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— desejam sejamos nós quem lhes era
trovas do outro mundo. . ada

Não mos encorajamos, porém, a fazê-lo com

muitas palavras.
Apoesia é nm. idioma diferente dentro do idio-

ma ea trova é uma poesia diferente, dentro da

fontes da emoção e da ideia que as

disso, tão-sômente diremos nesta nota
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* Estranho quadroda Terra:

| Medicina estende as mãos,

* Cura os doentes que encontra.
o

RN Vem a guerra e ata dé NES



   

   

 

   

te felicidade
> peito que se domina.

fiotraz luz e força

Sob o controle da usina.
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Trovas depois da morte

regozijo da morte
Que ninguém sabe dizer |

m a beleza da noite |

instante do amanhecer .



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

    SABINOSILVA
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ama a saudade
le todo dia,

cro visto ao longe,
vela acesa

“lenço acenando
s de cinza e tristeza.

ISOLINO LEAL
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os da vida  

 

   alguém, quando é bom,
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tormento vão —
sombra se atropela.

sempre a razão   MORAIS

18
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vas simples

entendecristão

uém serve ou conduz.
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BULOÃO

 



   
 

"um campo em flor.



 



 



e felicidade,
lição:

 



 



  

   
    Francisco e; XuviorVOLTA noCAG:    

+ às jotada Poesia universal EProt. Dr. PCarreiro Neto des: sove erudito trabalho deCrítica e apreci elacionando curiosos as.Dectos da obra do Autorencarnado e desencar-nado.
        
   

   

  

E
Miguel Timponi
A PSICOGRAFIA

ção de todas
ANTE

OS TRIBUNAIS

Treve-te como (1edição)
São 408 páginas de

composição compacta,
nas quais, em defesa da
Federação Espírita Bra-
sileira e da mediunida-
de de Francisco Cândido
Xavier, o ilustre advo-
gado Dr. Miguel Timpo-
ni reuniu monumental
documentação sob estes
três aspectos: jurídico,
científico e literário,



   

   

   

   

  
      

FRANCISCO CANDIDO XAVIER |

PARNASO DE ALÉM-TOMULO |
novíssima edição, tão ansiosamente e E

asso “Parnaso de Além-Túmulo”, É imrd |

obra mediúnica que recebeu comentários e críticas Ee

abalizados escritores e cronistas nacionais, entre ele;
Humberto de Campos, Zeferino Brazil, Edmundo 1x.

R. Magalhães Júnior, etc. ys,

Deleitará o espírito do leitor uma das mais vi
coletâneas poéticas, quer pela variedade dos ei ||

dos ritmos, quer pela perfeição da métrica, quer, ain. ||

da, pela espontaneidade e superior inspiração.
Cerca de 50 poetas insignes voltam do Além |

“Túmulo e vêm, através de quatrocentas e tantas pá-
ginas, identificar-se e fornecer, assim, uma das Provas
“subjetivas” mais robustas em favor da sobrevivência

  

FRANCISCO C. XAVIER e WALDO VIEIRA

O ESPÍRITO DE CORNÉLIO PIRES

Preciosa coletânea de trovas e sonetos, todos na-
quele inimitável estilo do consagrado poeta e humo-
rista do Estado de São Paulo — Cornélio Pires

Antecede a obra excelente apresentação do dou-
tor Elias Barbosa, que estuda a vida e a obra do ines-

quecivel autor de “Musa Caipira”, trazendo à baila
fatos e curiosidades de uma fértil existência.

Os sonetos e as trovas cornelianos encantam pela
originalidade temática, pela graça ou tom jocoso e
Pelo espírito caipira de muitos versos. Isto não quer
dizer que não lhes sobra filosofia e moral em abun-
dância, numa pregação sui-generis dos mais belos en-
sinamentos espíritas. E"O livro é ilustrado com um retrato de Cornélio Pires, feito a bico de pena pelo exímio artista Messias.  



 


