a
Verdade de Jesus está sempre brilhando, com
o sagrado objetivo de nos ensinar o caminho,
nos arquivos do Tempo.

Ainda no dia 31 de maio último (1), reu-
nfamo-nos na Casa de Ismael, aguardando o
banquete de iguarias espirituais. Discutiamos
a moção apresentada pelo De. Carlos Fernan-
des, em nome da Sociedade de Medicina e Cl-
rurgia, ao Ministério da Educação, reforçando
a propaganda da “Hora Espírita Radiofônica”
é assegurando maisessa vitória espiritual em
nosso ambiente cultural. Comentávamos os
acontecimentos do Rio e falávamos de suas
personalidades mais eminentes, buscando, de
vez em quando, uma imagem mais forte no
acervo das ciências humanas, para justificar
êsse ou aquêle conceito. Presídia à nossa as-
sembléia a figura sustera e simples de Pedro
Richard, entidade amorável e amiga, em cujo.

(4) Dia do sessão do Grupo “Ismael”, núcico.
espiritual da Federação Espírita Brasileira  
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coração fraterno encontramos as melhores ex-
pressões de fraternidade em todos os dias.
Richard não é o Espírito que trouxe do mundo
a súmula dos tratados e das enciclopédias que
correm os ambientes intoxicados do século, com
as. pretensões mais descabidas. Seu coração
não so contaminou com o veneno do intelectua-
lismo pervertido .dos tempos que correm, mas

a do poder'da fé que soube
devassar o mistério da vida.
— “Richard — disse cu, em dado instante,

valendo-me dos recursos de minha passadalit
ratice, no desdobramento de nossa palestra —
você sabe que foi o Pisístrato (1) quem orde-
nounou a publicação das rapsódias homéricas ?”
— “Tgnoro; — respondeu êle, humildemen-

te — em compensação, sei que Jesus ordenou
aos seus apóstolos a grafia dos Evangelhos.”
— “Ah! é verdade!.... — fizemos nós den-

tro de nossas taras psicológicas de jornalista.
desencarnado — sem os Evangelhos todoo es-
fôrço do mundo será justamente o trabalho
improfícuo das Danaides”(2).

  

 

 

 

(1) Pisistrato — Tirano de Atenas, amigo
dos romanos.

(2) Danaides —Nomo das cinquenta filhas de.
Danáus (rei mitológico do Egipto), as quais, menos
uma, mataram — na própria noito nupial — os.
respectivos maridos. Foram por isso condenadas, no
Tártaro (fundo do Inferno mitológico), a encher
um tonel sem fundo.

    RR
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— “Danaides? — exclamou o nosso amigo,
na sua faina educativa — Não preciso ainda
dêsse conceito mitológico, porque no próprio
Evangelhoestá, escrito que não se coloca re-
mendo novo em pano velho.”

E é dêsse modo que, em cada conceito,
surge para nós um ensino novo.

Por largo tempo ainda, comentamos a in-
cúria dos nossos companheiros mais caros, con-
denando aindiferença dos corações desviados
da luz e da fé, nos caminhos da ignorância,
sem os clarões amigos da Verdade. Em segui-
da, falamos da Caridade e dos seus grandes
labôres na faco da Terra, organizando-se, entre
nós, os mais alevantados ideais para a cons-
truçãode celeiros de atividade material, quando
o nosso amigo sentenciou:
— “Irmãos: nesta Casa, temos de com-

preender quetôda caridade, em seus valores
mais legítimos, deve nascer do Espírito. As
idéias religiosas do mundo não se esqueceram
de monumentalizar as suas teorias de abnega-
ção e bondade. Hospitais e orfanatos, abrigos

étemplos se edificaram por tóda parte; entre-
tanto, o homem foi esquecido para o Conheci-
mento e para Deus. A caridade queveste nus
e alimentaos famintos está certa, mas não está
justa, se desconhece o Evangelho no santuário
do seu coração. A obra de Ismael tem de
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começar no íntimo das criaturas. Aqui, não
podem prevalecer os antagonismos do homem,
no acervo de suas anomalias. Iniciar pelo fim
é caminhar para a inversãode todos os valores
da vida. A Casa de Ismael tem de irradiar,
antes de tudo, a claridadedo amor e da sabe-
doria espiritual, objetivando o grandioso ser-
viço da edificação das almas. Primeiramente,é
necessário educar o operário para os preciosos.
princípios e finalidades da máquina. Tuminado
o homem, estará iluminada a obra humana. A
evoluçãoda almapara Deus se fará, então, por
si mesma, sem desvios da meta a ser alcançada.
Nãohaverá razão para o sacrifício de seus pre-
goeiros, porque em cada. coração existirá um
hostiário celeste.

— “Mas, Richard

—

objetou um de nós,
fascinado pela sua erudição divina e pela cla-
reza de sua lógica — como poderemos fazer
sentir a todos os nossos irmãos pela fé e pelo
trabalho a sublimidado dêsses raciocínios?”

Todavia, Pedro Richard apontou-nos para.
a luz que vinha da cilula de Ismael, onde nos
reuníramos para receter as bênços das Alturas.

Bittencourt Sampaio já havia chegado
para distribuir os fragmentos do pão mila-
groso de sua divina sabedoria.

E, em silêncio, comose nos aquietássemos
sob uma fórça misteriosa, sentimos que sere-
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navam, em nosso íntimo, tôdas as preocupações
pueris trazidas do nevoeiro espêsso do mundo.
Do alma genuflexa, esquecidos das querelas e
das amarguras terrestres, recolhemos o coração
na uma suaveda fé, para ouvir, então como
discípulos humildes, a lição de humildade, que
nos trazia o grande apóstolo da mensagem.
excelsa e eterna doCristo.

- (Recebida pelo médium Francisco Cândido Xa-
vier, em6 de junho do 1939).

Marte

“Enquanto as emprêsas de turismo orga-
nizam na Terra os grandes cruzeiros intercon-
tinentais, realizando um dos mais belos esforços
de socialização do século XX, no mundo dos.
Espíritos organizam-se caravanas de frater-.
nidade, nos planos do intermúndio.

Naregião do estômago, o privilégio per-
tence aos sujeitos felizes, bem fichados nos
círculos bancários, mas, nos planos do coração,
os livros de cheque são desnecessários.

Novo Gulliver da vida, mergulho a minha
observação nos espetáculos assombrosos, expe-
rimentando, além das águas do Aqueronte (1),
a mudançaintegral de tôdas as perspectivas.

Encarceradono ponto convencional de sua
existência transitória, o homem terrestre é

(1), Aqueronto — Nome de um dos quatro
rios do Inferno, por onde as almas passavam sem
esperança de regressar, o do curso tão impetuoso
que arrasta, qual so fôssem grãos de areia, grandes
Blocos de rochedos. 
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aquela coruja incapez de enfrentar a luz da
montanha, em plenodia, suportando apenas a
sombra espêssa e triste de sua noite. Como
Ajax, filho de Oileu (1), contempla, às vêzes,
tridente irado dos deuses, mas, embora a sua
desesperação e o seu orgulho, não vai além da
ilha, onde a maré alte o atirou, nos caprichosos
movimentos do ocearo da Vida.

— A Morte não 6 uma fonte miraculosa do
virtude e de sabedoria. E”, porém,uma asa
luminosa de liberdade para os que pagaram os
mais pesados tributos de dor e de esperança,
nas esteiras do Tempo.
Enquanto os astrônomos europeus e ame-

ricanos examinam, cuidadosamente, os seus te.
lescópios, para a contemplação da paisagem de
Marte, à distância de quase trinta e sete mi-
lhões de milhas, preparando as lentes pode-
rosas de seus instrumentos de ótica, fomos
felicitados com uma passagem gratuita ao nos-.

CU Ajas — filho de Oileu rei dos Lócri(orgs) éra vm mino inteéido, mas brutalé
Eguipou quarenta navios para a guerra deTeóia. Memada esta, Evitrajoa uma, pefetsa de

classe, que se refugiara no templo, motivo por que
os deuses fizeram submergir sua esquadra.
asseSSIVO do mautrágio, agarrouse um rochedo,
gizend,Com arrogância: Escape, apesar da ctlera

Trritados com odes 5atos o spejado orgulho, os deuses o
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so admirável vizinho do sistema, solar, cuja
passagem,nas adjacências do orbe, vem empol-
gandoigualmente os núcleos de sêres invisíveis,
localizados nas regiões mais próximas da Terra.

A descrição das viagens, desde

o

princípio
dêste século, é uma das modalidades mais inte-
ressantes da literatura mundial; todavia, o
homem que vá do Rio de Janeiro a Tóquio, de
avião, sem escalas de qualger natureza, não
pode descrever o caminho, com os seus detalhes.
mais interessantes. Transmitirá aos seus lei-
tores a emoção da imensidade, mas não con-
seguirá pintar uma nuvem. Fora de suas má-
quinas aéreas, poderia fornecer a impressão de
umaáguia, mas O turista do Espaço, para so
fazer entendido pelos companheiros da carne,
teria de recorrer às figuras mais atrevidas do
mundo mitológico.

XEpor isso que apolarei aqui para o véu de
tsis (1) ou para o dorso de Pégaso (2), cuja
patada fez brotar a fonte de Hipocrene, no
Hólicon das divindades.

 

(4) eis — Uma das principais divindades.
cgipdas. Tendo reinado durante muito tempo, foh,
depois do morta, elevada à categoria do deusa (a
canonização dos” tempos subsequentes), e em sua.
honra é culto celebravam-se ritos, chamados — Mis
térios de Iris. Na forma comum, é representada (à
imagem das santas) sob a figura de uma jovem
mulher, sentada, amamentando um dos filhos, Hó-   
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Depois de alguns segundos, chegávamos ao
têrmode nossa viagem vertiginosa.

Dentro da atmosfera marciana, experimen-
tamos uma extraordinária sensação de leve-

 

za... Ao longe, divisci cidades fantásticas pela.
sua beleza inédita, cujos edifícios, de algum
modo, me recordavam a Tórre Eiffel ou os
mais ousados arranha-céus do Nova York. Má-
quinas possantes, como se fôssem movidas por
novos elementos do nosso “hélium” balouça-
vam-se, ao pé das nuvens, apresentando um
vasto sentido de estabilidade e de harmonia,
entro as fôrças aéreas.

Aos meus olhos, desenhavam-se panoramas.
que o meu Espírito imaginara apenas para osmundos ideais da mitologia grega, com os seus
paraísos cariciosos..

“Aturdido, interpelei o chofe da nossa cara-
vana, que se conservavasilencioso:

— “So a Terra julga à influência de Marte
como profundamente belicosa, como poderemos.  

Tas, tendo sôbre a testa duas pontas ou um globo
(2) Pégaso — Cavalo alado que tem destaca-des feitos na mitologia grega. Néle iam os poetas.

 
em visita ao monte da inspiração. Ainda oie, emtrôpo literário se diz que, em bica de inspiração08posias cavalgam o Pégaio. Nesse monte,chamadoEticon, Pégaso, com uma fatada,fez surgir a fontege água inspiradora, deneminada Hipocrene,istoE fonte da cavalo:
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conciliar a definição dos astrólogos com os
espetáculos reais?”
— “E, porventura — respondewmeo ex.

celente mentor espiritual — chegaste a conhe:
cer no planêta terrestre um homem ou uma
idéia, retirando a humanidade de sua rotina,
sem sofrimento e sem guerra? Para O nosso
mundo, Marte é um irmão mais velho e mais
experimentado na vida. Sua atuação no campo
magnético de nossas energias cósmicas verifi-
ca-se de modo que os homens terrenos possam
despir os seus envoltórios de separatividade e
de egoísmo.

Mas, nesse instante, havíamos chegado à
umbelo cômoro atapetado do verdura florida.

Ante os meus olhos atônitos, rasgavam-se
avenidas extensas e amplas, onde as constru-
cões eram fundamente análogas às da Terra.

Tive então ensejo de contemplar os habi-
tantes do nosso vizinho, cuja organização física
difere um tanto do arcabouço típico, com que
realizamos as nossas experiências terrestres.
Notei, igualmente, que os homens de Marte não
apresentam as expressões psicológicas de in-
quietação, em que se mergulham os. nossos
irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma
aura de profunda trarquilidade os envolve.

E' que,esclareceu o mentor que nos acom-
panhava, os marcianos já solucionaram os pro-
blemas do solo e já passaram pelas experim
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tações da vida animal, em suas fases mais
grosseiras, Não conhecem os fenômenos da
guerra e qualquer flagelo social seria, entro
les, um acontecimento inacreditável. Evolve-
ram sem as expiações coletivas, amarguradas

e

terríveis, com que são atormentados os povos.
insubmissos da Terra. As pátrias, af, não re-
cebem o tributo do sangue ou da morte de seus.
filhos, mas são departamentos econômicos e
orgãos educativos, administrados por institui-
cões justas e sábias.

Era tempo, contudo, de observarmos a
cidade com as suas disposições interessantes.

O leitor não poderá dispensar o nome dessa
cidade prodigiosa, e à talta do térmos compa-
rativos, chamemo-la Marciópolis.

Orientados pelo amigo que nos dirigia a
singular. excursão, atingimos extensa praça,
onde se erguia um templo maravilhoso pela
sua imponência, tocada de majestosa simplici-
dade, é onde, ao quo fomos informados, se
daviam reunido todas os credos religiosos.

De uma de suas eminências, vimos o nosso
Sol, bastante diferenciado, entornando na pai-
sagem as tintas do erepúsculo.

A vegetação de Marte,educada em parques
gigantescos, sofria grandes modificações, em.
comparação com a da Terra. Eº de um colorido
mais interessanto e mais belo, apresentando

  

  
MARTE o

uma expressão avermelhada em suas caracte-
rísticas gerais.

Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens
imensas, levemente azuladas, que nos recla-
maram a atenção, explicando-nos o mentor da
caravana fraterna que se tratava de espêssas
aglomerações do vapor dágua, criadas por má-
quinas poderosas daciência marciana, afim de
que sejam supridas as deficiências dolíquido
nas regiões mais pobres e mais afastadas do
largo sistema de canais, que ali coloca os gran-
des oceanos polares em contínua comunicação,
uns com os outros.

Tais providências, explica o espírito su-
perior e benevolente, destinam-se a proteger a
vida dos reinos mais fracos da Natureza pla-
netária, porque, em Marte, o problema da ali-
mentação esssencial, através das fôrças atmos-
féricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos
seus habitantes felizes a ingestão das vísceras
cadavéricas dos seus irmãos inferiores, como
acontece na Terra, surperlotada do frigoríficos
é do matadouros.

Todavia, ao apagar das luzes diuturnas,
o grande templo de Marciópolis enchia-se de
povo. Observei que nossa presença espiritual
não era percebida, mas podíamos examinar a
multidão, à vontade, em seus mínimos movi-
mentos.    
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Todos os grandes centros dêste planêta,esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual,sentem-se incomodados pelas influências noci.vas da Terra, o úniso orbe de aura infeliz, nassuas vizinhanças mais próximas, e, desde mui-tos anos, enviam mensagensao globo terráquatravés das ondas luminosas, as quais se con-fundem com os raios cósmicos, cuja presença,no mundo, é registada pela generalidade dosaparelhos radiofônicos.
Ainda há pouco tempo, o Instituto de Tec-nologia da Califórnia inaugurou um vasto po-ziodo de experimentações, para averiguar aProcedência dessas mensagens,

-

misteriosasPara o homem da Terra, anotadas com maisViolência pelos balões catratosféricos, conformeas demonstrações obtidas pelo dr. Robert Mil-likan, nas suas experiências científicasA palestra esclarecedora seguia o seu cursointeressante, mas os movimentos napraça acen-tuavam-se, sobremaneira.
Nohorizonte, surgia uma grande estrêlade luz avermelhada, enquanto os dois satélitesmarciáticos resplandeciam .
Todos os olhares fitavam

o

céu, ansiosa-mente.
“Aquela estrêla era a Terra.Uma comissão de cientistas iniciou, da tri-buna maior do santuário, uma vasta série deestudos sôbre o nosso mundo distante. Apare-
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lhos luminosos foram afixados, na praça pfblica, ao passo que presenciávamos a exibiçãode mapas quase irrepreensíveis dos nossos con-tinentes

e

dos nossos mares. Teorias notáveiscom respeito à situação espiritual do planêtaterrestre foram expendidas, entendendo perfei-tamente as idéias dos estudiosos que as expu-nham, através da linguagem universal do pen-samento.
A Terra enviava-nos a sua claridade, emteflexos trêmulos e tristes, observando, então,que os marcianos haviam povoado o seu templode telescópios poderosos.
Enquanto os melhores aparelhos da Amé-zica possuem um diâmetro de duzentas pole-gndas, com a possibiliiade de aumentar àimagem de Marte doze mil vêzes, a astronomiamarciana pode contemplar

e

estudar a Terra,aumentando-lhe a imagem mais de cem milvêzes, chegando ao extremo de examinarasvibrações de ordem psíquica, na sua atmosfera.
À mossa grande surprêsa não parou af,entre os mais avançados aspectos de evolução éde cultura.
Enquanto à luz avermelhada da Terrato-cava a nossa visão espiritual, víamos que tôdasas multidões do templo so haviam aquietado,do leve... A Ciência unida à Fé apresentava.um dos espetáculos mais belos para o nossoespírito.

    



 

  
o NOVAS MENSAGENS,

Vimos, então, que ao influxo poderoso da-
quelas mentes irmanadas no mesmonível evo-
lutivo, pela sabedoria e pelo sentimento, for-
mara-se sôbre o santuário uma estrada lumi-
nosa, em cujos reflexos descera do Alto um
mensageiro celeste.

Recebido com as intensas vibrações de
júbilo divino e silencioso, a figura, quase angé-.
lica, começou a falar, depois de uma prece
comovedor
— “Irmãos, ainda é inútil tôda tentativa

de comunicação com a Terra rebelde e incom-
precnsível! Debalde os astrônomos terrenos vos
procuram ansiosos, nos abismos do Infinito!....
Seus telescópios estão frios, suas máquinas, ge-
Jadas. Faltam-lhes os ardores divinos da intui-
cão sublime e pura, com as vibrações da fé que
os levariam da ciência transitória à sabedoria.
imortal. Fatigados na impenitência que lhes.
caracteriza as atividades inquietas e angustio-.
sas, os homens terrestres precisam de ilumina-
cão pelo amor, afim de que se afastem do
círculo vicioso da destruição, na tecnocracia
da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos.
outros, com indiferença monstruosa! Os povos
não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura,
mas pelas mais poderosas máquinas de morti
cínio e de arrasamento. Todos os progressos.
científicos são patrimônio do egofsmo utilitá-
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Flo ou clementos sinistros da ruína e da mor-
to!... Enquanto asárvores de Deus frondejam.
no caminho da Vida e do Tempo, cheias de
frutos cariciosos, as criaturas terrenas consi-
deram-se famintas de violência e de sangue.
A ciência de sêres como êsses não poderia
entender as vibrações mais clevadas do Espi-
rito! Os vícios de uma falsa cultura casam-se
aos vícios das religiões convencionalistas, que
estacionam em exterioridades nocivas ou se
detêm nos fenômenos, sem cogitar das causas
profundas, esquecendo-se o homem do templo
divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus.
desejamflorir e semear a vida eterna... Tão

gularés. desequilíbrios provocaram na per-
sonalidadeterrestre um sentido bestial que lhe
corrompe os mais preciosos centros de fôrça e,
sômente agora, cogitam as instituições divinas.
da transição necessária, afim de que a vida na
Terra se efetive, com o sentido da verdadeira
humanidade, ali conhecido tão sômente na ex-
posição teórica de alguns espíritos insulados!...
Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao
Senhor do Universopara que as modificações,
precisas no seu aperfeizoamento, sejam menos.
dolorosas ao coração de suas coletividade
Oremos pelos nossos companheiros, iludidos.
nas expressões animais de uma vida inferior,
do modoque

a

luz se faça em seus corações e
em suas consciências, possibilitando as vibra-
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qões recíprocas de simpatia o comunicação, en-

  «he palavra,atenta e co-
movida, e nós lhe escutávamos à exortaçãopro-
funda, comose framos convocados, de longe,
pela harmonia mágica da lira de Orfeu (1),
quando o nosso mentor espiritual nos acordava
do êxtase, a nos bater levemente nos ombros,
chamando-nos ao regresso,

Em todos os lugares, há os que mandam, e
vivem os que obedecem. Na categoria dos últi-
mos, voltamos às esferas espirituais da Terr
comoo homem ignorante que fizesse um vôo,
sem escalas, através do mundo, confundido e
deslumbrado, embora não lhe seja possivel de-
finir o mais leve traço de seu espantoso cami-
nho. — Humberto de Campos.

 

(Recovida pelo médium Francisco Cândido Xa-
vier, cm25 de julho de 1939)

 

 

 

(1) Orfeu — O músico mágico da mitolos
Seus acordes encantavim, e atraíam as próprias
feras, Tendo sua espia Eurídice sido picada €
morta por uma serpente, no dia nupeial, 6le foi no
Inferno onde obteve, pela sedução da sualira, que
divindades dali lho ressuscitassem a consorte, com
a condição, porém, de aão olhar para atrás, antes
de deixar os Jímites do Inferno, cláusula que Orfeu
infringiu. Essa Tenda serviu de enrêdo à conhecida
Spera do Gluck — Orfeu.   

A Agrippino Grieco

Depois da grande batalha do Tsushima(1),
um dos grandes gencrais japoneses concitava
os mortos a se levantarem, de modo

a

sustentar.
as energias exauridas dos camaradas agoni-
zantes, E eu compareço aqui, como uma som-
bra,para dizer ao formoso coração de Agrip-
pino Grieco que moencontro de pé. E' verdado
que, depois de longa ausência, não nos encon-
tramos nas nossas tertúlias literárias do Rio
de Janeiro. Nem nos achamos num local tão
famoso como a Acrópole (2), onde a deusa de

 

 

(1) Tsushima é um arquipéi japonês, naentradameridional do mar do Japao;entrea Corea,60 Japão. Foi nessas Ágias que, em 1005, o aimTantoTogo infligia eremedlâval derrota à caguadesdiRss, que cstava, em guerra com € nipônica,o Tesultado dessa batalha, naval que decidi
do término da luta. seco

(2) “Acrópole — Ciênde da antiga Atenas, na.Grécia, situada sôbre um rochedo de 15 metros dealtura,aproximadamente. Xi havia templos, monu-mentos,notadamente o Partenãoà Pinacoteca, te:
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Atenas distribua es suas bênçãos entre os
sábios. Mas há em nossas almas essa doce alo-
gria develhos irmãos que se reconhecem, pelas
afinidades santificantes do Espírito.

E' certo que os seus olhos mortais não me
vêem. Todavia eu recorro ainda aos símbolos
mitológicos para justificar a minha presença,
nesta casade simplicidade c de amor cristão.
Suponhamos que me encontro por detrás do
véu de Ísis, comoas fôrgas que so ocultam aos
olhos dos homens, no famoso santuário de
Delfos (1).

Agora, meu amigo, as fronteiras do sepul-
ero nos separam. Para falar-te, sou compelido
a me utilizar da faculdade de outros, como se
empregasse uma nova modalidade de aparelho
radiofônico. Teus olhos deslumbrados me pro-
curam, ansiosamente, porém, nem mesmo a
letra me pode identificar para o teu Espírito,
habituado às supremas investigações do nossas

(1) Delfos — Antiga cidade da Grécia, então
tida por sagrada Je por ser o centro da Terra.Seu templo c seu Orteulo tornaram-na célebre, é
todos “os. gregos, além de principes estrangeitosdviogia O colocaram saubesoba proteção de Apolo (deus mitológico,filho de Já
Pier) em meme de quem o ordeno fiasuas tamo:
as profecias,

Os tesouros all acumulados acenderam temíveiscobiças, e por ocasião de uma guerra foram funda-mente pilhados.
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fórças literárias do ambiente contemporânco.Mas ns nos entendemos no âmago do coração,compreendendo mituamente, através das maispuras afinidades espirituais. A sombra do se-Pulcro não podia obscurecer a minha admira-são, que se manifesta, agora, com uma inten-sidade ainda maior, sabendo que despiste atoga de Nicodemus (1), para devassar a ver-dade no beiral do meu túmulo,
Compreendo a cevação do teu gesto éJouvo as tuas atitudes desassombradas. Ummundodo novas observações aflora-me ao pen,samento para entregar ao teu coração nestanoite, de sagrada memória para a minha vidado homem desencarnado, porém, dificuldades
 teaaEc
ad
Procurou Jesus, mas à noite, meio às escondidas,temeroso do juizo dos seus pares.

Mais tarde, quando os principais sacerdotesREeqra
avaventara dia a Ea a alguém, semESSESVI, Ee S a aBaotãotnaosàqtoir jea
(João, cap. XIX, 38-40). fé

    



 
  ca 15aoafce

= NOVAS MENSAGENS.

inúmeras impedem a resização do meus modes-
tos desejos ;

Não desejo reviver o abervo de minhas ve-
lhas recordações, cheias de lágrimas muito
amargas; todavia, se não represento mais à
[igura do Tirésias (2), dando papites ao mun-
do, doseio do sombras da sa noite, desejaria.
teaze-to o complexo de minhas emoções novas.
o do meus novos conhecimentos.

Não te posso,todavia, fornecer 04 elemen-
tas maio cencias do me novo mundo imprs-
aívo,porquanto à Terra tem as tuas côr deti
idas,no diversos setores de suas atividades

as imagens literárias não poderiam corres»
ponder às minhas necessidades novas

“Também, a mudança integral das perspeo
tivas não mg faria redizer o assado, com os
scus engaros, com referência aoscentros envo.
enados ds nossa cultura. O plano espiritual
está cheio de incógnias poderosas. Aqui vive-
imos numa expressão maisforte doproblema do
ser e dodistino. Não aportamos do outrolado
do, Aquerwnte, tão sômente para devassar omisdes tombra, Choganos no lémtio
mudo com um devermais profundo « mais es-

 

 

(O) Zirésias — Adivinho de Tebas, Egipto,
ctlebre pois profecias que fez no seu tempo. DeleSou Tvtos sBbre adivinhações 6 augures, 6 uma.
filha, Manto, também profetisa   

ed opiia
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sencial — o de conhecermos a nós mesmos,
segundo o grande apélo de Alexis Carrel numa
de suas últimas experiências científicas (1).
Surprêsas numerosas assaltam a nossa imagi-
nação, mas os aspectos exteriores da Vida
não se moditicam de modo absoluto. A incóg-
nita de nossa própria alma pára o desencar-
nado é, talvez, a mais complexa e profunda.
Aí no mundo, costumamos entrenizar a razão
“como se tão sômente por cla subsistissem tôdas
as eis de progresso. Entretanto, sem a luz da
fé, a nossa razão é sempre falível. Reconheco-
mos a propriedade dêsse asserto quando obser-
vamos a caminhada sinistra dos povos para à
ruína o para a destruição.

Se os valores raciais trouscssem consigo.

a

prioridade da evolução, não terfamos tantas
teorias de paz e do concórdia espezinhadas pela.
incultura é pela violência, pelos princípios dos
mais fortes, comoso os homens desta geraçãohouvessem sorvido no berço um vinho diabólico
e sinistro.

A razão do homem, em si mesma, fez o
direito convencional, mas fez igualmente o ca-
ahão e o prostibulo. E, sem a fé, sem a com-
Preensão de sua própria alma,estranho às suas.

“realidades. profundas, o homem caminha, às

 

 

LD O homem, Esse desconhecido (livro tra-dusido em portuputs) gere ds
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tontas, endsusando tôdas as energias destrui-
doras da alegria e da vida.

Um espetáculo imponente apresenta a so-
cidade moderna, com a sua época de miséria é
do deslumbramento. O homem da atualidado.
é um hífen desesperado entre duas eras ex-
traordinárias. Do cá, assistimos a êsse esbo-
zoar do mundo velho, para que o novo orga-
nismo do orbe surja na plenitudo das suas
fóreas restauradoras. E cu não poderia to falar
de um livro de Sainte Beuve ou de apontamen-
tos da história nesso ou naquelo setor. Fa-
lar-te-a muito; todavia, a nossa palavra singela.
do humilde jornalista desencarnado teria de
rodopiar em” tôrno de problemas demasiada-
mento complexos, para um ligeiro encontro de
amigos, dentro da noite.

Eusei que não poderás aceitar as teses
espiritistas do um jacto, como se o teu cora-
cão fôsse tocado de um banho milagroso. Tu
tarás contigo mesmo o submeterás tudo o que
os teus olhos vêem, ao eadinho do tuas análises.
rigorosas, mas sentir-mo-i resignado e feliz
so puder alimentar a dúvida no íntimo do teu
coração. A Gúvida, como Já o disse alguém no
mundo, é o túmulo da certeza.

A hora vai adiantada o so não tenho mais”
o relógio do estômago quo me fazia enfrentar
nasavenidas a pocira impiedosa dos automó-
veis felizes, tenho de subordinar as minhas.   

PRRA
A AGRIPPINO GRINCO E

atividades

a

certas injunções de ordem espi-
tua, a que não posso fugir.

Não rubriques o papel de que não tenhonecessidade para te falar mais demoradamenteao coração,
Guarda o meu pensamento que, sa vem domundo das sombras, parte também do mundoda minha estima fraternal o do minha admi-ração.
Que o teu barco seja conduzido a melhoresportos no domínio da cultura espiritual, demodo a valorizares,ainda mais, os teus valores.intelectivos, são as votos de um irmão dasletras, que, apesar do “morto” para o mundo,faz questão de viver com a lembrança de teuPensamento e de tua afeição. — Humberto do

Campos.
(Recebida pelo médium Francisco Cândido Xa-jeem SO falo de 198, a cedo da dãoJinéro, em Bed orconto, SinaGeri

 

 

Eis as primeiras impressões dadas à re-
portagem, que imediatamente pediu a opinião
de Agrippino Grieco:

AoDiário da Tarde, do81 de julho:
 

— “O “médium” Francisco Xavier escro-veu isto ao meu lado, chleremente, em papelTubricado por mim. A atenção que lhe dei e a
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jura que fiz em voz alta dos trabalhos por.
êle apresentados, com as assinaturas de Augus-
to dos Anjos e Humberto de Campos, não
importam em nenhuma espécie de adesão ao
credoespírita, como fiz questão de esclarecer
naquele momento. Sempre fui movido por sen-
timentos de catolicidade, graças à educação
recebida na infância, mesmo sem ir a extremos
de clericalismo radical. O meu livro “São Fran-
cismo de Assis e a Poesia Cristã”, aí está a
testemunharquanto me merecem os grandes
autores da Igreja. Mas o certo é que, como
crítico literário, não pude deixar de impres-
Slonar-me com o que realmente existe do pen-
samento e da forma daqueles dois autores pa-
trícios, nos versos de um, o na prosa de outro.
So é mistificação, parece-me muito bem con-
duzida. Tendo lido as paródias de Albert Sorel,
Paul Reboux e Charles Muller, julgo ser difícil
(isso o digo com a maior lealdade) levar tão
longe a técnica do “pastiche”. De qualquer
modo,o assunto exigo estudos mais detalhados,
a que não meposso dar agora, nesta visita um
tanto apressada à formosa terra do Minas.”

   

Ao Diário Mercantil, de 5 do agôsto:

— “O assunto é complexo, requer uma
série grande do coeficientes do ordem religiosa,
intelectual,literária, ete.., sob a ação dos quais

 

    
  

  
  

   
      

  

 

    ERP DD)RPE VÃ RAT

 

A AGRIEPINO GRIECO. m

deve ser analisado; mas, assim mesmo, nunca.
deixa do sor interessante.

Tive, já, ocasião de externara minha ma-
neira de encará-lo ao me entrevistar com um.
representante dos “Diários Associados”, na ca-
pital do Estado, quando disse textualmente o
que o “Diário Mercantil”, em serviço telefônico,
divulgou em edição éodia 2 do corrente.

Assim, nada tenho mais a acrescentar
senão repetir algums. palavras sôbre a pro-
funda emoção que me assaltou ao ler as refe-
rências da mensagem de Chico Xavier feitas
a mim e atribuídas a Humberto de Campos.

Íntimos, num contacto cordial e literário
constante, ambos críticos, ambos homens de
letras, era natural que entre mim e Humberto
existisse uma amizade intensa e mútua. Agora,
anos após sua morte, eis que me é dado encon-
trar-lhe novamente as idéias e o estilo, e da
maneira extraordinária por que o foi.

Com isso, nãoafirmo coisa alguma. Apenas.
transmito minha primeira impressão, que con-
tinua a mesma, Não discuto o modo porquefoi
obtidoo original subscrito por Humberto. Imi-.
tação? “Pastiche? Mistificação? Não nos re-.
portemos apenas a isso. O que não me deixou
dúvidas, sob o ponto de vista literário, foi a
constatação fácil da linguagem inconfundível
de Humberto na página que li. Comocrítico,
se, sem que cu conhecesse sua procedência, ma.
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houvessem apresentado, tê-
autor de “Sombras que sofrem”, “Crônicas”,
“Memórias”, e outras inúmeras preciosidades.
das nossas letras contemporâneas.”

Posteriormente, já do regresso ao Rio de
Janeiro, Agrippino Grieco deu ao Diário da
Noite, em 21 de setembro, a seguinte entre-
vista:
— “Poucotenho a acrescentar ao que os

“Diários Associados” divulgaram, aliás numa
reportagem brilhante e variada, sôbre o meu
encontro póstumo com a literatura de Hum-
Derto de Campos.

Estava eu em Belo Horizonte e, por mero
acidente, acabei indoassistir a uma sessão es-
pirita. Ali, falaram em levar-me à estação de
Pedro Leopoldo para ver trabalhar o médium
Chico Xavier. Mas, já havendo tantas compli-
cações no plano terrestre, quis furtar-me a
outras tantas do plano astral, e lá não fui.
Resultado: Chico Xavier resolveu vir à Belo
Horizonte.
O CRITICO INSPECIONAO “MEDIUM”

E, prossegue:
— “Nanoite marcada para o nosso encon-

tro, fui, em vez de ir aosítio aprazado, jantar.

»

tranqililamente num restaurante onde não cos-
tumava fazer refeições e onde não sei como
conseguiram descobrir-me. Mas o caso é que
medescobriram junto a um frango com ervi
lhas e me conduziram À agremiação onde havia
profitentes e curiosos reunidos em minha in-
tenção.

Salão repleto; uma das grandes noites do
Kardecismolocal. .. Aboletei-me à mesa da.
retoria, junto ao Chico, que não me deu, assim.
inspecionado sumariamente, a impressão de ne-
nhuma inteligência fora do comum. Um mes-
tico magro, meão de altura, com os cabelos
bastante crespos e umaligeira mancha esbran-
quicada num dos olhcs.

ESCREVEU COM UMA CELERIDADE
ESPANTOSA !

A seguir,o Sr. Grieco descreve, sem escon-
der à grande impressão que o domina ainda, o
fenômeno que presenciou:

— Nisto, o orientador dos trabalhos pedi
-me que rubricasso vinte fólhas de papel, des
nadas à escrita do médium; tratava-se de afas-
tar qualquer suspeita de substituição de texto.
Rubriquei-as e Chico Xavier, com umaceleri-
dadevertiginosa, deixandocorrer o lápis com
uma agilidade que não teria o mais desenvolto 
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dos rasistas do cartório, foi enchendo tudo
aquilo. À proporção que uma fólha se com-
pletava, sempre em grafia bem legível,
verificando o que ali fixara o lágis do Chico.
(Primeiro, um sonêto atribuído a Augusto
dos Anjos. A seguir, percebi que estavam em
jôgo, bem patentes, a linguagem e o mencio de
idéias peculiares a Humberto de Campos. Dirão
tratar-se de um “à la maniére de”, comoos de
Paul Reboux o Charles Muller.

 

FIQUEI ATURDIDO!

Por fim, apreciando o texto das comunica-
ções, diz, concluindo:

 

— Será umainterpretação digna de res-
Peito. Quanto a mim, não podendo aceitar sem
maior exame a certeza de um “pastiche”, de
uma paródia. tive, como crítico literário que
há trinta anos estude a mecânica dos estilos,
a sensação instantânea de percorrer um manus-
crito glorioso.

Eram em tudo os processos de Humberto
de Campos, a sua amenidade, a sua vontade de
Parecer austero, o seu tom entre ligeiro e con-
selheiral. Alusões à Grécia e ao Egito, à Acró-
pole,a Tirésias, ao véu de Isis muito ao agrado
do autor dos “Carvalhos e Rosciras”. Uma re-
ferência a Sainte-Beuve, crítico predileto de
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nós ambos, mestre de gôsto e clareza que Hum-
derto não se cansava de exaltar em suas pales-
tras, que não me canso de exaltar em minhas
palestras. Conjunto bem articulado. Umacrô-
nica, em suma, que, dada a ler a qualquer
leitor de medianainstrução, logo lhe arrancaria
êste comentário: “E! Humberto pur

iquei naturalmente aturdido.... Depois,
disso, muitos dias decorreram e não sei como
elucidar o caso. Fenômeno nervoso? Interven-
cão extra-humana? Faltam-meestudos especia-
lizados para concluir. Além do mais, recebi
educação católica e sou um entusiasta dos gê-
nios e heróis que tanto prestígio asseguram
religião que produziu um Santo Antônio de
Pádua e um Bossuet. Meu livro “São Francisco
de Assis e a Poesia Cristã” aí se encontra, a
testemunhar quanto vencro a ética e a estética
da Igreja. Mas — repito-o com a maior Ieal-
dade — a mensagem subscrita por Humberto
de Campos profundamente meimpressionou.”

   

  

  



 
   

Carta de Gastão Penalva

Para que melhor se possa compreendera
mensagem seguinte, transcrevemos, pedindo
vênia, à brilhanto página literária publicada em.
4 de outubro de 1939, noprestigioso diário
“Jornal do Brasil”, pelo festejadoescritor que
se psendonimizou — Gastão Penalva:

A Humberto de Campos— (Onde estiver).

Meu irmão
Passei todo o domingo a reler tua obra de

afeto e de melancolia, enquanto o rádio, pôsto

a

falar baixinho, anunciava os últimos telegra-
mas daguerra.

Então, verifiquei como tua alma sofreria
se ainda estivesse cá por baixo, no nosso con-
vívio amigo, e a tus imensa sensibilidade se
havia de ferir nos afiados gumes das surprêsas
diárias, quando, às primeiras horas da manhã,
Já se depara o grande mundo sofredor às voltas
com os seus novos sofrimentos.

 

DESZAES 2DP  DO o
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Sou, como tu, um torturado espírito que
tevea infelicidade de nascer no tempocruel dos
desentendimentos e das ambições fratricidas.
Vi, com olhos infantes, uma mudança de regi-
me, ão passo que na minhacasa os mais idosos
comentavam com lágrimas a desaparição do
culto magnânimo em que poderiam ter espe-
rado morrer. Ouvi,de onvidos que se fizeram
para os enlevos balsimicos da poesia e da
música, o estrondo ameaçador das granadas
de 93, naquela jornada de ódios rivalidades
que, tanto tempo, separou duas classes. Então,
fugimos da cidade para as caladas bucólicas
do Andaraí. Corremos para a nossa chácara,
onde, menino, tracei e executei todo um pro-
grama de estrepolias terríveis, as falcatruas
dos meus oito anos, acolitadas pelo moleque
inseparável, o “demônio familiar”do avisado
Macedo. Do lá, entro as mangueiras acolhe-
doras do arredado bairro, na pista dos coleiros
que vinham buscar o elimento nas armadilhas
mascaradas, em troca da própria vida, de lá,
aindaescutava o ribombo longínquo que denun-

 

 

«ciava à entrada à barra do famoso “Aquida-
dan”, o qual, alguns enos depois, na vida da
Marinha, seria o meu primeiro embarque. Nay
passagem do século, quando esboçavas aquela.
página tristíssima das tuas. desoladas memó-
rias, criança ainda, no fundo de um armazem
provinciano, a marcar fardos de toucinho, eu

   

!
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entrei para o Colégio Militar, animado, feliz,
sob os carinhos de todos, e tu, lá longe, no teu
Maranhão ilustre, já na luta da vida em que
mais tarde te farias um pobre herói vencido.

Im seguida, outras tragédias. Outras re-
voluções. 1904 traz, quase ao fechar as portas,
o tumulto político que se valeu na imposição da.
vacina obrigatória. Eu, aspirante de Marinha,
fazia, nos alcantis de S. Bento, uma zelosa
guarda de frades que me valeu uma semana de
tratamento fidalgo. Vi com mágoa o final da.
mazorca, ao largar para sempre à pencdia con-.
ventual quefôra, em eras da Colônia, o primei:
ro abrigo da minha escola e da minha classo.
1910, no mesmo mês fatídico que os fados
escolhiam para mandar revoltas ao Brasil, a
“Armadase rebela, põe manchas negras no sol
da profissão nobilíssima, que decai, se acabru-
nha, definha, até que auras galernas vêm de
novo apojar as gáveas de retômo.

1914 traz para o mundo a guerra máxima,
cujos ecos de dor e maldição só desaparecem.
ao despontar no proscênio de um panorama
mais desoladorde rancores desabridos e assal-
tos clamorosos ao direito dos povos.

Folheio então páginas hediondas. Constato.
cenas que escaparam às outras guerras da his-
tória. Surpreendo horrores que jamais vieram
à mento dos Átilas antigos, com venenos nos.
olhos e maldições nas patas dos cavalos.
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“Já ouviste falar, meu Humberto, ao tempo
em quevivias mortalmente, em guerras sem
declaração, invasões sem anúncio, conquistas
sem ideal? Nunca. Tivesto notícia de mães
desventuradas a cobrir com o próprio corpo os
corpinhos dos filhos, enquanto ruge acima o
passáro da desgraça? Nunca. Sabias que se
formavam legiões do homens e mulheres, os
falhados, os párias, os descridos da vida, sob

o

rótulo de suicidas de guerra, cleitos para as.
missões que encerram fatalmente a morte? Já
viste coisa mais apavorante, Humberto? Figu-.
ra, por um momento, êsse desfile incrível do
sonâmbulos humanes, com o coração já sem
rumo, e o olhar perdido na salvação de além.
“túmulo... Credo! Quanta miséria escapou ao
Dante para incluir nos seus ciclos eternos!

Pois é o que ainda vemos cá na Terra.
O que a minha geração, que foi tua, ainda
assiste com a alma aflita, imersa em negro pó.

Neste ponto, continuo a rever na tua obra
05 conceitos e as imagens em que profligas o
próprio homem na sua rota maldita que vai dar
num caminho de trevas. Há um capítulo magis-
tral que intitulas “O rei da criação”. Um Gênio,
farto do Espaço, decids habitar a Terra. Baixa.
à extensa planício e logo avista um camponês.
a puxar um burro pelo cabresto. Trava-se
aquela conversação que pontilhas de filosofia
o amargura.
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O Génio: — Qual
que inventou a guerra?

O duro (indicando o homem com o foci-
nho): — Foi êle, senhor.

E após umalição superior em que realçam
as virtudes doanimal:

O Génio: — Qual, porter vida honradae
pura, é o Rei da Criação, e so considera, na
Terra, a imagem de Deus? (Para o burro). E's.
tu, não é verdade?

O duro: — Não; é êle, senhor.
Há uma lendaárabe em que Deus, arqui-

tetando milagres, encontra o Diabo arquitetan-
do maldades, e lhe pergunta, abismado:
— Anjo mau, que fizeste das minas de

ouro que acabei do colocar aqui, bem batidas
da luz do Sol?
— Escondia-as nas entranhas da Terra.

Senhor. Se o homem as descobrisse, com cer-
teza as transformaria em armas.

A$ está, meu amigo, o que eu te queria
contar. Agora, vou continuara reler os bre-
viários de amor e desventura que deixaste
entre nós. À

Desculpa perturtar-te o sono. E até logo.

 

dovós, neste planêta,

  

Gastão PENALVA.  
  

   

  

Carta a Gastão Penalva

“Gastão Penalva, o brilhante ourives do
pensamento no imensofilão de ouro inculto
das nossas letras, acenou-me da sua tenda de
trabalho, enviando-me, pelas colunas do “Jor-
nal do Brasil”, do 4 dêste mês, umacarta cari-.
nhosa e comovedora, em cujas linhas tristes.
deixa transparecer o seu desalento, em face
dos espetáculos dolorosos do ruínas e de sangue,
que ressurgem no mundo.

“A Humberto de Campos, onde estiver.
A epigrafe e o enderêço de sua missiva

afetuosa tocaram-me as fibras mais sensíveis.
do coração, por demonstrarem a sua certeza
na minha sobrevivência.

 

  

 

Sim, meu irmão, eu recebi a tua palavra,
dolorida e cariciosa, evocando os dias escuros
da Terra, sentindo nos olhos redivivos o rocio
das lágrimas benfeitoras
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Atua lembrança é uma ave de melancolia,
trazendo-me' aocoração a suave mensagem de
“um afeto que não se confundiu nas esperanças.
mortas.

Detodos os apdlos por mim recebidos do
mundo,após travessia das águas enigmáticas.
dorio da morte, o teu foi talvez o mais pro-
fundo e o mais agradável à minhalma. Não
'me procuraste, obedecendo ao convencionalismo
social, juntoà lapide singela que meguardaos
despojos junto aos túmulos suntuosos de São
João Batista, ondo se recolhem os ossos da
aristocracia de ouro da cidade maravilhosa;
não me buscaste comoos Tomés da fenomeno-
logia espiritista, perguntando o número exato
dos soldados comandados por Aníbal (1), na
segunda guerra púnica, na falsa suposição de
que a morte representa para nós outros um.
banhoprodigioso de sabedoria e nem me pediste
o milagre dafelicidade sôbre a face da Terra.

 

casiAm Ve dos majores generais car
gineses (247 antes da era criatã), inimigo dos

Romanos - que muito combateu e afinal dominou.
São chamadas púnicas as três guerras havidas

entro cartagineses & Romanos, nome que cra o da
lingua (púnica) falada por aquéles.

Anibal, depoi de coberto do dra e homena.
gens em sua Pátria, teve alternativas, e chegou,
Eeaições, à correr risco de ser entregue a Inimigos.

Para evitar que tal sucedesse, envenenov-se, já
sexagenário.
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Caminhando comigo mas avenidas do per-
samento, através das humildes edificações dos.
meus livros, procuraste à minhalma nas mais
afetuosas recordações.

Marinheiro valoroso do oceano das idéias,

contemplaste o céu, pesado de nuvens tempes-
tuosas, lembrando o companheiro que desapa-
receu nodorsodaondatraiçoeira,no misterioso

 

silêncio da noite,para ressurgir na alvoradado
umavida melhor.

E, agradecendo a cádiva de Jesus que me
permitiu acudir à tua recordação amiga,estive.
espiritualmento contigo, antes que molhasses.
a pena no coração amargurado para me ende-
recar a tua carta carinhosa. Ouvindoas tuas.
considerações Íntimas, quando manuscavas w
bíblia de angústia da minha vida, desojei
tensamente imitar o gesto famoso de Ulisses,
nopalácio de Alcino, quando o canto de Domó-
doco (1) fê-lo chorar com a descrição de seus
sofrimentos, repassada de louvores ao heroismo
dos companheiros mortos.

Preseneeando os movimentos homicidas,

 

 

(1). Alcino — Rei dos Feacianos, povo fabu-
toso mencionado da Odisséia, do Homero, o velho.
poeta grego.

No palácio disse rei foi quo Ulisses, o rei legen-
dário, teve acolhida, quando regressou de Tróia.

“À Odisséia, que tem em Ulisses a sua figura
central, é rica em detalhes sobre o caso aludido.
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que se desenrolam-na Europa, sentes o frio
mortal de todos os corações bem formados que
oliservam, estarrecidos, o crepúsculo desta ci-
vilização que se despenha nos desfiladeiros dos
milênios, como mais um fruto apodrecido.

Por tóda parte é morticínio e destruição.
A fôrça faz sentir o pêso terrível de seus pos-
ftulados de violência numa de suas mais singu-
.Jares alternativasna história do direito,

À cultura intelectual experimenta o insulto
de tódas as energias das sendas tencbrosas.

Dizia Renan que o “o cércbro queimado
pelo raciocínio tem sêdede simplicidade, como
O deserto tem sôdo de água pura”. E nós
observamos que a ciência do mundo, nas suas.
explosões de inconsciência, se reduz, agora, à
um punhado de escombros,

O antigo continente, fonte desta civiliza-
cão que se perde, à mingua da água pura da
fé no deserto das ambições desmedidas, dá a
idéia de um novo inferno, onde o Diabo desse
à beber aos espíritos o vinho sinistro da ruína
e da morte.

Meditando nas bócas do fôgo, assestadas
para as mulheres o criancinhas indefesas, per-guntas-me se cheguei a ouvir falar “ao tempo
em que vivia mortalmente, em guerras sem
declaração, invasões sem anúncio, conquistas
sem ideal”, no desdobramento das ações malig-
nas, levadas a efeito pela nossa geração, con-

      

CARTA À GASTÃO PENALVA. a

denada no berço pela suas inquietações deses-
peradas.

Sim, meu amigo, a morto não me ocultou
a porta da análise relativamente aos nossos.
panoramas tristes ésombrios.

O repouso absoluto no túmulo é a mais en-
ganosade tôdas as imagens que o homem in-
ventou para a sua imaginação atormentada.

Atravessada a fronteira decinzas do sepul-
cro, sentimo-nos dentro do santuário das mais.
profundas revelações.

A luz suavo e tranqi
de-nos todos os enganos.

Aí naTerra, prevalecem as convenções so-
ciais, os imperativos do ordom oconômica o a
claridade falsa do artificialismo das gloríolas
mundanas. Aqui, porém, é a revelaçãoda espi-
ritualidade pura. r

O mundo esqueceu à fonte preciosa da fé,
submergindo-se no abismodos raciocínios mais
sombrios.

A atualidade é umcampo de batalha, onde.
se glorificam todos os símbolos da fôrça bruta
e ondo tôdasas-florações do sentimento estão
condenadas ao extermínio.

Contráriamento às tuas suposições, vemos,
igualmente, os quadros angustiosos e sinistros.

Sentimos as preceô aflitas dos corações
maternos, dilacerados nas suas mais cariciosas.
esperanças. Contemplamos essa juventude en-

 

da verdade confun-
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  comgetat afoes é
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“venenada, que caminha para a morte, glorifi-
cando a imagem infeliz de D'Anúnzio, quando
preconizava para os moços da época a ponta
da baioneta, como o primeiro último amor.

Mais que isso, podemos observar, de perto,
as agonias silenciosas dos lares abandonados e
desprotegidos, que balançam na árvore da vida,
arrancados pelas mãos impiedosas dos nossos
bárbaros que ameaçamas bases cristãs, de que
a nossa civilização fugiu, um dia, levada pelo
egoísmo dos mais fortes.

“Ante as sombras dolorosas que invadem o
mundo velho,sinto contigo frio do crepúsculo,
preludiando a noite do tempestade, cheia do
amarguras o de assombros.

Dentro, porém, do nossa angústia, somos
obrigados a recordar que a nossa geração de
perversidade c descrença está condenada, por
5i mesma, aos mais dolorosos movimentos de
destruição.

O mundocogitou de ciência, mas esqueceu
a consciência, ilustrou o cérebro e olvidou o
coração, organizou tratados de teologia e de
política, fazendo tábca rasa do todos os valores
da sinceridade da confiança.

E' por isso que vemos o polvo da guerra.
envolver os. corações. desesperados, em seus
tentáculos monstruosos, enquanto há gigantes
da nova barbaria, preferindo discursos bélicos,

  
   

CARTA À GASTÃO PENALVA o

em nomede Deus, e sacerdotes abençoando, em,
nomedo Céu, as armas da carnificina.

Os sociólogos mais atilados não conseguem.
estabelecer a extensão dos fenômenos dolorosos
que invadem os departamentos do mundo.

A embriaguez de ruína mobiliza os fura-
cões destruidores das novas tiranias sôbre à
fronte dos homens, e nós acompanharemos à
torrente das dores com as nossas lágrimas,
porque fizemos jus à essas agonias amargura-
das e sinistras, em virtude do nosso esqueci-
mento dalei do amor, no passado espiritual.

A hora que passa é um rosário de solucos
apocalípticos, porque merecemos as maistristes.
provações coletivas, dentro das nossas caracte-
xísticas de espíritos ingratos,pois as angústias
humanas não ocorrem à revelia d'Aquele que
acendeu a luz da manjedoura e do calvário,
clarificando os séculos terrestres.

Das culminâncias espirituais, Jesus con-
templa o seu rebanho de ovelhas tresmalhadas
e segue o curso dos acontecimentos dos mundos,
com a mestradivina melancolia que assinalou à
sua passagemsôbre as urzes da Terra.

Enevoados de lígrimas sublimes, seus
olhos contemplam os canhões é os prostíbulos
daguerra,os gabinetes de despotismo e da am-
bição, os hospitais de sangue, no centro dos
cadáveres insepultos e, observando a extensão
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de nossas misérias, exclama como Jeremias:
— Oh! Jerusalém!... Jerusalém!. ..”

E nós, operários obscuros do plano espi-
itual, buscamos disseminar a nossa consola

são, junto aos que sucubem ou fraquejam.
O Evangelho é a nossa bússola, e não nos

detemos para a lamentação, porque, hoje, meu
amigo, cu sei orar, de novo, juntando as mãos
em rogativa, como no tempo da infância em
Parnaíba, quando a simplicidade infantil me
enfeitava o coração.

Aqui, oramos, trabalhamos e esperamos,
porque sabemos que Jesus é o fundamento
eterno da Verdade e que um dia, comoPrincípe
da Paz,instalará sôro u Terra dos lobos o redil
de suas ovelhas abençoadas, e mansas.

Nessa era nova, vê-Lo-emos outra vez, nos
seus ensinos redivivos, espalhando a esperança
e a fé, confundindo quantos mentiram à Huma-
nidade em seu nome.

Antes, porém, que o novo sol resplenda
nos horizontes do orbe, seremos reunidos no
planoespiritual para sentir as vibrações suaves.
do seu amor infinito.

Nesse dia, meu irmão, certamente o Senhor
fará descer as suas bênçãos compassivas sôbre
o teu coração generoso e fraterno. Mensageiros.
de piedade e de luz hão de esperar teu espírito.
carinhoso, no limiar do sepulero e, contem-
plandoa claridade imortal da vida verdadeira,
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ouyirás uma voz, terna

o

carinhosa, que mur-
murará aos teus ouvidos:
— “Gastão Penalva, sê bem-vindo ao reino

ja

paz
,

tu que choraste com as viúvas e com
ds Brtics, sonhando a concórdia no caminho
dos homens!... Retempera as tuas energias,
porque o trabalho não findou na estrada inter-
minável da Vida. Sob as bênçãos de Deus, lu-
tarás pela nova redenção, ao longo do Tnfi-
nito!... Poderás renovar as tuas aspirações,
dilatando os teus esforços, porque o salário do
dom trabelhador está reservado nos céus aos
operários sinceros o devotados de tódas as
erenças; que iluminam a noite dos corações ator:
mentados do planêta terrestre!...”

Então, meu amigo, O orvalho brando das
lágrimas lavará tôdas as recordações penosas
dos dias de incompreensão e de amargura que
viveste no mundo, e uma nova luz balsamizará
o teu Íntimo, ondo florescerão os lírios perfu-
miados do amore dadivina esperança. — Hunt-
perto DA Caros.

  

 

  

(Recevida pelo médium Francisco Cândido Xa-|
vier, em 6 de outubro de 1939).

  



Oração do Natal

Senhor Jesus. Há quase dois milênios,
estabelecias o Natal com tua doce humildade
na manjedoura, onde to festejaram tôdas as
harmonias da Natureza . Reis e pastores vieram
de longe, trazendo-te ao berço pobre

o

teste
munhode sua alegria e de seu reconhecimento.
Asestrêlasbrilharam com luz mais intensa nos
fulgores do céu e uma delas destacou-se no azul
dofirmamento, para clarificar o suave momen-
to de tuaglória. Desde então, Senhor, o mundo
inteiro, pelos séculos afora, cultivou a lem-
brança da tua grande noite, extraordinária de
luz e de belezas diversas.

Agora, porém,as recordações do Natal são
muito diferentes.

Não se ouvem mais os cânticos dos pas-|
tores, nem se percebem os aromas agrestes da
Natureza.

ORAÇÃO DO NATAL.

Um presepe do século XX seria certa-mente arranjado com eletricidade, sôbre umaBase de Bombas o de metralhadoras, onde aquesJa legenda suave do “Gloria in excelis Deoseria substituída por um apélo revolicionáriodos extremismos políticos da atualidade.As comemorações já não são as mesmas,Os locutores de rádio falarão da tua humi-dade, no cume dos arranha-céus, é, depois deum programa armamentista, estranharão, para
Os seus ouvintes, que a tua voz pudesse aben-“oar 08 pacíficos, prometendo-Mhes um lugarde bem-aventurados, embora haja isso ocorridohá dois mil anos.

Nurserosos cseritores falarão, cmsuas crô-nisns elegantes,sôbre ascrianças abandonadas,estampando nos diários um conto triste, ondese exalto a célebre virtude cristã da caridade:mas, daí a momentos, fecharão a porta dos seuspalacetes aoprimeiro pobrezinho.Contudo, Senhor, entro os suporficialismos
desta época de profundas transições, almasexistem que to csperam o te amam. Tua Palasvra sincera o branda, doce o enérgica, lhesmagnetiza os corações, na caprichosa o inter
minável esteira do 'Tempo. Elas andam ocultasnas planfeies da indiferença e nas montanhas
de inigiidade dêste munco. Conservam, porém,
consigo a mesma esperança na tua inesgotávelmisericórdia. 
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E!com elas e por clas que, sob as tuas

vistas amoráveis, trabalham os quejá partiram
para o mundo das suaves revelações da Morte.
E? com a fé admirável de seus corações que
semeamos, de novo,as tias promessas imortais,
entre os escombros de uma civilizaçãoqueestá
agonizando, à mingua de amor.

E'por essa razão que, sem nos esquecer.
mosdos pequeninosque agrupavas em derredor
da tua bondade, nos recordamos hoje, em nossa
oração, das crignças grandes, que são os povos
dêste século dê pomposas ruínas.

Tu, que és o Príncipo de tôdas as nações e
base sagrada de todos os surtos evolutivos da

a planetária; que és a Misericórdia infinita,
rasgando tôdas as fronteiras cdificadas no
mundo pelas misérias humanas, reune a tua
família espiritual, sob as algemas da fraterni-
dade é do bem que nos ensinaste!...

Em todos os recantos do orbe, há bôcas
que maldizem e mãos queexterminam os seus
semelhantes. Os espíritos das trevas fazem
chover o fogo de suas fôrcas apocalípticas sô-
bre as organizações terrestres, ateandoo sinis-
tro incêndio das ambições na alma de multidões
alucinadas e desvalidas. Por tôda parte, asso-
mama os falsos ídolos da impenitência do mundo
e místicas políticas, saturadas do vírus das
maisnefastas paixões, entornam sôbre os espí-
ritos o vinho ignominioso da Morte.
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Mas, nós sabemos, Senhor, como são fala-
zes e enganadoras as doutrinas quese afastam
da seiva sagrada e eterna dos teus ensinos,
porquedissipas misericordiosamente a confu-

de tôdas as almas, tinda que os seus arre-|
batamentos se apoiem nas paixões mais geno-
rosas,

 

Tu, que andavas descalço pelos caminhosagrestes da Galiléia, faze florescer, de novo,&ôbre a Terra, o encanto suavo da simplicidade.
no trabalho, trazendo ao mundoa luz cariciosa.
de tua oficina de Nazaré!

Tu, queés a Essência do nossos pensamen-
too de verdade e de luz, subes que tôdas as
dores são irmãs umas das outras, bem como
as esperanças que desabrocham nos corações.
dos teus frágeis tutelados, que vibram nos
mesmos ideais, aquém ou além das linhas arbi-
trárias que os homens intitularam de fron-
téiras! 

Tôdas as expressões da filosofia éa ciên-
cia dos séculos terrenos passaram sôbre o
mundo, enchendo as almes de amargosas desi-
lusões. Numerosos políticos te ridiculizaram,
desidenhando as tuas lições inesquecíveis; mas,nós sabemos que existo uma verdade que dissi
mulaste aos inteligentes para a revelares às
criancinhas, encontrada, aliás, por todos os ho-
mens, filhos de tódas as raças,

sem

distinção
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decrenças ou de pátrias, de tradições ou de
família, que pratiquem a caridade em teu
nome.

Pastor do retanho de ovelhas tresmalha-.
das, desde o primeiro dia em que o sópro divino
da vontade do Nosso Pai fez brotar a erva
tenra, no imenso campoda existência terrestre,
pairas acima do movimento vertiginoso dos sé-
culos, acima de todos os povos de suas trans-
migrações incessantes, no curso do tempo, ensi
nando as criaturas humanas a considerar o
nada de suas inquietações, em face do dia
glorioso infinito da Eternidade!

“Agora, Senhor, que as línguas da implo-
dade conciamam as nações para um novo exter-
mínio, manifesta a tua bondade, ainda uma
vez, aos homens irfelizes, para que compreen-
dam, a tempo, à extensão do seu ódio e de sua
perversidade.

Atasta o dragão da guerra de sôbre o
coração dilacerado das mães e das crianças de
todos os países, curando as chagas dos que
sangram de dor selvagem à beira dos caminhõs.

Revela aos homensque não há outra fôrça
além da tua o que nenhuma proteção pode
existir, além daquela que se constitui da segu-
rança do tua guarda!

Ensina aos sacerdotes de tôdas às crenças
do globo, que falam em teu nome, o despren-
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dimento e a renúncia dos bens cfêmeros davida material, afim de que entendam as vir-tudes do tou Reino, que ainda não reside nassuntuosas organizações dos Estados dêstomundo!
Tu, que ressuscitasto Lazaro das sombrasdo sepulcro, revigora o homem modesto, notúmulo das vaidades apodrecidas!
Tu, que fizeste com que os cegos vissem,que os mudos falassem,abre de novo os olhos.rebeldes de tuas ovelhas ingratas e desenrola.as línguas da verdade c do direito, que o mêdoparalisou, nesta hora torva de penosos teste-munhos!
Senhor, desencarnados e encarnados, tra-.balhamos noestôrço abençoadode nossa pró-pria regeneração, para o teu serviço divino!
Nestas lembranças do Natal, recordamos.a tua figura simples e suave, quando ias pelas

aldeias que bordavam o espelho clkry das águas.do Tiberíades!.

..

Queremos o teu amparo, So-mhor, pórque agora o lago de Genesaré é acorrente represada de nossas próprias lágri-mas. Pensamos ainda ver-te, quando vinhas
de Cesaréia de Felipe para abençoar o sorriso
doce das criancinhas... De teus olhos mise-ricordiosos e compassivos, corria uma fonte
perene de esperanças divinas para todos os co-rações; de tua túnica humilde e clara, vinha o

     

  ciassa didaA Pisa 
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simbolo da paz para todos os homens do porvir
e, de tuas palavras sacrossantas, vinha a luz,
do céu, que confunde tódas as mentiras da
Terra!

Senhor, estamos reunidos em teu Natal é
suplicamos a tua bênção!... Somos as tuas
crianças, dentro da nossa ignorância e da nossa
indigência!... Apiadato do nós e dizenos
ainda:
— “Meus filhinhos. ..”

 

   Ludendorff

O grande general da Linha Hindenburg,
depoisde ensarilhar os fuzis da GrandeGuerra,empunhara as armas do pensamento, dedican-
do-se à mais intensa atividadeintelectual, na
construção da Alemanha Nova.

Doseu recanto solitário, Eric von Luden-doríf conseguia o mais assinalado sucesso com
as suas publicações, que se multiplicavamindo-finidamente. Só a sua revista conseguia uma
tiragem de setenta mil exemplares. Seus livros.
eram disputados, em todos os centros culturais
da velha Germânia, ciosa das suas tradições
militares e dos seus sonhos de domínio. Lu-
dendorff personificava êsse espítito de renova-
são é de imperialismo. As lutas de 1914-1918
haviam cessado, mas o valoroso militar empre-
gavatôdas as suas encrgios, após o armistício,
no sentido de reerguer o povo alemão, depois.
da derrota. Nacionalista extremado, não tole-
rava à república, era adversário declaradoda
igreja católica e ferrenho inimigo dos judeus.

     



 

R
r

     

 

de
mo

ro
a
i

S
E

 

PT PER ipa

104 NOVAS MENSAGENS.

e da maçonaria, concentrando tôdas as suas
aspirações de homem e de soldado no pan-ger-
manismo, acreditando que sômente da Alema-
nha poderia surgir o próprio aperfeicoamento
do mundo. Com Hindenburg, havia sido a
coluna inexpugnável dos exércitos das potên-
cias centrais na Grande Guerra. Do seu pulso
do ferro haviam emanado quase todos os coefi-
cientes de fórca, cm Liêgo o Tannenberg. Suas
tradições de chefe cramobjeto de veneração
dos seus próprios. inimigos, e nos tempos
atuais, era o valoroso soldado àúnica voz tole-
Tada na Alemanha hitlerista, nos problemas da
análise do novo regimen, cm virtude da sua.
situação excepeionalíssima, perante as fôrças
atuiudas de sua pátria, que so ufanavam de
possuir umroteiro no seu grande espírito.

“Agora, porém, nos últimos tempos, fôra o
general internado numa Casa do Saúde de Mu-
mich, afim de estudar-se a possibilidade do uma
operação na bexiga, que lhe devolvesse a saúde
abalada aos setenta o dois anos sôbre a face
da Terra. -

Todos os seus compatriotas. acompanha-
ramelhe o tratamento, aguardando a, volta do
valoroso soldadoaos misteres de cada dia, pelo
bem-da Alemanha. O prognóstico dos médicos.
era o mais favorável possível. Ludendorff era
senhor de umainvejável constituição orgânica.
E nãoseria de estranharque voltasse um diaà
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casernapara a vida ativa. Na época do armis-
tício, Hindenburg contava mais de setenta anos
de idade, Foch tinha aproximadamente sessenta
cito. Era assim que o exército alemão espera-
vaaindae sempre à inspiração daquele homem
extraordinário. Os facultativos, não obstante
impossibilidade de uma intervençãocirúrgica,
consideravam-no a caminho de franco restabe-
lecimento, chegando a conceder-he a precisa E
permissão para afastar-sedo leito diáriamente.
Tudofazia entrever a devolução de sua saúde.

Mas, naquele dia, o general, dentro de um
circulo de recordações, rememorava, apunha-
ladode salidade, todos cs caminhos percorridos.
Do seuleito,parecia contemplar ainda a bata-
lha de Tannenberg, onde a sua coragem substi-
tura a indecisão do gereral Prittwitz e, condu-
zindo mais longe a sua memória, voltava aos
seus estudos militares ra Academia de Grossli- |-
chtenfela, revendo afetos da rhocidade e abra-
cando, em pensamento, velhos camaradas da
infância. Uma singular Amotividade fazia
brar O seu coração eurijecido nas lutas, até
que um suave e momentâneo repouso físico lhe
fechou os olhos do corpo, abrindo a sua visão
espiritual, dentro de uma considerável ampli-
tude. Parecia-lhe haver regressado aos tempos
longínquos da mocidade, tal a sua lucidez e |
extraordinária desenvoltura.
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Aoseu lado, estava o grande amigo de
tódas as lutas.

Hindenburg, porém, já não cra mais o
soldado cheio do audácia c de aprumo. Seu
corpose achava destituído de tôdas as insígnias

e

de todos os uniformes e no seu olhar andava
uma onda de tristeza e de humildade, saturada
de indefinível ternura.
— Eric — falou brandamente — nãotar-

darás também a transporos portões da Eter-
nidade. .. Guarda em teu espírito a esperança
no Céue no Deus de misericórdia, que é

a

vida
de tôdas as coisas... Abandona tôdas as tuas
preocupações de grandeza é do imperialismo,
porque dianto da morto desaparecem todos os
nossos patrimônios de posse e de domínio ma
terial! Renova as tuas concepções da vida, para
penetrares o templo da Imortalidade, abando-
nando o mundo com um pensamento fraterno
para tôdas as criaturas... O nosso sonho de
imperialismo e de superioridade da Alemanha
não passa de uma vaidade tocada de loucura,
que Deus pode desfazer do um instante para
outro, como o verto poderoso que move as
areias de uma prais. Fecha tôdas as portas do
orgulho e da exaltação, porque, se a nossa pá-
ria quis guardar as minhas cinzas no Panteão.
de Tannenberg, o meu espírito foi obrigado a,
se socorrer do último dos nossos comandados...
O generalíssimo das batalhas, para Deus, não
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passava de um verme obscuro e insolente, cons
denado a prestar as mais severas contas de
suas atividades sôbre a Terra...”

Ludendorft ouvia, com estranheza, as pa-
lavras que lhe vinham ao coração, das profun-
dezas do túmulo. Dentro do seu orgulho infle-
xível conseguiu balbuciar:
— “Deus? Nãoexiste outro Deus a não

ser aquêle que simboliza a fórça, a superiori-
dade da Alemanha...”
— “Cala-te! — replicou ainda a voz pun-

gente da sombra. Acima de tôdas as pátrias
do planêta, está a misericórdia suprema de um
Deus, cuja providência é a luz e o pão de tôdas
as criaturas. A sua sabedoria permitiu que os
homens se dividissem à sombra de bandeiras,
não para a carnificina das batalhas, mas para
que amassem a escola do mundo terrestre, apro-
veitandoos seus trabalhos, dentro do idealismo
das pátrias, até quo conseguissem, longe de
todo o estímulo do espírito de concorrência,
compreender integralmente as leis da frater-
nidade e da solidarieinde humana... Na ba-
lançado seu amor da sua justiça inviolável,
a Alemanha não vale mais que a Palestina. Os
judeus que combates são igualmente nossos
irmãos, no caminho davida... Reconhece tôda
a verdade das minhas. fraternas revelações,
porque, na realidade, nenhuma nação, como
nenhum homem, se pode antepor à Vontade 
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Suprema... Unamos as mãos, longe dos com-
bates incompreensíveis, dilatando o ideal da
fraternidade sôbre a Terra, sob a bênção com-
passiva de Jesus-Cristo, que é o único funda-
mento indestrutível na face dêste mundo, onde
tôdas as glórias passam, como a vertigem do
umrelâmpago. Em breve, teu corpo repousará
nas cinzas da terra, como os nossos despojos.
guardados nasolidão de Tannenberg... Sóbre
a poeira das ilusões, hão do clevar-se os cân-
ticos guerreiros, mas nós, com a serenidade
da distância, nos uniremos nos céus da nossa
pátria, implorando ao Senhor derrame sôbre
todos os nossos compatriotas os eflúvios do
seu amor, da sua misericórdia e da sua paz!”

Nesse momento, entretanto, Ludendorífnão conseguiu ouvir mais a voz consoladora é
amiga da sombra.

Suas fibras emotivas haviam-se dilatado
ao Infinito. Seu coração parecia parado de
angústia, na sepultura do torax envelhecido, e
umalágrima dolorosa lhe pairava nos olhos
saturados de espanto. Tódas as suasidéias de
domínio estavam destruídas nos raciocínios de
um instante. Seu espírito voltara à vigília,
Cheio de angústia inexprimível.

Cercam-no os facultativos, verificando a
queda brusca de tôdas as suas fôrças. O va-
Tente soldado da Grande Guerra estava ali, ven-
cido, em face da morte, e, daí a algumas
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horas, sem que os médicos pudessem explicar.
o desenlaco inesperado, Ludendorft penetrava
os pórticos do mundo espiritual, amparado por
uns braços de névoa, não mais para pregar o
imperialismo do seu país ou para recordar os
dias gloriosos do Tannenberg, mas para orar
humildemente, diante da misericórdia divirta,
suplicando ao Senhor inspiração neceseária.
para os vivos da sua pátria.
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Maio

- As comemorações terrestres, muitas vêzes,têm no espaço o seu eco suave

e

doce. Os mor-
tos, fregiientemente, se reunem aos vivos, nas.
suas lágrimas ou nas suas glorificações. Quandoas luzes e os perfumes de maio banham os dois
hemisférios, onde > agita a cristandade, comas suas várias famílias evangélicas, aspreces.
da Terra misturam-se com as vibrações do Céu,em homenagem à Mãe do Salvador, no trono
desua virtudee de suaglória. Se o planêta da.lágrima se povoa de orações e de flores, há
rosciras estranhas,florindo nas estradas pro-.
digiosas do Paraíso, nos altares iluminados deoutra natureza, e Naria, sob o docel/de suas.
gracas divinas, sorri piedosamente pata os de-
serdados do mundo e para os infelizes dos
espacos, derramando sôbre os seus corações as.flores preciosas de sua consolação

Na Terra,as suas bênçãos desabotoam a
palima da esperança, no ânimo dog tristes

e

dos.
abatidos; no Além, as vibrações do seu amor
confortam

o

coração dos desesperados, entor-nando sôbre êles o cântaro de mel da sua infi-
nita misericórdia.
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Foi assim que a voz de Jeziel, anjo mensa-
geiro da suapiedade, nos acordou:
— “Hoje,disse-nos com a sua palavra to-

cada de suave magnetismo, o Paraíso abre suas.
portas douradas para receber tódas as súplicas,
vindas da Terra longínqua... Dos altares ter-
restres o dos corações que se desfazem nas .
ânsias cristãs, no planêta das sombras, eleva-se.
uma onda de amor, em vclutas divinas e a Rosa.
de Nazaré estende aos sofredores o seu manto
divino, constelado do tôdasas virtudes... Ce-
lina já partiu para as vastidões escuras do
lanêta das lágrimas, afim de repartir as bên-

cãos carinhosas da Mãe de Jesus com todos
aquêles que têm pago ao Céu os mais largos
tributos, em prantos e rogativas, nos caminhos
espinhosos das penas terrestres. Mas, a Se-
nhora dos Anjos não vos poderia esquecer e
mandou-me anotar as solicitações. dos vossos
Espíritos, afim de que as vossas esperanças
alcançassem guarida noseu coração maternal.”

E cadaentidade expôs ao anjo piedoso de
Maria as suas expectativas: angustiosas. An-
tigos afortunados do mundo pediam para os
seus descendentes na Terra. o necessário escla-
recimento espiritual; outros imploravam um.
bálsamo que lhes aliviasse o coração amargu-
rado, ferido nos espinhos. dos enganos ter-
restres, Não foram poucos os que lembraram.
seus antigos sonhos e suas paixões nefastas,
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sepultadas no planêia como negros resíduos deflorestas incendiades, suplicando da Senhorados Anjos a esmola do confôrto do seu amor.
Posições convencionais, erros deploráveis e ma-lignas ilusões foram amargamente recordados& esperando a vez do anunciar o meu desejo,pus-me a analisar as aspirações mais sagradas
do meuespírito, depois de sutilmente arreba-tado, pela morte, às suas atividades do mundo.

Assim como um estudioso de matemáticapode dissecar tódas as coisas físicas, comproen-dendo que a linha é uma reunião de pontos
acumulados e que a superfície é a multiplicação
dessas mesmas linhas, o Espírito desencarnado,na sua acuidado pervcptiva, pode ser o geôme-tra de suas próprias emoções, operando a aná-
iso de si mesmo, autopsiando os corpos dostemposidos, fazendo-os ressurgir, um a um,na

sua milagrosa imaginação.
Lembrei, assim, a paisagem pobre e tristeda minha alácia natal, E vi novamente Miri-

iba, com as suas rues arenosas e semi-destruí-
das, guardandono litoral maranhense as anti-
gas tradições dos guerrilheiros balaios, o larhumilde e farto da minha primeira infância, o
Sênio festivo de meu pai e a figura bondosa esevera de minha mãe... Em seguida, revi osquadros de amargura e do orfandade, vividos.na Parnaíba distante. E depois. .. era o meuveleiro, rudemente, jogado no oceano largo,

  

    

- mas êsses têm, diante do porv
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onde, com os remos da minha coragem, pro-
curava enfrentar, inhtilmente, a maré sôlta das,
lágrimas, até que um dia, desesperado na ilha
dos meus sofrimentos, e cansado de afrontar,
como Ajax, a cólera dos deuses, submergi-me
involuntãriamente, na grande noite, para des-
pertar no outro lado davida.

No cspírito humano, existem abismos in-
Sondáveis de sombra luz, de misérias obscuras
e sublimes glorificações. Num minuto, pode o
pensamento rememorar muitos séulos, com o
seu cortejo maravilhoso de trevas miseráveis e
de luminosas purificações.

Chegada a minhavez, supliquei ao anjo so-
cito:

“Jeziel, sôbre a superfício da Terra lon-
ginquae escura, onde quase todos os corações
se perdem nos desfiladeiros do ateismo, da
impenitência, e da impiedade, tenho os filhos
dera-amados da minhacarne e do meu espírito;

o banquete.
risonho da esperança e da mocidade; ensinei-
«lhes a buscar no mundo o contentamento sadio
do trabalho, em afirmações de estudo e de per-
severança, dentro das leis da consciência reti-
línea. Porém, numa nesga pequenina da Terra
há um coração dilacerado, como o da Mãe de
tódas as mães terrestres, trespassado de divi-
nas angústias, desde a Manjedoura até o Cal-
vário, .. E! para minha mãe, que peço tôdas as
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tuas graças... A mão nobre c forte, que me
conduziu à lição proveitosa da vida humana,
acena-me do mundo, enregclada de saiidade,
ansiosa do beijo do filho que ela criou, com
todos os sacrifícios do seu corpo e com todos
os martírios do seu coração... E! para ela,Jezicl, que desejo leves a bênção maternal da
Rainha dos Céus, numa profusão de lírios de
esperança santificadora. .. Dá ao seu Espírito.
valoroso, que nunca teve as suas ânsias de
ventura realizadas no orbe do exílio, a vibração
da paz de que gozam os redimidos nas dores
austeras e ignoradas... Tôdas as bênçãos de
Maria sejam depostas na sua fronte, que os
cabelos brancos anreolaram, numa epopéia do.
sacrifícios desconhecidos e de heroísmos san-
tificantes.... Despetala sôbre o seu coração fer-.
voroso € agradecido tódas as flores que hoje.
desabrocham no Paraíso e que, no obscuro
recanto da Terra onde o seu Espírito aguarda
o alvará da liberdade suprema, possa minha
mãe sentir, nosseus olhos nublados de lágri-
mas, o orvalho das lágrimas doseu filho, redi-
vivo e reconfortado na alegria e na esperança.”

E

foi assim que a almapiedosa de minha
mãe, nas dores com que vai penetrando a ante-
«câmara daimortalidade, recebeu, neste mês de
maio, o coração saiidoso e amigo do seu filho.
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ANTITESES DA PERSONALIDADE DE
HUMBERTO DE CAMPOS

  

A observação dos acontecimentos da vida
cotidiana, em todos os setores da atividade
social, feita sem o excusivismo dos prévios.
pontos de vista de qualquer doutrina, convida
espírito humano arrojados paralelos entre
as coisas grosseiramente materiais e aquelas.
que dizem com a Alma, jungidas embora às
pesadas contingências da” existência terreal.

Da fecunda treva do subsolo se extrai,
inerte frio, o carvão mineral; mas, basta que
entre em combustão, para transformar-se em
calor e luz, energias alirentícias das fornalhas
que movem os dínamos das usinas elétricas, ou
acionam as turbinas dos. gigantescos transa-

- tlânticos,
E deslumbrada inteligência humana,con-

templando êsse corriqueiro fenômenoda vida
de cadadia, permanece ignorante dos processos.
recônditos 'que estratificam claridade, calor,
fórça, na negrura álgida e imóvel de um lencol
do carvão incrustado nas entranhas da Terra.

“Assim também, nos subterrâneos do ser,
existe a riqueza espiritual do uma Alma que
permanece incrte e Íris, antes de trazida à
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plenitude de sua expansão, na entrosagem da
“vida, tornando-se capaz de derramar claridades.
e energias no ambiente social — de que é par-
tícula integrante.

O mundo é uma ciclópica oficina de labôres.
diversíssimos, onde cada indivíduo tem a sua
parcela de trabalho, de acórdo com os conhe-
cimentos e aptidões morais adquiridos,trazen-
do,porisso, para cada tarefa, o cabedal apri
morado em uma ou em muitas existências.

“As hierarquias, que tanto impressionam os
inscientes das leis espirituais, não influem para
desempenho dos encargos individuais assumi
dos pelo Espírito à face do seu Destino pré-
«traçado.

Não há muito, quando, porentro retum-
bâncias telegráficas, era anunciado ao orbe que
o ilustre Guilherme Marcôni realizára o mila-
gre deiluminar, a distância, determinadolocal
providode lâmpadas elétricas, ocorria aqui, no
Brasil, idêntico prodígio — levado a efeito por
um despretensioso cidadão, tão patriota quanto
Marcôni, porém despido de auréolas, e sem os
exaustivos estudos que por mais de meio século
fez o cientista italiano.

O Gênio se esconde muitas vêzes, pelas
contingentes necessidades da reencarnação do
Espírito, em ambiente criaturas sem qualquer
vestígio devalor intelectual, ou carecedores de
todos os elementos assecuratórios do êxito na
vida social.

Nenhum melhor exemplo detal evidência
do que o oferecido pelos talentos literários.

Muitas dessas glórias nasceram anônimas,
desconhecidas. viveram, até que explodiram em
vulcões de luz é beleza.
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“Todos os indícios da vida de Humberto de.
Campos mostram queélfoia reencarnação de
umnotável cultor das letras clássicas. O con-
traste entre o intelecto pigmeu da infância é
talento gigante da idade adulta é bem elo-
aiente.

Buscando Humberto de Campos desde a
primeira meninice, não se lho assinala,na vida
trabalhosa e árida de órfão. pobre, nenhum
ensejo de haurir e acumular conhecimentos que.
o elevassem acima do nível normal dos eserito-
res e, por isso, lhe servisse de credencial para.
ingressar no rol dos consagrados da literatura
ou do jornalismo nacionais

Mas, germinando espontineamente,dos re-
cônditos onde dormitava a preciosa hulha de
formação remota, o seu Espírito, a tempo,
emergiu no homem o que o menino humilde €
paupérrimo não tivera. oportunidade do exte-
riorizar.

Lendo-se o comentário e crítica nos seus.
escritos, percebe-se, sem estôrço, uma erudição
que revela fundas raízes no critério filosófico.
dos antigos, alicerçado na observação exata dos:
homens edas coisas,

Referindo-se a determinado indivíduo ou a
qualquer trabalho ou acontecimento que lhe
meresesseatenção c comentário, Humberto de
Campos traçava conceitos acima do comum,es-
pelhando o amadurecimento do espírito de crí-
tica o a segura visão de quem muito vivera,
muito observara c muito conhecia —:tudo con-
trastando com a escassa instrução humanística.
que se lhe atribuiria com justica.

Ainda assim, contemporânco de uma época
de dinamismo febril, quando a multiplicidade,
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dos assuntos e as contingências da luta pela
ência não permitia ao individuo apro-fundar o estudo, o critério, a classificação per-feita dos eventos cotidianos, fez o milagre deconservar-se notável dentro do mediocrismo

atabalhoado dos que necessitam pensar e escre-
ver enquanto o estâmago faz à digestão demagras refeições

Aliás, a história do todos os povos antigose modernos está repleta de exemplos, a con-firmar que muitos dos gênios das letras c dasartes despontam de criaturas de infância hu-milde, e, não raro, de vocação desconhecida econtrariada.
Humberto de Campos, órtão ao primeiro

lustro de idade, teve a criação rústica, rebelde,defeituosissima, tão comum nos nascidos emvilarejos do Interlor brasileiro, atrofiado pelosmaus exemplos, pela linguagem viciada e baixa,
grosseira é suja, pelos consclhos malsãos, pela
agressividade das atitudes dos valentões da
faca à cinta; aprendiz de alfaiate, e depois de
tipógrafo, e afinal empregado sem categoria
no comércio vilão; aluno primário de escolas
ondeaprendeu rudimentos; tais os valores ne-
gativos que recebeu para entrar na vida — que
devia seguir — dentro do seu Destino de glória
dolorosa cheia” de penúrias

Tudo a confirmar que o Espírito orgulho-
so, autoritário, flagelador, ancho do seu sa-
ber — quandovolta a resgatar o passado do
culpas,não podendo apagar o cabedal de conho-
cimentos adquiridos, imerge na obscuridade do.
uma família ou de um ambiente, onde os impul-
sos inatos sejam castigados rudemente, onde
tenha oportunidade de abater o orgulho, onde
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a instrução lhe seja pencsa de adquirir — até
vencer o estágio de provação, e, então, bem
empregar os cabedais que foram instrumento
do amarguras em outras existências.

Bencvenuto Celini, que deveria encorpo-
rar-se à galeria dos maiores artistas da ouri-
vesaria, começou a ganhar o sustento tocando
trompa, ao lado do genitor, em um bando de
músicos; Antônio Cânovas, o grando escultor,
pauperrimo, obteve à proteção doopulento João
Faliero por haver modelado um leão em man-
teiga, na cozinha do palácio dêsse senador Ro-
mano, issopara tirar de apuros cozinheiro a
quem o senhor exigira um prato que, pela sua
absoluta originalidade, deslumbrasse os convi
vas — mostrando-lhes a excelência da cozinha
doanfitrião.

Martinho Lutero, exrinente entre os maio-
res homens do seuséculo, cra filho de um rudo
operário mineiro, e muitas. vêzes comeu pão
de esmola, a cantar nas ruas com outros con-
discípulos  pobrezinhos, para poder fregilentar
as aulas ondeestudava distante e sem auxí-
lio dos pais.

Mas, mesmo sem necessidade de recuar a
tempos mais ou menos remotos, podemos en-
contrar semelhantes casos em artistas que so
celebrizaram emdias contemporâneos e com a
contribuição dos nossos sinceros e calorosos
aplausos.

Tita Rufo, que teve o cetro de maior e
célebre dos barítonos hodiernos, foi des.

pedido do Conservatório Santa Cecília, do
Roma,depois de vinte quatro meses de estudo,
porque, no entender dos seus professores, não.
possuía suficiência vocal para cantar óperas.

 

   

 

 

 

 

 

 

    



 
  

EE APENDICE

- Enrico Caruso, o tenor que mais se clevou
social e artisticamente em nossos tempos, era
paupérrimode origem e trabalhou feito apren-
diz de mecânico — artes que sua voz, exibida
nas igrejas aldeães, lhe abrisse as portas da
carreira em que tanto fulgiu. Outros ilustres
ó o foram depois de algo avançados cm idade,

caso, que La. Fontaine. documenta. clogiento-
corrQlivtio Goldsmith muito lutou e muito

1, nas mais variadas profissões, ant
conquistasse à glória Nterária. a

Entre as eminências da política mesmo,
basta lembrar o cardeal Júlio Mazaríni (Maza-
rin, depois de naturalizado francês) que, antes
deelovar-so aos justos lauréis de estadista, foi

s mais impenitentes jogadores dotempo,tendo descido a empenhar pecas “de
roupa — nointuito de conseguir dinheiro para
jogar.

Mas, o essencial a salientar em todos êsses.
casosde predestinação num determinado rumo.
de atividade, é o traço indicador do uma fórça
propulsora, incógnita, que leva, afinal, a cria-
tura ao verdadeiro setor da ação que deve
exercer.

As idéias inatas, a propensão para deter-
minados rumos na existência, os cabedais sur-
gidos inopinadamente, sem que correspondam à
aparente modéstia dos recursos intelectuais do
indivíduo, tudo indica que o ser humanotem
no Espírito um grands reservatório de conhe-
cimentos e experiências de outras vidas, dos
quais se serve para completar o seu estágio
evolutivo — quando reencarna no orbe ter-
ráqueo.

 

    

 

   

APSNDICE 23

As figuras dos Humberto de Campos dei-
xam sempre percebero sulco luminoso aberto
pelo seu reservatório de recursos espirituais;
mas, O preconceito que reveste as coisas da
Alma com as amiantadas vestimentas da into-
lerância religiosa, não permite que os contem-
porâneos lhe possam medir a grandeza da mis-
Bão que desempenham no seu tempoe na sua
especialidade detrabalho.

Se melhor observada a condição do Espi-
rito que reencarna, porque precisado de novos
estágios de ascese,fácil se tornaria compreen-
der a razão de certas falências, principalmente
daqueles que se afundam no paul dos vícios
anemizantes ou destruidores da saúdee do pró-
Prio corpo — tudo ligado às condições de
Existências anterioros, clos muitas vêzes formi
dáveis — que a criatura necessita quebrar, em-
pregandodesesperados e hercúleos esforços.

Osgrandes talentos quese deixam estiolar
nos desperdícios da embriaguez, cvadidos do
dom-senso, nômades da moral, São, em regra,
Espíritos “insuficientemente preparados para.

 

 

. lutarcontra tendências ligadas à anterior en-

 

carnação e contra à influência, os arrastamen-
tos dos Espíritos errantes que vivem em busca
de médiuns (instrumentos) para realização de
seus desejos ou paixões.

Daío espetáculo contristador que ofere-
cem certas privilegiadas “inteligências, mei
afogadas no eclipse dos entorpecentes, paten-
tcando — nos intervalos de lucidez — quando
à influência perturbadora se afasta, os prodí-
los de uma arte que as imortaliza pelo decurso
dos. séculos sucessivos.
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Quantas obras-primas de talento teriam
legado as cerebrações gêmeas do Alvares de
“Azevedo, sem a transbordante boemia que as
conduziu à tuberculose ou à cirrose do figado?

Poder-se-á medir o fulgor que teria tido
para as letras brasileiras a época sem rival em
que medrassem — sem desregramentos de alo-Erias displicentes — os talentos de Paula Nei,
nocurso de medicina; Guimarães Passos, nã
pocsia; José do Patrocínio, no jornalismo;
Lima Barreto no romance?

E! o exemplo típico dêsso tão apontado
Edgar Po, que beba por impulso, e depois
passava longos intervalos sem ingerir qualquer
porção do álcool, para voltar, a cada novo
assédio do seu obsessor, ao mesmo exagêro do
deglutir mecânicamente a dosagem determi-
nada pelo apetite do momento.

Guilherme Amaceu Hófman, sob influên-
cias mais sibaritas, emborrachava-se de vinhos
superiores, é sentia — embora inscionte do
fenômeno, a ação de algo que o atormentava,
que lhe pesava no cérebro, na Alma, de modo
a deixar-lhe a sensação de alívio — quando se
retirava. À falta de expressões que caraete-
rizassem o aspecto mediínico da perturbação,
Hófman, cada conto que escrevia, acreditava
Sentir alívio correspondente a uma: “purga in-
telectual”, uma espécie de sangria que lhe do-
simpedisse o cérebro.

Mas, também inteligências equilibrados
dentro da cultura e das eminências científicas
sofrem os influxos pederosos dos Espíritos do
“Além, de modoa tesiificar o inevitável e per-
manente intercâmbio do sentimentos c deidéias
entre os sêres que se atraem ou so repelem,
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coerentes com as leis das afinidades, ligadas a
outras da interpenetração da vida universal.

Jerônimo Cardan, um dos maiores mate-
máticos doseu século, médico, filósofo, e astró-
logo, foi um exemplo vivo de mediunidade pol
morta.

Escrevendo sôbre física,astronomia, qui-
mica, moral, história; viajando uma parte da
Europa, tirar horóscopos; empenhando-se em
polêmicas transcendentais parg aquéles tempos,
deixou espelhado em toco êsse percurso o traço
das incoerências a que eraarrastado, segundo
as influências perturbadoras que vinham esten-
der sombras sôbre as luminosidades recebidas
de outras fontes mais elevadas.

Tendo “vulgarizado processos, algébricos
que chegaram até nosso tempo (inclusive a
chamada fórmula de Cardan, para resolução
de equações cúbicas), ceixou também o regis-
tro de coisas que foram classificadas de in-
fantis. RS

Outras figuras de relêvo na história polí-
tica, literária ou artística deixaram também.

  

  

testemunho e lembrança de dons mediánicos,
isto é, de influências estranhas, dessas que a
Medicina classifica de nevroses alucinatórias.

Olivério Cromwel, o que destronou Carlos 1
introduziu à República entre os inglêscs, era
médium vidente c audiente, a quem Espíritos.
materializados falavam, sendo que um, de gi-
“gantesca aparência, lhe predisse seria êle gran-
de figura na Inglaterra.

Videntes foram João Batista van Hélmont,
o câlebre erudito médico belga (que via até o
seu próprio duplo); Biron, que dizia ser visi-
tadorepetidas vêzes por um espectro; Mozart,
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que, nos últimos tempos desua existência, teve
a visão de um fantasma que lhe falava da morto
próxima o obrigava a escrever o Requiem a
ser executado nos funcrais déle próprio, Mo-
zart; Dostoiewski, um indiscutível expoente da
literatura eslava; Alfredo Musset e muitos ou-
tros, largamente estudados nos livros dos espe-
cialistas da psiquiatria.

Influências, bizarras, dêsse teor, sofreram
vários vultos de salierte relêvo, da estirpe de
Voltaire, Moliêre, Montesquieu, Malherbe, Cha-
teaubriand.

Napoleão 1 desesperava-se' quando lhe
acontecia quebrar um espelho; tinha pavor da
sexta-feira e do número treze, e considerava
fatídica a letra M. Sabe-se que acreditava na
cartomancia, e não desdenhava ouvir a sua
pitonisa, Lenormant.

Emílio Zola reccava ser mal sucedido sem-
pre que, ao sair para tratar de alguma coisa,
não pisava fora da porta com o pé esquerdo;
Ega de Queiroz tinha o cuidado de entrar nos
prédios com o pé direito, e, quando lhe acon-
tecia distrair-se, voltava à rua, reeneetava a
marcha, para pisar no portal, em primeiro, o
Pêdireito.

Newton, Tasso, Vitor Hugo, Donizeti, Wal-
ter Scot, tôda uma legião de homens ilustres.
figura no catálogo dos loucos, maníatos, excên-
tricos, alucinados, apresentando exterioridades
que os estudos médicos tomaram para seu do-
mínio.

No entanto, foram apenas médiuns, dessa.
imensa classe de desconhecidos, cujos admirá-
veis trabalhos todos aplaudem, mas sem lhes
admitir o intercâmbio com o mundo dos Espí-

 

  

  
 

APÊNDICE EE

ritos imortal
(também dos maiores obsidiados de gênio)
disse, com inspiração interior: “Os vivos são
sempre o cada vez mais governados. pelos

, dêsses de quem Augusto Comte

 

 mortos.
Assinalo-se que o Positivismo teve a sua

influência naorientação de Humberto de Cam-
pos, na época em que leu os mestres do ateísmo,
embora sem apreender tôda a amplitude filo-
sófica — acima das possibilidades de compreen-
são dos derudimentarconhecimento científico.

nessa milenária falange, que tem tra-
zido às civilizações terrenas as luzes do seu
incompreendido gênio, outros Espíritos exis-
tem, sem estigmas visíveis de mediunidade es
petacular, mas, ainda assim, cumprindo bri
lhante e fielmente os ditames da lei que impõe
às consciências o resgate, por-sofrimento idên-
tico, dos males causados em vidas anteriores.

Preparados espiritualmente para a prova-
cão de resgate escolhida, Esses lutadores ofere-
cem ao mundodos contemporâneos o edificante
exemplo de uma vida de trabalho,lutas e sofri-
mento, sempre uniforme na perseverança de
enfrentar os óbices e realizar a tarefa.

Sob a pressão moral das desilusões e das
dificuldades, gemendo embora sob o guante dos
padecimentos, êsses heróis anônimos da glória
sofredora marcham sem recuos por entre as
pesadas vagas de revoltos vendavais, bem à
semelhança das invictas quilhas que cortam
as encapeladas. superfícies dos mares mais

 

 

 

 

   

 

 

“bravios.
Sol que a neblina essonde sob um manto de.

espêssas nuvens, mas, ainda assim,foco de luz
a irradiar claridades; Espírito constrito na
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mortalha tumular da Carne, mas, embora prêso,a entoar os seus cantos de amor à liberdade.Assim, Humberto de Campos, na singelezadeumaexistência que foi de martíriose gran-dezas espirituais, ao têrmo da qual se podeconstatar que o pedestal de glória que o sagrounão foi feito de mármores mundanos, mas delágrimascristalizadas no recôndito do seu co-Tação angustiado, desds quando, órfão de pai,teve a infância obscura pontilhada de tôdasas despercebidas humilhações que a pobreza.desfolha em pétalasde sarcasmosôbrea frontedos deserdados dafortuna
A sua resignação espontânea ante a fomee

o

frio não aquictava as fúrias do Destino,que o aguilhoava, num teimoso desafio à almada criança — ainda incapaz de raciocinarsôbre

o

porquêdas desigualdades e injustiças sociais.Só a ação misteriosa e recôndita do Espi-|rito, forte no rumo futuro, poderá explicar aresistência a tantas amarguras.
E'nesse drama silencioso, nesao sofrimento, que se deve estudar a foz daverdade das reencamações dos Espíritos, quevêm resgatar passados de agudas culpas,
Nascido em família dividida por malque-

Tencas irremediáveis, coube-lhe o ramo dos po-bres, que os do outro não ajudava.
Assim, teve margem para sofrer tôdas asprovações duras e hum lhantes, necessárias aoabatimento do orgulho, opulência

e

vaidade dovidas anteriores, quando possivelmente infligiu
& outros as mesmas agruras que veio, em res-
gate, sofrer, por sua vez.

No Íntimo, jazia à Alma corajosa de umgrande homem, em novo embrião, mas, na sua.
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infância terrivelmente travêssa, podia ter êle
resvalado para dentro do lodaçal dos vícios e
dos crimes, em cujos beirais molhou a pontinha.
dos pés, ma sua inexperiência garota e mal
vigiade b

Talvez houvesse vivido, inteligência de
escol, com o enfatuado sibaritismo dos Médicis.
ou dos Farnésios, nos fulgores finais da Re-
nascença, dardejando, do alto da sua cultura
profunda e sarcástica, as setas aceradas de
sátiras ferozes e castigando sem emoção todos.
os revoltados das suas cruszas.

Porisso, quiçá, quando de novo afundou
no esquecimento carnal de uma nova existênci
terrena (o Espírito vigilante no cumprimento
da prova escolhida — dentro dalei de res-
gate — dente por dente, ólho por ôlho), foi
quaso insensível às privações, e a sua inteli-
gência não revelou a inata e vigorosa pujança
que a Humberto de Campcs — adulto — mos-
traria, numa quase antítese do que fóra na
meninice. É

Até mesmo nofísico, talvez para impos-
sibilitá-lo de reincidir em males que a beleza
plástica, facilita, êle trouxe um estigma curioso
& inexplicável pelas desacreditadas teorias de
hereditariedade. q

Moreno, cabelo duro, de uma feira que
chamava atenção, grande bôca com os dentes.
um tanto abrutalhados, o próprio Humberto de
Campos estranhava e não definia êsse capricho
da natureza, pois na família predominava O
sangue .“suaavôera clara, e so sua mãe tinha o
moreno característico das brancas nascidas em.
clima tórrido, qual o do Maranhão, seu pai era
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dotipo louro do norte europeu, tipo que se
notava em toaos os irmãos Veras.

Procurandodecifrar o enigmade tais ano-
zalias, êle escreveu, longe de penetrar no fun-
damento verdadeiro das palavras: “Sou, física,
moral é intelectualmente, o produto de quatro.
ou cinco famílias que o tempo e o meio vêm
debilitando, e que se aclimatou, sem se inte-
grar, no ambiente americano. Isso explica, tal-
vez, as tendências disciplinadas e disciplinado-
ras do meu espírito, a minha paixão pela ordem
clássica, e a feição puramente européia do meu
gôsto. Tenho horrcr à insubmissão, e à desor-
dem, que assinalam os homens cujos antepas-
sados foram escravos. Vibram, automâtica-
mente, no meu sangue & nos meus nervos,oito
séculos de civilização”

São do Humberto de Campos ou do Espt-
rito reencarnadoas intuições de tais idéias re-
miniscentes?

O principal traço do seu Espírito, Hum-
berto de Campos o sentitalvez na perscue-
rança com que trilhava o caminho da vida,
mesmo o da obscuridade, porque (a frase é
sua) disse: Gosto de subir, mas não gosto de
mudar de escada.

Em verdade, a perscucrança era apenas a
resistência subconsciente do Espírito aos óbices
— naquela altura da vida, amolgadores da
Alma culpada e carecente das provações da
miséria e da humilhação.

Bem meninoainda,longe de sua mão, so-
freu dores no corpo enfêrmo, passou fome,
curtiu chuva e frio, teve porleito muitas vêzes
o chão duroe mal forrado.
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Empregado de comércio caipira, Humberto
de Campos desempenhou misteres rudes e ras-
teiros, de vassoura na mão ou junto tanques
de lavar vasilhames, sempre identificado com
as obrigações que achava naturais e compatí
veis com a sua situação subalterna.

Nunca, emtal período de provação i
davida,aspirou — invejoso — às culminâncias
dos contemporâneos; jamais acariciou realiz
cões que lhe trouxessem aplausos c sagração;
em oportunidade alguma fremiupelas gloríolas
de que teve notícia ou idéia, em ensaios do
revolta contra a sua colocação na hierarquia
social.

Nesse período (êle o diz em mais de uma.
parte de suas Memórias) a ambição só lhe
soprou um sonho: ser sócio da casa comercial
onde monrej

Foi o maior remígio daquela inteligência
de ouro, que só o tempo faria polir,pelas mãos
do Destino, parabrilhar irtensamente aos olhos
das gerações do presente e dofuturo.

Quando o seu horizonte intelectual se elas-
teceu rumo das leituras, os primeiros livros
apetecidos não foram os da literatura própria
mente dita, mas os que, inscientemente quicá,
lhe jam trazer alguma remota lembrança do
passado, é entre êsses a cstafadíssima — His-
tória do Carlos Magno e dos doze pares de
França.

Leu mais tarde Codho Neto, que, com
uma viagem à terra natal, acendera grandes
entusiasmos em todo o Naranhão. Humberto
de Campos partilhou do encantamento e decal-
cou até alguma débil produção retirada dos
livros do festejado escritor; mas, apagado o 
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fervor, quando teve o primeiro contacto com
uma biblioteca pública, seu autor preferido foi
o mesmo de Santos Dumont — em idêntica
altura de idade: Júlio Verne.

Só alguns meses depois, levado por indica-
ções que colheu em artigos que compunha na
tipografia ondetrabalhou, e também hauridas
em palestras que cuviu, perdeu-se no labirinto
de Max Nordau, Emesto Heeckel, Luiz Blichner
e outros grão-mestres do materialismo cienti-
fico, crítico e filosófico.

Bracejando dentro da treva ainda espéssa
que lhe sombreava o entendimento, éle buscou
assimilar a álgebra da ciência que lhe vinha
explicar os fenômenos da vida, a razão de ser
de muitas coisas que o raciocínio não sabia.
enfrentar; procurou trazer do fundodo próprio
EUa claridade que lhe iluminasse aquele am-
biente de palavras meio hieroglíficas — des-
truidoras de todos os sentimentos religiosos e
de todos os temores ditados pela intuição da
idéia de Deus,

Lendo quanto lheera possível, nunca teve
idéia de vir a ser escritor.

Um livro de vulgarização da filosofia posi
tivista trouxe ao seu entendimento um pouco
de esperança na primazia do homem sôbre todo
o Universo, mas não apagou o sentimento re-
côndito que vigilava pelos rumos definitivos,
entretendo-o apenas com idéias provisórias, até
que chegasse o tempo da ascenção da futura
glória das letras pátrias.

E começou a luta de Humberto de Campos,
a debater-se com éle próprio, para entender o
negativismo dos materialistas.
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Precisamente aí, êsses líderes do Nada
despertaram o adormecido passadocultural de
Humberto de Campos, trazendo à tona do seu
raciocínio consciente a avantajada bagagem de
conhecimentos com que viajara através. das
vidas anteriores.

“Agitando as fibras mais recônditas da sua
Alma, e falando ao criticismojacente no seu
Espírito, tais autores fizeram o benefício de
trazer-lhe a oportunidade de aquecer ao sol do
livre exame as velharias religiosas, salpicadas
da ferrugem do passadoe enxarcadas pelo en-
xurrodo ateísmo negador.

Humberto de Campos confessa que o cs-
fórco para compreender os transcendentes pro-
blemas versados por aquéles ateus eminentes,
ficava acima dos seus conhecimentos e da sua
capacidade de assimilação .

E ficava sem destrinçar o porquê de alguns
fenômenos, einda que contente com liberdade
aparente que as doutrinas negadoras lhe ha-
viam proporcionado.

Criadoà sólta, num vilarejo de acanhados
limites, o menino Humberto aprendeu tôdas as.
maldades garotas que na sua idade dão a me-
dida de uma índole má; vivendo em lar onde
nãohavia homens e onde contava com o imenso
amorque lhe votava sus mãe; ligado a outros
criançolas vadios, que viviam de traquinadas
perversas, e mesmo a adultos de ímpetos faci
norosos; Humberto aprendeu também uma li
guagem imunda dequese servia, nas repetidas
explosões de cólera infantil, apesar dos castigos
rigorosos recebidos das mãos maternas.

Por isso, tinha êle um vago receio dos
castigos com que os preseitos religiosos amea-
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savam os filhos desobedientes, os autores de
atos perversos; mas, quando o. materialismo
quebrou em scu entendimento ainda rudimen-
ar a idéia de Deus, de umaoutra vida do repa-
ração arrependimento exultou e sentiu-se
mais à vontade na intenção de praticar coisas
piores, de vez que o Nadada morte tudo apa-
garia.

Mas, algo velava pela responsabilidade fu-
tura do seu próprio Espírito.

“A seus olhos veio a leitura de Samuel
Smiles, o autor dos livros mais sadios que se
possam exigir para formação do caráter e dis-
ciplina da atividade.

Recebendo indelével impressão dos pro-
fundos ensinamentos morais que nêles se en-
contram, fez dêsses livros seus verdadeiros
mestres e seus defensores no júri espiritual
onde seriam julgados os criminosos princípios
do ateismo, homicidas da sua ingênua crença
de adolescente.

Segundo Max Nordau (Humberto o lem-
bra), a memória, isto é, a repetição de, um
determinado pensamento, era consegliência de
movimentos sanguíneos acionando células cere-
brais; no entanto (raciocínio de Humberto), o
gramotone — simples máquina, repetia mais do.
que o pensamento, a vcz humana, sem interven-
cão de neurones e das cordas vocais.

Era a prova de que, dentro do anão hu-
manodos livros, havia o hércules do subcons-
ciente: o Espírito.

E,assim, porentre essas crises de espiri-
tualidade que lhe assaltaram a alma aos três
lustros deexistência, sentindo em choque cons-
tanto, no subconsciente, as leituras que fizera
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(Blchner e Smiles, Comte e Coelho Neto), o
futuro escritor — glória das letras brasilei-
Tas— foi emergindo de si próprio,aprimorando
sua cultura, sem recursos pecuniários, nem pos-
sibilidades que lhe permitissem aspirar a um
diploma de doutor das academias científicas.

E afinal venceu, porquetrabalhou, sentiu
dade dentro das lutas, auscultou a pre-

destinação das criaturas no cenário das reali-dades, é só não viu através da cortina da Dú-vida porque lhe faltou coragem para levantá-la
e

espiar noalém davida terrena.
Trabalhou, subindo os grandes rios amo-zônicos até às regiões ingratas dos seringais,

ondeas febres se embocam em remansos palu-
dosos; auscultou a predestinação dascriaturas,
observando

a

triste condição dos servos da-
quelas glebas, verdadeiros escravos na terra
da liberdade maior; contemplou o cenário das
realidades verificando o contraste entre o sa-
crificado extrator do latex precioso, semprepobre, anônimo, febricitante de paludismo,
Prêso ao patrão-senhor — e o ricaço que, nas
capitais frui o sangue, a vida a tristeza, as
lágrimas,as desesperancas daqueles párias, mu-

  

“dadas noconfôrto dos palacetes e nas alegrias
do vinho de luxo, existências consumidas e,
transformadas em ouro para enfeite das verdes
flanelas que forram as mesas de jogatina nos
cassinos elegantes.

E só não viu além das fronteiras da vida,
porque não testemunhou — de visu — sofri
mento castigador que tritura, no remorso e no
desespêro, os Espíritos culpados, nos inson-
dáveis arcanos das consciências, na Terra e no
Espaço.

 



 
16 APBNDICE

Mas não foi perdidoo fruto de tais obser-
vações. Ele escreveu para à imprensa emocio-
nadas páginas do narração e defesa, sôbre a
situação humilhante e sacrificada” daquela
gente, novos calcêtas do trabalho forçado.

Foi o primeiro traço que o indicou à noto-
ridade entre os homens que escrevem para o
público, embora êle (que jamais pensava em
ser escritor) houvesso cogitado apenas em pro-
testar contra o regímen cruel dos seringueiros

épedir para isso a ação do Govêmo.
Ingressando, a seu tempo, na aristocracia

do jornalismo que vicejou nas terras da Ama-
zônia, na época do Eliseu César, Dias Fernan-
des, Paulo Maranhão e tantos outros, ali seu
Espírito reconstituiu decerto muitos quadros
das existências anteriores, quando estudou os
costumes quixoteacamente. pródigos dos taba-
réus enriquecidos nos seringais, e observou o
luxo importado da Europa pelos magnatas da
política e dodinheiro.

Foi nesse período, de primeiras alternati-
auandoainda escrevia nas colunas da opo-

sição, que completou talvez o derradeiro estágio
preliminar da sua ressurreição intelectual,
antes de tornar-se, ali o na metrópole brasileira,
um dos altos expoentes dos talentos literários
doseu tempo, como que a documentar que 6
valor das inteligências é interior

é

independe
de grando saber

e

de grandes ambientes sociais
preparatórios.

Quicá, por fórca de tal disposição inata,
Humberto de Campos disse do seu feitio; “Não
gostava de estudar; mas gostava de ler.”

Iniciando sua vida de plumitivo, Humberto
de Campos revelou ser um grande e elegante
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psicólogo, que sabia mesclar a um incidente
banal da vidacotidiana o comentário erudito,
cheio do observação e filosofia, exteriorizando
um Espírito seguro dos seus pontos de vista.

Mas, onde haurira leso aticismo, aquela
ironia finamente sarcástica com que pontilhava
as referências aos ridículos do todo gênero?

Quem lhe deu, no ambiente plebeu da ma-
tutada que fingia de elegante e culta, p dom de
altear-se sem mestres — às culminâncias de 

crítico simpático ou justo, bitolandoo perfeito -
é o censurável nas medidas exatas da verdade?

“Amadurecendo seu entendimento num meio
infestado de adventícios, para os quais a Can-
ção do aventureiro (do Guarani, de Carlos
Gomes) poderia servir de primeiro versículo da
“Gênesis”da sua Bíblia, Humberto de Campos
subiu para os minaretes do bom-senso, no invés.
de descer a escadinha que conduz à piscina de
lôdo onde se banham as consciências sem es-
crúpulo. —

Compreendeu que a vida se rege por uma
série de leis naturais que ninguém pode modi-
ficar,e que as coletividades se governam pelas
convenções que consultem cs interêsses dos
mais fortes.

Respeitar escas leis € escas convenções,
eis a maneira do indivíduo entrar e vencer na
harmonia da vida comum.

“Só com a sua inteligência estelar, com o
altivo desejo de trabalhar pelo pão de cada dia,
dentro da ei divina que para isso impôs o “suor
dorosto” aos Espíritos culpados, Humberto de
Campos, com a mesmapena, feita de — perse-
verança — escreveu o nome na lista dos par-
lamentares da Câmara dos Deputados e o ins-
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ereveu também na cegante imortalidade da
academia Brasileira de Letras.

Servido por um talento, que era brilhante
do mais alto quilate, tanto fulgia à luz solar,
nas primorosas crônicas de comentário ele-
gante, quanto fulgurava à brancura lunar, nas.
facécias salgadas que era preciso escondernas.
sombras da noite, para que não se visse o
rubor que acendiam,equações de riso — sim-
bolizadas algêbricamente por XX...

Para não acotovelar concorrentes, subiu
pelo meio daescada, deixando os corrimãos aos
trôpegos, e assim venceu sem polêmicas, sem.
invejar ninguém, sem o cabotinismo de bater
aplausos à frento dêle próprio, sem conduzir no
bôlso vidros de pó dourado para derramar
sôbre os tamancos da fatuidade endinheirada,
novo engraxate a polir de lisonja os coturnos.
dos que dão boa gorjeta. is

E' quenaquele engenho cerebral só se pro-
o mel alvejáve! que açucara as emoções.

das sãs leituras, e nunca a bagaceira que em-
briaga de sentimentos malsãos as mentes afei-.
tas a beber nos livros e jornais o aperitivo com.
que aguçam o apetite para os banquetes infer-
nais da intolerânciapolítica ou religiosa.

E'preciso admitir a predestinação do Espf-
rito — naescolha des provações — paracom-
preender porquê Humberto de Campos não se
atolou nas corruptelas, transigindo, venalizan-.
do-se para nadar em confôrto e banhar-se de
luxos requintados nas praias e cassinos.

Desde antes de ingressar na imprensa ca-
rioca, ainda na Amazônia, os seus escritos mos-
tram umaconceituaçãofilosófica que não teve
tempo de aprender nos compêndio tabaréus do
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interior nortista, nem no rápido estágio do pe-
riodismo local.

Naquele cenáculo de talentos que fulgu-
ram na Província do Pará não havia lugar para
tatibitates primários, nem professores para en-
sinar o abc do jornalismo a matutos do boa
vontade.

Humberto de Campos teve contacto com os
governantes dali, secretariou árbitro da polí-
tica paraense, o então indiscutível — Antônio
Lemos, teve nas mãos tídas as oportunidades
para fazernegócios e amcalhar fortuna; mas,
quando tudo mudou, e a turba apedrejou os
ídolos da véspera, desmoronando os templos da
antiga devoção, a Humberto do Campos, de
quanto lhe viera para os bens patrimoniais, só
lhe ficara a sua pena de ouro, com a qual
escrevia — molhando-a is escondidas no pró-
prio coração.

Foi com êsse cabedal (verdadeiro tesouro,
decerto, para quem o sebe movimentar) que
chegou ao Rio de Janeiro, onde venceu pelos.
fulgores de um Espírito que ressurgia para a
vida intelectual, trazendonos baús do subcons-

  

   

- ciente à indumentária completa para 0s grandes.
festins da Inteligência

Percorrendo-se as crônicas de Humberto
de Campos nota-se o estranho consórcio de uma.
filosofia profundamente erudita e sintética, de
cunhoespiritualista, com uns laivos, esporádi-
cos e típicos, daquele naturalismo que fez certa.
fama do teatro grego — tão flagranto na
Lisistrata, de Aristófanes. .. E quando escro-
veu naturalismo algo mais cru, talvez fôsso
para dar ao bôlso mal provido a moeda devida
ao merceeiro. .
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Cioso doseu cabedal, o Espírito do Hum-
berto de Campos nãose banalizou nas arreme-
tidas boêmias contra a garrafeira dos botequins
afidalgados ou não, cu para cortejar a popula-
Fidades, a espalhar ditos, em pílulas de galhofa,
para gâudio da gente que ama e cultiva a por-
nografia.

Sem empátias de senhor das letras, sem
impingir-so — à fôrca de dizer: aqui estou cu!
a glória literária lhe chegou às portas do lar
e lho deu ingresso para o Panteão dos verda-
deiros imortais

Não adulou governos, mem deitou a tar-
rafa do elogio venal, para pescar o peixe vita-
lício de boa sinecura burocrática.

“Agradou, é certo, alguns políticos e lite-
ratos; mas 6 fez com a linguagem carinhosa
de amigo,e não com a reverência do cortejador.
que se percebe estar semeando — para colhêr.
mais tarde. ...

Esmerilhando-se particularidades da vida
do grande escritor, possivelmente se lhe nota-
rão jaças no diamante do seu caráter; mas, é
preciso compreender Humberto de Campos em
tôdaa extensão da sua personalidade espiritual,
frisando as condições especialíssimas que assi-
nalam os responsáveis por grandes culpas do
pasado, quando reencarnam para uma vida de
resgate.

Sempre tocados de mediunidade, êsses Es-
píritos são acessíveis a influências e arrasta-
mentos ligados às afinidades das existências.
anteriores, e, por isso, têm atitude bem dispa-
res — nem sempre explicáveis dentro do padrão  
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de conduta ou das exigências das condições
sociais do indivíduo.

Também é mister atentar para o profundo
pessimismo que a vida de Humberto de Cam-
pos armazenou durante a estadia no norte do
Brasil, onde os costumes obedeciam a usos e
necessidades locais.

Educado na pobreza descuidada e despro-
vida de tudo que alicerça um bom infeio de
vida, êle, pobre garoto — cuja riqueza única
foi o imenso amorque sua mãelhe consagrou,
vicejou isolado, com oestigma da feiura plás-
tica que o tornara desconfiado e arredio, sem
exemplos de moral sedia; êle não teve, na
sociedade mais alta em que ingressou, exem-
plos fortemente sãos, nobilitantes, elevados,
quelhe apagassem as indeléveis impressões que
armazenara na memória.

Bem aocontrário, o espetáculo que se lhe
apresentou foi o de urra turba que se entrede-
vorava,na ânsia de ganhar dinheiro, na febre
do ensilamento da borracha, sem escrúpulo no
sacrifício dos seus semelhantes, tripudiando —

 

. impunes — sôbre as mais comezinhas leis de
humanidade.

| Por outro lado, gozadores indiferentes aos
males alheios, em orgias permanentes de gastar
dinheiro, tomandocoquetéis de champanha, es-
pojavamese nos vícios do jôgo e da sensuali-
dade, sem que represália alguma lhes viesse
sôbre o egoísmo empedernido.

Sem fé, tendo atravessado o marda Dúvi-
da, sem conseguir atinar com o pórto da Cer-
teza, seu espírito religioso ficou, após o ini  
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cesso daviagem, bordejando nas águas mornas
da Indiferença.

Por isso, quando ingressou num ambiente

e

numasituação para à qual não estava prepa-
rado, o — homem — nem sempre teve à fir-
meza que o — Espírito — guardou no rumo.

E também por isso,talvez, quando asglo-
rificações lhe chegarem, não teve a alegria de
viver, porque, desde então, muito lutou e muito
sofret, présa de um mal terrível que lhe ator-
mentava o corpo, permitindo-lhe, às vêzes, so-
nos de uma hora apenas, deixando-lhe só a
lucidez para medir à extensão do seu drama,
vendo-se — éle — ofestejado literato predi
leto da época, acorrentado pela Dor, enquanto
os medíocres, os rimadores das favelas e das
sitabadas matutas pelmilhavam livremente as
avenidas. ..

Conduzido por invisíveis mãos protetoras
e amigas, chegou ao pináculo de uma vida, que
devia terminar cedo, oferecendo: a elogilente
lição sintetizada na sua existência de sagração
e amargura, fundidas num vinho fascinante de
perfume, mas terrivelmente amargo de tragar.

Ea santificar e a explicar o calvário da
sua reencarnação — ei-o formidavelmente re-
signado, mostrando o Espírito, enriquecido no
passado, a sofrer tôdas as penúrias no resgate
das culpas,a lutar herdicamente até ao final.

Sem isso, à sua reencarnação teria sido
inócua, quase estéril, talvez em pura perda,
valendo por uma estagnação temporária na
ascese para estágios de mais alta perfeição.

O seu tim, de torturas, é a tinta forte a
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ressaltar o fundo do quadro: o palácio da
Glória, a cuja porta a Morte o espera com o
seu fatal amplexo.

até essa esplêndida vivenda, onde tam-
bém vive a Fama com as suas tubas de ouro,
êle chegou sem perder trilho.

Infante, correu sérios riscos de mergulhar
no nomadismo parasita, desajudado quefoi de
qualquer educação vigiada e eficientemente
moralizadora ; moço, caiu num ambiente em que
as seduções fascinam e subjugam em múltiplas
volúpias, e onde se aprende no bilhar do fingi-
mento as carambolas dos amores ilícitos, no
Pôquer da vida a blefar os incautos, na Bôlsa
dos. desonestos à impingir apólices que repre-
sentam contos-do-vigário.

Depois, chegando rrais alto, se se dobrasse
às tentações da situação reinanto, toria motido
fundo as mãos nos cofres dos favores públicos,
tirando de lá aque'a farta códea de pão desa-
vergonhado que dá para sustento durante um
dom resto de cxistência; se obedecesse aos
acenos da cobica e da inveja, Humberto de
Campos teria sido um dêsses socialciros disfar-
gados, que gritam contra as injustiças sociais,
achandoas riquezas e bens mal divididos — só
porque não lhes está nas unhas sujas um bora
quinhão de dinheiro e de honrarias.

Guardado, porém, pelos invisíveis Amigos
que o confortaram e lhe estenderam mãos com-
passivas, êle viveu— homem do seu tempo, sem
laivos angélicos — umaexistência útil de bom
Prasileiro, que enriqueceu o patrimônio lite-
rário da sua terra, pagando o pesado tributo
lançado sôbre as grandes inteligências — quase
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sempre em conta corrente devedora no Pas-
sado.

Sem resignação para sofrer, teria fugido
ao cárcere da Dor, pulando a janela do suicídio,
mesmo indiretamente, enfiando-se na vida meio.
inconsciente dos boêmios que não se respeitam.
é preferem mostrar-se em público quando a
polícia está cochilando de cansaço nas rondas.

Seus escritos não têm jeremiadas de injus-
tiçado da Fortuna, e, na medida da sua beleza
e da suaformaerudita e adequada, guardam a
linhareta que vai do — Humberto de Campos.moço, festejado e préspero, ao — Humberto de
Campos enfêrmo, atormentado de sofrimento
é de responsabilidades pecuniárias, que o seu
cérebro media e provia cotidianamente

Trabalhando até às vesperas de baquear
sob a ininterrupta agrura de um mal progres-
sivamente doloroso, éle ficou, sem orgulho, mas.
altivo, esperando que à Morte lhe viesse arran-.
car das mãosa pena incar-sável no ganho ho-
nesto do pão cotidiano,

A sua coragem na luta pela vida nãoteve
crises de anemia.

Seu Espírito trouxe reservas de resistên-
cias, e com êsse mealheiro atravessou reveses.
tremendos, sem choramingara piedade humi-
lhante de quem quer que sej

Muitas vêzes, quando fazia pender a fronte
exausta sôbre as mãos, terá tido, possivel.
mente, a visão indecisa de um amigo imponde-
rável à encorajá-lo a suportar impávido tôdas.
as amargura, sem Hastêmias, sem muros de
revolta sôbre a mesa do labor, que os seus.
olhos, semi-fechados pela moléstia, cada vez
menos divisava.

APENDICE 14s,

E assim misteriosamente confortado, Hum-
Derto do Campos oferceia a surpreendente apa-
rência de umacriatura que, durante a noite,
tomava injeções de dores,para, durante dia,
sentir-se mais forte na resistência ao sofri-
mento.

Certo, êle se considerava um enterrado.
vivo; mas, nesse mesmo paralelo, mostrava à
quictudo dos mortos — que jamais podem pro-
testar contra o domínio térreo do silêncio e
contra o reino perpétuo da treva que soberanos
são das sepulturas.

Se escrevia chorando, as lágrimas eram
transformadas na tinta melancólica e emocio-
nante que emprestava às palavras uma resso-
nância de pocsia dolorida, de místicas melodias
vibradas de alma para outras almas gêmeas,
num mistério indefinível de piedade e dor. Equando às mãos anquilesadas pela intumescên-
cia mórbida só lhe permitiam o trabalho em
máquina de escrever, ainda o misterioso elo
parecia transmitir aos corações dos leitores.
às pancadas do teclado, levando em cada letra
um soluço do cruciado Humberto de Campos
— que com êsses soluços gravados no papel
oferecia ao mundo os seus derradeiros poemas
de amargura e resignação.

Nem mesmo a doçura suavissima da crença
religiosa atenuava o drama silencioso daquele.
esboroar de corpo heróico, talvez para que.

ser a sua conformação ao sofrimento
à simples conseglência de auto-sugestão inibi-|
tória, do misticismo fanítico a galvanizar-he à
alma! na resistência à dor física.

E isso ainda mais agrada a delicadeza,
triste e resignada, com que agradecia as man!  
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festações de simpatia recebidas, olhando com a
tolerância de um apóstolo de brandura os tes-
temunhos da alheia fé.

Já em 1933, nas colunas de um dos nossos
prediletos jornais, o Diário Carioca, Humberto
de Campos deixava éste lapidar e clogilente
documento de terna e comovida simplicidade:

“Uma das últimas publicações que fiz nesta
fôlha antes que a gripe mo pusesse knock-out”,
constou apenas da transcrição de alguns trechos do
meu », relativos a dois meses de 1931, é
teve, mesmo, como título, “Diário de um enterrado
vivo”. Gritos de alma, gestos surdos de um coração
no fundo de uma existência calada. Agonia igno-
radade todo o mundo. Pedidos de socorro. .. levan-
tados num subterrânco deserto. Gemidos, enfim, de
tum homem que so habituou a gemer com os lencóis.
na bôca, afogando-so a si próprio, para não per-
turbar o sono do seu vizinho.

A denúncia imprudente dêsse sofrimento, ago-
ra, encontrou, todavia, repercussão em algumas.
almas caridosas. Dez ou doze cartas me vieram às.
mãos, trazendo, cada qual, umapalavra de solida-
riedade o do confôrto.. Pessoas que jamais vi, cora-.
qões que jamais palpitaram nas proximidades do
meu, deixaram 08 seus cuidados cotidianos, gasta-
ram o níquel do seu pão ou do seu cigarro no sélo
dafranquia postal, e enviaram aotrabalhadorferi-
do e pobre o remédio que lhe podiam dar.

— Estou às suas ordens — dizem alguns dos
missivistas; — estou pronto para, sem nenhuma.
retribuição, ser o seu datilógrafo, e fixar o seu
pensamento, quando lhe faltar de todo a luz dos.
olhos!
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— Continue essa admirável lição de coragem,
recebendode cabeça erguida a sentença do Destin
— incentivam-mo outros.

E outros, cinda:
— Volte-so para Deus; prepare a sua morto

“com a sabedoria cristã que a misericórdia divina lho.
forneceu o que não soube utilizar na cditicação da
sua vida. Aproveite a luz que bruxoleia no fundo
do seu espírito, e peça à Igreja o consólo que o
mundo lho nega.

Três dêsses missivistas, compadecidos, me
apontam, porém,para chegarà presençade Dous,e
obter aqui mesmo na Terra as suas graças, outro
Caminho: são almas caridocas que mo desejam vor,
nãolivre dos tormentos do Inferno na outra vida,
mas da cegueira completa, que continua a proces-
Sar-se, aqui mesmo, nesto mundo. E os signatários,
que se revelam todos, além de bondade de coração,
de cultura do espírito, mo dizem, com insistência
afetuosa
— Porquenãotenta o Espiritismo? Por que,

se Ciência dos homens lhetirou a esperança, não
tenta o sobrenatural? Não precisa crer; ninguém
exige a sua adesão; mande consultar um “médium
siga as prescrições que él Jhe der, e espere. NÍ
Precisa fé. A bondade de Deus é para todos os
Seus filhos. O senhor pode receber a parte do Filho
Pródigo.

Ante essas manifestações do Interósso pela.
sorte de um humilde escritor doente,é natural que.
êsse escritor demonstre a feses amigos generosos o

los que não é por orgulho, ou por into-
losófica ou religiosa, que ainda so não

curou. Não foi o enfêrmo que recusou og recursos
da medicina sobrenatural: a farmácia prodigiosa
6 invisivel que se fechou diante délo, E como todos
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os acontecimentos da minha vida constam do “Diá-
rio” que ainda agors determina esta explicação
pública, limito-me, para êsto esclarecimento,à cópia.
de duas páginas désso livro íntimo. Ei-las:

“Domingo, 14 de agôsto de 1952. — Há
um mês, mais oa menos, mme. F., proprie-
tária da pensão em que atualmente resido,
perguntou-mo se acreditava no espiritismo.
Respondilhe com um gesto vago, mas em
que havia mais negativa do que afirmação.
— Eu também não creio, — respondeu.

«me; — mas, tais são as coisas que tenho
visto, é tantas as curas por espiritismo, que
fico na dúvida, sem saber o que pense à res-
peito. ç

E conta-me 6 seu caso, e o caso de amigas.
e conhecidas suas, cujas enfermidades foram
diagnosticadas, e curadas com receitas for-
necidas pelos “médiuns” os quais chegaram a
corrigir, algumas vêzes, médicos ilustres ante.
riormente consultados. E conclui:
— Por que o senhor não experimenta «

espiritismo? Se o senhor quiser, ponha o seu
nome, a sua idade é a sus residência em urá
papelzinho, que eu dou a meu marido e Ele
faz a consulta.

Doulhe a papeleta, com essas informa.
qões pessoais. E esgota-se a primeira se
mana. Decorro a segunda. Termina a ter.
ceira. E não me lembrava mais do caso,
quando, esta manhã, mme.F., empurrando
levemente a porta do gabinete, onde eu es-
crevia tranquilamente, pediu licença e, en-
trando, encostou-se à mesa.
— O senhor deve estar aborrecido co-
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migo e com F., — começa, ao mesmo tempo
que calçaas luvas, pois que vai sair para a
reunião dominical da sua igreja protestante;
— mas meu marido não se esqueceu do negó-
cio do espiritismo... Ele está é embaraçado
para lhe dar a respesta.... O senhor é,porém,
um homem superior, e não ignora a gravidade.
da sua doença. De modo que eu achei melhor
vir lhe dizer logo a verdade.

Toma fólego. Desabotoa as luvas. Abo-
toa-as novamente. Continua:
— F... (o marido) foi a duas sessões de

espiritismo, e tanto numacomo na outra, com.
dois “médiuns”, que não conheciam um a
resposta do outro, o resultado fot o mesmo:
isto é, que o senhor está muito doente e pode.
morrer de um momento para outro; de modo
que mem vale a pera receitar... Os espíritos.
aerescentam que 6 senhor abusa muito da sua
saúde, mas que o médico que o senhor tem é
muito bom.

E notando, parece, em mim,o efeito da

— E! possivel, porém, que isso não seja
“verdade... No meu enso Ble acertou... No
de S... também, e em todos os outros...
Mas, no do senhor pode não dar certo... De
qualquer modo, o senhor é um espírito forte,
e é melhor estar prevenido.

Um frio irresistível me corre pela espi
nha, Agradeço à informação, simulando sere
nidade, e mme, F. retira-se. O coração
teme, descompastado. Tenho a impressão
de que vou desfalccer. Ponho-me de pé, bus-
candorespirar com fôrça. Deito-me. Levan-|
tome, Passeio pelas duas salas desertas, atô-
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nito, o pensamento em desgovêrno, como quera.
acaba de receber uma violenta pancada no
crânio.

“Afinal, eu creio ou não creio?”

“AÍ está uma explicação, sincera,leal, nos espí-
ritas que me escrevem,interessando-se pela minha.
saúde. Bati, embora sem fé, ou mandei bater por
mão alheia,

À

porta em que todos recebem esperan-
gas e consolação. E o que de lá me veio, foi,ainda,
“como vêem, a desilusão e a Dor...”

 

Hoje, quantos têm entendimento de enten-
der, podem constatar que o grande e querido
escritor — chamado, na Terra, Humberto de
Campos, nunca esteve abandonado daqueles
Sêres que aparecem aos olhos do vulgo ins-
ciente como constituindo o — sobrenatural.

'Às mensagens do Espírito de Humberto
de Campos identificam,pelo texto e pela mesma.
vibração de beleza das do Humberto de Cam-
pes-homem, a continuação da vida intelectual,
déêste, naquele,

” Se às horas do sofrimento do corpo, não
veio o remédio material, descia de lá a aura de
coragem resignada para balsamizar a provação
do Espírito na subida do seu calvário, até que
chegasse o momento do testemunho.

E o testemunhoaí está reiterado em pá-
ginas de encanto é ensinamento, a caminho de
uma biblioteca, a que ficará ligado também o
Espírito meigo e sensibilissimo do médium,
Francisco Cânddio Xavier.

Do fundo da minha humildade absoluta,
não tenho autoridade para pedir coisa alguma
à êsses gigantes do Espiritualismo, ondemilita 
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um Emmanuel, e onde já fulge Humberto de
Campos; mas, apesar disso, tenho o desejo de
suplicar que sôbre a Alma de cada um dos
leitores de tais mensagens desça a luz da
crença, ou, quando menos, uma sensação de
bênção, de paz, de confórto, de esperança se-
rena, de confiança no futuro, um propósito de
melhores sentimentos, a Paz da Conciência,
tudo para maior glória do Espírito de Hum-
berto de Campos, na verdadeira glória da Vida
Eterna!

AraresenDo MarriNS DE CasTRO.
“

  



 FRANCISCO CANDIDO XAVIER

Agora que a produção literária mediúnica,vel-
culada; pelo lápis. de Francisco Cândido Xavier,
Conquistou o respeito ds eminentes vúltos das nos-
sas letras, inclusivo omaior dos ricos brasiesos,
Agripino Gricoo,cabe aqui um despretensioso, mas
SEE pólo à ódas ns almas bem formadas que.
hajam percorridoas páginas de tais trabalhos, no
Sentido de não acolherem as injustissimas suspeitas
que pessoas menos. tolerantes, atiram sôbre 08
dentibentos” e honorabilidade intelectual. daquele
médium.

Palavra Espiritismo não deve constituir mo-
tivo de anátema, por isto que não retira da criatura
à condição de filho e crente no mésmo Deus supremo.
das religiões. A faculdade mediúnica não é um
Caracteríatico” de seita. religiosa, que inscreve a
criatura no Tol dos espíritas ou na nomenclatura.
dos epilépticos.

Dom indefinido ainda, porque só se lhe conhe-
cem os efeitos, com êe vêm à vida terrenasêres
quo adotam na maturidade idéias diversissimas em
matéria de crença, sem que êsses antagonismos —
meramente individuais — alterem no minimo a dita
Faculdade espiritual.

Manifestações mediúnicas têm aido observadas
em pessoas inteiramente alheias às doutrinas codi-
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ficadas por Alan Kardec, sem distinção de credo
ou idade.

Elogilente exemplo — polo valor da insuspeição.
— 60 do Pio IX, glorioso pontífice a cuja enver-
Endura política so deve a honrosa atitudo da Igreja
Romana, quando vencida e despojada do Poder Tem-
poral pelos heróis da unificação italiana.

Pio IX (Veja-se o livro do Villetranche, Pio IX,
Lisboa, 187%, cap. 1) foi médium, cuja impulsivi-
dade característica está estampada em muitos dos
incidentes da sua vida.

“Ao sair da infância, começaram as primeiras
manifestações da sua mediunidade, sendo tomado
pelos Espíritos, de modo a alarmar a família.

Entregue aos cuidados médicos, êstes diagnos-
ticaram a indefectível... epilepsia, declarando-o
incurável. Valeuo a dedicação ilimitada de sua
extremosa genitora, que, à fôrça de orações e cuida-
dos de toda ordem,conseguiu atenuar u ução dos
Espíritos, permitindo que € futuro pontítico pudesse
ingressar na carreira eclesiástica, na qual contaria
com a proteção do seu parente Pio VII,então
ocupante do Vaticano, apesar do exílio a que o obri-
gara a violência de Napoleão 1.

Mas, apesar da atenuação das influências dos.
Espíritos, o então padre João Maria Mastai ainda
era sujeito a manifestações mediúnicas, razão por
que sô lho era permitido celebrar missa acompa-mhado por outro sacerdote (possivelmente na pre-
visão de que fôsse acometido de intempestivo transe
mediúnico, isto é, “ataque epiléptico”, que viesse
Jnterromper à cerimônia. Nada impedi, no entam-
to, quefôsse um homem lícido e culto, um grande.
pontífice, mesmo dentro da condição de médium.

Outro exemplo — de igual relêvo na insuspei-
cão — é 0 do William Stainton Moses, notável pas.
tor protestante que foi um robusto e fecundo
talento, aliado a invulgar integridade de caráter,
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qualidades que demonstrou desde 08 bancos cole-
giais e lhe deram excepcional prestígio em todos,
Os postos que ocupou, tanto nos curatos, quanto
no magistério.

Abandonandoas atividades habituais, por mo-.
tivo de saúde, teve a atenção despertada por pes-
Soas amigas para os fenômenos chamados espiritua-
listas, e buscando estudá-los, a pedido de uma
dessas pessoas, as suas próprias faculdades mediá-
nicas despertaram, em rtzão do que recebeu,
graficamente, notabilissimas mensagens (reunidas
no volume — Ensinos Espiritualistas)..

“Dotadode sólida instrução, conhecendo

a

Bíblia.
e a teologia luterana proficientemente, Stainton
Moses não se deixou vencer pelas primeiras mani-
festações dos Espíritos.

Bem no contrário, tle debateu o assunto com
a erudição é amplitude que seus cabedais permitiam,
elucidando sob o ponto de vista filosófico todos os.
antagonismos surgidos entre a doutrina dos Espl-
ritos e 05 preconceitos de que partilhava, apren-
didos na hermenêutica exegética dos teólogos mais
eminentes.

Recebendocada uma das mensagens doutriná-
rias, Stainton Moses orunha, mentalmente, argu-
mentos sólidos contra Êsses ensinamentos; mas, tão
depressa os formulava, o Espírito manifestante
dava,pelo lápis do próprio Moses a resposta cato-
górica, erudita, irrespondível.

Embora dotado de tão prodigiosa quanto in-
compreendida faculdade, Stainton Moses não perdeu
a personalidade de homem, e muito se fez querido

é

útil,pelos grandes e rreritórios atos de altruísmo
que praticou, socorrendo e ajudandoespiritual e
matorialmento quantos recorriam à sua beneficência.
é aos seus conselhos do sadia moral, e ainda fun-
dando várias instituições (a Aliança Espiritualista
do Londres é de suacriação) que tiveram grando
Gestaque nos trabalhos o estudos levados a efeito.
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“Assim em todos os casos do mediunidade;o
indivíduo não dissolve a sia própria personalidade,
exerça ou não ostensivamente, conheça ou ignore o
dom de que é possuidor.

- Grandes vultos da ciência, da literatura o da
política têm sido dotados da faculdade mediúnica,
e, embora não a empregassem no sentido religioso,na comunicação afetuosa com os Espíritos, dentro
das normas daCaridade cristã — nem porisso dei-
xaramde apresentar os níiidos traços de qualidades
excepcionais, acima do comum das criaturas.

Joaquim Murtinho, a lNaminada cerebração que
o, Bras anda,não sobe admirar nos seus justos
mos, médium, e des mais notáveis, Porque,
dispondo “de cultura prefundissima, “tevê “ensejode servir particularmente a muitos milhares. deentermos e coletivamente ao. Brasil Aqueles
eurando-lhes as enfermidades, à Pátria Injetando
aangue novo nas artérias anémicas da circulaçãofiduciária — quando geriu de forma infgualada àpasta das finanças nacionais,

Médico, legou valioso cabedal à Homcopátia;Economista, descobriu à fórmula do nosso mercado
cambial.

Suns curas ficaram célebres, é seu nome so
tornou conhecido em todes os centros médicos do.mundo, onde chegaram notícias dos. diagnósticos
videntes que formulava. sem a menor dificuldade.

Seus dedos maravilhosamente dotados, levavamfluidos curadores aos organismos enfermos, mui-
tas vêzes o doente sorria aliviado, com essa simples
scaltação gta do digioso feteltoSeu olhar e sua palavra tinham o magnetismo
misterioso, típico da "mediunidade; aquele possuí
Irresistível poder magnético; a sua voz o dom de
infumdir confiança.

No entanto, o. grando patrício não deixou do
viver a sua existência bem humana, sem lafvos deSantidade, de sectarismo ou do sintomas de aluei-
nações cpilépticas.
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“Assim também passaram mediânicamente des-
conhecidos Quintino Bocaluva, Nilo Pesanha, Olavo
Bilac, Coelho Neto, Machado de Assis, e tantos.
outros, que haviam trazido para a vida terreal êsse.
qom divino, que constitui o verdadeiro elo de ligaçã
entre a Terra o o Infinito.

  

E, no entanto, quanto sofreram, isoladamente
no quadro de suas condições individuais, no corpo
E na Alma, talvez porque não conheceram as leis.
da mediunidade”.

Francisco Cândido Xavier é um Espírito reen-
carnado para a grande missão de espargir as luzes.
qa Verdade universal, sob a égide protetora e
Vigilante de verdadeiros Amigos, missionários da
Nova catequese nas terras de Santa Cruz.

Surgindo em modesto recanto de Minas Gerais,
em Pedro Leopoldo,assim o foi para que a humilda-
de lhe selasse o passaporte de entrada

n
a

existência
hamana, é assim obSeuri à suu personalidade ser.
visse melhor para esterlorizar as rutilâncias do que.
recebesse do Além.

Fracamente instruído, pois as escolas de uma.
vila não podem ensinar senão coisas elementares,
munea lhe foi dado sair dali para frequentar cursos
Secundários e superiores — tudo Para que não
Pudesse colaborar com os seus conhecimentos nas
Tormidáveis. produções escritas pelo seu lápis —
com a geninlidade dos Espíritos.

Começando a trabalhar nos rudes misteres de
empregado de armazem típica e rústicamente mar.
tuto,assim devia ser, para que a sua personalidade
não conhecesse mem “feiçoasse dissolventes encan-
tos dos magazines das metrópoles.

Ligado à uma família paupérrima, e relativa-
mente numerosa, que era mister ajudar no ganho
do pão cotidiano, Francisco Cândido Xavier não
teve tempo de pensar nas coisas tafuis da indu-
mentária ou nos divertimentos da juventude.
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Menino, começou a trabalhar, e assim cresceu,
simples, deoprendido, modesto, pobre e foi de

Quando o grande vespertino O Globo, desta
capital, fez junto de Francisco Cândido Xavier a.
mais sensacional reportagem registrada nos anais.
do psiquismo, às numerosas testemunhas ficavam.
estupefatas — verificando que o médium era um
desmentido vivo À própria produção do seu lápis,
tão modesto êle, o tão grandiosas as mensagens.
recebidas. Os olhos viam e as inteligências com-.
paravam: tinha os pés metidos em tamancos e a.
cabeça mergulhada nas claridades do Infinito!

De uma feita, nossa reportagem, escreveu —
DO FIM PARA O PRINIPIO — um trecho em inglês.
(idioma ignorado do médium), trecho que só pôde
ser lido com auxílio de espelho refletindo o positivo.
do original negativo.

De fins de abril a meados de julho de 1935,
Clementino de Alencar, o talentoso é imparcialis-.
Simo repórter destacado, manteve os leitores de
O Globo enlevados com a narrativa e documentação
da maravilhosa mediunidado de Francisco Cândido.
Xavier, inclusive com a comprovação fotográfica.
dos aspectos mais importantes a realçar no caso,
onde se constatou a possibilidade de obter desde os.
Sonetos inconfundíveis de Angusto dos Anjos até.
respostas eruditas sôbre problemas da Medicina,
inelusive a inimitável elucidação que o Espírito de.
Emanuel deu 60bre às causas possíveis do dia

“Apesar, porém, da retumbância e da notoridade,
advindasdessa reportagem, Francisco Cândido Xa.
vier continuou simples, desambiciosg, modesto, mou-
rejador.

Escrevendo por seu lápis o — Parnaso do
“Além-Timalo, livro único, sem igual e sem rival.
na literatura” do mundo, outro, que não estivesso.
zesguardado pelas fôrcas de Espíritos muito amigos.
“bons, teria resvalado para a vaidosa celebridade.
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derivada daquelas páginas — onde estão identi-
ficados irrespondivelmente, os maiores dos nossos
Poetas. desencarados, do” estilo inconfundível o
Pafos versos mediúnicos os negadores sistemáticos.
ficam  reptados a imitar, sem decalque.   

  

vier, Continua

n
ã
o

aceitando —
DIRETAMENTE — qualquer dá
retribuição da sua mediunidade.

“Podendo estar a caminho de um sólido pecílio,
com os direitos nutorais das suas producões edita:
das jamais recebeu — NEM ADMITE QUE TALSE
LHE PROPONHA — um níquel sequer a êsse ou

pretexto em que entre a sua faculdade me-
dlúnica..

“Vive exclusivamente do modesto ordenado do
seu trabalho. (pouco mais de duas centenas do mil

mensais), e que destina flelmente ao sustento
do pais e iriãos, de vez que o seu genitor tem
Cscasso provento da atividade que exerco.

Quicá exceda da oportunidade de um livro dês
tes moldes os detalhes domésticos da personalidade
do médium Francisco Cândido Xavier: mas, dói
profundamente ler as injustiças e as descortesias.
Ricritas. contra um moto. digno da maior estima
E da mais irrestrita admiração no terreno da espi-
ritualidade.

“Franciáco Cândido Xavier, saiba-o O Brasil in.
teiro, creiam-no as pessoas bondosas, tolerantes,
Je bóa.té, que bem avaliem o exato amor da família,
E um filho exemplar, irmão carinhoso, amigo pres-
tativo, alma compastiva, desambicioso, simples em
tudo, enfim, uma verdadeira alma angélica — amor-
talhada num corpo de homem.

“Não é um santo — de jejuns e camândulas na
mão; mas não tem nenhum dos defeitos próprios
Jo uma criatura humana, E' um médium verda-
Geiro, eis à sua única e maior definição.

a em troca ou
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Várias tentativas foram feitas, no sentido de
arrancá-lo do lugarejo onde vive e ganha o pão com.
o suor do rosto. Empregos com pingues ordenados,
instalações do requintao contôrto, tudo lhe tem.
sido pósto ante os olhos, com idôneas garantias.
Tudo recusou sorenamente, convictamente, porque
genea sua condão d» médium em ininterunta
ligação eminentes e poderosas ent oNigação poderosas entidades di

Infelizmente, apélo em favor da verdade
em tôrno de Francisco Cândido Xavier, não poderá
dar fruto sazonado, enquanto os preconceitos das
religiões o das Idéias prévias atribuirem aos mé-.
diuns ligações infernais com Satanaz, ou manifes-
tações mórbidas, quando não manobras burlosas e
especuladoras.essacapioaDiaeREPAaacpeniso naraTie
dos do espôso acedia em tal.asEaapnecrepeidotdanodo ae a aeA
lembrança do seu mentor eclesiástico — que lheaorta on!mt otáriopareeaecienMOpdonnaeiaoaanpioaeaepipas)reaEPosaeaaone
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novo apóstolo da palavra dos Espíritos, erguido na
Galiléia mineira do seu nascimento, prosseguirá
servindo à boa causa dos Mensageiros do Cristo,
sem se emocionar com a grita da turba na pretoria
da Intolerância aonde são levados os inocentes e os
humildes de coração.

Do umacircunstância podem todos estar cer-
tos: a cada salto da víbora da calúnia, a cada
injustiça que lhe acendem nos foguetes da injúria,
êle sorri, numa expressão meiga e infantil, e diz:

— QueJesus lhes perdoe, porque não sabem
o que estão fazendo!

ALMERINDO MARTINS DE CASTRO.

   



 


