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Os Evangelhos apresentam algu imitado, o mestre que deveria ser 

6RGÃO DA mas afirmativas e alguns ensina- seguido. 
mentos sérios que, aparentemente DSse é o ponto de vista dos espirí 
estão enm contradição com os ensina- tas e ninguém o pormenoriza com 
mentos espiritas. Se, por�m, anali- maior precisão do que Emmanuel, em 

sarmos todos os textos evangélicos seu iivro "A caminho da luz, com as 
relativos a0s referidos assuntos ou airmativas que se seguem: A Ben 

temas, veremos que o que Jesus en se de todas as religióes da humanl 

sinou á exatamente aquilo que a Dou- dade tem suas origens no seu cord
trina espirita vem sancionar ou está ção augusto e misericordioso.Nao 

queremos, com as nossas exposiçoes, 
divinizar, dogmaticamente, a igura 

à luz dos Evangelhos e do Espiritis luminosa do Cristo e sim esclarecer 
a sua gloriosa ascendencia na dire 

Assim se inicia o Evangelho deno cão do orbe terrestre, considerada a 
minado "segundo João "No prin Circunstäncia de que cada mundo, co 

mo cada familia, tem seu chete su 

emo ante a justiça e a sabedoria do 

"Rezam as tra 
dições do mundo espiritual que, na 
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A USE EA 
sancionando. Vejamos um exemplo 

Jesus é Deus. Analisemos esse tema 

LEGIÃO DA BOA VONTADE mo. 

Recebemos e estudamos os estatutos da nso veio por obra do acaso nem fora de 

Legião da Boa Vontade, os quais contëm 

um vasto e elevado programa de natureza 

espiritualizante. Com excegão do artigo 25 arraiais do Espiritismo, sem odios, sem vio- 

e do seu parágrafo único (, que tornam 
o seu presidente perpétuo, fugindo assimm 
ao pensamento do espirito cristão e demo 

cipio era o Verbo, e o Verbo estava 
Com Deus, e o verbo era Deus. e 

estava no principio, com Deus. Todas Crlador. 
as coisas foram reitas por éle, e na-

tempo. 
Realizemos pois as nossas taretas nos 

lancia, com conhecimento de causa, com a do que rol Ient0, foi feito sem êle. direção de todos os fenömenos doo 
Nele estava a Vida e a vida era a nosso sistema, existe uma Comunida 

fimos da nossa valia doutrinária e os nossos uz dos homens. a luz resplandece de de Espiritos Puros e Eleitos pelo 

Senhor Supremo do Universo, emn 
cujas maos se Conservam as redeas 

Eis a, certamente, uma das afir- diretoras da vida de tödas as coleti 
mativas evangélicas que deram mar vdades planetarias. Essa Comunida- 

de de séres angélicos e perfeites, da 
qual é Jesus um dos membros div 
n0s, ao que noS foi dado saber, ape 

asJa Se reumiu, nas proximidades 
dentemente há uma serie de outras da Terra, para a soluçao de proble. 

mas decisivos da organizaçao eda 
direção do nosso planeta, por duas 

je fiquemos, em nossos Comentarios, vezes no curso dos milenios conhecl 

apenas Com essa que acaba de ser dS. A primera, verificou-Se quando 
0 orbe terrestre se desprendia da ne- 
bulosa Solar, a fim de que se lanças 

humildade e perseverança, pondo os prés- 

sentimentos de fraternidade à disposição nas trevas, mas as trevas não a com Cratico, so encontramos mofivo de elogios 
para a obra de fraternizaç�o que a Legião dos. que dêles necessitarem. 

pretende enraizar no coração de cada um. 
preenderam." 

Não desmoralizamos nem afacamos sei- 
ta, credo, princípios filosófico ou religioso A aproximagão e harmonizagão das vá 

5 correntes dopensamento tilosófico-re- nennum.A determinação da USE, através 

HgiOso e um ideal nobre, que será um dia aos seus.arios orgaos detrabalho (Con- 

Concretizado, fazendo parte integrante, co- oeDerarVo, Jornal, ribuna etc. e 

mo fase futura, do plano do Movimento 
de Unificação dos Espíritas, iniciado no Es-orenrar e ditundir a Doutrina sem uma pa 

tado de Säo Paulo e já hoje em propagag�o, 
embora muito lenta, pelo Brasil inteiro, 
através do Conselho Federativo Nacional 

da Federação Espírita Brasileira. 

gem a que os nossos irmaos do cato 

1lcismo e do protestantismo defendes- 
sem o postulado ou o dogma de que 
Jesus e Deus são uma so pessoa. EW: terminantemente explicita esclarecer, 

lavra de recrime, de magoa ou de aspereza. 

Contudo isso não nos impede de perce 
ber que ainda näo chegou a hora de con 

fraternização religiosa. Uma aproximação 

passagens que se relaclonam com 
se tema, a elas chegaremos. For no 

Para que os espiritas cumpram a elevada Pnd neste instante, poderia até tra- 

tarefa de revolver e reformar o mundo in-

teiro, há necessidade imperiosa de se con- 
solidarem primeiramente os conhecimenfos

doutrinários e as próprias tarefas sociais da 

grei espiritista, sem o que nao terao rea 

Izado o minimo que compete a cada umn 

de 

transcrita. 
Ier grande confusao doutrinária, confusão 
essa que, infelizmente, já está penetrando 

emo noss0 ambiente. 
Precisamos ficar vigilantes para que não 

se adulterem os ensinamentos da lll Reve- 
lação, para que nao taçam deles o que fi 

xeram e estão faxendo do Cristianismo: 
uma barafunda sem igual. A tarefa dos 

Diz o texto que "o Verbo era Deus". 
ora, se o verbo era Deus, por que a sem, n0 tempo e no espaço, as ball- 

expressao o verbo estava com LDeus"? Sas do nosso problema cosmogonico 

Estar com Deus e ser Leus parece 

nos que são coisas bem direrentes. 
Quem está com Deus não e Deus; evi 
samento, em ideias, em 1deals, reall 
aentemente esta com Deus em pen 

e os pródromos da vida na materia, 
em igniç�ão, do planêta, e a segunda 
teve lugar quando se decidia a vinda 
do Senhor à face da Terra, trazendo 
familia humana a liç�ão imortalu 

nos. 

Enquanto não nos entendermos enao espíritas, afora as já nomeadas,é a da li 

nos harmonizarmos em relaçao aos precei 

tos doutrinários, enquanto essa tase de uni 
eagão de idéias e de ideais não för atin- 

8ida 3 prudencla nos consenaa pe trabalho nêsse particular, nunca estando perfeição bem pode representar, a aeuas CO as suas TeBoes de 

manência no nosso campo de agão. 

bertagao espiritual de cada criatura, sem zando Sempre a vontade de Deus, a seu Vangein0 de amor e redenção." 

desprêzo, sem rancor, sem vilip�ndio. 

A USE tem procurado desenvolver o seu perinanentemente, um espirIo de i 

, le navia vencido 
todos os pavores das energias desen 

qual aderiu consciente, volunt�ria e 

com descabidas prectensões, nem enclausu- Vontade de Deus em qualquer parte rabalhadores divinos, lançou o esco- 

rando-se em planos de intolerancia ou de onde esteja; é, evidentemente, um 
m 

pro da sua misericórdia sôbre o blo- 
Introduzir-se em nossa Doutrina, neste 

momento, novas teorias, tais com0 as da 
Legiao da Boa Vontade ou oufras quaisquer, no curriculo doutrinário e é exatamente por pre reproduz a vontade de -Deus. 

Du desviar-se a atençao dos espiritas para Sso que julgamos perigoso e contraprodu- 

outros sefores que nao os nossos, será re 

tirarem-se energias de núcleos ou indivi- 

duos que ainda nao realizaram os pesados 

encargos que tem nos ombros. 

tem que fazer ainda preposto de Deus, é um Ser que sem- Co de materla iniorme que a Sabedo 

ria do Pai deslocara do Sol para as 
Se considerarmos Jesus como um uds maos augustas e compassivas. 

cente atastar desse frabalho as nossas vis- dêsses Espíritos da mais elevada evo- perou a escurura geologica do or-

lução, então éle poderia representar De terreno, talhando a escola aben 

para a evoluç�o da Terra, desde o COdda e grandiosa, na qual o seu co-
tas e os nossos estorgos. 

Ai está a razão por que, sem o menor 

menospr�zo para com os objefivos da Le- ração haveria, de expandir-se em principi0 da existencia de noss0 pla- 
amor, claridade e justiça." Não acreditamos que já tenha chegado 81ao da Boa Yontade, 0S guais respeitamos, néta, a vontade de Deus, funcionan 

hora de um acôrdo sincero entre as va 
ias correnfes de pensamento filosófico-re- 

ligioso. 0 próprio clero romano, e com 

ele o protestantismo, está assestando con- 
finuamente as suas armas mortiferas con- 

tra as hostes espíritas, afirmando, no púl- 
pito e na imprensa, que o Espiritismo e terráqueo e a sua progressiva evolu- Planetarld. NO Seu coraçao augusto 
heresia e obra demon iaca. 

"Nossos pobres olhos n�o podem di-
visar particularidades nesse deslum 

nao Julgamos oportuno facilitar a criação 

de nucle0s dessa Legião nos setores con- 

fiados à vigilância da USE. 
Eessa a atitude da USE perante o para todos nós a Vida, a Vontade do da vdaesta e sas ma8 

movimento da Legião em causa. Não ve-

jam nela os distintos amigos daquela ins 

do qual Deus da Terra, Como orien- 
tador planetário em nome do Cria- 
Cior. ASsim sendo, éle representaria aco, as sabemos que o no da 

Ele quem sustenta tods os elemen- Pai, tendo superintendido todo o tra- 

balho da organização inicíal do orbe tos atnvos e passivos da existência 

malquerença ou de indiferenga pata com 

Ds seus postulados.Nada disso. Estamos 

penas esclarecendo pontos de vista para 

que não haja confusão entre os aderentes 

de lá e de cá. Nada mais. 

ção, segundo as leis divinas que re serIcoraioso esta o Verbo do prin-" 

Bem 
rla entao o Cristo da Terra, isto é, o e TenOvar todas as cOIsas e um ges 

gula, 0 orientador, o mentor plane seu pode uanstormar a fisiono- 

tário, em nome de Deus. Nessas Con 

diçoes, todas as coisas referentes à s al como Emmanuel explica 

mesma evoluç�0. Jesus se- pio. m soprO de sua vontade po-
Nossa farefa e pugnar, pela persuasão 

Serena e pela logica irrefragavel, no intuito 

de o povo abraçar os principios do Espiri- 

fismo, levando os nossosopositores a acel- 

tar a concepção espirita de Deus, a comu- 

nicabilidade dos mortos e a evolução do 

espirito através de reen carnagões. 
A evolugão e o sofrimento lutam a fa-

vor do Espiritismo. A Doutrina foi procla- 

mdano cidente porque são os povos oci- 

dentais os mais necessitados dela e ela Dr Peveendo 
o processo eleitoral resplandecentes esteras de eleva pressao que julgamos muito impró. 

mia de todos os horizontes terrestres." 

nreeidente S Terra foram feitas sob a sua super- aquelas expressoes imiciais do Evange 

e fundou, como justa homenagem no seu trabalho Visao, e nada foi feito sem essa sua ho "Segundo João, sem precisar 

edifica 
aceitar que Jesus é Deus. Poderia 

Habitando o mundo dos Espíritos, ser, 1Sso Sim, 0 Deus da Terra, ex- 
supervis�ão. 

unico. A disposiçao deste artigo, origink- 
rla dos primeiros estatutos nprovados nao podera 

cdissima evolução, desce èle um dia aoP 
mundo da maferia, o mundo escuro Que êle não é Deus, procuraremos 

e trevoso da matéria, e os espiritos uemsurar Com 0S proprlos textos 

que aqui estavam vivendo n�o o re- evagencos. Continuemos, pois a 
conheceram como sendo a luz do Te-10 na conta de o Cristo da Terra. 

mundo, O paradigma que deveria ser 

DELFINO ISTO DISSE JESUS FERR EIRA (continua) 

No inicio do último semestre dos dias cedida e seguida de outras significativas
cinto farta luz. . festiva. A pompa esplen- 
dia por tôda parte; o ouro e a prata tais 
cando ao revérbero da iluminária... Dos para a salvação, ou seja para a perfeição es-

que pregava objetivando ensinar os homens, 
palavras. 

yejamos a frase completa: "EU SOU 
do MesSias na crosta terrestre, realiza- 

orienta-los, esclarece- los, encaminhá-losvam os udeus a Festa dos abern�culos. 
O Divino Mestre vai a Jerusalem para assis A_LUZ DO MUNDO, QUEM ME SEGUE 
ti-la. Entra no emplo e al se poe a NAO ANDARA EM TREVAS, MAS TERA 

ensinar 
Uma serie de incidentes ocorre entre éle 

e os principes da Sinagoga. Cogitou-se, que Jesus disse tais coisas, cremo5 ad 
mesmo, de sua prisão. E então quando. a mais ser necessårio apresentar , para qual- 

certa altura de uma de suas prédicas, 1STO quer esclarecimentoTodavia, vejamos guidoras dos exemplos daaueles sacerdotesLeido Amor, dado no mais erem mo 
DISSE JESUS: ".. . QUEM ME SEGUE NÃO Dentro do Templo, havido por Casa de Deus, vaidosos, pomposos, orgulhosos em suas in- 
ANDARÁ EM TREVAS..." 

Como dissemos, estava-se em plena Festa vina, como de uma fonte a água, esus via bodadas a uroe pedrariasa haver dos Tabernáculose no Templo acendiam-se total ausëncia de espirifualidade. Ausencia, tudo considerando, proferido Jesus aquela ueoTara, sim ao seu alto Codigo de moral, 

por isto dois grandes candelabros. Possivel pois, do espirito das coisas de Deus. En frase afirmondo de inicio: E SOU A LUZ d Danos0 sinsesplenderea 
mente o Mestrese encontrava próximo a tretanto, obedecendo ao vasto e imponente DO MUNDoPor qu�' Porque en-umildadea netrsada apráticada 
eles. E, analisando intimamente aquela ilu- 

Principes dos Sace rdotes a palavra que se piritual. Por isto podia dizer, como disse: Principes gosa ea "EU SOU A LUZ DO MUNDO". Evide
fez ouvir foi a da contenda: aleivosias con- 

u.EOs nsinamentos que difundia, femente que, em consegüência. Ilicito Ihe 4 

pelas praficas de amor que realizava.. . 

Em verdade, que obteriam as almas se-

A LUZ DA VIDA. 

Mostramos o quadro e o momento erm 

NÃO ANDARA MTDE SEGUE NÃO ANDARÁ EM TREVAS,STO 
d mais serem ignoO-

rantes nem pseudo-sabios. 
de onde supor-se jorre a luz da verdade di- dumentárias de esplendentes e ricos tecidos

Quem segue a Jesus nao será ao homem 

rifual, dois enormes candelabros, atora a camava o Verbo de Deus, a Sabedoria Di- uaade de coraça0, da bondade, da fra- 

vina, na expressão das Leis Morais, Divinas,luminação costumeira, espalhavam pelo re- (cont. na pág. 2) minaçao festiva, proferiu aquela frase, pre 



UNIFICAÇÃO-Outuhro-Novembro de 1956 

Paginas Revividas PELo 
SANTA CATARINA 

Que é o perispírito ? FLORIANÓPOLIS 
Videncia e audiência salvadoras 

GABRIEL DELANNE 
O Boletim Espírita", da Capital daquele 

Demonstramos que a alma é imortal, calorifica e luminosa 
isto é, que quando o corpo gue ela habita, muito extinto
durante sua passagem na Terra, se des 

trói, ela não é atingida por essa transfor se engana. 

mação, conserva sua individualidade e 

pode ainda manifestar sua presença por um centímetro cubico de ar um sexti 

já estarla há contradição; ela, porém, é aparente, por elata ,no Seu numero de agôsto, o 

"Nos últimos meses várias trombas de 
água assolaram cidades da Serra do Mar, 
produzindo as catástrofes de Santos de t�o 

Compreende-se a necessa comêço de março. Deu-se na ocasia0, o 

segu.nte caso, muito interessante: 
que o homem não é só formação de cor 

o cálculo é tácil de fazer; Crookes não po e alma, mas, ainda, de um terceiro 
principio intermediário, o perispirito, que 

Segundo Johnston Stoney, existe em é o invólucro do Bspirito. 
Compreende-se a necessidade desse 5 reTOs, atingindo Petrópolis no 

intervenções fisicas. Surge aqui uma di- hão de moléculas; o balão de Crookes, medlador, fazendoo paralelo entre tato relatado por Unimprensa e que refira- 

mos da"Fölha de Caxias", nos seguintes 
ticuldade. Cono fazer compreender a com 13 centimetros de diàmetro, encerra, piritualidade da alma e a materialidaae 

portanto, 1.288.252.350.000.000.000.000.000 de do corpo.ação da alma sõbre o corpo? 
Segundo a filosofia e os Espíritos, a moléculas de ar à pressão normal. Quan- 

têrmos 
A alma é imaterial, porque os fenöme 

alma é imaterial, não tem ponto de con- do se diminui a pressão até um milioné- nos que produz não se podem compara Durante a tremenda tromba de águà 

tacto com a matéria que conhecemos. simo de atmosfera, o balão fica contendo a qualquer propriedade da matéria. 0 ueesab sbre cidade domirngo dil 
Não se pode conceber que a alma tenha ainda 1.288.252.350.000.000.000 de molecu- pensamento, a imaginagão, a lembranca 

nao tem rorma, nem cor, nem duraçao. 

Tudo volta ao primitivo estado, quando nem maleabilidade; essas produçoes ao 

espírito não estão adstritas às leis que 
medida, a tôda análise fisica ou quimic:. isto é 1.288.251.061.747.650.000.000.000 de regem o mundo fisico, na0 se podem me- 

dir nem pesar. A alma escapa, por sua 

Se, por hipótese, passam cem milhões natureza, à destruição, pois que se ma 

por segundo, eis o tempo que duraria o nifesta, em tôda sua plenitude, apos 

timo, ocorreu um tato que impressionou 

vivamente a quanfos déle tomaram co- 

nhecimento. A Sra. Manuela Gomes de 
Olveira, Viuva, que residia em compa 

nhia de uma filha de 4 anos, numa 

casa à Rua eresa, cêrca das 2 horas, 

ouviu sua filha chamar, aflita: Al esta 

meu pai! De tafo, uma visao do faleci- 

do espôso de D. Manuela aparecia num 

cômodo da casa, intimando: Saia, ja, 
com a menina! Apavorada, aviuva di-
rigiu-se com a filha para a residèncía de 
um irmão, em outro bairro. Veio o te 

poral às 15 horas e quando de regresso 

propriedades análogas à dos corpos dalas. 
natureza, pois que o pensamento dela e 
a imagem, a emanação, escapa a qualque: entra pelo orificio o que se havia retirado, 

Mas é preciso tomar a palavra imaterial moléculas. 
em seu sentido absoluto? Não, porque 
verdadeira imaterialidade seria o nada 
mas esta alma é um ser de. que não po- esfile: 

12.882.510.617.476.500 segundos ou mais de e imortal. 

desagregaçao do corpo, ë, pois, imateriál 

demos ter id�ia. 

Nenhum estado da materia pode fazer 

nos compreende o da alma, e, entretan-

to, a Ci�ncia chegou a resultados sur 
preendentes quanto à divisão da matéria. 
Eis o que resulta das experiências de hões de horas. 
Crookes, na Academia de CienciaS. 

Sabe-se gue ésse isico tem uma teo- de dias. 
Tia, segundo a qual as moleculas dos cor-

poS gasosOS podem mover-se por suas de anos. 
proprias torgas, quando se hes diminui 

o numero, fazendo o vacuo. Para che 
gar a ésse resultado é preciso operar com lão Crookes se enche em menos de hora outras combinações, em viriude da Eran mediunidade. Que seus beneficiarios, pos 
precisão extrema e empregar manipula e meia, o que prova que a exigüidade de lei de que nada se crla, nada se perae 

ções numerosas e complicadas. Crookes 

chegou a fazer o vazio de 1al forma, que 
a press�o do ar no aparelho foi, reduzida 
a um milionésimo de atmosfera. Nessas hões. Que pequenez infinita devem ter 
condições, manifestam-se os caracteres do 
estado radiante. 

corpo é êsse invólucro do principio 

214.708.510.291.275 minutos ou mais de 214 pensante que vemos nascer, crescer e 

morrer. Os elementos que o compoem 

são tirados da matéria que forma o nosso 
globo. Depois de demorarem cert0 tem- 

149.103.132.147 dias ou mais de 149 bilhões po, no organismo, cedem_lugar a outro 

gue os vem substituir. Essas operaçoes 

408.501.731 anos, ou mais de 400 milhoes se renovam até à morte do individuo: 0s 

atomos, entao, que compunham, em ultl- 

mo lugar, o corpo humaro, sao retoma- 

12 quatruhoes de segundos. 

trilhões de minutos. 
3.578.475.171.521 horas ou mais de 3 tri 

a sua casa, D. Manuela teve uma sur- 

P um morro desabara söbre a re- 

sencla, reduzindo-a a escombros. Se 

ali estivessem as duas, na, cerra Erlam 
perecido. O caso da visao continua des- 

pertando enorme sensaçao 

Como se. vë, um caso de salvação pela 

teriam 

Mais de 400 milhões de anos! 

A realidade e que o vacuo de um ba- dos pela circulaçao da Vida e entram em 

das parliculas é tão grande, que devem na Natureza. 

passar por segundo, na mais fina aber- 

tura, não 100 milhões, mas 300quinti- 

sam estudar e desenvolver suas faculdades, 
dando festemunho e cumprindo 0 dever 

de esclarecer aos outros. Corpo e alma s�o, portanto, essencial 
mente distintos: um, notável por suas E isso mesmo, estamos, de acordo com 
transformações incessantes, a outra, pela os nossos confrades de Florianópolis: teste- 
imutabilidade de sua esencia. Apresen- munho, cumprimento do dever e esclare- essas particulas! 

cimento. O resto virá por misericórdia di- 
Pois bem, por mais quintessenciada que tam qualidades radicalmente opostas, 

Habitualmente, os fenômenos novos, em seja a matéria, por minúscula e impal. mas verificamos que vivem em perela 
fisica ou química. são produzidos por pável que a Ciêencia no-la mostre. ela 6. harmonia e exercem iniluencias recipro 
adição de matéria; é curioso verificar que ainda, grosseira em relação ao Espirito, cas. O odio, a colera, a Deade,o 
aqu, ao contrarlo, Os ereltos de extrena que é uma essência, um_ser ainda inti- reiletem-se no rosto elnpre 

energia resultam de uma subtraçao de 

materia; foi reduzindo-a quase a nada, ra-

rificando-a além do verossimel, que Croo-
kes obteve os singulares fenómenos. Quan-
to mais ele retira a matéria, tanto mais 

surpreendente se torna a acão. a fi-
sica do nada, e fica-se tentado a perguntar 

se ele tem o direito de atribuir à matê- 

vina. 

SÃO PAULO 

FALECIMENTO DE CONFRADES 
Capital nitamente mais sutil. E' neste senticlo particular, a is1onoma.vas ernoges 

v1olentas e todo o organismo que se per- 

dor cada à alma; esta é de tal forma impon" turba: uma alegrla suoita u a 

que entendemoS a pelavra imaterial, apli- 
João Batista Pereiraa 

derável, que não pode ter nenhum ponto imprevista podem provocar aDaiOS e 
conduzam a morte. A magnagao age 

Desencarnou no dia 21 de setembro 

transato, no. Hospital Samaritano, o Dr. 

João Batista Pereira, Advogado. 
O desencarnado, figura muito conhecida 

de contacto com a materia que conhece 

tambem sobre oTiSico, com grande vi 
Entretanto, verificamo a allança de lencia; é o que demonstram as obras de 

dois elementos no homem: o corpo e a nedicina sobre o assunto, de -orte que, 

ria efeitos tão poderosos, quando tez tar alma. 2les estão unidos de maneira ín- de um lado, estando bem determinados no meio espirita d palso oido 

A Natureza vai muito além de nossas demonstra o testemunho diário des imaterialidadeda amaca insol Estdadeaehelierativ S 
tos estorços por desembaraçar-se dela. tima e reagem um söbre o outro, como OS eieitos e do outro, veriticando-se a des colaboradores da Federação Espirita 

ilósofos o problema da ação Presidente do Conselho Deliberativo da So 

ciedade Metapsiquica de São Paulo, agre 
sensações; é preciso, pois, pormo-nos ao sentidos e da consciência. Depois do que para 
abrigo de nossos erros. Quando as ma 

quinas mais aperfeiçoadas subtraem de 
um espaço_fechado o ar e o gas que é 

dissemos da alma, parece haver nisso mutua da alma sõbre o corpo. 

atemitieLEMENTOS DE CIENCIAS 

Matemática José Justino de Castilho; 
religião crist�, e que, portanto, para se ser 
cristao nao se taz imperativo viver no seio 

daquilo que se criou depois. A VERDA- Portugues Anselmouomes, Fisica 
DEIRA IGREJA DO CRISTO Ë UNIVERSAL, Henani Guimar�es de Andrade; uimica 

possivel, não se segue que muito ainda IST o DISSE JESUS 
não possa la fica. 

Crookes reduziu o conteúdo de seus 
(cont. da 1. pág.) 

tubos a um milionésimo do ar que co ternidade, da simplicidade de vida, da mo-nnecemOs, e que e tao impalpável que déstia até de pensamentos. Quem a Jesus Poraue a reuniao, em espirito, dos que o Cero Pimentel, Biologia Ay LeX; 

deslocamos a, cada instante, sem ter cons-
ciência de que êle está em tôrno de nós. 
Parecia que o milionésimo de coisa tão 

nsigniicante osse para nos menos gue mente do ppder publico, estatal, poliico, 

SEGUEM. Dai haver tertuliano dito, por 
sua vez: "TODAS AS ALMAS SAO NATU 

Psicologia e Pedagogia Herminio da 
Silva Vicente e Milton Engrácia de Faria. segue observará seus mandamentos. Renun- 

Ciara as ponpasda der mor- RALMENTE CRISTAS." 
do, ao tascinio ao mando, o poaer 2 -ELEMENTOS DE FILOsOFIA 

Portugues e Literatura Anselmo omes 
Sociologia e Filosotia ülio de Abreu 

Filho; Economia Apolo Oliva Filho; Psi- 
RAL NA SEDE DO INSTITUTO cologia e Pedagogia Hermínio da Silva 

tico 
nada. Sse Juigamento e 1also, como va- temporal. Fugirá do predominio, pessa CURSOS DE EXTENSÃO CULTU- 

mos 
O calculo mostra que num balão de 13 

centimetros de diametro, Como o de que 

Ou de grupo. Promovera melos aCordes com 

Cristo para que os homens sejam pertei- 
Tos o mais possivel; que os estadistas, so- 

se serve Crookes, cheio de ar à pressao bretudo, sejam REALMENTE CRISTAOS, 

normal existe, pelo menos, um septilh�o considerando muito especialmente que, con- 

soante afirmou Santo Agostinho, Aquilo 

mesmo que se denomina agora religião cris- 

Rareiazer esse ar ao milionésimo, é di- t� jamais deixou de existir desde a origem 
vidir por um milhão o número preceden do gênero humano ate que o próprio Crista 

se encarnasse, Ou ainda, como sentenciou S. 

Justino: "Todos os que hão vivido em 

uma cifra enorme e bem longe do conformidade com a Razao e o Verbo sao 
cristãos, ainda que parecesem não estar li-

gados a nenhum culto. Tais foram Sócrates, 
Tomo o balão no qual faço o vazio e Abraão, Elias e muitos outros, cujos nomes 

o atravesso com a centelha da bobina de e agões formariam lista demasiado longa. 
indução. A centelha produz um orifício DO MESM0 MODO os que antes de Jesus 

Cristo viveram e não se conduziram de con 
moléculas gasosas penetrem no balão e formidade com a Razão e o Verbo FORAM 

INIMIGOS DE JESUS CRISTO o persegui- 

ram os que viviam uma vida conforme a 

Vicente e Milton Engrácia de Faria. 

3)-CURSO BASICO ortd 
-Milton Engrácia de Faria; Matemática 

eCiencias Brunel Monteiro, inges 
oaquim antosJuniorPratica de Escr-
tório Apolo Oliva Filho; História Geral 

-Emilio MansoVieira. 

ESPIRITA DE EDUCAÇÃO 
O Instituto Espírita de Educação insta-

lará, no proximo ano, 
da União da Mocidade Espirita de ao Pau- 
lo, cursos de extensao cultural, vIsando 

aprimorar os conhecimentos dos espiritas 
estudios0s e habillta-los a melhor aprovel- 

tarem os futuros Cursos de Espiritismo, or-

ganizados pelo Instituto ou outras enti- 

de moléculas. 

1.000.000.000.000.000.000.000.000 

te, e ainda fica um juintilhão de molécu. 

las. Um quintilhão! 

A duraç�o dos cursos será de 8 meses, 
a saber: dois periodos de 4 nmeses, sepa- 

rados por um mes de férias. 
dades. nada Para dar iodéia dêsse nümero g 

gantesco, diz Crookes: 
Os cursos serão gratuitos. Todavia, co-

brar-se-á uma taxa de inscriçao, que sera 

devolvida no fim do curso, deduzindo-se 
as multas correspondentes às faltas. Vi-

0s CursoS serão de 3 tipos: Elementos 

de Cièncias, Elementos delosafia e Cur- 
so Básico. Os dois primeiros serao ade- 

quados ás pessoas com certa base, que te-
nham preparo correspondente ao Curso gl- 

naslal. Curso Básico correspondera ao 

ensino de grau médio. Dará uma base 
para aque�les que, não tendo tido oportuni- 

e o Verbo. MAS OS QUE VIVERAM dade de cursar ginásios, queiram adquirir 

as mud2 aarantir a estabilidade dos sa-se cOm 
Cursos e a assiduidade dos aluno 

Haverá: verificação de presenga, em to-
das as aulas, provas e notas mensais 

microscópico, mas suiiciente para que as 

uestruam o vácuo. 

Suponhamos que a pequenez das mo 

léculas seja tal que entrem no balao Cen * milhoes por segundo. Nessas Condigoes EO O VERBO SÃO CRISTÃOS, es-quanto tempo crer-se-ia fosse preciso para RAZAO E O VERBO SAO CRISTAOS, eS-
que o recipiente se enchesse de ar? Uma tão isentos de todos os temores o nada os aula de cada uma, por semana._unciona 
hora, um dla, U ano, um seculo? ra perturba." 

preciso uma eternidade, um empo tão 

grande que a imaginação n�o pode con 
cebê-lo. Seriam necessários ainda mais nerados doutores da igreja, a licão da PRE- 
de 400 milhões de anos, um tempo tal, EXISTENCIA. DA DOUTRINA CRIST ao rão is 22 horas e 5 minutos. 

que, segundo as previsões dos astrôno- advento de Jesus; a lição de existir já Cris-
mos, o Sol teria esgolado sua energia tianismo antes que houvesse uma igreja ou seguinfes 

um exame final. 

As inscrições serão aceitas até BI de ja 
neiro de 1957, na sede do Instituto, na 
Rua Guarará, 140 Jardim Paulista, no 
período da tarde, ou na sede da União da 

Mocidade Espírita, na Rua' dos Carmelitas, 
86, tôdas as noites. O Instituto Espírita 

AALORAVIVEMSEGUNDO A noções das matérias fundanmentais.
Cada curso terá 6 matérias, com uma 

Os curss asSegundase quintas-teiras 
de 40 Temos, destarte, no ensino da antigul- 

dade crista, na palavra de acatado eVe 
havendo tres aulas cm A 
minutos, com intervalos de minuoS S 
aulas terão inicio as_20 horas e termina- 

creverem-se logo, pois os Cursos eStao des- 

As matérias e os professôres serão os pertando interesse e O numero de vagas 

è limitado. 
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MUNDO Três Experiênciaas miação cientifica e filosófica, cujos objetí- 
vos eram o "estudo teórico e experimen- 
fal das faculdades supranormais do homem 
de todos os fenomenos correntemente 
chamados psíquicos". 

Foi um dos Diretores da Caixa Econo- 
mica Federal de São Paulo. 

DE: GENEVIEVE LANDAKER 
(Tradução de S. J. Haddad) 

NOTA DO TRADUTOR: O descaso e a apatia são roupagens tá- 
cOis de se envergar, as quais porém nos quanto as cavernas eram escurase os es- 

toihem Os' movimentos; nao sao dignas de 
nos, elas afraem para a nossa órbita condi- 

Gões que, mais tarde, ircmos deplorar. Mais 
ainda, elas nos atraem as entidades s0 
fredoras do astral, como o leitor verá, pela 

Havia, porém, o seguinte detalhe: En- 

No intuito do continuar dando aos ou no roro, e, na tribuna espirita, 

onde tivemos ocasiäo de ouvi-lo muitas v- o08 eridos oonfrades algumas píritos que ali estavam, não esclarecidos, 
via-se não obstante uma luz bem no cen 

tro do teto. Não era a Luz Branca e ofus- 
cante dos Planos Superiores. Todavia, era 
a luz do Espirito que ali estava, para que, 
toda a vez que uma daque las almas mos- 
trasse sinais de querer despertar, o S0- 

corro se achasse ali presente. Ao ver a 
Luz do Espírito do bem naquele lugar de 

zes, agradava sempre. 7ornaçoos doutrindrias :da Améri 
Juntamente com o autor destas linhas, o NOt 0 1nglaterTa, Pareceu-no8 

que era Redator-Secretário, mas do cujo 1 de 1nlcio recorrer a traduções do 
cargo se atastou logo nos primeiros nume-
ros, e mais diversos laboriosos confrades, 

undou nesta Capitalo irnalEvang ossamos contribuir nara nha perseguindo, nio o posso saber. Lem 
hoque apareceu no dia 3 de outubro m contacto, por assim dizer, vibra- 

de 1952 Não obstante contar com varla tório _entre os dois grupos esplritas. 
do e competente corpo redatorial, teve A Reverenda (como são intitulados xim 

POnsamento doutrinário contempord 
c quele hemisjório, na esperan- Seginte experiencia pessoal que tive: 

bro-me de ter uma vez ficado rubra ao 

me dizerem, pela vidéncia, que havia, pró- imobilidade, lembrei-me da parábola em 

xima a mim, uma figura de aparências Mateus, dos trabalhadores que vadiavam em 

pouco isongeiras. Durante muifos anos, praga pudlica, em meio do fumulto terreno, 
curta duração. 1a America do Norte os médiuns di 

Plomados) Genevieve Landaker e essa figura era sempre vista e até minha dOmedo eda gnorancla, mas que do 
Ossdora de inleressante mediun filhinha se queixava de ver "esta mulher aceitarem trabalhar na vinha, receberam a 

PIRACICABA 
dade, cujo desenvolvimento, em Um tão velha e tão enrugada melo onde a Doutrina Espirita era 

MAX KOHLEISEN A propria Tala mesma paga dos que estavam ali desde 

Faleceu naquela progressista cidade, no 
dia 

não se aproximava muito de mim, até o m5 cedo O Espirito do bem ali estava 
bro, aos 12 anos de idade, pouco COnecida, se processou atra- tempo em que o meu trabalho mediúnico uela cavema, como uma mensagem do 

laborador. 
O sr. Kohleisen, natural de Pelotas, Es- Apresentando um Anjo da Guarda". 

ceu, pronto para cobrir de b�nçãos aquéles 

conorme ela relata no seu tvro zeres caseiros. Foi então que a via à noi- espiritos imobilizedos que o procurassem. 
vés de sofrimentos morais e 1sicos, teve de ser suspenso por causa dos afa- osr. Max Kohleisen, nosso estimado co 

te, nos planos astrais, ou nos momentos do Foi durante �sse periodo de minha inti-
adormecer, quando ela se aproximava de midade irretletida com Tala, que os invi 

mim, firmando os seus olhos nos meus. 
Não tardou muito para ela tanto se apro- 

ximar que eu via perfeitamente até os po- 
ros da sua face. Não demonstrava na sua vadas se tornaram intermiten tes. Meu es- 
atitude qualquer sinal de hostilidade, nem pirito Guia parecia se retirar, mas Jason 
tentava forçar um contrôle. Antes, ela vi- costumava assim proceder quando impor 
nha como quem tivesse necessidade de mim tava que eu recebesse algum ensinamento. 

e queria estar em minha companhia. 

Numa das noítes em que eu não podia dadeira exursao cinematográfica da sua 
conciliar o sono, os grandes olhos de ala 

se fizeram presentes, ate que se juntaram 

Como que em um so olhoe eu parecia gra 

tado do Rio Grande do Sul, era poliglota creve automatCamente, Dorem nao 
com um lapis, mas por meio de má- 

quina de escrever, em estado de tran- 
versos rgãos, dos quais.rerrv zi-lhe o traballlo segunte por Causu 

e estava em contacto direto com o ambien 
te espirita do Exterior, de onde recebia di- 

ue 

siveis mais elevados não achavam facili- 
dade em se comunicarem comigo. Tanto 
a escrita como a inspiração das förcas ele- se mais ou menos consciente, Tradu 

mão e com es, hgies e ale- ne O trabalho seguinte por caus 

mão e, com apreciaçoes proprias 21êle se encontram e por causa do se dsenava a. colaboraçao aos periódicos 
espirtas DrasileirOs de sua preferência, que ed3o Sncero, como o leitor pode 

se nabiruaram a recebé-la com satisfação. 7a verijicar, principalmente na narra- 

os jomal, por exemplo sempre aco- 
ha Com prazer os seus trabalhos, muito ma das suas erperiências: 

oportu- dos exemplos üteis e edificantes que 

m certa noite, ala me leva a uma ver- 

tna do terceiro episódio. Bis pois 
vIda, na qual eu retrocedi no tempo, Vi- 

vedo e observando os quadros que se 
desenvolviam em meu redor. Via-se Tala 

ali como menina camponesa egipcia, de ca- 
belos prêtos, que desciam por sobre os 

Destrutava de geral estima na socieda- pirito. Havemos de lutar abrindo veredas depois, voltar ao corpo e cair no sono nor- seus ombros. ua vestimenta era testa de 

um pano de tecido rudee a usava enro- 

lada no seu corp0. Estava sendo trazida

para oharém de um sultão e eu me 
dade aos esforgados companheiros de Dou- manifestação onde há correrias e aflições, advertência dos Guias espirituais de que detive com ela num grande salão, por en-

fre mulheres soberbas e atetadas, porém 

vestidas de roupagem muito bela e ador- 
nadas de tóda espécie de jóias. Não me 
senti bem nesse ambiente de servidão for- 
çada e de vibração dos Ciùmes que ali 

do agrado dos nossos leitores. 

Destrutava de muita estima na socieda- 

de piracicabana, onde exercia as funções 
de tradutor juramentado. 

A aridez espiritual é, por certo, a úni- duaImente imergir para dentro daguele 
ca morte. Temos necessidade do puro Es- olho, indo daí ao plano astral para, logo 

eram bons combatentes, de cuja colabora-
aoO meio espirita multo se ressentirá. com bastante energiae resolução. Em vis- 

Consignamos aqui o nosso preito de sau- ta de estarmos vivendo em um plano de 

para o intluxo do Espirito puro, às vëzes mal. Tsto se repetia toda a vez que eu 

nao conseguia dormir e, assim, ela apren- 
deu a me controlar, Nao recebi nenhuma 

frina e à distinta tamilia de ambos apre- 
sentamas os nossos sentimentos de fra- 

ternidade. 

devemos exercitar-nos no afastamento da esta nao era uma ábia escolha de um 

nossa mente dessas condiçoes, que muitas 

vêzes parecem querer edu 
combros. eremos bom exito se nos re 
colhermoS dentro de nós mesmos para a mais altos da espiritual idade. 

redzaga0 de que somoS parte ja cons- 

espirito mentor. Nunca tive mêdo de Tala, 
mas me aborrecia perceber que deixara de 
poder visitar, durante o sono, os planos 

luzir-r 
MARILIA 

HOSPITAL ESPÍRITA DE MARILIA Em uma das noites, ao "seguir o ôlho" Termentavam em reclusão. 

de lala, ela me conduziu á visita de imen-O Hospital Espirita de Marilia, fundado Clencla de Deus; que nos, de vontade pró- 

em 7, Com oevOOedid do que a agitação material tumultuosa das terra, onde se viam estáfuas bem juntas nhado de pequeno Sequiro. smuineres doenfes mentais, só foi inaugurado oficial 
mente, com a presença de autoridades mu 

nicipais, estaduais e granae massa popu quela Presença cheia de paz, vigor e bem- ar no dia 8 de julho de 1948. 

Esse nosocômio vem prestando, a todos 
aqueles que o procuram. not�vel servigo 

Altas portas, no fundo do hall, abriram- 
roptamos por um plana mais elevado sas cavernas do plano astral, debaixo da se e senhor do serralho entrou, acompa- 

praças publicas da Terra. una dasuras. apresentando as mais va- instintivamente, Ihe abriam alas, à medi- 
siirá Para nds a consciència da- iadas destorcoes de forma e de pose da que ele ia passando, sem _olhar para a 

estar e somos refeitos na alma, na mente côres repelentes. Assim que passamos por 

e no corpo. 
Espirito é a Realidade, a Luz e a Vida dade, espiritos imobilizados pela congela- 
do Universo. 

O local era lugubre, de pouca luz e de direita ou para a esquerda. Cheganda pa- 

ra onde estava Tala, parou. Era �le um 
homem de cabelos brancos, magro e alto. 
Seu porte era de uma altivez fria e uma 

Aprendemos, então que. entre as estátuas, vi que eram, em reali 

(cont. na pág. 5) 
ção. condescendència gélida, aceitando as ob 

seauiosidades como prerrogativas da sua

VIDA ESPERANTISTA vicção de que, entre as muitas linguas odgao de realeza. Entretant 

O ESPERANTO PODERIA PRESTAR universais existentes é o Esperanto a e a didea, movendo com um gesto os 

cabelos para tras, he talou com naturali- 
dade e aparentemente sem nenhum receio. 
Logo est�vamos em um aposento ladrilha-

Esse trabalho deu a idéia ao sr. Roxo mais equidistante da maior parte de idio-
RELEVANTES SERVIÇOS A 

CIENCIA 
Nobre de proporcionar a0s membros do mas falados em vários países do mundo. 
VImI Congresso Internacional de Radio- Diz que o propósito do seu trabalho era do, a sós com o potentado. ala fimha em Com tito supramencionado, a "Fo-oga um primeirq, contacto como estu- chamar a atenção para a necessidade da 

lha da Noite", desta Capital, na sua edi- 
maos o seu filho ao se ajoelhar dian- 
te dele. Muitos anas passaram auando Tala 

gue, com a devida vénia, transcrevemos poderiam ser adotados se os especialistas peranto como em qualquer outra IUngua parece estar em ade avançaaa e entao 

passando para o mundo dos espiritos. Tala 
não encontrava no mundo astral nada que 

do de um vocabulario tecnico que possl- uniformização da terminologia radiológi- 
cao de 3 de agósto, publicou a noticia bilitaria a uniformização de tërmos que ca, que poderia ser feita tão bem em Es- 

abaixo: entrassem em acordo. internacional escolhidla pelo Congresso. 
"O médico radiologista M. O. Roxo No- 

bre, diretor do Departamento de Radio 
logia do Instituto Central da Associação 
Paulista de Combate ao Cancer, no iransS 
correr do VIIl Congress0 Internacional de 
Radiologla, realizado na Cidade do Me- 
xICo de 22 a 23 de julho utimo, apresen 

Lou uma tese sugerindo a obrigalorieda- 

de do uso do Esperanto na literatura ra-
diológica, sistematizando e uniformizan- coes 
do os termos, para o seu emprégo cm to 

Trés idiomas foram utilizados no con- 
gresso em quest�o: o casteihano, 0 1ran- radiologista paulista apresenta_extensa terra. De espirito vazio e de mente res- cés e o inglès. O sr. Roxo Nobre inse- terminologia, símbolos, abreviações, etc.. 
riu, em sua tese, uma serie de ermos ilustrando perteitamente a materla eae las paragens terrenas, sem ser vista peus técnicos nesses idiomas, bem como em xando clara a importäncia da adoça0 de 
Esperanto, idioma que ele escolneu comO uma lingua unica para uso dos tecnicos. 
ngua 1nternac1onal que acha indicada
para ser utilizada na uniformização dos 

Lermos e codigo de simbolos e abrevia- 

Em várias páginas do seu trabalho, o a interessasse tanto quanto as cOisas da 

trita, tica ela durante séculos vagando pe- 

mortais. Tala e eu entao como que nooS 
acordamos reciprocamente de nossa aparia. 
Quando, atinal, me ocorreu a deia de que 

O trabalho elaborado pelo sr. Roxo No-

bre contou com a colaboraçao do sr. Otto 

Kuhne, grande conhecedor cde latim e.de 
nio eu nao havia ainda provado esse espi- 

itoQue a havia aceito em que ela fos- 
Esperanto, que traduziuu a terminologa se, de maneira nenhuma, qualiticada para Frisa a tese: "Escolhemos o Esperanto, 

após ouvir uma sérle de pessons conhe 

depois do estarmos 

radiologica para esse 1cdloma, o que de- poder me instruir, ela se retirou. Muitas do o mundo. 
morou cerca cde 30 dins. 

Ao sair de Sio Paulo com sua tese, o 
vezes voltava e torcia as mãos, chorands DIFICULDADES 
diante da idéia de ter de se separar de convencldos peln pnclelopedin brltanca, sr. Roxo Nobre Ja tinha 0 apolo de to mim. Conversei longamente com ela; ta- 

Explicou em sua tese o conferencista 
que dlz, a respcito de linguns unlversais dos os seus companheiros radiologistas. lamos do progresso e que esta era a razao pelos radiologistas, para consultar a lite- "São lfnguns fhccis de s0 usnr, notensl- Em verdacle, a adoçüo do Esperanto s0-

ratura radlológica, editada em multos 8 1 honra Ducional," D expllca, no quo 

idiomas, era agravndn pe d u s para uso comum: "Ela deVe sCr ntor slmbolos facilitniria, em muito, o contac- deixou a lerra e a minna companold, ]d 

tematízaçio e unitormiztçuo do8 eoB nacional, fhcil para tolos, neulra, culo- to entre os estudiosos. Cnicos. 
SSC que as vúrins obrns sôbre o as- nca, 1onoICn, flexIvol, nko nmblgun, ló- , 0S Cstudiosos, 

sunto precisavam solrer, o rur u tnda pelo seu longo c continundo usO pra- em Esperanto ou traduzida para essa lin- torio. Que Deus a abençoe; pelo menos 
tro e mais trnduçöes, e què teve conheci 
mento, recentemente, de um dicionario 

éenico cn qquatro Idiomus, bem cono ti- 

nha visto ns primeiras provoa Impreus
do livro do professor Wnchsrnnnn'8, cuju que 0 Daporanto srgiu em 1807, sendo resultncl0 cla tesc. O sr, toxo Nobre, ter Cxperiencias, o que me trouxe a compre-

Iento viria facilitar o estudo cla racdiolo-
diz respeilo à ulll7nçto de uma lnga gla. A simplitleaçko e uniformização dos 

por que ela devia imediatamente voltar pora 
oS planos astrais ela permanecer, pro 

curando sempre cdificar-se. Quando ela 
iuitos

estava sendo acompanhada de mentores es-
Ua obra lécnien nao precisaria de va- pirituais. Eles me intormaram que glen, regular, adaptável o inuito bem tes- 

tnda pelo seu longo o continundo uso prå- icues. Serin eserita diretamente gresso de Tala é vagonoso, porém satisfa- 
tico em lurgn esenla," 

Hun, senclo seuN OXCmplares listribuldoS cla nào é mais um espirito errante vagando por tocdo o mundo.
No Brasil não se tem notleia, nincla, do ra. E assim terminava a primeira das tres 

HISTÓRIA
Partindo cdal, o sr, Roxo Nobre explien Sem rumo nas regies fronteiriças da Ter 

traducão cm runtro lnguus bom mostrn- usudo cdende eRIa datn em numorosos con- 
Va o grando eslórço cyue tem de rer fclto 

cada vez que uin trabalho tecnico tem o doB hCHRC lioina ou pira dle triduZItos, rOsso 8Nboromo8 clo rumo tomndo pela 

nhado o Congresso, embarcou pira oS ensao de que devemos senipre procurar o 
stndos Unldos, sOmenle apos 0 SCu re- Espirito puro, trabalhar conm as trças 

HrosROS do esperunl lalns, em livros editn- 

propisito de alender a rande número de E'sclareee que eenllha désso idiomn 
Jeitores, em países diversos, 

angelicais e, com as nossa faculdades es-
pirifuais cada vez mais desenvolvidas, sin- 
tonizar-nos com as Forças do Bem. 

B sugestuo que, sOm dividn, é das muis 
uma simples piropostu insplrada na con- vallosns para n clencla," 
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PA PEL AR IA B R A 5 L EIR A 
Sua IND U s TR I A L -I M P o R T A D O R A pró 

contribuição RUA RIACHUELO, 58 SA o PAULO Unificação
ARTI G os PARA E5CRITÓ RIO oM AIOR ESTOQ U E DE ARTIG OS EScoLAR ES 

1. Coleta e coordenação de dados biográticos 

acêrca de Kardec. 
grama As de Comissões trabalho, nomeadas habilitando traçarão a Presidente o seu COMEMORAÇOES DO I ENTENÁRIO 

DA CODIFICAÇAO DO ESPIRITISMO 
2. Coleta e coordenação de dados acêrca do 

histórico do Livro dos Espíritos. 
formar å Diretoria da USE as, resoluções tomadas. 

Cada Comissão terá 
A. Presidente. 

organismo em funcionamento, facilitando-lhe o cum- 

3. Confecção de um trabalho acérca de Kar- 
dec, o Espiritismo e a Civilização humana. 

4. Trabalhos bibliográticos e biográficos sô-
bre os principeis vultos do Espiritismo (Denis, 
Flammarion, Bozzano, Delanne e outros). 

Incumbir-se-á de manter o 

(Anteprojeto apresentado pela USE) primento das tarefas; orientar os trabalhos; pre 
sidir as reuniões; convocar reunióes extraordiná- 

rias; responder pessoalmente perante a Diretoria 
da USE pela sua Comissão; pedir a esta, quando 
fôr o caso, a substituição de membros faltosos ou 
que se tenham afastado, etc. 

19. Representagão de peças teatrais, de prefe- 
réncia espirita. 

20. Levantamento estatístico do meio espírita 
estadual. 

6. Preparaçao de um Roteiro Espirita Biblio- 
grafico, espécie de manual, indicando os livros es-
senciais para a formação de uma boa cultura dou 
trinária. Se possivel, resumo ultra-sintético de 
cada obra, com indicação do setor dela: cientifico, 
filosófico e moral. 

21. Organizar relação de oradores. 
22. Organizar relação de temas para palestras 

B. Secretários. Dois ou três, conforme a na- 
tureza dos trabalhos do organismo, cabendo a êles 

anotar o que se passar nas reunióes; fazer a cor 
respondència necessária, lavrar atas, organizar fi- 
chários, manter em dia todos os serviços de Se 
cretaria. 

e artigos. 

23. Aproximação fraternal com os meios não 
espíritas, mormente com os filosótico-religiosos. 

24. Intercâmbio com os núcleos espíritas dos 
demais Estados da União. 

6. Trabalho acêrca do Histórico do Espiri- 
tismo no Brasil, adicionado de um complemento 
com a biogratia dos principais vultos do movimen- 

tos espirita no Bras1l e Os nomes dos trabalhos 

doutrinarios que deixaram. 
1. Bibliografia Espírita desde 1857. 

C. Coordenadores. Um, dois três, conformne 
coMISSÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE as necessidades, incumbidos de manterem relações 

pessoais com tödas as pessoas e entidades que in-
teressem aos trabalhos do organismo, coordenando 

Caberá a essa Comissão redigir as noticias 
que deverão ser enviadas a0S jornais diarios. No-
tas semanais ou bissemanais, alusivas ao I Cen- 

tenário, Codificação de Kardec, suas principais 
obras etc. Tais noticias tambem devem ser irans- 
mitidas pelas rádiodifusoras, nos seus jornais fala- 
dos, obtendo-se programas avulsos para entrevis 
tas, palestras, divugação, exposições doutrinárias 
etc. e ainda: 

as informações e contribuições recebidas, para ofe- 

Tece-las depois aos Secretários e prestando a êstes 
todo o auxilio possivel na organização dos ficha- 

cOMISSÃO DA EXPOSIÇÃO E FEIRA Do 
LIVRO ESPÍRITA 

Compete a essa Comissão: 
1. Aproveitar a experiência dos confrades 

que colaboraram na ltima exposição do Livro 

Espirita. 
2. Providenciar a cessão da Galeria Prestes 

rios e serviços internos da Comissao. 
O Primeiro-Secretário substituirá o Presideti- 

te em suas 1altas ou impedimentos. 

As Comissões deverao reunir-se com absoluta 

regularidade, em virtude do pouco tempo de que 
dispõem. Os membros faltosos ou que não reve-

lem inter�sse ou capacidade para a execução de 
Suas tarefas, deverao ser afastados o quanto antes 

ou transferidos de funções. O Presidente se in-

1. Estudar a relação de temas, para palestras 
e artigos, feita pela Comissão Central. 

2. Organizar coleção de palestras e artigos 
escritos sôbre os três aspectos do Espiritismo. 

3. Por-se em contacto com os principais ór- 
gãos espiritas para um trabalho de intensa e es- 
clarecida difusão dos temas relacionados com os 

Maia para a semana ou quinzena necessária, a ins- 

talação de estandes, guardas para a fiscalizaç.o 
policial e. junto ás editóras doutrinárias, bem como 
a particulares, a cessão de obras. 

cumbira dessas providencias, sempre dentro do 

principi0 da cordialidade doutrinária, evitando me 
indrar 0s atingidos. Os membros poderao propor 

ao Presidente as medidas convenientes. 

No periodo da Exposição, os cradcres desig- 
nados Dela Diretoria da USE pronunciarão pales- 
tras publicas no auditório ali existente, divulgan- 
do aspectos da Doutrina, em conferèncias notur- 
nas, com entrada ranca. 

postulados do Espiritismo. 

4. Organizar trabalhos escritos particular- 
mente sobre o Livro dos spiritos, sõbre Kardec 
e sôbre a Codiflcação. 

5. Organizar trabalhos sôbre outros vultos 
eminentes do movimento espirita. 

6. Organizar trabalhossõbre o movimento es- 
pírita do Estado, em todos os seus aspectos, como 
número de centros, de espiritas, de orgaos espl 

Para as comemorações do Centenário da Co0 

diticação do Espiritismo, ser�o organizadas as se-
guintes ComissoesS 

1. COMISSÃO CENTRAL 

As providências relativas à Exposição caben. 
a essa Comissão, que deverá informar à Comissão 
Central a quantia necessária para sua realização, 
a im de que a Comissão de Finanças disponha 

cdos elementos indispensáveis para saber a quan- 
ia que deverá ser levantada e, conseqüentemente, 

os meios a serem utiizados 

2. COMISSÃO DE PROPAGANDA E PUBLI 
CIDA ADE 

3. COMISS DE BIOGRAFIA, BIBLIO. 
GRAFIA E HISTÓRICO ritas, obras de assistëncia social etc. 

4. COMISSÃO DE FINANÇAS 
COMISSÃO DA EXPOSIÇO E DA FEl- 
RA DO LIVRO ESPiRITA 

cOMISSÃO ARtiSTICa 7. Por-se em contacto com os jornais profa 
nos para se obterem deles anüncios e colunas, de 

preferencia gratuitos. 
8. Pör-se em contacto com as rádioemissoras, 

Com as Horas Espiritas e com as TV, com o obje-

tivo do artigo anterior e para se obter a sua cola-
boração para a transmissão das solenidades prin-

Compete a essa Comissão: 
1. Organizar numeros de musica e de canto 6. COMISSÃO ARTiSTICA 

7. COMISSÃO DE RELAÇPES E RECEP- 

ÇOES 

para corais e para individucs isolados. 
2. organizar numeros de poesia e peças tea- 

trais com fundo espirita ou moral. 
Os membros de cada Comissão escolherão, en- 

tre si, o seu Presidente e Secretários, funcionando 
Presidente como elemento de ligação entre a 
respectiva Comissão e a Diretoria da USE. 

A COMISSAO CENTRAL compete: 

Marcar as datas das principais comemora- 
ções durante o ano de 1957 (31 de março a 3 de 
outubro). 

Cpais, etc. 

9. Estudar os meios para uma propaganda in- 

3. Preparar essas exibições para a Capital e 

para o Interior. 

tensa e eficiente das Comemorações do I Cente- 
nário do Espiritismo. 

Adaptar os seus trabalhos para os Centros 
Espíritas, para Teatros etc. 

10. Providenciar a redação de cartazes, faixas 
e dísticos indicativos das comemorações, os quais 

5. Solicitar a colaboração gratuita de artistas 

profissionais para Os varios aspectos artisticos. 

deverão ser alixadoS nos principais pontos da ci- 
dade, indicando à Diretoria da USE a importân- 
cia aproximada que julgar necessitar para coníec- 

ção do material indispensúvel. 
11. Entrevistas com personalidades de rel�vo 

no meio espirita. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES E RECEPÇÖES 
2. Marcar as datas das Concentrações Espí- 

ritas na Capital e no Interior. 
3 Palestras elucidativas sôbre os trés aspec- 

A essa Comissao compete: 

1. Relacionar as autoridades e demais pes- 

tos do Espiritismo. SDas que cdeverão ser especialmente convidadas a 
4. Artigos e trabalhos elucidativos sôbre os 

três aspectos da Doutrina. 
. Trabalho sõbre Allan Kardec. 
6. Trabalho sôbre o histórico do Espiritismo. 
. Trabalho sôbre a bibliografia espírita. 
8. Trabalho söbre a Imprensa Espirita. 

Essistir ås diversas solenidades e visitar a Exposi- 
gão e Feira do Livro Espirita. 

2. Em época oportuna, remeter convites quan- 
do impressos ou entrega-los pessoalmente. guando 

Organizar um resumo das realizações do 
Centenário (Anais). 

3. Organizar trabalhos sôbre o sentido cris- 
tão da Codificaç�ão. ior o caso. 

14. Organizar trabalhos sôbre a unificaç�o nas 
obras do Codificador. 

15. Organizar trabalhos sóbre as bases, o sen- 
tido e as necessidades do movimento de unificação 
dos Espíritas. 

16. O mérito dessa Comissão serå a divulgação 
ampla, constante, referta de todos 0s pormenores, 
notlcias, andamento dos diversos programas, a ti- 
tulo gratuito. 

3. Providenciar a cessãc, também gratuita, dos 
salões públicos da Federação, Círculo Esotérico, sa- 

oes de outras agremiações espíritas, auditório 
da Galeria Prestes Maia, Biblioteca Municipal para 
dias previamente marcados, a fim de que os ora- Gores designados pela Comissão de Progranação 

pronunciem suas palestras e conferéncias.
4. Recepcionar e açomodar visitantes e ora 

9. Trabalho söbre o sentido crist�o da Codi-

ficação. 
10. Trabalho söbre a Unilicação na obra do 

Codificador. 
11. Trabalho sôbre as bases, c sentido e as ne cessidades do movimetno de unificaçao dos espi-

ritas. 

12. Exposição e Feira do Livro Espírita. 
13. Exposição, em álbuns, das obras de assis tência social do meio espirita. 
14. I Congresso Espirita Brasileiro de Unifi- 

caçao. 

dores de 1ora, para o que farâ apelos aos espiritas 

Tesidentes na Capital, no sentido de hospedarem 
oS VISitantes. 

COMISSA0 DE B10GRAFIA, EIBLIOGRAFIA 
E HISTÓRICO 

Essa Comissão deverá comunicar à Diretoría 

Executiva da USE as realizaçoes que pretende rea- 
lizar, inclusive publicação de Roteiros Bibliográfi- 

cos spiritas, Ligeiras Biogralias dos principais 
vultos doutrinários, colaborando com a Comissão 
da Exposição e da Feira do Livro Espirita e in-

formando qual a quantia que necessitarå para a 
impressao dessas obras, cabendo-Ihes ainda: 

5. Providenciar transporte, quando necessa 
rio, para conduzir os interessados ás visitas pro- gramadas as instituiçoes espiritas de benemeren- 
cia. 

15. Visitas às Rádios, às TV e à Imprensa. 
16. Visita às entidades de Assistência Social 

Espírita. 6Prestar assistência informativa aos visi- 
tantes sóbre _os locais onde deverão ser realiza- 
as as Teunioes, solenidades, exposições etc., bem 

17. Palestras radiofônicas. 

18. Apresentações artísticas em Teatros e ou-
tros ambientes. como instrui-loS acerca de conduçao a tomar e 

local onde deverao faze-lo. 

A FEIR D A S 
CoMERCTAL E MP O R T A D O RA 

A NAG OE S SA Sua 

pro contribuição OFERECE, PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO, SUGESTIVAS CESTAS DE NATAL, AO ALCANCE DE TODAS AS BOLSAS 
RUA BARAO DE ITAPETININGA, 14 LARGO DO OUVIDO R, 7 - PRAÇA DA SE, 174 

Unificação 
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DUVIDAS E DUVIDINHAS niche fra viventi) em Telepatia, telemne. dia 9, pelo sr. Antônio Pereira Cor 
sia e la legge de"rapporto psichico" reia, do Instituto Espírita de Eluca 
onde o encara sobo ponto de vista tele-

nésico; em Dei fenomeni di Telestesia, 
ção; no dia 10, pelo sr. Nélson Panta 
rotto, da União Fraternal do Ipiran C.P. (Capital): palavra, não tive coragem, por saber me onde o aprecla telestèsicamente; em Po- ga; no dla 1, pelo seu vicePTu faltar competência 1ilologica, de modill- poli primitivi e manifestazioni supernor te, sr. Abraão Sarraf; no dia 12, pelo c-la. 

Picr Franco Bolmonte, um bom autoor, 

Acuso o recebimento de sua carta ulti-ma em que voce 1az alguns reparos ami 

gaveis. ao meu despretensioso rascunh0 
que a propôc, a emprega em Lo Spirtti3 sobre o nosso Chico Xavier e a que ora, 

com prazer, repondo por estas colunasS, 
dada a impörtancia dos temas, que podem 
Ser de proveilo geral. 

mali, onde hlstoria um caso psicorragico, Sr. Anselmo Gomes; no dia 13, pela segundo a denominação de Myers. 
Ninguém pois cometeu engano. Nao da D.E.; no dia 14, pelo seu secrea deixa o misslvista de ter razão nem o rio-Geral, sr. Carlos Jordão da sIIya, delxamos nós. 

Srta. Nancy PuhIman, 2. seCTetárla 
mo non e un mistero, pag. 171, cd. de 

1942: 
Ln xenoglossia, spocialmente nella 

forma di zenografía como si potrcbbero 
chiamare i casl di scrittura in lingua stra- 

Comparecendo ainda os confradees, 
Emilio Manso Vieira e Jose carlos 
Jordão da silva, tendo os dois pri 
meiros proferido palestras doutrina 
rias. 

I. P. 1. IONIZAÇÃO. Estranhn você o em- prego da palavra no sentíido de "melhoria niera e... " PELO MUNDO espiritual de ambiente" e afirma que, se 

foram os Espíritos que a empregaram, es- palavras orlundas do grego, e rivial_nos tão e errados, porque cla é exClusividade da autores. O próprlo Dr. P. Thomaz Bret, 

A troca de T por 3, em se tratando de 
(cont. de pág. 3) 

cetrha uica.Pois não há o que recentemente falecido em Portugal, que equipados do Estado e a sua Seção de Ci. 
cOMISSÕES ORGANIZADAS ininr ne rrarnos Espiritospela era um especialista na criação de têrmos rurgia o seu Laboratório de Análise Cli 

unica razao de em Fisica e cm Qulmica técnicos de Psiquismo, escreveu em Sub (PROVISÓRIAS) nica dãoclara idéia do modernismo do 
conscient ct Metapsychisme, pág. 58, ed. seu aparelhamento. Conta por ora apenas 

uso da palavra ser outro. 

A z a gue alil me referi e a que de 1927, primeiro volume da série Précis com 228 leitos; a sua Diretoria, no en- DOICENTEN ARIODA 
CODIFICAGAo os Espiritos fazcm mençao e o alo de are de Métrpsychique, o seguinte: jamento de ambicnte para que os "prin 

cipios mentais de orgenm inierior nao étranger) afetem a saude 1isica dos colaboradores 

tanto, iá está cuidando do aumento de 
mals 100, conforme aliás entendimentos 
havidos com o Govêrno do Estado. 

Desde que foi inaugurado até recente- 

"Xenoglossie (glossa, langue; zenos, 

COMISSÃO CENTRAL O Dr. J. Grasset, muito acatado no earas a detnicao do spirito do mundo cientifico pelos seus estudos de mente, atendeu aquêla Hospital a 4.415 
sabio Alexandre a Andre Luis. Abra clínica médica na Universidade de Mont- doentes, assim distribuidos 
este autor em Missionarios dr Luz, capi- pellier, escreve em Le Psychisme lnfé-
tulo C veja a cousa lá muito bem ex- 

plicada. 

Seção Masculina: Pensionistas 573; 
rieur, pág. 95, ed. de 1906, referindo-se ndigentes 1.770; Segão Feminina: Pen- 

sionistas - 810; Indigentes-1.262. 

Conforme a , religião professada, estão 
aqueles enfermos assim classificados: 

156; Protestantes 128; 
Budistas 112: Católicos 3.945: In- 

Luis Monteiro de Barros 
Carlos Jordão da Silva 
Abraão Sarraf 
F. C. de Castro Neves 
Paulo Toledo Machado 
Valdomiro da Silva Santos 

aos raios X: 
Naturalmente o sentido da palavra alar 

souSe ampliou-se. motivo por que os des rayons Z à découvrir, de 1'extério- 
Espíritos a empregaram. Mas sera por sation de la sensibilité et du mouve- 

isso que ela deixara de pertencer ao do- 
minio da Física e da Química? Que é 
afinal aquéle ato de arejamento senao um René Sudre, que aliaS pelo jeito conhecla 

"La question du périsprit, du fluide, 

ama e Deus ilva 
Americo Montagnini 
AntonioJosé Trindade 
Antenor Ramos 

Espiritas 
". Budistas 71: Esoteristaecão os srs. 

ment. 
Também se nota a mesma cunfusão em diterenres 

stao atuaimente em sua direçao OS srs. Caetano Mero 

n omensicoaumico. e se processa o grego. Escreve ele em Introduction a Paulo da Cunha Matos Gabriel Ferreira, em condições que os terricolas desconhe- la Métapsychique, pag. 369, ed. de 1926: 

cemos? Note que André Luis, descreven- 
do-o, fala em aparelhos que lhe "parece- 

João Teixeira de Paula 

Euripedes de Castro 
Romulo Vanúcci 
Atilio Campagnini 

Hélio Tavares Costa, rediano lomefti, 
Point n' est necessaire, Comme on voit, Aldönio Ferreira Faria e Edgar Pimentel. 

qul.. ..". 
Tam instrumentos reduzidos. de rande iner des rayons X ou 

potencial elótrico POTencla eletrico, em virude dos ralos 
0s_COOperadores da sessao de mate-

T1alizaçao daquela noite "movimentavann leas, que o barão de Ramiz Galvão con- 
em todas as direções" 

Parabéns à ilustre Diretoria. 

grande Em portugues temos alguns casos. Não 
conhece a palaVra tantorileas, perten- 

cente à Botánica, que é eserita zantori- O QUADRAGESIMO ANIVERSÁRIO 
BIOGRAFIA, BIBLIOCRAFIA E HISTÓ- 

RICO 
que 

DA SINAGOGA ESPIRITA 
Ari Lexdenou? O mesmo se da com zanti0, outra 

No dia 31 de agôsto transato com- Aliás é fato comuníssimo na lingua uma planta, registrada em dicionarios, por 
palavra ter várias signiticações Cito-lhe rantio. A troca é sempre a mesma: o Pletou guarenta anos de proicuas 
ao correr das teclas da minha máquina a pelo r ou, grecamente falando, o dzeta atividadesasinagOga ESprita oya 
palavra "atributo", que em Gramatica e pelo ecs. 
aquilo que se diz ou nega do sujeito, em 
Metafísica são qualidades essenciais per- 
Tencentes a propria substancia e em Te0 gas? Ensina Gonçalves Viana em Orto- operosidade o publico multO deve, 

logia é qualquer das perfeicQes inerentes prafia Nacional, pág. 25, ed. de 1904: 
a essencla de Deus. "Helice, para mais 

um exemplo, e uma cousa em Geometria, presentaria o 3, ao transcrever o dzeta 
outra em Mecanica, outra mais em Náu- 
tica e outra ainda em Arquitetura. 

Seguir-se-a dai que, empregando-se ravam, respectivamente, ks e ps, com a árido, onde, não obstante já haver boa 
"atributo" _ou "hélice" em qualquer dos diferença de que aquela letra, em vez de semeadura, feita principalmente por 
sentidos, não se deva mais empregar ne- ser compêndio de ts o era de dz. Impe. um Antônio da Silva Batuira, muito 
nhuma daquelas palavras nos outros? 

Mas não precisaríamos sair de casa: passou a França, e ainda hoje 

O temos aqui O adjetivo psiquico, com predomina, pelo menos teoricamente piriusmo naquela epoca- como o e 

Tao varlada signcaao, O u 

phecemos emPscologia Metapsiauica e aprecio a orma proposta por voce. Re pouco caso, o desprêzo... A Sinago 
E.spiritisSmo? J. Maxwell o reputava mau tro-XenoglossOgraiia e vocabulo muito 

0ee Hernani Guimarães Andrade 
Wilson Ferreira de Melo 
Anselmo Comes Jerusalém", fundada, e, desde o prin 

Qual será a razão? Dever-se-á ela à cipio, dirigida pelo nosso conirade 
duplicidade de pronúncia das letras gre Sr. Antônio José Trindade. a cuja PROPACANDA E PUBLICIDADE 

Eurípedes de Castro 
Wandick de Freitas 
osé Herculano Pires 
Abraão Sarraf 
Freitas Nobre 

principalmente no que iz respeito a 

"Também, com relação ao som que re- obras filantropicas. 
Aportando ao Brasil (porque é éle 

grego, pretendia Corssen que êste fôsse portugu�s de nação) ha quase meio 

uma duplice, como csi ou phi, que figu- seculo atras, encontrou um campop Gélsio Aparecido Dinis 
Antonio Soares de Carvalho
B. Milano Neto 
Eduardo Augusto da Silva 

Carlos voDoda 
oaquim Aves 
centoCruzo 
Marco A. Milano 
M. Sao Marcos 

rou esta doutrina na Alemanha, de lá havia ainda que fazer. Fauar em 

3. RETRO-XENOGLOSSoGRAPEA NT noje, embora em escala menor- era 
3. RETRO-XENOGLOSSOGRAFIA. Não enfrentar abertamente a irTisao, O 

rande e, com ëste calor, derreter-se-á e 8a a exemplo de outras nstituições, 
grande e, com este calor, derreter-se-a e enfrentou aquële meio hosul, e, nao o e aconselihava a.escolha de outro. FINANÇAS 

Não lhe parece? Se vocé ainda fizesse nao chegara a0 Seu desno, que eo povyo. podemos negar, levou-o dle vencida. 
objeção à vernaculidade de ionização por Ademais e de TOrmaçao nibrida aun A Sinagoga Espírita "Nova Jeru 
iontização, desculpar-se-ia a perda de dois e grego), um motivo a mais para o salém", o Sanatório "Jesus de Naza-
dedos de prosa. Mas a nao ser assim, aceitarmos. 

ionização está corretamente empregada 
e nada se lhe da que opor. 

Porem a palavra"já era conhecida dos fia? 

TOSsos mestres espiritistas. 
Fez uso dela por exemplo Gabriel De- um pequeno engano de ordem dou- eetuais spritas, TeaZ ada e o 

lanne. que, muito antes de André Luis, trinária... tolescritura... não é um caso bro de 140Quecanc iatisto é já em 1884, data da primeira edi. único no mundo.. Bozzano já tratou de- exito na ocasia. tanm mieia 
ção do scu Recherches sur la Médiumnité, le...". 
que estou traduzindo, falava em ionisar! Ou nós não nos cxpressamos conveni- 
Abra a página 254 daquela obra, na sua 
edição de 1923, e veja isto: "... cértai- 
nes réactions chimiques produisent des devia. Expliquemo-nos então mclhor votos de muita prosperidade. 

émanations qui ionisent l'air et l'électros- agora. 

Américo Montagnini 
Antonio Tridade 
orge Balduzzi 
Carlos Das 
Bruno Furchi 
Helio Siciliano 
Hélio Morais Trevisan 
Mário Bártolo 
Nélson Löbo de Barros 
Waldomiro S. Santos 

Francisco Pereira de Andrade 
Sebastião Magia da Fonseca 

as se tivessemos necessidade dêle, por ea revsta Alvorada duma Nova 

u nao adotarm0s então Tetro-renogra-Era, a oZinha dos Pobres são reali- 
Zaçoes que nada deixam a desejar. A 

4. UM CASO DE TELESCRITURA 
Concentraçao dos Jornalistas e Inte

va do mosso correligionario 
Ao Sr. Antônio José Trindadee aos 

entemente bem em o nosso estudo ou o Seus prestmosos Companneiros ae 

amável confrade não nos entendeu como Diretoria, os nossos cumprimentos e RELAÇÕES 
Nanci Puhlmann 
Apolo Oliva Filhop 
Antonio Branco Miranda Neto 

Antonio Teixeira 
João Spinéli 
Aliomar B. de Andrade 
Antônio Percira Correia 

Cope". .Certas reaçoes quimicas pro- Quando flzemos reforôncin hquele caso SEMANAS ESPIRITAS 
duzem emanaçõcs que ionisam a atmos- de telescrilura cnire mae e lih0 e disse 

1era c descarregam o cletroscópio. 
2. ZENOGRAPIA. Estranha você o menologin espiritlen, não cjuisemos atir-

térmo zenografia por renografia para sig- mar ser o fenómeno, conslde rado em si, 
r lacuidadc que os médiuns têm de unico, mas sim, (quisemos dizer (pclo me 30-9 a 710-1956, a " Semana Espl- 

Serever em nguas (ue hes saio des- nos o tentamos) sCr Ole talvez único por tanaqueia eldalae, que se reves 
connecidas, com Jetras inverlidus da di- C er procluzido cxalamente cntre mãc de grando brilhantismo, tendo a U.S.B. 

Tela para a esqucrda, mecliunidnde essa e jiu/o, 

" Lão interessante tão iffch de com- 
preender"', na declarnção honesta do Dr. 
Pierre Janet e à (qual propus, tulvez ROm 

resultado prático, a designaçcãio do cspé- foi n nosn intengão o dá-lo como iúnlco. sr. P'aulo Alves clo Goclot, quc falou 

mos ser le talvez intico em toda a feno- 1. SEMANA ESPÍRITA- SÃO ROQUE 

Reallzou-se, durante o perlodo de 

Helio Miranda 
Kaiser Jamil Jorge 

fcito representar-SC peloS FESTIVIDADES E ARTÍSTICA O fenomeno, considerado em si, não é, 0radores: no dla30-9, Sr. Jono JOse 

Tenimenle, unico, Nio se conhece apenas Cabreris, quc proicriu uma plestra 

um cus, porem 8C conhccem várlos, Nem na sede cla U. M. E. local; no din 3-10, 
Rômulo Vanúeci 

Rónald Pasíni 
Henriqueta Moreira 

Raquel Peluso 
Alberto Chadick 
Anita Brisa de Oliveira 

Culo-zenográfic. 

Conlesso-lhe porém cque você núo delxa 
de ter a sua razão. Realmente a molhor miumo on Esplrltiamo? Mullo bon. Nos- ue, no mesmo Centro Espirita, pro- 

eonfrndo clta o easo do Willam Stead, na sede do C.3. "Të, Amor e Carida- 
esludado por Ernesto Bozznno em Anl- de"; no dla 7-10, srta. Niney, Pulhman 

orma, aenta eumologla, serin acno- ODrn Vemos ale ui1 Comunlcaçio te- 

grujl, allas Ja registrada em nossos dl- cNCriturist len cntro Stond o seu filho, tnl 

C1onarios, do gTego TeN0s, Cstranho, e rd-

feru a palestra de encerranento. 
EXPOSIÇÃ0 E FEIRA DO LIVROo 

ESPIRITA deu com a huviln ontre n nmñe 6." SEMANA ESPiRITA STO. ANDRÉ 
Realizala na cidade de Santo An o fo, o quC, nlis, Vem corrobornr n phcin, eserever, como zenojonid, Tenoglos- 

S (este proposto por Charles Richet o nOSSE assorçio cle que o enso em nprêço re, cle ( a 1a de outubro. 

não por Ernesto Bozzano, como você dú n+o fôsse talvez inico. Mas não fol sóA .S,. SC l epresent t 
a entender), renomnie e tantos mais. 

Copici zenografia dos italianos, que no-
la mandaram formadinha da silva. m- escalns mals ou menos diversas, cm Da balhos de abertira; no dia 8, peo s?, 
bora conlhecendo a origem etimológica da menle amenle (Comunica:ioni media- Osório Pereira Filho, do C.M.E.; no 

Apolo Oliva Filho 
João Teixeira de Paula 
Flávio Pacielo 
Miguel Jacinto 
Dante Gandôlfi 

Djalma de Deus Silva 

nl que Bozzano estudou o assunto. Es 7,pelo seu presidente, st Llls von 

tudou-o, entre outras monografius, em tciro de Bairos, que presii 0s a 
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ta por Allan Kardec em O Liwro dos 

E'spiritos. 

53. O mêdo da MORTE é muito Cr$ 4,00 

natural nos homens. Ela a uns causa 
OTICIAI Usc 

mais horror. Nós os espiritas porem 
ddevemos encará-la com dignidade. 

Não haverá por que temé-la se esti 

21. Oliver Lodge (1851-1940) 
suas atividades de maneira sempre resumida, 
bem informativa, Bem comentarios. 2.A questão paranormal, depois 

22. Albert de Rochas, cujo nome com de William ele, Lomou Crookes, enorme e impuiso cien- todo e Eugène Auguste-d'Aiglun Al- vermoSyerdadeiramente integrados 
0OLABORAÇAO -- Todos os confrades 

dem colaborar. Os trabalhos devem ser dati. 
lografados em dois espaços, numa só face do 
Dapee nao utrapnisar duas rolnns do tama-

nos princlpios doutrinari0S. tiiico. Foi em 18/1 que o sabio in- bert de Rochas (1837-1914). 

gles publicou em 1he yuartety Jour. 
ul of Science (Jornal Mensal de 1925) 
Ciencia) os resultados das suas eXpe 
riencias com o grande Daniel Dun- 

Blas, Home. Al ele estabeleceu a 
existenCla de uma nova 1orça igada 

de maneira desconhecida a organ1za- 
çao humana, a que apelidos ae "for 

ça psiquica" 

23. Camille Flammarion 184 Que é a MORTE atinal? 
nho de offcio. 

24. Cabriel Delanne (1857-1926)) 

25. Charles Richet (1850-1935) 
26. Cónan Doyle (1859-1930) 

Segundo alguns doutöres da Igre 
ja catolica, ela é o castigo que Deus 
nos dá para a remissão dos nossos 

pecados. Escreve lrineu (2), que 
Morte foi outorgada a0 homem para 

Impresso na LINOGRAFICA EDITORA 

Rua Almirante Barras0, 478 . Paulo 

27. Giovänni Schiaparelli (1885 ivra-lo do pecado eterno e para que, 1910) gulr os bons-bocados e a boa cacha 
(6) ça 

morrendo ele na carne, possa renas 
cer para Deus. Agosunh0 afirma (3) 

que o nomem, cepois que cometed otomava a sua cachaça a custa de d pecado, ficou sujeito a Morte, o que Brás. Mas para se deve atribuir a uma graça e não 

28. Léon Denis (1927) 
O prêto da anedota era velhaco e 3. Em 1873 Césare Lombros0, 

juntamente com outros sabios (Schia- 
pareim, oa, Mlchet, NoUZing, MOrsel 
I, elc.) se dedicou a investigaçao dos 

29. J. Arthur Findlay (?) 

30. H. Dennis Bradley (?) 
31. Alexander Aksakolf velhacaria: basta.no. a nao há 

pria para podermos enrentar cara 
a cara a MORTE, a qual, na pioT (las 

hipotese, sera apenas uma cachaça 

velhacaria: basta-nos luminaçao pro- (1831 a um castigo de Deus. 
Tenomenos produzidos por Eusapla 
Paiadin0. A Stra. Curle, com 0 espo-

So, Irequentava as sessoes eusapia- 

902) 

32. Ernesto Bozzano (1862-1943) 
Tibulo dizia que ela aparece, pe 

ante pe, quando menos a esperamos Imminet et tucito clam venmt qUla 33. A. A. Martins Velho (?) 
lo Alem. 

nas. 34. Juliette Alexandre Bisson (?) Pede. * 

4. Em 1882 William Barret, Geor 

gesJ. Romanes, F. Myers e Edmond 
Gurney fundaram a society j0T Psy 
chical escarch, a ceiebrada s.P.k. 
tao conhecida nos meioS pslquicos. que tõda mediunidade é imprescindi- 

S gregos e oS romanos dedicaram The altares. Os romanos, nos Seus, puseram até uma inscrição: Sonmny 

.A epoca, que atravessamos 
repleta de cuidados tormentosos, Com 
Suas tergiversações, bradórios e in-
conseqüëncias de modalidade vária, é 

35. Os mais notáveis mediuns, Se aeternali saorum: Dedicado ao eter assim nos podemos expressar, por no sono sagrado0. 
5raves da Historia humana. 

A barbarie parece que continua na 

sua brutalidade dos tempos de anta-
seve teve outra: Láquesis; mais nho; como outrora, ainda não nos 

respeitamos devidamente uns aos ou- 
tros, como nos cumpria, ainda não 

cogitamos, como devlamos, do joeirar 
dos nossOS sentimentos, ainda não 

gem uma roca, no momento honramos, como seria de desejar, 
e ascere dali lhe vai puxando o noSsa palavra de fé e compromisso. 

Dm 1839 fundou-se, sob a pre. Vvel e tem a sua natural valia, foram, mitivamente, da tinha itologla; uma só: esta, Cloto; pri 
Sdencla de James Hyslop, nos Esta- ene numerosos outros: 

dos Unidos, um ramo da Sociedade 36. Daniel Dunglas Home, de tarde, outra: Atropos. Escreve um cujos trabalho A. Kardec tomou co autor luso que a "triade das parcas nhecimento direto. 

de Estudos Psiquicos supracitada. 

6. Em 1905-1907 fizeram-se im portantes experiencias pslquicas no 
1nstitut Géneral Psychologique de com William Crookes. 
Paris. 

Cletermina a sorte de cada nomem 
37 orence Cook, que trabalhou ma poe-lhe a vida (na forma de es 

38. Eusápia Paladino, Stanisla estame; outra enrola-o no fuso, en A Natureza é a mesma de sempre: 
7. Em 1919 Jean Meyers fundou wa P, Einer Nielssen, com diversos. quanto deve durar a existencia; a ter em Paris o lnStitut etapsyctaque 

1nternational, que, atora outros, teve 
Como presidenle a dois dos maiores 

mestres no ramo supranormal, como 
Gustave Geley e Eugene Osty. 

esplendorosa de harmonia, prenhe de 
39. Eva Carrière, com a sra. Ceira, enegado o momento de se de Suavidade, mao-larga de benesses. E 

ver finar, corta-o. A Cor e a materia um sempiterno convite ao nosso pr0 Bisson ,graças à mediunidade de Mar. do 110 varia, segundo tem de ser a gresSO espiritual. Porêm os homens 
Junette Alexandre-Bisson. A Sra. 
the, que alias se chamava Marthe Bé- fortuna de cada um; para os felizes, teimamos em manter-Nos rebeldes e 

é de s�da branca ou escarlate; para refratârios, estacoados num sô barr0, 
res obras sõbre materialização, re. Os desgraçados, escura e de la ou li- cuidando via de regra sonsamente de 
raud, põde escrever uma das melho 

8. Em 1922 Charles Richet publi- 
COu a priera eaiça0 do seu 1raité cheada de fotoggrafias raras e admi nho. Segundo aquelaS crenças, ape- 
e etUpsyongue e em 1923 a segun raveis: Les phénomenes de materia- nas Conciulda a ora cas healondas 
da. Essa obra, Considerada o porta hsation, edição de 1914. A palavra mulheres, lá ia o cadaver para o seu soclais. Voz Clenllico do Espiritismo alraves substância, para designar o ectoplas da lenornenologia, que aquele aulor 

atribula a "forças intelgentes desco 
nnecidaS, IOl recentemente traauzi- 

da em POrtugues eivud Paa William Crawford, o cientista da ala lhe cumpre aproveitar com unhas e chamado para a constTuçaode um 
maior tacilidade de manuselo, em ueS 

vORca. psíguica tomos, dos quais o pIimeiro ja esta 

Pubucado (1). 
Nos palses cultos, com especialida certo temp0 aqui em S. Paulo. de nos europeus, ha muito interesse 

nos estudos da ciencia dos ESpirOS, trabalhou o Rev. Drayton Thomas. Conhecida nalguns como Metapsiqu- 

mandrionagens politicas, parlaptices 
religiosas e perturbadoras atividades 

eterno jazigo" (4). 
ma, Ioi primeiramente empregada por 
aquela fervorosa investigadora. 

O Espiritismo está a anunciar-nos 
alvorada de uma nova era, circun- A MORTE para o espirita é cousa 

diferente: mera transição de um eS 
40. Kathleen Goligher, paciente de tado para outro, transiçao esSa que de nós por sem dúvida estará sendo 

dada dos raios Vivificos de uma Dou 
irina de paz, amor, perdao. ada um 

dentes. E. Bozzano, numa daS suas mundo melhor: o maatma da India, o 41. Linda Gazzera, que residiu por ODras ransereve vaas COnu lama do Tibé, o daroes da Pérsia, o 

cações de Espiritos, que deciararam a espirita, o católico, o protestante, o 
bom som ser a palavra Morte um con 

trasenso. Kardec esfalfou-se por mos 
trar-nos a sua inanidade. 

42. Osborne Leonard, com quem 
ateu, todos eniim. O espirita -as 
Sim o cremos-tera o maior contin- 

gente na unificação e fratern1zaçao
dos povos, porque e o Espiritismo, en- 

tre as Doutrinas espiritualistas, a 

unica que nos ensina, objetiva e sub- 
Jetivamente, que a vida do apos tu 
mulo nao esta a merce de rançosas 
absolviçöes ou de incónscias promes- 

do qual dependiaa sua _gulosina e a sas de salvacao. Não o está e tem 

Ca, noutros como Metapsicologa, 
noutros mais como Parapsicologu, Geley. 

43. Franeck Kluski, com Gustave 
A MORTE para nos os espiritas 

esta realmente em erise. Nao conhe 
cem os eitores a anedota do carola 

Freto, que so visitava um determina- 
do santo, por ser èle o protetor, se 

gundo filosofava, de um orgao fIsico, 

LC. 
44. Jean Guzik, com Eugène Osty. 

9. Charles Richet, o pai da Me- 
tapsiquica, dividiu os assuntos soDr sombrou A. Aksakofi. normais em quatro distintos periodos, 

que se podem estudar melhor no seu 
1ratado, pagina 35 da edição em por- 
tugues: 

45. Elisabeth d'Espérance, que as-

crich 46. zöllner Henry Slade, fêz experíencias com de vida dos outros órgãos? Ouçamos a uma frente. finalidade: a marcha para a 

materialização e desmaterialização um esertor 
A. Perlodo niltico, que vai até e oojetos, das quais nasceu a teoria 

Mesmer (1r78) 
Demos pois sonoras e proveitosas 

badaladas de avanço. 
"Conta-se de um prëto que só ia 

da uarta Dimensao, que zolner pro à Igreja em dia de S. Bras, impor. 
tando-se pouco com todos os outros 
santos da corte celeste. E a logica 

Feriodo magnético, de Mesmer PE derendeu. 

as irm�s Fox (1847) 
-~ 

47. Eleonor Piper, que e, na Opl 
(1) Ediç�o da Livraria "Allan Kardec Edi- 

medium do mundo e COmuE dos ouvidos, mas se um ouvido se ta Onho . de rera Relig., cap. 15, n.° 29.

tora S. Paulo, 1956. 

(2) Irineu, Adv. haer.. 1, 3 c. 37. 
C. Periodo espiritico, das irmäs e nuitos psiquistas, a maior 
Fox a William Crookes (1847-1872) 

do preto era esta 
Santo Ovidio protege os enfermos 

Como se deu com EuSapia Paladino, 
D.Periodo cientifico, que começa Seocuparam notabilidades da época, Dar ainda fica outro; Santa Luzia 

cujos nomes seria despiciendo citar. 

(4) José Felicíano de Castilho Barreto e No ronha, A Grinalda Ovidiana, apëndice 
paralrase dos Amores, t. I, pá8. 320, ed. protege oS doentes dos olhos, mas se 

um ölho cega. flca outro ainda; San- 
com W. Crookes (1872) 

48. Heléne Smith, a "c�lebre mé 10. Depois do movimento_das dium de Flournoy'", no dizer de Char: mas se um dente se cariar, alnda 

(5) le deseri ise della Morte nel Boz mas FoX em Hydesville e principal. um de Flournoy'", no dizer de Char. ApoOa nvra de dores de dentes, 

Tes Richet. gunda edição de 1952. Há uma traducão 
mente depois de A. Kardec, grande 
IOl o numero de sabios que se dedi-

cam mui tos; S. Brås livra de molés 
49. William Stainton Moses, a tia sde garganta, mas se a galata (6) Alberto Pimentel, Espelhos Portaguêses, 

rasilera, com o título de A Crise da 
Morte, muito incompleta. 

Caram as pesquisas paranormas. Al quem Gabriel Delanne, em Pesquisas se tapar, nao ha maiS por onde en Il, påg. 122). 


