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CORBIGEJVDA
Entre os diversos erros que escaparam á revisão, nj

presente numero, convém corrigir o seguinte : na ul
tima linha da pagina 170, onde se diz: « A té é um]
adhesao da intelligencia á vontade divina, leia-se « áveU
dade divina. »

Interessante. — Em cada sexta-feira do anno, nj
capella do Centro do « Apostolado da Oração » d
Ytú, será celebrada uma mi 338 em favor dos assii
gnantes vivos do «Mensageiro» e pelos que falleceren

Correspondentes locaes. — Todos os Revms. D
rectores são Correspondentes natos do Mensageir
si elles não determinarem outra pessoa para este tra
balho. Portanto, todos os assignantes estão convida]
dos a entregar as importâncias de suas assignatura
a estes Directores-locaes ou aos determinados pF
elles : e os Directores-locaes são rogados ou a r<
metter ao Correspondente diocesano ou, si quizere
directamente á esta administração (Ytú-Estado de
Paulo) ou a estes Correspondentes para todo o Bn
zil, que são :

O Snr. João Lopes da Cunha— Rua da Quitanda
24, Rio de Janeiro— e Lebre Irmão e Mello, Rua 1
de Novembro, S. Paulo.
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Intenção geral do mez de Outubro

Caí lio lie os
<b v/iA instrucção religiosa nos Co lie giòs >* T .

Wt;l yt'r^|f ura facto de observação quotidi-
ana que, a ignorância em matéria
religiosa é um dos principaes
agentes da impiedade em os nos-
sos dias: ignorância fomentada

por uma presumpeão desmarcada, filha legiti-
ma do orgulho.

Os homens de lettras, os diplomados, os po-
liticos, os jornalistas, etc. etc, arrotam cons-
tantemente uns tantos princípios de uma scien-
cia nova — que não é real, porque é falsa4—
« em completo antagonismo com a fé\. . . E d^ahi
os tamanhos desparates com que se sabem cada
dia, vomitando injurias contra a Egreja, enve-
nenando o espirito dos incautos, dos ingênuos ;
indignando os homens rectos.

a causa desta desgraça é, não ha duvidal-o,
o desprezo que se vota á sciencia da Religião,
querendo-se julgar apriori, sem exame, sem
estudo, sem reflexão, como manda o bom senso,
em referencia a um facto. que é geralmente
admittido; em referencia á uma doutrina que
grandes homens, que povos inteiros têm segui-
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do; em referencia á praticas que as multidões
exercem com zelo, com gosto, com extraordi-
naria estima.

Na verdade, as regras da prudência e do
bom senso são postas á margem, só quando se
trata de Religião ; ao passo que são exigidas e
applicadas com rigor em assumptos de muito
menor importância !...

Os homens que não crêm na religião, ordi-
nariamente nunca se deram ao cuidado de es-
tudal-a em seus princípios, em suas praticas :
desprezam este meio de chegar á verdade ;
porque de antemão julgam que os dogmas ca-
tholicos consistem em umas certas formulas
rotineiras, que se impõem ao espirito fraco dos
meninos e das mulheres, sem mais explicações
nem provas raciocinadas, em que se fundem,
sem o testemunho de sábios que a susten-
tem etc. (1)

Suppõem que a fé é incompatível com a ra-
zão; que a opprime, a atrophia e até... que a
mata!. ..Quando é inteiramente impossível crer,
renunciando á razão. < A fé, diz S. Thomaz, é
« uma adhesão da intelligencia á vontade di-

yy

(1) Contra esta asserção tão atrevida quanto falsa se pôde óppôíò
que disse Thiers (Discurso na Câmara dos deputados., á 13 de Abril dó
1865): v< O mais animoso e mais profundo pensador dos tempos mu-
« dernos foi Descartes, cujo immortal Discurso sobre o methodo creou
« a pMosopliia nova. Ora, toda a vida de Descartes não prova que« elle foi sempre um catholico sincero e fervoroso? A fé impediu a
« Bossuet de ser um dos mais vastos gênios, e a Pascal um úu* mnis
« alentados e dos mais intrépidos? E, si saliimos da Egreja eatholiea-
« nao vemos Kepler e Newton, Leibnifz e Euler unir á ío em Jesus
« Christo^as mais profundas investigações da pliiljsophia e da scien-
« cia? Não! não! A fé não impede de pensar, senão áquelles que nao
« foram feitos para pensar! »
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vina, por império da vontade movida porDeus pelo influxo da graça (2).»« Nós cremos, por nossa razão ; nós não po-demos, pois, crer contra ella, dizia, por sua
vez, 8. Agostinho (3).»
Julgando, então, sem importância os assum-

ptos religiosos, como cousa indigna de occupar
seu tempo, « precioso para outras cousas »,
nada lêem que os induza a esclarecerem-se so-
bre as verdades divinas, e que os encaminhe
á posse da fé.

Por outro lado, lêem tudo quanto neste
mundo se edita de mentiroso contra a fé chris-
tã e de indigno, em folhetins, em novellas, em
contos, em romances, em artigos de fundo de
jornaes, de fôrmas asquerosas por vezes ; o
que só por si seria bastante para tel-os como
suspeitos, si a razão de tantos homens não tives-
se perdido o bom senso... E não é só falta de
bom senso : é também deslealdade ; porque já
que se lê o contra, dever-se-ia ler o pro (4).

D'abi as affirmações falsas, teimosas, intnin-
sigentes, contra as doutrinas da Egreja, sobre
sua historia, instituições, etc

Coitados ! ignoram o que combatem ! (5)

»>**'.' X .'",:¦. Arj"

•A-A

(2) Credere est avfus intellecUis assenttentís veriiati dirinm ex impe-
lio voluntatis a Veo nwtu per gratiam, Summa Theol. 2a, 2a, quwslio II,
art, 9.

(3) De Dúbio, pag. 126.
(4) Não ha uma só obra ímpia que não conte numero avultado

de tefütações cabaes; mas estas não se procuram conhecer... E' uma
lastima !

(5) Wisemau e Mailing, luminares da egreja anglicana, ao con-
ccberem uma duvida, começaram a estudar a doutrina catholica, con-
frontando-a com a de sua sei ia, e converteram-se logo, tornando-se
acerrimos defensores do Catholicismo. Muitos outros grandes pensado-
res assim o fizeram, como Werner, Starch, Schlegel, Vòigt e Eisenba-

v>
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E tanto é verdade o que dizemos que, uma
vez decididos a applicar attenção ás praticas
e doutrinas christãs, se rendem, com bem pouco,
muita vez; como succedeu ao notável jornalista
e polemista catholico Luiz Veuillot, conforme
elle próprio refere, narrando o motivo de sua
conversão (6); como succedeu a Littré e a tantos
outros (7).

y

O remédio para o mal que temos apontado é
o ensino religioso nos collegios catholicos, so-
bre o que versa a intenção deste mez para o
Apostolado da Oração. Já nao é 0 simples en-
sino do Catecismo que se dá no regaço das
mães christãs e depois, nas parochias, tão ligei-
ramente, em um dia na semana e por tão pou-
co tempo ; não : é já um ensino mais substan-
ciai, é um Catecismo de perseverança, um Curso
de Religião, ainda que não seja a alta Theolo-
gia. E' o estudo que illustra a fé adquirida na
infância, que ensina as provas e documentos em
que se fundam os dogmas e as praticas ehris-
tãs; em que a vontade cria forças para mover
cada vez mais a intelligencia a adherir á verdade;
em que se firmam bases para o futuro.

E' um ensino histórico, apologetico, moral, em

ch, na Allemanha; Donoso Cortes na Hespauha ; Claude Bernard, JouíTroy,
Ampòre, Feval, Maine de Biran, Chateaubriaud, etc. ele. oa França ;
Hurter, Eslinger, Carlos de iialier na Suissa, e muitos outros, que nao
se podem chamar espiritas apoucados, mas homens sinceros e leaes,
além de verdadeiros sábios.

(6) Vide Novo Mensageiro de Lisboa de Maio de 1896, pag*. 806;
Bevista CaÜwlica do Rio de Janeiro, de l.o de Outubro de IHíW, pag. 40,

(7) Vide a relação de vários jornaes, e da Revista Gatholica do Rio,
de Fevereiro de 1807. pag. 144.
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que se adquirem armas para combater os inimi-
gos ousados do Catholicismo; sim ousados, masnão profundos, fracos á qualquer rebate decidido
e firme.

Com esta formação nos Collegios Catholicos,
sahem os moços para as academias, para as fa-mil ias mesmo, com uma fé solida, com o cora-
ção formado na virtude; sabendo os meios deevitar os perigos, e o remédio para curar osmales de sua alma, quando por desgraça cahi-rem. Elles levam o cabedal da sciencia verda-deira para se premunirem contra a falsa scien-cia; elles sahem dos collegios, onde adquirem
também proficuamente a sciencia humana, con-vencidos da perfeita harmonia que existe entrea fé e a razão, e não se deixarão facilmente im-buir pelo charlatanismo dos pellotiqueiros damoderna sciencia.

E1 um espectaculo bem afflictivo o vêr mui-tos jovens que foram educados nos collegiosneutros ou hostis á Religião,chegarem ao termode seus estudos com conhecimentos sobre todosos assumptos,excepto sobre aquelle que de per-to diz respeito á sua alma !
Muitos dentre elles, os mais intelligentes erefiectidos, se compenetram por vezes desta la-cuna. Elles sentem que se lhes occultou oudesfigurou uma sciencia de que teriao necessi-

dade, e, si não têm bastante coragem ou virtu-de ou oceasiao de procurar a luz, soffrem irre-
mediavelmente da cegueira, em a qual foram
abysmados.

. :¦¦¦¦

¦.'¦ '.Xx-iM

-.-.'¦ > 
...'¦¦¦¦

¦-'¦K:X:X

* *

..,;. ¦-ÍX

"" x. .¦;¦¦

¦ '¦¦Xi
'... r'.:,;

' V:X-



^íjii ...il,,.;i;_aw^J-V

. 

¦¦' ¦

7Í7

... -
yy.

174

Ah' quantos vezes nós os temos ouvido ex-
clamar, no estertor de um desanimo injustifi-
cavei: Felizes os que têm fé!

Ah 1 é que ha momentos em que se necessi-
ta de nm soccorro superior aos meios huma-
nos, e este não existe para quem não tem fe
—Não ha paz, por mo, para o impio 1 (8)

Si os alumnos dos nossos Collegios Catholi-
cos podessem vêr de perto o estado dessas ai-
mas tão cruelmente tratadas, para apreciar mais
o beneficio da instrucçao christã que lhes e
prodigalisada, quão mais cuidadosos e diligen-
tes serião em adquiril-a!

Como os filhos de familias muito ricas, que
não sabem o que é ter fome, elles não conhe-
cem o preço do pão que a Egreja lhes distri-
bue. Nós os conjuramos d^qui a que estudem
essa sciencia dá Religião, esse Catecismo sa-
grado, não como uma lição ordinária, mas
como a palavra do próprio deus, e também co-
mo a fonte de sua felicidade nesta vida, não
menos do que na outra. Quando se tornarem
maiores em edade, se appliquem com amor jio
estudo das questões religiosas. Terão, então,
muito bem que fazer; se tornarão assaz íiper-
cebidos para a iucta, que os espera, ao sahir do
Collegio (9).

E' evidente que, nos bancos da escola, os jo-
vens alumnos não terão nunca tempo bastante
para aprofundar todas as controvérsias; mas

(8) Non est pax impiis—Isai. LVIT—21.
(9) O seguinte facto, contado por um experimentado eateeliista, vem

confirmar o que temos dito : — a prevenção para com as pessoas e pra-

7
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que elles aprendam ahi, a conhecer ao menos
os logares, as fontes onde deverão mais tarde
buscar as soluções de suas duvidas e as armas
para rebater os adversários; que elles se affei-
çoem a esses problemas da Religião, que são osmais importantes de todos.

*

Aos mestres christãos cabe-nos também con-
citar ao zelo da formação intellectual e mo-
ral de nossa juventude. Aproveitem elles
toda oceasião de despertar-lhes a idéa do sobre-
natural: nas explicações das sciencias naturaes,
quanto elemento,quanta oceasião, sem ser pre-

ticas religiosas, filha da ignorância nesta matéria, e a importância daeducação ehrista recebida nos collegios catholicos. Eis o facto:« Um dia, ao sahir d'tim banquete, abeirou-se de certo perso-nagem, um homem desconhecido, mas que mostrava ser gente de dis-tiueyfio, o qual lhe disse :
~- Desculpe-me, cavalheiro: o Sr. não 6 P. de tal ?... — Sim, seucreado. — Nao terá, por ventura, uma irmã com tal nome ?--Tenho,sim Sr.—Pois queira dar-lhe os meus mais sinceros agradecimentos'roí ella quem me converteu ao Catholicismo. — De veras ? !.. -¦- Eu lhecouto. Éramos alguns estudantes, de viagem num trem de ferro. Nonosso compartimento estava a sua graciosíssima irmã, piedosa, rao-desta, sahida, havia pouco, do Collegio. Pensando que tínhamos quelazer com wma beata ignorante, principiamos logo a falar contra aReligião, e esperávamos que nos respondesse arrenegando, fazendoo signal da Cruz, cobrindo o rosto, etc. Não foi assim. Primeiro,calou-se ; por tim, vendo que nosso brinquedo de máo gosto se pro-longa va, interrompeu-nos; fez-nos ver a f inconveniência do nosso pro-cedimento descortez, e continuou rebatendo, ponto por ponto, todosos nossos desparates.
Ficamos inteiramente desorientados e envergonhados. Mudou-se deconversa.

^ No fim da viagem, despediu-se, e com muita cortezia nos disse:« Estudai a Religião, e esse estudo vos fará melhores. »Segui seu conselho: estudei, e me converti. Devo-lhe, pois, since-ra gratidão.»
Assim suecederá mais tarde aos moços e moças educadas hoje nosCollegios catholicos. Esses encontros são ordinários, quasi quotidiana-mente. Estejam, portanto, prevenidos com a prudência e com a scien-cia christã, imitando a distincta moça referida no caso acima.
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ciso se apartar da norma do ensino, sem pre-
iuizo da sciencia que explicam, leval-os a apre-
ciar as provas da grandeza, do poder, da sabe-
doria de Deus 1 Por outro lado,peçam ao Sagra-
do Coração de Jesus que lhes inspire os meios
de cada vez mais poderem dar a seus discipu-
los o desejo de uma solida instrucção religiosa.

Mas, á par da illustração da intelligencia,
procurem sobre modo, formar-lhes o coração na
virtude ; que se fomente a devoção, a verdadei-
ra devoção nos collegios catholicos! A Egreja
tem necessidade de christãos praticantes e co-
rajosos, como de fieis instrui dos, que lhe façam
honra por uma fé intelligente e esclarecida.

*

Os nossos Associados, principalmente os Ze-
ladores e Zeladoras, tomem a peito a propaganda
da nossa santa Liga nas casas de educação ;
pratica esta que tantos fructos de santidade têm
dado nos paizes extrangeiros, nos paizes mesmo
de missão, conforme rezam as relações bonitas
e edificantes que recebemos constantemente;das
quaes temos dado á luz algumas nesta Revista,
e daremos ainda.

Nas familias também inculquem a devoção do
Apostolado aos meninos, ao menos no primeiro
gráo ; desenvolvam a obra da Communhão re-
paradora entre os meninos e meninas todos os
mezes. Criando-se neste habito, reforçados pela
graça, unidos intimamente ao Coração de Jesus,
os seus corações se tornarão baluartes contra os
dardos da impiedade. Copiemos a prudência dos
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////^ ^r2i í;^^_7_;: elles visam principalmente
as escolas e as famílias, a criança *e a juven-
tude, ao homem e a mulher do futuro; porque
sabem que os hábitos adquiridos nos primeiros
annos difficilmente se perdem. Sigamo-lhes,
pois, os passos, desmoronando seus planos e
suas investidas.

ORAÇÃO QUOTIDIANA DURANTE O MEZ

Divino Coração de Jesus, eu vos offereço
pelo Coração immaculado de Maria, as orações,
obras e soíTrimentos deste dia em reparação
das nossas oftensas e por todas as outras inten-
ções, pelas quaes vos immolaes sem cessar so-
bre o altar.

Eu vol-as offereço em particular, para que os
alumnos dos collegios catholicos se affeiçoem
cada vez mais amorosamente ao estudo da Re-
ligião.

* *

A intenção geral do mez de Setembro é: A
obra do Retiro para os Sacerdotes.
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Casos Edificantes

y.ã

O LIVRO CAUMEZIM

(A propósito do incêndio do Bazar da Caridade em Paris)

Voltou do Cemitério ás quatro horas. Vinha fora
de si, hombros cabidos, olhar de fogo!...

Era a estatua viva do desespero !
Ha tres dias que não pensava... Agitava-se n'um

continuo e phrenetico vai-vem, conforme lhe orde-
navam as circumstancias, satellites imperiosos desta
terrível rainha chamada Morte 1 e vinha, pu-
chando pelos cabellos, passando do chão juncado
de cadáveres para o escriptorio banal de commis-
sario de policia, depois ia a casa dos parentes, re-
cebia todas as pessoas que lhe davam pezames,
quasi insensível, entorpecido por uma espécie de
anesthesia do pensamento.

« Está tudo acabado, tudo,.. » dizia comsigo mes-
mo ao entrar em um grande salão que outr'ora lhe
parecia tão pequeno.

Outr'ora...? Esta palavra pareceu-lhe exquisita,
extravagante! Mas como ! Outr'ora ? Será possivel
que a morte sacudisse com tanta vehemencia a
ampulheta do tempo ?!

* *

Quando abrio a porta do aposento, totas as re-
cordaçoes lhe assaltaram de chofre, apertando-lhe
o coração e a garganta.... Era ahi que se reunia á
tardinha com sua mulher e filha... Caminhou um
pouco.... tudo em silencio !... Só ouvia o echo dos
seus passos!....
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Passou a mao pela fronte... Será um sonho ?
Mas... é horrível!

Os moveis, todos os objectos familiares pareciam
encaral-o fixamente, dizendo-lhe n'um formoso dia
de Maio : — « Que è isto ? Porque estás só ? El-
Ias nao tardam a chegar; sahiram ainda ha pouco,
segundo o costume, só por algumas horas... Olha,
lá estão ali fincados no canto do espelho os cartões
de convite; na meza, as luvas... »

E elle pré aspirar ainda um nao sei que de vago,
de ignoto, que parece-lhe um perfume, — a graça
dellas, o sorriso dos seus lábios, o brilho dos seus
olhos, o reflexo de suas almas...

Engano ! Será um pesadelo ?...
Volta-se, como se ouvisse o toque da campainha

electrica annunciando a chegada de alguém.... Ahi
vem ella, alta, delgada, esbelta conduzindo pela
mao a graciosa Magdaleua, tao gentilzinha como
quando costumava passar suas maosinhas enluva-
das pela cara do papai, dizendo com meiguice e'
candura: — « Bons dias, papai. »

Cruel recordação !... Eil-o que se apruma, e com
um gesto feroz exclama: — « Nao... nao. .. Deus
nao existe! se existisse nao succederiam seme-
lhantes desgraças ! Já nao digo por mim, porém
ellas!... ellas tao religiosas, tao cheias de piedade,
tao puras.... queimadas... denigridas... carbonisadas!
e até... de joelhos, com a ironia do suas queridas
medalhas penduradas ao pescoço !... cinco minu-
tos depois da benção do Papa!... em pleno exer
cicio da mais sublime das virtudes!... oh ! ó de-
mais! ó horrendo ! ó incrível !... Estamos entre-
gues ao Acaso imbecil e selvagem, nao ha duvida
alguma! Se Deus existisse, faria de outro modo,
nao interviria assim... d'aquella maneira... »

E cae desfallecido sobre uma poltrona.
Esteve, por algum tempo em silencio, té que
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foi anoitecendo... Vae começar uma noite negra
para o seu coração, para a sua intelligencia, para
todo o seu ser!

Desappareceram os entes mais queridos de sua
vida, eclipsaram-se áquelles olhos que scintillavam
como estrellas....

« Para que, dizia, para que continuar a vi-
ver só. sem um raio de luz de esperança, no meio
de uma multidão fria e indifferente ?... »

Erguendo a cabeça, seus olhos dão de encontro
com os retratos dos dulcissimos penhores dos seus
affectos, que em quadros emoldurados, pendentes
da parede por um cordel de seda, pareciam incli-
nar-se para elle.

Dir-se-ia que do fundo (Paquelles olhos immoveis
transluziam sentimentos de compaixão e de dó.

Como ? ! não ha Deus ! Que disseste bom pae
e esposo ? Não ha Deus ! E porque ? Porque nós
innocentes fomos devorados pelas chammas 110 exer-

. cicio da mais bella das virtudes—a caridade ?
Porque parece que Deus voltou de nós a sua face,

e deixou agir a inconscieneia apparente das cou-
sas ?

O que ha de novo nisto ? Não é a historia con-
stante da vida ? Por ventura não foi Christo o
mais innocente e abandonado ? Não fez ouvir na
derradeira agonia aquella queixa angustiosa queficou sem resposta: —« Meu Deus, meu Deus, por-
que me abandonaste ? »

Pensas tu que este valle de lagrimas seja o lu-
gar definitivo da justiça eterna e das supremas
consolações ?

Em vez de exclamar na dôr—Não ha Deus—de-
vias cair de joelhos e dizer.- — « Senhor, como ó
verdade que semelhantes acontecimentos demon-
stram bem claramente que esta terra miserável não
pôde ser a vossa ultima palavra...

SJB8í.';('!"•'(¦
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Nao ha Deus! E porque ? Porque foi-nos arreba-
tada a vida. Mas, viver será sempre um beneficio ?
Porque fomos ceifados na flor da idade, da formo-
sura e da elegância. Mas, será preferível a ve-
lhico ou a decrepitude ?

Não diziam até os pagâos que os que morrem
moços sao amados pelos deuses!

Não ha Deus! E porque ? Porque soffremos.
Mas, as vicissitudes futuras, os revezes da sorte, se
continuássemos a viver não seriam talvez mais do-
lorosas do que aquelles poucos instantes, em que a
iioss'alm preparada para o céo, experimenta a des-
truição do corpo ?

Porque não pensar antes que tudo aquillo foi
uma graça de Deus pelos perigos immensos quehavíamos de correr d5aqui em diante ?

Porque fomos arrancados aos vossos carinhos?
« BemaventUrados os que sofrem e choram » disse

Jesus Christo. Nao choreis porém sobre nós, queestamos salvos, livres de todos os males, mas sim
chorai sobre vós mesmo que ainda íicaes nesse
valle de lagrimas sujeito a tantas e tao tremendas
alternativas. E' de vós que temos pena. Deus
perdoa as vossas, queixas, porque Elle vê tudo atra-
véz das lagrimas que derramaes, e volve seu olhar
misericordioso para o lado da clemência e da pieda-de ! Oh! nao, D_uis nao vos quer mal, tudo vos
perdoa por nossa causa. Junto .a Elle estamos como
espectadores coinmovidos do vosso amor, buscare-
mos conforto á vossa alma, como procuramos con-
solar os enfermos levando-lhes flores ou como pro-
curamos desfarçar o horror dos túmulos enfeitan-
do-os com grinaldas e sempre-vivas.

Vós não conheceis senão um lado só das cousas
humanas; estaes nas mao^ de Deus como creança
nas mãos do medico, Tudo o que vedes, passa;
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se souhesseis o que perdura para sempre, então
dirieis:

— « Bemaventuradas as que foram escolhidas
para baquearem jovens e puras sobre o abençoado
torrão da caridade!

« Bemaventurados os ricos que fizeram arrancar
do coração dos pohres fervidas lagrimas de reco-
nhecimento e amor!

« Bemaventurados os que se immolaram em ho-
locausto ensinando ao povo o que este nao queria
mais crer, isto é, que elle foi, é, e será sempre o
amado de Christo...»

Depois de ter pensado e pensado bem estas pa-
lavras, o marido e pai curvou os dous joelhos sobre
o pavimento diante das imagens dos queridos de
sua alma, e com a fronte escondida nas mãos, com
as lagrimas a deslizarem-se-lhe dos olhos e a cor-
rerem por entre os dedos trêmulos, elle... o an-
gustiado, o afflieto, com o coração ainda despeda-
çado de dor,—mas agora dor suave—implorou de
Deus o perdão de suas hlasphemias, orando com fer-
vor por alguns instantes.

Apenas se levantou deu a vista em nm livro car-
mezim, que ainda se conservava aberto, conforme
o tinha deixado' sua filha. Era a ultima pagina que
ella tinha lido antes de morrer. Elle quiz saber o
que era. Então ancioso e abalado pela commoção
leu estes versos de Victor Hugo após a morte do
filho:

Eis-mc a teus pós, Senhor, pai celeste em 14110111 creio !
A l/oílerecer venho tranquillo

Retalhos de um coração, que partisle meio a meio,
De tua gloria estylo.

De joelhos confesso que tú só és Pae supremo,
Possues o iniinito, o real. o absoluto!

Persuadido estou que és justo. Se eu gemo,
E' tua vontade que me quer em luto.

yy
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Senhor, eu reconheço o homem delirante
Se da ti murmura, ~

Hasta de maldição! Nem mais um passo avante !
Só que deslise a lagrima pura.

Sim, deixa que o pranto caia dos meus olhos,
Porque chorando veio o homem ao mundo,
Nós navegamos em ura mar de escolhos,
Prestes daremos com o baixei nu lundu !

Deixa curvar-me sobre a fria lousa,
Qúe um thèsouro ucculia,

E" meu nihinbo que gentil repousa
No pó de terra oecuita.

Inclinado ante seus restos lhe direi :
cc Aqui estou, filhinho. y,

Que doce encanto, que paz eu sentirei
D'almã no ninho!

E então quando a noite na trisjura
Se estender o negro véo,

Eu o vejo como um anjo que íulgura
Lá, no alto céo !
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Aos Zeladores e Zeladoras
DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

" ¦ !i '

- "£;¦¦

No numero passado annunciamos que desejava-
mos mandar cunhar um grande numero de Cruz-me-
dalha, que é a insígnia própria dos Zeladores e
Zeladoras do Apostolado da Oração, a qual estão
annexas indulgências particulares, conforme refere
o Manual. Dissemos, então, que bastaria cada qual
concorrer com a quantia de 500 reis, para ter di-
reito á uma destas medalhas. Mas tendo depois
procurado coutractar este trabalho, soubemos que
custarião mais do que aquelle valor annunciado.
Isto attenta a crise pesada, e cada dia mais desfa-
voravel, por que estamos passando, em a qual tudo
custa caro !

Pelo que temos orçado, podemos estipular defini-
tivamente em 1$000 reis a contribuição com que
deve entrar cada ZeladDr ou Zeladora, coutando a
remessa, etc.

E' bom advertir de novo que isto se entende só
com os Zeladores e Zeladoras, que são os únicos no
Apostolado que podem usar da Cruz-medalha.

Conforme o que temos ajustado, daremos as ditas
medalhas, mais bem trabalhadas do que algumas que
por ahi se tem vendido, de metal ordinário e de
forma que não nos agrada.

A contribuição dos Senhores Zeladores e Zelado-
ras deve ser adiantada e feita por meio dos Direc-
tores-locaes ou da Presidente das Zeladoras. Espe-
ramos dentro de um mez poder annunciar a primeira
tiragem como realisada.

A Administração do Mensageiro

¦¦*» .*
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Discípulos do Coração de Jesus ¦ '^V
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(Vide a pag. 124 do n. 15)
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AL era a estima de virtude e
santidade que todas as religiosas
tributavam á nossa Bemaventu-
rada, que a Veneranda Madre
Melin, no anno de 1687 confir-

mada no cargo de superiora, a escolheu para
sua assistente.

Esta escolha foi universalmente applaudida.
Pelas enfermidades, porém, e dores continuas,

que padecia, não podendo accumular os dous
officios de Mestra e de Assistente, viu-se obri-
gada a deixar as suas caras noviças. Mal se
pode imaginar a consternação em que caíram
áquellas queridas discípulas ao ver arrebatada
assim de chofre a sua amada e venerada Mes-
tra. Foi no Coração de Jesus, de quem ellas
tinham sido as primeiras adoradoras, que, mes-
tra e discípulas, acharam a força necessária
para tão dolorosa separação. No momento da
despedida a santa mestra deu-lhes por escripto
a seguinte exhortação, em que trasfundiu, por
assim dizer, a sua bella alma toda abrazada no
mais puro amor de Jesus': « Como ultimo

*
<.

y-fi-fifi

' fifi
: ¦'i

rPTCw&E

¦fifi'

fifififií

..:.'•'
¦;¦-.'¦-

\fi>Ji,;fifi:. S*

#.

¥ im s

..:

*¦

:'i. .¦¦'¦ ¦ ..... Britei

..; % 

"¦ 
.:

-Ssfe>'

* »,

r*ír



BRI

>,<--, • ,-. - ,-<

.*' ¦¦¦¦ 
. . .¦ »

186— f"~>

« adeus, queridas irmãs, e com o maior af-
« fecto possivel rogo-vos, pelo amor que tendes
« a nosso Senhor Jesus Christo, permanecei
« constantemente fieis a Elle, mantendo invio-
« laveis as promessas que lhe fizestes. Nunca
« façais advertidamente o que conhecerdes não
« ser de seu agrado, e nada deixeis do que '
« possa-lhe agradar. Assim não O obrigareis a
« mudar seus desígnios amorosos sobre vós, e
« a reter as graças que vos queira prodigalizar,
« sinão o impedir a vossa ingratidão.

« Eu vos deixo aos cuidados de Jesus e á
< sua amorosa Providencia. Abandonai-vos a
« Elle inteiramente, dizendo a miúdo a vós
« mesmas : Se o Coração de Jesus é meo, o
« que poderá faltar-me? se eu toda lhe per-« tenço, o que poderá prejudicar-me ? Fazei do
« vosso Coração como um oratório para nelle
« adorar e amar o Coração do vosso divino Es-
« poso. Entrareis neste oratório tres vezes no
« dia.

« De manhã para offerecer as vossas ho-
« menagens de adoração e sacrifício ao adora-
« vel Coração, como a vosso libertador; con-
« sagrareis a Elle quanto tiverdes que fazer e
« soffrer, como também todas as partes do vosso
« ser, afim de não empregal-as mais senão para« amai-o, honrai-o e glorifical-o ; tudo o que« fizerdes seja em união com Elle e com suas« santas intenções, renunciando a tudo o que« lhe for contrario.

« Ao meio-dia, para lhe offerecer as home-« nagens de amor e oração, descobrindo-lhe a« vossa pobreza e necessidade, e todas as cha-
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« gas de vossa alma, a Elle que é o soberano
« remédio.

« A' noute entrareis novamente para offere-
« cer-lhe vossos tributos de reconhecimento e
« acção de graças por todos os seus benefícios;
« pedireis perdão com viva dôr de todas as
« vossas ingrati.dões, e tomareis a estável reso-
« lução de antes morrer do que recahir nas vos-
« sas infidelidades.

« Fareis como uma coroa de todos os exer-
« cicios do dia, e offerecel-a-heis a Elle em
« troca de todas as puncturas que recebeu dos
« espinhos dos vossos peccados, pedindo-lhe« de reparar ao mal que vós fizestes pelo bem

que Elle fez em vós.
« Para depois tomar o vosso repouso segu-
ramente, entrareis no sanctuario do amoroso
Coração de Jesus, e n'elle vos fechareis com
a chave de uma terna confiança e d'um per-feito abandono em sua santa guarda.« Sentindo-vos agitadas ou perturbadas por
algum temor, direis á vossa alma : Que te-
mes ? tens o Coração de Jesus e seu amor ;
Elle é o thesouro e a fortaleza, as delicias
do céu e da terra. Nas occasiôes de pade-« cer direis : Tudo quero soffrer, sem queixar-« me ; amando ao meu Jesus, nada receio.
« Querendo fazer oração, entrai no Coração
de Jesus, como rfuma solidão sagrada, e
achareis os meios de restituir a Deus quanto
lhe deveis, offerecendo-lhe a oração de Jesus-
Christo para supprir á vossa. Amareis a Deus
com o amor d^quelle divino Coração, o ado-
rareis com suas adorações ; o louvareis com
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« seus louvores ; operareis com suas acções, e
« nada querereis se não com sua vontade.

« Sendo fieis a este Coração divino, será elle
pára vós fonte de todo o bem ; se pelo con-
trario o abandonardes com vossas ingrata-
does, tornar-se-ha como insensível para com
vosco.
« Adeus, queridas irmãs, adeus ; sejamos to-
das do Dilecto de nossas almas ; a Elle con-
sagremos os nossos affectos. Desejo-vos o
puro amor do divino Coração ; possa Elle
consumir-vos com as suas mais vivas cham-
mas. Lembrai-vos de todas as promessas que
lhe fizestes ; de Deus não se zomba. Cons-
tancia inviolável em pôr em practica as vos-
sas promessas, por mais que vos possa eus-
tar. Nenhum affecto mais para as creaturas,
nem para vós mesmas, mas sim somente para
Aquelle Coração a quem todas vós perleneeis.»
Assim a nova Assistente no noviciado por

suas palavras, e na Communidade por seus
santos exemplos de admirável regularidade teve
a consolação de ver o espirito da santa regra
reflorescer. e exhalar o suave perfume de todas
as virtudes.

Passado o triennio, pensou-se em elegel-a
por superiora; mas Deus o não permittiu. Pouco
tempo lhe restava de sua mortal peregrinação.
Foi confirmada no officio de assistente.

A grande austeridade de vida, as penas e
soffrimentos interiores, as dores e continuas
moléstias, que a atormentavam sem cessar, en-
fraqueceram de modo seu corpo, já tão débil e
delicado, que o reduziram quasi á ultima extre-
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midade. Deus tinha-lhe revelado o tempo da
sua morte, e ella mais de uma vez disse a ai-
gumas das suas irmãs : Morrerei n'este anno,
visto que nada mais tenho que padecer. Revê-
lou-lhe Deus também os grandes tructos que o
povo christão tiraria de um livro sobre o Co-"ração de Jesus que o Reverendo padre Croiset
jeçuita devia publicar. Receiava ella na sua
profunda humildade que a sua vida poderiaimpedir ou diminuir esses fructos abundantes..
De resto a sua missão estava acabada. Esco-
lhida por Deus para ser o arauto das grande-zas do seu divino Coração, tinha já patenteadoao mundo os immctisos thesouros que n'elle
havia descoberto : Quoud vidimus et audivimus*
podia ella repetir com o discípulo predilecto de
Jesus, annunciamtis vobis (J Jo. 3.)

O primeiro impulso estava dado; a outros
pois de continuar na feliz carreira.

Seus pensamentos, seus affectos, seus dese-
jos dirigiam-se constantemente para o Céu. O
amor de Jesus e seu divino Coração, a felici-
dade da alma em possuil-o, amal-o, glorifical-ona eternidade formava o assumpto predilectode seus abrazados colloquios.

Uma calma profunda, uma paz inalterável
reinava em seu coração, a qual todavia, pela sua
grande humildade, não deixava de causar-lhe
algum receio como de uma cilada do inimigo.
Fez uma confissão geral com seu director, o
Reverendo padre Rolim, o qual não sabia o que
mais admirar, se sua innocencia de vida ou sua
profundíssima humildade.

A fim de melhor dispor-se a grande passa-
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gem da eternidade, pediu licença para entrar
n'um retiro de quarenta dias, e o principiou na
festa de Santa Maria Magdalena. « Desde este
dia, escreve ella, senti a grande necessidade que
tenho de reformar minha vida para estar sem-
pre prompta a comparecer perante a santidade
de Deus, pois terrível é sua justiça e seus juizos
impenetráveis.- E' necessário ter promptas as
contas para não ser surprehendida, pois hor-
rivel cousa é na hora da morte cahir nas mãos
de um Deus vivo, quando na vida o peccado
nos impediu de cahir nos braços de um Deus
agonizante por nós. »

« Determinei-me.pois, para secundar tão sa-
lutar impulso, a fazer um retiro interior no Co-
ração de Jesus, e delle espero todos os auxilios
que me são necessários...

« No primeiro dia occupei-me em pensar
qual podia ser a origem do grande desejo que
tenho de morrer, pois em regra não desejam
os réos, qual eu sou, comparecer ante o seu juiz
e tal Juiz, cuja santidade e justiça penetram até
á medulla dos ossos; ao qual nada pode-se oc-
cultar, e que nada deixa impunido. Como pó-
des portanto, o minh'alma, experimentar tão
grande alegria ao approximar-se da morte ?

« Meu Deus, quanto esta conta me é difficil,
tendo perdido o meu tempo e não sabendo como
reparar esta perda!

N'este trance recorreu ao Coração de Jesus.
« A Elle portanto remetti todos os pontos, dos

quaes devo ser julgada; e são nossas regras, as
constituições, o directorio; sobre isto serei jus-tificada ou condemnada ! (Continua).
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Fasfos do Catholicismo
A CANONISAÇÃO DE DOUS S4NT0S NA BASÍLICA VATICANA
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Egreja de Jesus Christo é semprea mesma em todos os séculos esempre será até que venha o diaultimo do juizo universal. Hoje—=- ,  c°mo nos tempos passados, a suaacçao e sempre cheia de vida e cada vez que tratade proclamar as grandezas de seu celeste Esposoentão a vemos exhuberante e em pleno vigor 
'

E assim que, no fim do nosso século, quandoparece que o erro quer subjugar a verdade, e emvez de louvar-se a virtude, é esta escarnecida, aopasso que por sobre o seu desprezo passa trium-phante o vicio, a Egreja vêm dizer-nos pelo ora-culo do Vigário de Jesus Christo na terra, que ia-mais o vicio triuinphará, e sempre a virtude sa-berá ser honrada e formar varões heróicos quehoje, como nos séculos passados, são elevados aHonra dos altares e propostos como modelo dasmais santas virtudes.
Argumento bastante para refutar aquelles, queauvidam da existência de novos santos em temposae progresso, é a descripção que abaixo damos dassolemnes festas realizadas em Roma, quando jus-tamente eram declarados dous novos santos.
Besde ha muito que se annunciava a canoni-saçao dos dous Santos, Antônio Maria Zaccaria
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e Pedro Fourier. 0 primeiro, natural de Cre-
mona, na Itália, foi o fundador dos Padres Barna-
bitas e de uma Congregação de Religiosas cha-
madas « Angélicas » ; — o segundo, natural de
Mirecourt, na Lorena reformou a Ordem dos Co-
negos Regulares de Lorena e fundou a ordem das
Irmãs de Nossa Senhora. No estreito espaço desta
noticia não podemos dar maiores esclarecimentos
sobre a vida dos referidos santos, mas o faremos
mais tarde.

Foi determinado o dia 27 de Maio deste anno,
em que se celebrava a Ascensão de N. S. Jesus
Christo, para a solemne canonisação destes dous
servos de Deus. E' a primeira vez que se realiza
uma canonisação na Basílica Vaticana, depois que
o S. Padre foi vilmente condemnado á posição do
Vaticano. A's 4 horas da manha já começava o
povo a apinhar-se na vasta praça de S. Pedro, para
só poder enlrar na egreja ás 7 horas; e para isso
se exigia um bilhete especial, pois desde que ti-
raram a liberdade ao S. Padre, é necessário mu-
nir-se de bilhete todas as vezes que é dado ao
povo catholico o ensejo de ver ao venerando pri-
sioneiro do Vaticano.

Longas filas de soldados do governo de Itália
estavam postadas em frente á egreja de S. Pedro
e ao longo da praça, para evitar a aglomeração
do povo junto ás portas de entrada. Mas, foi tanta
a multidão, que em uma occasião de impaciência,
deitou por terra os soldados que a custo retoma-
ram a primitiva posição. Felizmente não houve
desastre algum a lamentar. À's 8 horas da manhaii
já estava a egreja repleta, contendo em sua nave
maior e arco cruzeiro cincoenta mil pessoas. Estava
espjendorosamente illuminada, e calculam-se em
mais de dezoito mil velas as que compunham a
illuminação interna nesse momento. Além da il-
luminação, a ornamentação da egreja era riquis-
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sima, e só com ella empregou-se a quantia de
cem mil francos (100:000$000 de róis em nossa
moeda, com cambio soffrivel).

A's 8 horas e um quarto appareceram na porta
principal as primeiras cruzes da procissão que se ti-
nha organisado nas vastas salas do Palácio Vaticano,
tocando ao S. Padre o paramentar-se na Capella
Sixtina. Na frente vinham os membros da Sagrada
Congregação dos Ritos, á qual pertence a canonisa-
ção dos Santos; depois, os procuradores geraes das
Ordens Mendicantes, com alguns religiosos, tendo
cada Ordem a sua Cruz alçada. Atraz destes vinham
os Procuradores das outras Ordens com alguns reli-
giosos. Após os Camareiros honorários do S. Padre
extr.% urbem, vinham os Capellães que traziam as
mitras e as tiaras do S. Padre. Após estes, o Procu-
rador Fiscal e Commissario da Câmara Apostólica.
Depois, sustentados por pessoas gradas appareceram
os estandartes dos dous Santos que foram collocados
na Capella do SS. Sacramento. Seguiam a estes os
Cabidos e Collegiadas de Roma precedidos do Semi-
nario Romano, dos Parochos de Roma e Vigários col-
lados. A estas seguiam-se os Cabidos das quatro Ba-
silicas menores; depois, os Cabidos das Basílicas pa-
triarchaes, que são: S. Maria Maior, S. João de Latrao
e S. Pedro.

Após estes,vinham os Capellães uecretos, Advoga-
dos Consistoriaes, Camareiros-secretos honorários,
Cantores da Capella papal, Referendados de ambas
as assignaturas, e mais prelados e dignitarios da
Câmara Apostólica que seria longo o enumerar. Se-
guiam a estes os Bispos Gregos, Latinos, Arcebispos,
precedidos dos Abbades Mitrados, todos com pluvial
e mitra branca, á excepçao dos Bispos Gregos, que
usam uma espécie de coroa imperial. Eram ao todo
quatrocentos Bispos. Finalmente vinha o Sacro Col-
legio dos Cardeaes, todos paramentados e atraz
delles, rodeado dos demais dignitarios da familia pon-
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¦ ¦tificia, dos Guardas Nobres e Guarda Suissa, susten-
tado sobre a Sedia gestatoria, debaixo do Pallio, ves-
tido de riquíssimos ornamentos, vinha o S. PADRE
LEÃO XIII, que appareceu na porta principal deS. Pedro ás 10 horas da manhan. Tinham sido
prohibidos por S. Santidade os applausos na egreja,
e muito diflicil foi conter o enthusiasmo do povo,que, não podendo acclamal-o, agitava com frenesimilhares de lenços no ar.

De todas as boccas se ouvia murmurar estas
palavras : Eis o santo Padre — Ecco il Santo Padre.E, não podendo gritar, desabafavam a sua commo-
ção com lagrimas de ternura filial. O S. Padre tra-zia na mão esquerda um livro por onde recitavaas preces que se fizeram durante a procissão. Coma mão direita abençoava aquella multidão compactade filhos queridos que anciosamente desejavam ob-ter uma benção de seu Pae. Sempre com um sor-riso nos lábios, passou por muito tempo de pé aben-
çoando-os. Logo que entrou na egreja, resoôu amarcha do Santo Padre ou Hymno do Papa, tocadoem trombetas de prata que produzem um som ad-

Após o Santo Padre, vinham os membros restamtes da família Pontifícia juntamente com os Proto-notanos Apostólicos, etc. A's 10 3,4 começou a ce-remonia e o S. Padre, depois de ter feito ler o De-creto da canonisação, tendo-se antes cantado oVem Creatorpor todo o povo, declarou que incluíano numero dos Santos aos dous Beatos aÜI*":,^« e Pedro Fourier. Começaram a
2 * pfestlva^ente os sinos de S. Pedro e por
nos de li' qírímte Uma hora rePica^m osV
S?-_! f as egrejas' anunciando que no fimdo século dezenove mais dous Santos appareciam
E££_".P«Í" T virtades.s°»™ *•»_?_!sentaram o throno de sua gloria.

Zfi-

-V



Y '•? 
JKr

* 
¦'. 

.- 

''*'»" 

v'..< -- i= 
}-;'*;.;)-¦..,¦¦; 

• ¦/; -;;-....'•• :.::^ .... .,- •-'-""''--"-..., .,'\í :--;'!#;
¦•'--¦ ' ¦ ' ,- ' "'¦¦. .:' ' r,,,-i- "'"¦-¦« "-"-'-

> "" ¦-. ¦ ' :'¦*¦** -r
',:'¦'.:, ¦ 

.-; ....' 

"•-'.•¦-.'

¦ ¦.¦¦¦¦ r- i r
- r. - ' -. 

,¦ 
- ¦

''¦'¦'! ' l1*»**

¦ '--¦ ¦ ¦ -;Y-r¦¦>%¦ :,¦-.-¦ ¦'¦:::. r ¦'¦:'Y-m

,.''-.¦. 

¦¦¦ 

^

'¦.-¦¦¦-'¦¦•-'¦'; 'ÍÍ

¦'..'¦ 

"' 

.:.

/ I
- ¦ ¦ ~:¦¦¦¦/£

' 
'¦ ' "~'-

• . Y.
•Yy$

Wmm

195

Seguin-se um solemne Te?Teum, entoado pelo S.Pa-
dre, e cantado por todo o povo. Findo o Te-Deum
começou a missa pontificai pelo Em. Cardeal Ore-
glia, Decano do Sacro Collegio, com a presença de
Sua Santidade, que estava paramentado e assistido
por trez cardeaes. No fim da missa o Santo Padre
deu a benção ao povo e retirou-se, precedido do
Sacro Collegio, na Seãia gestatoria.

Nessa occasião *o 
povo não poude conter-se. As-

sim que o Santo Padre desappareceu na Capella
do SS. Sacramento, prorompeu o povo em viva ac-
clamação, e ouviam-se prolongados Vivas ao Papa
Reil

Durante todo o tempo da ceremonia, que se pro-longou até 1 hora e meia da tarde, não se deu o
menor incidente. O serviço de policia dentro da
egreja era feito pela guarda palatina do S. Padre,
alóin dos Suissos que também tomaram parte. Es-
tavam todos em primeiro uniforme.

A impressão que se sentia dentro da egreja de
S. Pedro é indescriptivel. Parecia que estávamos
em um Paraíso, e todos á uma vóz, depois, diziam
que jamais tinham visto esplendor igual.

Assistiu â ceremonia um parente próximo do
Santo Pedro Fourier, o Senhor Conde Fourier, e
também uma Religiosa, na qual se operou um dos
milagres de primeira ordem que serviram para a
causa da canonisação do referido Santo.

Das paredes de S". Pedro viam-se pendentes al-
guns estandartes onde estavam pintados diversos
milagres operados pelos dous Santos.

* *

E' esta descripção muito ligeira, pois me falta o
tempo para maiores esclarecimentos. Concluindo,
eu me limitarei a perguntar aos espíritos fortes,
aos amantes do progresso má generis do século das
luzes :
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Então, é verdade o que dizeis, que não ha mais
Santos ?!

Parece-me que o facto é bastante claro paraobtermos uma resposta negativa.
Com mais vagar talvez possa dar mais algumas

noticias sobre a canonisação, que é um dos factos
mais notáveis deste século, e que soube arrastar e
attrahir até Roma os povos de todo o mundo, queunanimemente vieram glorificar aos novos Santos
e acclamar ao Papa Reil

[_ Pecamos, pois, aos novos Santos que, por sua va-
liosa intercessâo junto ao throno do Altíssimo, se
dignem alcançar a liberdade para o Vigário de
Jesus-Christo na terra, a salvação de nossas almas,
e muito mais a luz para tantos espíritos obcecados,
que desviados do verdadeiro caminho, se precipitamnas voragens do Inferno.

Antes de terminar, ou para melhor dizer, termi-
nando, eu convido ao povo brasileiro e muito es
pecialmente aos membros do Apostolado da Oração
para, de coração, e de envolta com as preces di-
rígidas ao Altíssimo, levantar um viva enthusias-
tico, que repercuta do Amazonas ao Prata e doRio Grande ao Pará, ao Inclyto Vigário de JesusChristo na terra:

VIVA O S. PADRE LEÃO XIII 1
Roma, 9 de Junho de 1897.

Um Catholico Brasileiro.

--. -

*

P.8.--L(/reja de S. Pedro em Roma. —Durante trez dias, esteve exposta,depois da Canonisação com toda a ornamentação. Na íioute de 27 foiíllummada a fronte que dá para a Praça do S. Pedro, com trez mil'"^ t;.rc1c„hav.,a,1í ™itad° a egreja mais do cem mil pessoas:
dre estiver^ifi '6 ^"^ m0 **? osorLcm 'i»anto o S. Pa-
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(lenda)

mel o pastor, e Penhor, a loura,
sua mulher, viviam na paro-chia de Santo Vinol, presentemen-te submergida na bahia de Canca-

le. Amavam-se muito.
Penhor era boa e bonita, Amei

era forte e bom; era elle quem car-
regava a imagem da Virgem Ma-
ria na procissão de 15 de Agosto.
Nao tinham filhos e isto os entres-
tecia,

Um dia que Amei voltava do
campo, achou Penhor chorando e
advinhando a razão, disse-lhe:

Minha querida mulher, ouve:
seria bom teceres um vóo para a
Santíssima Virgem. Em recompensa,
quem sabe ? talvez ella te desse
um anjinho para embalares.

Accreditas que algum dia um
homem tivesse uma idéa boa, pri-
meiro que a mulher ?

Penhor já tinha tecido um véo,
mais branco de que a neve, trans-
parente e diapháno como o ne-
voeiro do verão.

A Virgem do Santo Vinol era
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muito rica, porque a gente do paiz peccava muito,
e a fartava de offertas; mas vendo este precioso
véo que não pagava nenhum grande peccado, a
Virgem ficou contente e aeeeitou-o.

Amei e Penhor tiveram um filhinho, e seu amor
requintou junto do berço da criancinha. >

Assim que a criança teve nove dias, Penhor
ainda fraca levou-o nos seus braços perante o ai-
tar da Virgem, e, ajoelhando-se, disse:

« Maria, eis o pequeno thesouro que Vós nos
destes. Nós tornamos a vol-o dar, oh! Mãe Santis-
sima, para que elle seja Vosso, e que cresça vestido
com as Vossas cores celestes. Olhai bem para elle,
Virgem bondosa • nós lhe demos o nome de Raul,
como o pae de seu pae: fixai-o bem para reconhe-
cel-o no dia em que elle precisar de Vós. »

— « Amen » respondeu Amei.
E a criança cresceu, vestida sempre com as cô-

res do Céo.

* *

Não se sabe si foi por causa dos peccados da
parochia de S. Vinol, ou por causa dos de todas
as parochias da Costa, mas eis que, 11'uma noite
terrível, as águas do rio levantaram-se, como leite aferver e que transborda do vaso que o contem.

O vento rugia, a chuva calha, a terra estremecia.Toda a immensa planicie estava coberta pelas águas;e ãe manha viu-se que não era só o rio que transbor-dára, mas também o mar. Terrível inimigo !Chegava sombrio, agitado, revolto ; tinha rompidotodas as barreiras oreetas contra sua ira, pela mãode Deus. Já não era o mar, mas um dilúvio.
A Egreja de S. Vinol estava situada n'um logaralto, os iimundâdos ahi se refugiavam; mas Ameie Penhor ficaram na porta da sua casa, mais alta-mente collocada do que a egreja.

--
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Quando as águas lhe chegaram, elles suhiram parao primeiro andar com o pequeno RaulMas as águas subiam, e elles treparam sobre otecto. Ainda ahi as águas os acompanharam .Mou mando, disss Penhor, louvado sei a Deusvamos morrer todos juntos.A— Não; respondeu Amei.E então! disse Penhor, te lembradas, porventura, de uos abandonar FNão; acudiu o pastor.E as águas subiam, e quando elle galgou a eu-mieira da casa, disse a Penhor:
Toma o nosso pequeno Raul e sobe sobre omeu corpo, com firmeza eolloca sobre os meushombros os teus pés, eu te segurarei.

Penhor atirou-se-lhe ao pescoço, e chorando disse-lhe:
Nunca I
Anda ligeiro, eu o quero, ó para salvarmos acriança. Segurando-te a mim, tu viverás uns ius-tantes mais, e talvez que as águas tendão a bai-xar. Adeus minha querida mulher, si eu morrereíores salva, será bom...

Dize-lhe que se lembre de seu pae.Penhor obedeceu; e, assim que ella subiu, aságuas cobriram a cabeça de Amei.Penhor, chorando todas as lagrimas de seu co-ração, segurava con firmeza o corpinho do menino.
Quando as águas lhe chegaram á cintura, ella sus-
pendeu quanto poude o pequeno Raul, e, depoisde tel-o apertado ao peito, disse-lhe:Sobe sobre o meu corpo, eu te ajudarei. Põe osteus pesinhos sobre meus hombros, eu te segurarei.Oh ! Mãe, disse a criança, não quero !Anda ligeiro, eu o quero. Talvez que as águasnao subão mais, em te segurando a mim, tu viverásmais alguus instantes, e si fores salvo, será bom...
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Adeus, meu querido, meu filho, meu coração;
lembra-te de teu pae e de tua mãe ! !. . . Não fallou
mais, porque as águas cobriam-lhe a bocea.

Acima das águas só se via a cabecinha loura
do pequeno Raul, e uma dobra do vestidinho azul que
boiava por sobre as ondas.

Entretanto, a Virgem de S. Vinoi justamente neste
momento sahia pela mais alta janella da egreja,
onde tudo estava debaixo d'agua ; abandonando o
seu nicho submergido, para se refugiar no céo. Car-
regava comsigo todas as suas offrendas. Tomando o
seu vôo avistou a cabecinha loura do pequeno Raul,
e a dobra do seu vestidinho azul.

« Esta criança pertence-me, disse ella; quero le-
val-a commigo. »

E com effeito, tomou-a pelos seus lindos cabellos,
pensando que a levantaria com facilidade; mas a
criança estava pesada, muito pesada para um cor-
pinho tão pequeno; tão pesada que a Virgem viu-se
obrigada a largar todas as suan offrendas e ajudar-se
com as duas mãos.

Depois que Ella largou tudo, o linho, os tecidos, e
as flores, poude afinal levantar o menino, c não se
admirou mais do seu peso. .. Penhor, sua mãe es-
tava agarrada a elle com seus dedos de moribunda,
e com seus dedos de moribundo o pae agarrava-se á
mãe.

« Oh !, disse a Virgem, alegre e commovida â vista
d'aquelle grupo de corações; Deus tem feito bellas
cousas na terra I »

E n'uma dobra do seu vestido estrellado envol-
veu o pae com a mãe, e a mãe com o filho : tres amo-
res em um só, e que só têm um nome — A familia!
nome beindito na terra, como no Céo!

Contam esta lenda os habitantes de Cancale e Pon-
torson, d'onde se avista o Monte de S. Miguel.

Paulo Fevâl,
(Traduzido porEvelina Werneck).
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S. Paulo. — #. Lm# do Parahytinga — Do Revd.
Vigário dessa parochia recebeu o Revd. Director
diocesano a seguinte carta, de 3 de Junho ultimo:

« Com que satisfação dirijo á V. Revma. esta mi-
nha carta! Experimento ainda deliciosa a commo-
ção do meu animo ao recordar-me da solemne func-
ção do dia 23 do p.p. mez de Maio. Tal dia ficará
sendo como um dos mais bellos e saudosos paraestes meus amados parochianos, que tão numerosos
acudiram ao convite do seu humilde Vigário, e tão
attenta e devotamente assistiram a todos os actos
da piedosa e não mui breve cerimonia.

« Além d'umas palavras de circumstancia que pro-nunciei, quiz dar um certo realce á nossa festa em
ornando a Matriz, e de modo particular o altar,
ante o qual se celebrou o rito, com o melhor apuro
e esplendor devido á solemnidade do acto.

« E como era bello ver o insueto contento que re-
sumbrava nos semblantes de tantos devotos, puri-ficados, de manhã, no lavacro bem fazejo da Pe-
nítencia e enriquecidos dos divinos eharismas que
nos liberalisa Jesus no Sacramento do seu Amor !

« Era forte de desoito campiões a nova esquadra,
entre Zeladores e Zeladoras, e de quasi dois mil
a dos Irmãos e Irmãs.

« D'um tempo para cá os fructos de sanctificação
patenteam-se deslumbrantes, mercê do adorável Co-
ração de Jesus, e vae-se de dia em dia se accen-
dendo o fervor para tal devoção, em todos, e se
redobrando sempre mais as fileiras d'estas novas
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milícias, que, afoitas, hão de combater nas novas
cruzadas do Senhor.

«Hoje, l.asexta feirado mez, houve umas qua-renta Communhões-Reparadoras. Louvado seja o
Sagrado Coração de Jesus! P. Giacomo de Petri. »

Franca. — « Senhor Redactor. — Sendo assig-
nante do Mensageiro, acompanho o desenvolvimento
progressivo, que elle descreve, da devoção do Sa-
grado Coração de Jesus.

« Minha alma regosija-se, por ser o Coração de
Jesus a fonte de inesgotável amor que diariamen-
te tantos benefícios derrama sobre a humanidade,
principalmente sobre seus fieis devotos.

« O Eevdm. Senhor Monsenhor Cândido Rosa, in-
cansavel pelo bem de seu rebanho, faz por pro-
pagar a devoção do Sagrado Coração nesta cidade.

« Celebrou, no mez de Junho, a festa em honra
do Sagrado Coração de Jesus, com toda a pompae solemnidade.

« Durante os 30 dias do mez, o Revdmo. Mon-
senhor explicava aos fieis as graças alcançadas poraquelles que recorriam com fé e devoção ao Sa-
grado Coração; Analisando com a bencam do SS. Sa-
cramento.

« No dia 22, pregou com grande eloqüência oRevdm. Senhor Frei Raymundo, Superior dos Missio-narios do Coração de Maria em S. Paulo.
«A 25, dia do Sagrado Coração de Jesus, ao rom-

per da aurora, o povo franeano foi despertado pe-los repiques dos sinos, o estrugir dos foguetes, oatroar de baterias, e ao som da banda de musicado maestro Capm. Joaquim Tristão, que percorriaas ruas da cidade.
« A'11 horas foi celebrada a Missa cantada pelo

¦a ,CoadJuctor Padre Vicente Montebelluna, ser-vindo de acolythos os Revds. padre Alouso Ferreirade Carvalho, e padre Peregrino, Vigário deSapucahy,

. -• ' . . Y
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pregando ao Evangelho o Revd. senhor Frei Ray-
mundo, dominicano residente em Uberaba.

a A's 4 horas percorreu as principaes ruas da ei-dade a procissão; sendo carregado os andores doCoração de Jesus, Coração de Maria, S. José e
Santa Anna por virgens.

« Um grande numero de anjos e virgens fez leal-
çar a procissão, que entrou na Matriz ao estrugir
de grande numero de foguetes e ao estourar de duas
baterias, composta cada uma de 21 bombas.

« Occuparam os confissionarios os Revdms. Senho-
res Monsenhor Rosa, padre Alonso, padre Vicente,
e Frei Raymundo, dominicano.

« Durante o mez, houve grande concorrência á
meza Eucharistica, havendo no dia 25 grande numero
de communhões.

« O Revdm. Monsenhor Rosa e seu digno e incan-
savel coadjuetor padre Vicente Montebelluna, me-
recém louvores pelo muito que fizeram durante todo
o mez, concorrendo para a propagação da devoção do
Sagrado Coração de Jesus.

« Eis, senhor Redactor, o resumo da festividade,
consagrada ao Coração de Jesus, que nesta cidade
está-se desenvolvendo aos esforços do digno Vigário
Monsenhor Rosa. — Anna Nicacio, Zeladora-secre-
taria. »

— Ribeirão Preto. — Communica-nos a Secreta-
ria-Zeladora do Apostolado ali: « Não sei, senhor
Redactor, como descrever-lhe as consolações ta-
manhas que Nosso Senhor se dignou de mandar a
este Centro da nossa Liga nos dias cia semana
passada! Sao tantas que nao sei por onde come-
çar... Todavia, vou descrever-lhe, como poder.Ha muito que desejávamos ter uma visita do
nosso Director-diocesano, tâo conhecido e estimado
em todo o Brazil, por seu zelo aposlolico ; instamos
muito para obtd-a sendo mallogradauma vez nossa
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tentativa; pois o Revd. Padre Taddei « já não
pode como d'antes attender a todos os convites »,
como nos disse pessoalmente; « já por cansado
pelos annos, fadigas e enfermidades, já por falta
de quem o substitua em Ytú, em suas oceupaçoes
ordinárias, quando ausente. »

Afinal, Deus acudiu-nos, e veio o Padre Taddei
no dia 21 do cadente, acompanhado do Revdm.
Conego Zaeharias dos Santos Luz, fundador deste
Centro do Apostolado da Oração. Por isso, nao poudea nossa festa do Sagrado Coração de Jesus effei-
tuár-Be no dia próprio (25 de Junho).

No dia 22 de Julho começou o santo exerci cio do
Beüro espiritual dos Associados do Apistolado da
Oração, em geral; havendo exercícios particulares,em uma hora convencionada, para os Zeladores e
Zeladoras.

O Revd. padre Taddei pregava ás 8 horas dá
manha e ás 6 da tarde aos Associadas em geral;o Revdm. Conego Zaeharias fazia uma pratica fa-
miliar e doutrinai aos Zeladores e Zeladoras ás
5 horas da tarde. A concorrência fui muito grandeem todos os dias, á tarde.

Pela manha havia missa, com a reza do terço,
ladainhas e pregação; á tarde, ainda terço, ladai-
nhas, pregação e benção do SS. Sacramento.

Isto nos dias 22, 23, 24 e 25, quando se realisou afesta.
No dia 25 pela manhã, houve Missa ás 8 horas,com Coimmmhão geral, seguindo-se depois a reno-vação solemne da consagração sos Zeladores e Zela-doras, ua forma do Manual do Apostolado.
O Revd. Viigario fez uma instrucção doutrinai

e tocante por esta oceasião, apezar de seriamentedoente.
A's 11 horas começou a festa, subindo ao púlpito,ao Evangelho, o Revdmo Conego Zaeharias Luz, que

<yir - ' t
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por 40 minutos fallou sobre as propriedades do Amordo Coração de Jesus para com os homens; amorduplo : « nos amou como Deus, nos amou como homemconsoante ás suas duas naturezas. '
— Depois da festa, organisou-se um prestito paralevar a pedra que deveria ser benta como a pri-meira de uma egreja que o Apostolado quer lé-vantar ao Sagrado Coração de Jesus num terrenodoado para este fim pela Família do Sr. Franciscodo Sacramento, á rua Duque de Caxias. Tendo áfrente o estandarte do Sagrado Coração, seguimos

para o dito logar, acompanhados por uma das ban-das de musica desta cidade; sendo a pedra car-regada numa espécie de andor, tendo nos ângulos
quatro fitas encarnadas, que as Zeladoras segura-vam. Precedeu licença do Exmo Senhor Bispo paraa benção e collocação da pedra, que foi executada
pelo Revdo. padre Bartholomeu Taddei, jesuíta.

Para não me estender por demais, envio-lhe onumero do Repórter, jornal da localidade, qne des-creveu este acto.
A's 5 horas da tarde percorreu as ruas da cidadeuma procissão deslumbrante, como ainda não foivisto em Ribeirão-Preto: ia na frente o magestosoestandarte do Apostolado que serviu pela primeiravez nesta festa, carregado por uma Zeladora; se-

guia-n'o uma turma de elegantes anjinhos, um cor-tejo grande de virgens, vestidas de branco, queoccupavam toda a estensão do prestito, divididas emturmas de 20, mais ou menos, diante e atraz de cadaandor; duas alas de meninos do Catecismo da pa-rochia, de Irmãos do Rosário com suas opas, deoutros devotos vestidos de opas encarnadas, guarne-ciam os lados do cortejo; as virgens e anjos occupa-vam o centro, no qual iam, guardando a devida dis-tancia, um após outro, em primeiro logar o andor daB. Margarida Maria, a apóstola da devoção ao Sa-
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grado Coração, depois o andor da Virgem da Con-
ceição; por fim, o do Sagrado Coração de Jesus, bel-
lamente ornamentado. Eram todos carregados pelas
Zeladoras, vestidas de preto, trazendo ao collo pen-
dente a fita com a medalha, que lhes serve de dis-
tinctivo.

Os meninos do Catecismo, bem como os anjinhos
e virgens levavam bandeirolas de diversas cores, com
um coração dourado no centro. Foi isto de um effeito
deslumbrante. Além do estandarte do Sagrado Co-
ração de Jesus, ião, espaçados, outros, como o do Sa-
grado Coração de Maria, o de S. Sebastião, orago da
•mrochia, o de Nossa Senhora do Rosário, etc. Em-
:im, reinou uma ordem e recolhimento edificantes
em todo o acto.

Ao recolher da procissão, a egreja encheu-se
completamente até ás galerias.

O Revd. P. Taddei subiu ao púlpito e proferiu
uma oração enthusiastica, elogiando o movimento
religioso de Ribeirao-Preto; tachando de verdadeiro
triumpho para o Coração de Jesus aquella solem-
nidade, e animando fervorosamente os lieis a prose-
guirem.

Terminou-se a festa com a consagração da pa-
ròchia ao Divino Coração, diante ao SS. Sacra-
mento, Te-Deum solemne e benção com o mesmo
Senhor sacramentado.

Não poderei deixar de mencionar aqui a dedi-
cação do nosso venerando parocho, o conego dou-
tor João Nepomuceno de Souza, a quem se deve o
notável desenvolvimento religioso desta parochía,
de certo tempo á esta parte. Foi elle quem con-
vidou um sacerdote para fundar aqui, o anno pas-sado, um Centro do Apostolado; foi elle ainda quem
muito se empenhou pela vinda do Revd. padreTaddei até cá.

Devo dizer que calcula-se em õOÜ, senão mais,

--
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o numero de Communhões distribuídas durante os
dias acima referidos; notando-se á Sagrada Mesa,
homens e mulheres ha muito apartados da praticados Sacramentos.

Eis ahi, em resumo, o que foi a primeira festa
feita pelo Apostolvio da Oração em Ribeirão-Preto,
no anno de 1897, em honra do Sagrado Coração
de Jesus. Esperamos, confiadas no mesmo Divino
Senhor, fazel-a ainda mais pomposa nos annos vin-
douros. — A Secretaria Zeladora, Maria Caromna
Marinho. >

Bahia. — Numa carta éscripta pelo Exmo. se-
nlior Arcebispo da Bahia ao nosso Director dioce-
sano do Apostolado, foi nos mostrado o seguinte
tópico muito apreciável: « A devoção ao Sagrado
Coração de Jesus vai-se propagando entre nós com
maravilhosos resultados. Diversas egrejas, aqui e
alli, ainda continuam a fazer festas ao Amantis-
simo Coração, com verdadeira pompa, que não só
consiste nos ornatos dos templos, como d'alma, pormeio da sagrada communhao. Que o Coração de
Jesus esteja sempre comnosco! — f Jeronymo,
Arcebispo da Bahia, »

Porto-Seguro. — Foi-nos communicada a ins-
tituição de um Centro do Apostolado na freguezia
de Porto-Seguro (Bahia), a' 19 de Fevereiro do
presente anno « com muita acceitação, diz o Revd.
parodio; conta 192 associados inscriptos. » B* di-
rector-local o Revdm. padre Arnaldo Borges da
Conceição, parodio.

Escreve-nos a Secretaria-Zeladora do Centro
erecto o anno passado na egreja dos Religiosos
Franciscanos da Cidade do Salvador:

« Na egreja do Convento de S. Francisco, ceie-brarão-se os devotos exercícios do mez do Sagrado
Coração de Jesus e de Maria, sendo cantados pe-los religiosos franciscanos, havendo a exposição e
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Benção do SS. Sacramento todos os dias e com-
munhQes quotidianas.

No dia 25 de Junho próximo passado, n'esta
mesma egreja celebrou-se a festa em honra do
Sagrado Coração de Jesus com toda a solemnidade.
Houve pela manhã uma missa cantada com a ex-
posição do SS. Sacramento e communhão ^ geral
reparadora, em seguida deu-se a benção do SS. Sa-
cramento.

A' tarde.desse mesmo dia, por occasião da de-
voção do Sagrado Coração de Jesus, pregou o Revdm.
Director-local Frei Amando Bahlmann, terminando
com um acto de desaggravo, e a consagração ao
Divino Coração de Jesus; em seguida deu a ben-
ção do SS. Sacramento.

No dia 30 encerraram-se os exercícios do mez
do Sagrado Coração de Jesus, com uma missa ás sete
horas da manhã e communhão geral; ás cinco lio-
ras da tarde Te-Deum em aeções de graças e em
seguida a benção do SS. Sacramento.

O altar, em que ó collo cada a Imagem do Sa-
grado Coração de Jesus, estava decorado com sum-
ptuoso gosto.

Na primeira sexta-feira do mez de Julho, que
foi no dia da Visitação de Nossa Senhora, celebrou-se-
uma missa rezada ás sete horas da manhã no altar
do Sagrado Coração de Jesus, durante a qual foi
destribuida a Sagrada Communhão aos associados.

A missa solemne, com a exposição do SS. Sacra-
mento, teve logar n'este dia, ás nove horas da
manhã; foi cantada pelo Revdm. Director-local; ao
Evangelho pregou um importante discurso o mes-
mo Director; depois de finda a Santa Missa, deu
a Benção do SS. Sacramento.

Peste mesmo dia ás quatro horas da tarde, os
religiosos franciscanos cantaram a ladainha do
SS. Nome de Jesus, rezaram um acto de desaggravo
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ao Sagrado Coração de Jesus, finalizando com o
Tc-Deum; em seguida deram a benção do SS. Sa-
cramento. Reunidos todos no altar do Sagrado Cora-
ção de Jesus, o Revdui. Director fez uma pratica
allusiva ao acto, explicando a intenção geral do mez,
como de costume; logo depois, os Zeladores fizeram a
renovação solemne e annual da consagração geral
ao Sagrado Coração de Jesus, conforme manda o
Manual; foram recebidas mais duas Zeladoras: as
Senhoras Justiniana Maria Monteiro e Delmira Iza-
bel Páuferro ; n'esta oceasião receberam as fitas
algumas Zeladas; destribuio-se as insígnias, paten-
tes, rozarios e Mysterios. »

— Saúde de Jacobina. — Escreve o Revd. Pa-
rocho, padre Antônio Dias Rego: « A sociedade
do Apostolado da Oração tem produzido bons fru-
ctos nesta minha freguezia: mensalmente confes-
sam-se 70, e, ás vezes, mais de 80 pessoas; tem-se
feito algumas festas boas e de accôrdo com o espi-
rito de piedade da Egreja, precedidas de confissões
e communhões, etc. Os Associados que residem uma
legoa, duas e tres, distantes da matriz da parochia,
são assíduos ás Missas e ás Commnnhoes nos dias
designados. As Zeladoras são incansáveis no zelo
pela propagação da nossa santa Obra.

Já fizemos nosso altar, por cujo asseio e ornato
as Zeladoras se esmeram. »

Sergipe. — De uma correspondência de Estância
para a Cidade do Salvador, com data de 12 de Julho,
assignada por Onirot, debaixo de cujo pseudônimo se
oceulta alguém bem nosso conhecido, tiramos o se-
guinte trecho: « Resta-me fallar-lhe sobre o Após-
tolado da Oração, ou Liga do Sagrado Coração de Je-
sus, cujo devocionario vae tomando rápido desenvol-
vimento em todas as freguezias de Sergipe.

As festas realisadas este anno, nas parochias onde
se acha instituída esta exeellente devoção, attestão
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cabal e peremptoriamente esta minha asserção.
Na freguezia de Maroim, o seu zeloso e dedicado

parocho realisou este anno com máxima solemnidade
a festa e procissão deste Apostolado, que incontejta-
velmente ó um dos mais numerosos de Sergipe. Re-
vestidos de toda magnificência foram também os
actos do mesmo Apostolado, celebrados em Aracaju,
S. Christovão e outras freguezias deste Estado. Nesta
cidade, que prima pelo crescido numero de devoções,
destacando-se fecundantemente a do Sagrado Cora-
ção de Jesus, com o coração a extravasar de prazer,
tive de assistir todos os actos desta piedosa asso-
ciação, os quaes, no meu ver, sobr'excederam aos
dos annos anteriores.

A' 25 de Junho, dia para mim sempre memora-
vei, por ser a data gloriosa da heróica cidade da Ca-
ctioeira desse Estado Bahiano, onde passei a quadra
mais florida de meus dias, foi este anno o dia es-
tabelecido pelo calendário ecclesiastico para a festa
do Apostolado. Neste dia apenas houve no altar do
Sagrado Coração de Jesus uma missa com cânticos e
harmonium, eommungando por essa oceasiao todas
as associadas do Apostolado. O vigário foi solicito em
promover todos os actos, a começar pela celebra-
ção das novenas, que correram com todo esplendor
e brilhantismo.

No dia 27 do mesmo mez, teve logar a festa
consagrada ao Coração de Jesus, em que tomou
parte o conego João Francisco de Carvalho. A tri-
buna evangélica foi oecupada pelo Revdm. viga-
rio Fontes.

A' tarde sahiu em procissão a Imagem do Co-
ração de Jesus, em charola ricamente adornada.
Além das Irmandades desta cidade, deu bastante
realce ao prestito o acompanhamento numerosis-
simo de collegiaes, trajando de branco com fitas a
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tiracollo, onde lia-se: « Gloria ao Santíssimo Coração
de Jesus. » .

Terminou esta solemnidade com a benção do
SS. Sacramento. Cabe em grande parte as honras
desta deslumbrante festa á Exma. Senhora D. Rosa
Macéo, zeladora principal do Apostolado, aqui esta-
belecido, a qual foi incansável em bem dirigil-a.

O Sagrado Coração de Jesus, cuja misericórdia
é infinita, e não desampara aquelles que se ap-
proxiinam de sua sombra, quiz, para assignalar sua
passagem nas ruas desta cidade, demonstrar os
prodígios de seu amor (Vide Graças). »

Pernambuco* — Na parochia da Graça foi fim-
dado um Centro novo, sendo constituídas Zeladoras
as seguintes senhoras: D. Afaria da Cruz e Souza,
presidente; Philadelpha Maria do Monte, Idalina Maria
do Monte, thesoureira, Maria do Carmo e Silva. José-
pha Soares Ferreira, Francisca Juliana da Silva, Joanna
Baptista Bacellar. Vicencia Paula do Monte, Leopoldina
Severina cie Oliveira, secretaria.

Recebemos mais a seguinte relação: « Ceie-
brou-se a festa annual do Sagrado Coração de Je-
sus, no Centro estabelecido em Olinda, no dia pro-
prio com Missa cantada e sermão ao Evangelho,
ficando exposto o SS. Sacramento até ás 5 horas
da tarde, havendo Tc-Deum, sermão e consagração
das Zeladoras.

No Centro estabelecido na fabrica de tecidos
em Camaragibe celebrou-se a festa no domingo
29 com missa e eommunhão geral, pregando na
Missa o Revdm. padre üiordani, superior dos Sa-
lesianos neste Estado; ficando exposto o SS. Sa-
cramento até âs 6 horas da tarde, pregando o
Revdm. Casimiro Tavares Dias ; dando-se depois
a benção com o SS. Sacramento, e fazendo-se a
Consagração dos Zeladores e Zeladoras.

A piedado do digno director d'aquelle estabele-
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cimento e de toda a sua familia e o zelo dos
Revdms. padres da Congregação do Sagrado Co-
ração de Jesus muito tem concorrido para que o
Apostõlado alli floresça e produza muitos fructos
de sanctificação. O Exmo Dr. Carlos Alberto de
Menezes e sua Exma Senhora são incançaveis em
promover as devoções entre os operários da fa-
3rica.

Edifica e encanta a ordem, piedade, juntas á
simplicidade e elegância da ornamentação da Ca-
pella da Fabrica. Tudo alli é edificante. Em ou-
tros centros de trabalho, os operários reunem-se para
se constituírem em paredes perturbando a ordem,
os interesses dos patrões eos seus; alli reunem-se
na Capella da Fabrica com seus directores para
louvarem a Deus. E' ainda muito edificante vêr-se
o digno direetor com sua familia assistindo a to-
dos os actos religiosos, sem distineção de lugar
confundindo-se com os operários, e no meio dei-
les aproximarem-se da Sagrada Mesa Eucharistica,
cantando os louvores de Deus.

Seja Deus louvado em tudo, e que o Sagrado
Coração de Jesus, que ó o protector daquella Fa-
brica, a faça prosperar segundo as suas promessas
a B. Margarida Maria são os meus votos.

No Centro estabelecido no Recolhimento da
Gloria também se celebrou a festa annual no dia pro-
prio, com Missa cantada por orchestra e sermão, fi-
cando' exposto o SS. Sacramento até ás 5 horas
da tarde, havendo sermão e Te-Deum.Na matriz de S. Antônio houve também a festa
annual no domingo 27 com missa cantada, sermão,
e exposição até de tarde e Te-Deum.

Na matriz do Corpo Santo celebrou-se a festa
no domingo 4 de Julho, com missa cantada á or-
chestra e sermão, ficando exposto o SS. Sacra-
mento até as 5 horas da tarde, em que se cantou
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a ladainha e depois se deu a benção, fazendo-se a
consagração das zeladoras. Em todos estes centros
o Santíssimo Sacramento teve sempre grande nu-
mero de associados que faziam a adoração.

Rio de Janeiro. — Consta-nos que na Matriz
da Gávea (Capital Federal), foi instituído um Cen-
tro da nossa santa Liga. Não tivemos comraunica-
ção alguma official.

Que seja abundante em fructos é o nosso desejo.
— Soubemos que no Centro da Matriz da Gloria,

nesse mesmo arcebispado, houve retiro de Zeladoras,
em preparação á festa do Sagrado Coração de Jesus,
á 25 de Junho, e que esta foi rica de fructos espiri-
tuaes,

Ceará. — Escreve o Revdm. Vigário de Lavras:
« Ha muito fervor no Apostolado da Oração nesta
Freguezia. Em todas as primeiras sextas-feira, de
cada anuo commungam duzentos e tantos associados;
havendo reunião geral, e benção do SS. Sacra-
mento. »

S. Cathariaa. —Escreve o Revdm. Vigário de
Itajahy, padre João Baptista: « Graças ao Sagrado
Coração de Jesus, tenho já introduzido o Apostolado
nesta paroehia ; assentaram se até hoje cento e cin-
coenta e tantas pessoas, tudo no segundo gráo; a
terceira parte obrigou-se á Communhao reparadora,
uma circumstancia muito importante ii^ima paro-chia, onde o uso dos Sacramentos da Penitencia e
da Eucharistia quasi tinha desapparecido. Na festa do
Sagrado Coração commungaram 133 pessoas: a no-
vena era muito freqüentada; havendo instrucçoes
doutrinárias. No dia da mesma festa, á tarde, foi con-
sagrada esta paroehia ao Divino Coração.

Tenho certeza de que o Apostolado produzirá aqui
um renascimento da religião, que parecia quasiadormecida. — P. João B. Picters. »
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Maranhão. — 0 Exmo. senhor Bispo dessa dio-
cese está empenhado em propagar a nossa santa
Liga; assim nos^foi communicado. D'ahi recebeu
o Revdo padre Taddei uma carta, da qual nos fo-
ram confiados osf seguintes trechos :

«Hontem, primeira sexta-feira de Junho, depois
de Missa e curta| pratica sobre a intenção do mez,
expuz ás familias presentes (quasi todas associadas
a um Centro do Apostolado aqui já existente; porém,
ao que me parece, sem diploma de aggregação) a
transformação que desejava se fizesse, para gloria do
Sagrado Coração de Jesus e salvação das almas.

« Formei um Conselho, nomeando presidente, secre-
taria, thesoureira, zeladoras», todas de importantes
familias^desta capital, e que se têm distinguido pela
pratica da Religião e freqüência dos Sacramentos.

«Estou prompto a cumprir qualquer ordem, no
intuito de propagar mais e ruais o culto ao Sagrado
Coração.

«O Sr. Bispo,'agradecendo a lembrança de- V.
Revma., concede a benção que pede—P. Joaquim
de Oliveira Lopes.—Seminário de S. Antônio, 5 de
Junho de 1897.»
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OFFBBEOIDA Au MENSAGEIRO BRASILEIRO 1)0 CORAÇÃO
% BE JESUS

Cceli enarrant gloriam Deiet opera manuum Bjus au-nuutiat ürmamontum.
PSALMi) 18.

0 mar ingente, o grande mar, irado,
ao ar lançando uni otornal rugido;
do céo o azul formoso, indefinido,
do lúcidas ostrellas esmaltado;

o magestoso sol, do ouro ornado;
a lua, a bella lua vagarosa;
da noito horrenda a oscuridao pasmosa
e tudo o quo, Senhor, havois creado ;
tudo, tudo o que existo om todo o mundo,
desde o elophanto ao verme abjecto, immundo,
tudo proclama seu divino Auetor,
o diz ao crente — « a vosso Dous louvae »;
diz ao descrente - « o porrtdo, adorae
a vosso Dous, a vosso Croador.

viuixeramobim (Ceará) — 1896.

Leal Jüniok,
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AO ROMPER DA MANHA

(GUILHERME braga)

Vós atheus, que descreis mesmo d'Aquelle
Que para nos salvar morreu na Cruz.
Vós, que não podeis crer que seja Elle
Quem a vida nos dá, quem nos dá luz...

Vós, que viveis na intensa oscuridade
Das sombras a que Deus nos arrojou,
Vinde ver desta scena a magestade
Que a mâo d'Elle ante nós desenrolou :

Vinde ouvir estes sons, esta harmonia,
Vinde ver dos espaços na amplidão
As torrentes de luz que esparge o dia,
Quando rasga da noito a escuridão.

Vinde ver o que encerra esta existência,
A luz, a terra, o amor o o azul dos céos,
E dizei-mo depois se ha Providencia,*
E dizei-me depois se oxiste Deus.
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Revista dos Interesses do Sagrado Coração de Jesus

Patriotismo christão - Do Revm. Padre Rei-
tor do Collegio Pio Latino Americano em Roma re-
cebemos a seguinte communicaçâo, que muito nos
apraz publicar, eoncitando os alumnos dos nossos
Seminários a acompanhar os seus compatriotas e
collegas de Roma na mesma resolução.

Aqui vae transcripto o edificante propósito dos
dignos estudantes de theologia, brazileiros em
Roma, cujo autographo nos foi gentilmente en-
viado, com as assignaturas do próprio punho de
cada um; documento que conservamos como um
padrão de gloria e uma honrosa memória do sen-
timento patriótico -christão dos esperançosos moços.

« Projeclo de uma Liga Patriotico-Religiosa.—Dese-
jando concretisar os sentimentos patrióticos quefervem em seus corações, os seminaristas brazilei-
ros estudantes no Collegio Pio Latino Americano, da
divisão dos theologos, formaram o projecto de li-
garem-se entre si para, desde já, começarem, o
quanto possível, a trabalhar pelo estabelecimento,
pelo e.ngrandecimento do Reino do Sagrado Coração
de Jesus no Brazil! Para este fim, elles compro-
mettem-se a recitar todos os dias o psalmo: Mise-
rere mei Deus, para abrandar a justiça de Deus ir-
ritada pelos peccados do povo brazileiro; em se-
guida, repetirão tres vezes a jaculatoria: Sagrado
Coração de Jesus, remai sobre o Brazil.

« B, como o mais seguro caminho para chegar a
Jesus, é o Coração de Maria, collocarão tudo entre
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as mãos d'esta Divina Mãe, recitando uma vez o
Sub tuum pr&sidium.

« Elles se eompromettem, além disso, a serem
seminaristas fervorosos e modestos, tomando a se-
rio todos os actos religiosos ou disciplinares prescri-
ptos pelo regulamento.

« Esta Liga deverá propagar-se mais tarde por todo
o Brazil, devido ao apostolodo patriótico, activo e
fecundo dos padres brazileiros formados n'esta casa
e ardentes pela gloria de Deus e pela salvação
das almas. — P. Benedicto A. de Souza; Frederico
Antônio d'01iveira; Moyses José Vieira; Alberto
Teixeira Pequeno; Antônio Hermes Monteiro;
Irineu Diniz Lobo Bento: Manoel de Macedo Car-
valho; André Arcoverde Cavalcante ; João Baptis-
ta de Siqueira; João Gonçalves D. Nabuco; Josó
Francisco Correia; Ricardino D. Maltez ; João F.
dos Santos; Francisco d'01iveira: Victor ^Coutinho
Júnior; Pedro Ludovico Santos Cruz; Joaquim Ma-
mede da Silva Leite; João Baptista Nunes Ribeiro;
Manoel Monteiro da Silva; Maximiniano Leite;
Francisco Vaz da Costa Júnior ; Theophilo de Athay-
de; Victor C. de Almeida e Silva; Pedro Emiliano
da Frota Pessoa; Camillo Rodrigues Chaves ; Se
bastião Leme da Silveira Cintra; Joaquim Augusto
d'Amorim; Frederico Costa; Pompeo D. D. Souza;
Agesilau d'Aguiar; Pedro Veiga. »

Mais uma vez se prova que a educação religio-
sa, dada por padres, e... jesuítas (!!!), não abafa
os sentimentos de amor á pátria terrena na con-
templação da celeste; e, mesmo longe delia, se
afervora, ao coatacto da fé ; ao mesmo tempo quecresce o amor para a Religião !

Um bravo aos nossos patrícios !
Catholicismo em Inglaterra—No numero de

Agosto noticiamos que três sacerdotes catholicos ( e
não taes, como o revisor deixou passar) ciavam mis-
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soes catholicas, com muito fructo, nas ruas de
Londres; continuamos hoje a transcrever o que a
este respeito disse o Correio Nacional de Lisboa:

« Ha poucos dias o revd. Padre Amigo, da mis-
são deS. Miguel, teve a ousada lembrança de
abandonar os salões, onde nem todas as classes o
podiam ouvir, para mesmo ao ar livre pregar ás
turbas nas ruas habitadas da grande metrópole
bretã. Saiu uma tarde, vestindo simples batina,
com um crucifixo na mao, parando em alguns pon-tos, a fim de dirigir a sua palavra á multidão quese reunia em volta d'elle ; no dia seguinte um gran-de numero dos seus ouvintes veio procural-o na re-
sidencia, pedindo para os instruir nas verdades da
religião catholica.

Alguns dias depois, poude organisar uma procis-são de homens, que sahiu da egreja recitando o
rosário, e percorreu assim as ruas da cidade ; á
medida que a procissão fazia a sua derrota, o nu-
mero de concorrentes augmentava, e entrou na
egreja mais numerosa do que sahira. Nas ruas
mais populares o padre Amigo parava e subia Jáuma elevação para fallar á multidão. Durou quinze*dias esta notável missão em pleno ar livre; foi en-
cerrada no ultimo domingo de Abril sob a presi-dencia do cardeal-arcebispo de Westminster. Isto
passou-se não ha dezenove séculos, nos campos
da Galiléa, mas ha pouco mais de oito dias e no
meio da maior cidade do inundo.»

A adoração em BIôntmartre—E' edificante a
seguinte relação feita por um capellão da Basílica
do Sagrado Coração, do voto nacional, em Pariz.

« O minimum dos adoradores nocturnos durante
a maior força do inverno o de 20 á 30... Muitos
delles são infatigaveis e passam a noite toda dean-
te de Jesus Sacramentado ; a maior parte, porém,
distribue o tempo entre a oração e o repouso, em
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umas camas de campanha, que ha em uma lia-
bitação contígua á sacristia, e que tem o aspecto
de um corpo de guarda.

Com effeito, aquella é a guarda de honra do Rei
dos reis, em a qual tomam parte, ao mesmo tempo,
homens de todas as classes sociaes: assim, não é
estranho vêr um rico commerciante junto a um mo-
desto empregado; um pobre operário junto a um
personagem político, dando todos o exemplo da
verdadeira fraternidade christã. »

E' solemne e edificante!
Conversões em Dinamarca—As conversões ao

catholicismo tornam-se cada dia mais numerosas
nos paizes scadinavos e. sobre tudo na Dinamarca.
Todas as instituições catholicas têm tomado um
impulso mui consolador sob o Vicariado Apostólico
deMons. Von Euch, bispo de Anastasiouopolis, que
dirige, ha cinco annos, o Vicariado de Dinamarca.

O clero protestante e a nobreza constituem o
maior numero dos convertidos.

Ultimamente, Mons. Von Euch administrou o sa-
cramento da confirmação a tres neophitos : o pastor
protestante Niels Hausen, o barão Von Stampe
Charisius e o barão de Loewenskgiold, pae do se-
cretario da Legação de Dinamarca em Sao Peters-
burgo.1

Asylos do Bom Pastor.— Escreve-nos do Rio, em
12 do passado, um nosso particular amigo:

« Como lhe disse de viva voz, foi nomeada Su-
periora do Mosteiro de Nossa Senhora da Caridade
do Bom Pastor de Angers, no Rio de Janeiro, a
nossa compatriota, natural do Rio de Janeiro, Ma-
dre M. do Divino Coração Dutra Vaz, filha do ca-
pitão de Mar e Guerra, Rodrigue; Vaz e neta do
Doutor Dutra Rocha, ambos naturaes da Bahia. To-
mou posse a Nova Superiora no dia 12 de Julho,
á tarde, tornando-se muito solemne o acto pelo
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grande concurso de famílias e ainda mais pelabelleza e edificação da profissão de fé, recitada emvoz alta pela nova Superiora, de joelhos, diante da
grade do coro da Capella.

Por essa occasião o Capellão d'este Mosteiro fezuma breve allocução relativa ao acto e á respon-
sabilidade que recahia sobre a nova Superiora in-dicando-lhe também os meios de desempenhar estecargo tão oneroso que era uma verdadeira Cruz
em que se deveria crucificar com J. Christo. Quenesse cargo tão cheio de difficuldades ella deveria
como outr'ora Moysés, estar com os braços levan-
tados para o alto, sempre a orar, sjmpre a pediro soceorro do ceu e que, assim fazendo, poderia es-tar certo de que Deus Nosso Senhor estaria com ella,com todas suas Irmãs e ainda também com todosaquellas que fossem confiadas aos seus cuidados
e vigilância.

Acha-se ainda entre nós a mui distincta IrmãProvincial. Ha dois annos, quando de visita á casada Bahia, d'ahi trouxe uma aspirante ao noviciado,bem jovem ainda, Maria José Campello, filha dacidade de Camamú, n'esse Estado.
Aqui fez seu noviciado que terminou no dia 10 deAgosto corrente. No dia 11 seguinte fez a sua so-lemne profissão de votos na Capella do Bom Pas-tor, presidida pelo Revm. Capellão, ás 5 horas datarde. Por essa occasião Mons. Mourão, Vigário ge-ral da diocese do Maranhão produzio uma tocantee bella oração, repassada dos conceitos mui ade-

quados a commovente ceremonia.
Começou por felicitar-se assistindo uma profis-são religiosa, acto que tanto lhe fallava aos seussentimentos. Mostrou com proficiência de mestre aliberdade da vida religiosa e fez uma comparaçãomuito feliz entre esta e a escravidão da vida doséculo, em que as almas se deixão acorrentar pelos
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modos, pela riqueza, pelas paixões mais baixas e
servis. Salientou, exaltou a magnitude da victoria
que a vida religiosa obtém na pratica das virtudes,
que fazem o objecto dos votos evangélicos: po-
breza, obediência e castidade, e concluiu, augu-
rando' á nova professa dias felizes, semeados de
bênçãos celestes, recompensa que Deus costuma
dar aos que são fieis em executar sua vontade.

Parece que Deus Nosso Senhor deseja que o Bom
Pastor se estenda por todo Brazil em breve tempo.
O snr. Bispo do Rio Grande do Sul já pediu uma
fundação para sua diocese; mons. Mourão disse á
Madre Superiora que voltando para sua terra ia
trabalhar no intento de abrir uma casa do Bom
Pastor em S. Luiz do Maranhão.

Falla-se de uma fundação d'este Instituto em
Minas, e hoje tive a agradável noticia de que um
rico capitalista do Ceará acariciava o desejo de in-
troduzir a Congregação do Bom Pastor em sua terra
natal.

A casa da Bahia, meu caro, é que vai — assim
me dizem — sem recursos.

Veja se escreve a algum padre seu amigo que
queira fazer algum sacrifício em prol d'essas po-
br es Irmãs.

Madre Provincial parte para a Bahia, nodia 18
do corrente, levando comsigo a Irmã Maria dos An-
jos Campello, nóo-professa, para ficar na casa de lá
e a Irmã Superiora da Casa do Rio. De volta da Ba-
hia, deixará a Irmã Superiora em a sua do Rio, e to-
mará aqui no porto a sua digna Secretaria, Madre
Maria de S. Bufrasia, e seguirão para Montevidéo e
Buenos-Ayres. »

A bda imprensa. — Felizmente vae-se ensaiando
aqui a obra da propaganda da boa imprensa. E'
assim que sahiu á luz o primeiro opusculo da Bi-
bliotheca ligeira para uso de quem quer que seja. E'
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um volumesinho de 15 paginas, bem impresso, tendo
por titulo Principio e fundamento por F. S. Y. S.;
uma leitura fácil e succolenta. Publica-se em
S. Paulo.

a Os caderninhos desta Bibliotecheca serão distri-
buidos gratuitamente; as pessoas, porem, que dese-
jarem coadjuvar os promotores desta boa obra, po-derão enviar seu obolo á rua da Quitanda, n.° 21 A,
S. Paulo, onde, por pequeno que seja, com o máximo
reconhecimento será recebido. »

Ajudemos todos uma obra tão proveitosa, parainstrucçào do povo, e em opposição aos livrecos de
propaganda má que por ahi se espalham..

Acções de Graças. — Em Ytú, no domingo
8 de Agosto, effectuou-se na egreja matriz um
officio solemne, constando de Missa cantada pelamanhã e procissão á tarde, com as imagens da
Padroeira N. S. da Candelária, S. Sebastião e
S. Roque, em acção de graças pela extineção da
epidemia nesta cidade. A' entrada da procissãohouve sermão gratulatorio pelo Revd. P. B. Tad-
dei, S. J. e benção do SS. Sacramento. As ima-
gens de S. Sebastião e S. Roque foram traslada-
das na véspera, da egreja de S. Rita para a Ma-
triz.

A concorrência foi grande, constando de pessoasde todas as classes, desde as mais distinetas fami-
lias até o povo pobre. Era manifesta a devoção
que apresentavam, e muita commocão notamos.

No dia seguinte houve Missa de requiem, com
absolvição ao túmulo, em suffragio dos fallecidos
na epidemia.

A egreja ficou repleta, e muitas lagrimas se der-
ramaram. Poi um acto tocante e edificante.

Digno de applauso. — A Cidade do Salvador
(da Capital da Bahia) deu, na sua edição de 11 de
Agosto, a seguinte noticia, que muito nos alegrou.
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e que transcrevemos, para gloria do Coração de
Jesus e comprazer de todo o Apostolado.

Mais uma vez se prova que a fé fomenta sobre-
modo o patriotismo 1 Bis a noticia, em referencia
aos pobres soldados, victimas do furor do fana-
tismo conselheirista de Canudos:

« Hontem, ás 4 horas da tarde, receberam os
bravos feridos installados no hospital de sangue da
escola da medicina a visita de um numeroso grupo
de senhoras Zeladoras do Apostolado da Oração.

Não podiam essas almas dedicadas ao Coração
de Jesus ser indiferentes ao soffrimento de seus
irmãos; não podiam deixar de levar-lhes uma pa-
lavra de conforto e de gratidão pelo valor com
que derramaram seu sangue em defeza de nossas
instituições.

Visitar os enfermos ó obra de misericórdia: vi-
sitar os feridos por amor da pátria — é obra de
misericórdia e civismo.

Brasileiras e christans, ellas se sentiam, pois,
convidadas por um duplo dever a irem derramar
as flores de seu affecto sobre o leito dos valentes
soldados que o insensato de Canudos victimou.

Recebidas gentilmente por todos os snrs. medi-
cos, internos e enfermeiros, as senhoras do Após-
tolado penetraram em quasi todas as enfermarias,
approximando-se dos leitos, falando aos enfermos
e distribuindo-lhes medalhas do Sagrado Coração
de Jesus e livrinhos piedosos.

Elles, os valentes feridos, acolhiam com muito
agrado as visitantes, respondendo amavelmente ás
perguntas de como se achavam e recebendo agra-
decidos e solícitos os presentinhos devotos quelhes davam.

Entre os médicos, que todos foram de extrema de-
licadeza, cumpre salientar o snr. dr. João de Cer-
queira, que servio de guia a algumas senhoras com
rara benevolência e amabilidade.

Ife**. . -
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Consta-nos que as mesmas senhoras desejam
repetir taes visitas» pela boa impressão que lhes
pareceu ter causado ao^ doentes a sua presença
affectuosa.

Que reconheçam todos esses bravos o interesse
que nos inspiram, e que aquelles que níio conhe-
ciam a Bahia levem delia a segurança de nosso
civismo, provado por quantos modos lh'o podermos
provar.

Continuem as senhoras Zeladoras a sua religiosa
missão, e lá, nesse*, hospitaes de sangue onde faltam
as heróicas filhas de S. Vicente de Paulo, vão ellas
falar do Coração de Jesus aos soldados <atholicos
que, porque amam a lei, não repudiam a Djus! »

Um bravo ás dignas Zeladoras ! Que continuem!
Aos Revms. Direotores-diocesanos. — Ao

Director do Apostolado nesta diocese têm-se diri-
gido diversoB Centros, constituídos em outras dio-
eeses, queixando-se de que por vezes tem recor-
rido aos seuB Directores-diocesanos, pedindo paten-
tes, fazendo consultas e outras cousas relativas ao
Apostolado, sem obterem resposta, deixando-os nas
mesmas difficuldades, e, pois, paralysudo o anda-
mento de nossa Santa Liga.

Ora, os Direetores-diocesanos foram constituídos
para providenciar ás necessidades do Circulo sob
sua direcção, visto a tamanha difiieuldade de se
communicar com a Direcção geral, moximé agora,
com os novos Estatutos.

Nós continuamos, a pedido e recommendaçâo do
Director-geral, promptos a attender a todo o Aposto-
lado no Brazil, e a auxiliar a correspondência dente
para Tolosa, ao nosso Revd.T. Director-Geral.

Mas ha ceitas cousas a que não podemos dar
solução, bem como remessa de patentes, que devem
levar a assignatura do Director-dioeesano; paia o
que cada qual tem autorisação de mandal-as im-
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primir, comtanto que sejam em tudo conformes
com as que d'aqui temos enviado; as quaes estão
de accordo com as disposições do Manual e da Di-
recção-geral. E' preciso em tudo completa unifor-
midade.

Os Directores-locaes não poderão por sua conta
mandar imprimir patentes : devem receber do Di-
rector-diocesano.

Nós podemos continuar a enviar Manuaes, quin-
zenas mensaes do 2.° gráo, bentinhos, diplomas de
aggregação, de Director-diocesano, local, etc, ser-
vatis servandis; pois temos autorisação por escripto
do Revd. padre A. Drive, Director-geral em Tolosa,
para usar de seu grypho na assignatura dos docu-
mentos, necessários a validade da erecção canonica
do Apostolado, e das indulgências annexas.

£*>o^
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PASSAMENTO
Aos suffragios do Apostolado muito recommen-

damos ã alma de nossa Irmã Zeladora do Centro
de Ribeirão-Preto, fallecida a 12 de Agosto, a Snr/1
D. Anna Sarmento Marinho.

Não havia ainda um mez que nós a vimos edi-
ficando por sua piedade e recolhimento, no retiro
espiritual ali realisado em preparação para a festa
do Coração de Jesus.

Perdemos certamente uma das nossas mais
fervorosas Zeladoras. #

Paz á sua alma!
A' sua digna família nossos sinceros pezames.

7a;-.
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Graças alcançadas do Coração de Jesus

— De uma correspondência de Sergipe para
a Cidade do Salvador, já mencionada em outra
secçao desta Revista, tiramos a seguinte :

« Guardava o leito da morte, já sem espe-
rança de vida, um dos meus amigos, o senhor
coronel Clementino Costa Carvalho.

Ao passar o prestito pela porta de sua resi-
dencia, em ardente febre c desfallecimento,so-
licitou a seus extremosos filhos que o condu-
zissem á uma das janeilas da sala ; ao que
accederam, transportando-o de um quarto vi-
sinho, entre dores acerbissimas e gemidos.
Ahi chegando, segundo narrou-me, solicitou
contritamente ao Coração de Jesus a restitui-'
ção de sua saúde, pois, precisava ainda viver
para amparar os seus filhos, sendo immediata-
mente retirado á seu leito.

Nesta noite, a febre inflammatorià, que sem-
pre persistiu em gráo elevadissimo, começou a
ceder de sua desanimadora gravidade, e as
melhoras a se manifestarem de modo satisfa-
ctorio e esperançoso ; e hoje, graças ao Sagrado
Coração de Jesus, acha-se o padecente em
franca e animadora convalescença.

Mil graças sejam dadas ao SS. Coração de
Jesus ! »

—«Peço-vos o obséquio da publicação para
as seguintes linhas, com o que muito captiva-
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reis a uma indigna zeladora do Apostolado da
Oração, erecto na Matriz desta cidade.

Achando-me em estado grave de moléstia,
que se tornava rebelde a todos o:; recursos me-
dicos, recorri com fervor ao Sa{ rado Coração
de Jesu£, pedindo-lhe a saude, sob promessa
de mandar publicar no Mensageiro a graça que
eu esperava receber.

Hoje, inteiramente restabelecida dos terri-
veis incommodos, que durante trinta e dois
dias me prostraram no leito de dôr, venho cum-
prir esse dever, cheia de reconhecimento dian-
te do celeste favor que Elle em sua infinita
clemência me quiz fazer, mediante a poderosa
intercessão da Santíssima Virgem das Dores.

Honra e gloria para sempro sejam dadas ao
Coração amorosíssimo do bom Jesus e á San-
tissima Virgem, minh?. boa e terna Mãe! Ci-
dade de Maragogipe, Bahia, 9 de Junho de
1897—Bellarmina Oliveira Lopes.»

yy:
*V;,''y''' ?£>

Pedimos aos nossos associados, que tiverem
acções de graças a publicar, o façam, quanto
possível, com o seu nome patente, afim de não
se pôr em duvida a authenticidade e veraci-
dade dos factos ; tornando-os como invenção dos
padres redactor es os suspeitosos malévolos. Não
vemos inconveniência alguma nisto, quando se
trata de acções de graças por curas de moles-
tia, etc. Parece haver n'isto uma humildade mal
entendida e quiçá.... algum respeito humano.

Quando se tratar de cousas relativas á con-seieneia, bem ! oceultaremos o nome.
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Chronica Geral
Bi-oentenario rie P. Vieira. — Forão realmente

enthusiasticas as fcsCas com que a Bahia celebrou o¦2.° centenário do Benemérito e Venerando Padre
Antônio Vieira, gloria da Companhia de Jesus, e
honras das duas pátrias — Port-igal e Brasil! Ma
muito nao temos noticia de uri) facto tao notável,
neste gênero, nos íastos de.ta grande nação !

A Bahia mostra que ainda é a^Athenas brasileira;
reivindicou suas glorias e deu mais uma vez provabrilhante de seu patriotismo e nobreza de senti-
mentos, sabendo conservar suas tradições e vene-
rando a memória dos seus homens illustres.

As festas forao promovidas pelo Inuituto-Histo-
rico-Geographico d'aquella capital. Constou de Con-
ferenciasno salão n<bre da Academia do Medicina,
que funcciona no rntigo edincio do Collegio dos
Jesuítas, onde passou parte de sua vida o illustre
Vieira; conferências brilhantemente feitas por no-
taveis homens de lottras, nas noites de 14, i5, 16 e
17 de Julho, com ; ssistencia do que tem de se-
lecto a sociedade b thiana. Demos a palavra á Ci-
dade do Salvador^ uiva das mais importantes iblhas,
que se publicam neste paiz, e que todos os cath ^licos
deveriam assignar. Eis como o illustre collega se ex-
prime, no seu artigo de fundo de 19 de Julho:

« Terminaram hontem estas festas, e a Bahia inteira movimcitou-
se, desde as suas principaes auetoridades até o ultimo plebeu; desde osmais litteratos até a infância de nossas escolas. Rica festa, que ver-durará immorredoura na memória do pow da Bahia.

A conclusão das festas obedeceram ao seguinte programma: A's 9horas da manbam do dia 18 de Julho, o Hxm Br. Aro^spc, assistido
por membros do Cabido Metropolitano celebrou na Egreja Cathedral, an-tiga do Collegio dos Jesuítas, o santo sacrifício da missa pelo finada Pa-
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dre Antônio Vieira. Os alumnos do Seminário Archiepiscopal, durante o
acto, entoaram vários hymnos, acompanhados pelo órgão.

Assistiram a este acto, membros do clero, religiosos franciscanos, a
commissao executiva das festas e muitas famílias.

Após a missa, procedeu S. Ex. á benção da lapide que devia ser col-
locada na fachada do templo.

Terminado o acto, dirigiram-se as commissões para a Praça da Pie-
dade, donde desfilou o grande prestito, composto por muitos collegios
da capitai e pelas escolas de ensino superior, precedidos todos de bau-
das de musica.

Em seguida vinham o exm. dr. Governador do Estado, drs. Secretários
do Interior e da Agricultura, membros do Instituto Geographico e His-
torico, do Clero, do Congresso estadual, da Imprensa, da Magistratura,
das Faculdades de Medicina e Direito, do Professorado, do Conselho
Municipal, da Inspectoria Geral de Saúde, e varias outras commissões.

Foi um desfilar imponente que attrahiu as attenções de toda a Bahia.
Chegando-se ao largo do Terreiro de Jesus, em face deste numeroso

auditório, teve a palavra o illustrado dr. Satyro Dias, Secretario do
Interior, que, num importante discurso, patriótico e vibrante, mostrou
ao povo como a Bahia pagava aos seus grandes homens os serviços,
que estes haviam prestado á causa de sua civilisacão. Apontou o padreAntônio Vieira como talvez, o unico que recolhendo a competência dos
demais, merecia, também, mais que os outros, as honras singulares de
uma festa, na Bahia. E, dirigindo-se á mocidade das escolas, disse queesta devia beber nos ensinamentos religiosos e cívicos de Vieira are-
gra de conducta para uma vida digna, utii, o proveitosa á religião e
a patna.

A S. Si seguiram-se com a palavra os poetas Silva Senna e Costa e
Silva, além de mais um jovem acadêmico que dissertou sobre Vieira,

Logo, então, collocou-se a lapide, seguindo-se a visita á cella em
que viveu o grande jesuíta, na Cathedral, antiga egreja do Collegio, eao salão nobro da Faculdade de Medicina, onde estava a sua cadeira e
grandes obras do mesmo.

A' MEMÓRIA
no

PADRE ANTÔNIO VIEIRA
Nasceu em Lisboa em 6 de Fevereiro de 1608.Fallecido neste collegio em L8 de Julho de 1097.No 2.- centenário da sua morte.
Mandou collocar aqui esta lapide o Imiiluto Geográfico e Histórico daBahia, em 18 de Julho de 1897.»

# A mesma folha sympathica deu uma edição riquis-
sima, em honra do Padre A. Vieira, com seu retrato,
o que é tido por verdadeiro, no dia 18 de Julho.

Parabéns, pois, a Bahia !
A mão de Deus. — Jà sahiu á luz este opusco-

losinho que annunciamos na capa do Mensageiro
de Julho ultimo.

Não nos desmentiu, felizmente, e já contávamos
com isto : é um bom conforto, na hora presente, a
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sua leitura ; fala á intelligencia e ao coração a lin-
guagem celeste.

Diz verdades, que parecerão duras á certa gente,
e difficeis de tragar ; mas verdades palpáveis, que se
devem dizer sempre com essa franqueza de que usa
o autor. Para os homens observadores e de bom senso
ella será motivo de seria meditação; para os que têm
fé, temor de Deus e zelo de sua gloria, será um
favo de mel aos lábios resequidos e amargados do fei
das tribulações tantas que nos opprimem actual-
mente,

Tem mais a vantagem de nos proporcionar ocea-
sião de uma obra de caridade, que pesará na balança
de Deus, em desconto de nossos peccados : o resul-
tado de sua venda será empregado na manutenção
do Asylo do Bom Pastor, ha pouco fundado em
S. Paulo. Parabéns ao autor, o Revd. padre Dr. Al-
meida e Silva. Que edite mais obras como esta,pres-
tantes ao bem da pátria e das almas.

Custa apenas 800 reis cada exemplar. « Para os
pobres e casas religiosas grátis. » Encontra-se nas
Livrarias Religiosas*

Com isto a temos por muito recommendada aos
nossos amados leitores. Leiam-n'a todos, e gostarão,
como nós, o seu confortante sabor.

E' pena que o trabalho material não esteja isento
de defeitos, como são em geral todas as obras edita-
das no Brasil.

Por cá por casa curtimos sempre estes dissabores,
de imperfeições typographicas... Paciência! nos di-
zem. E nos contentemos com isto...

Republica do Equador. - - Com este titulo diz
a Voz de S. Antonio, de Maio :

« Noticiamos n'ura dos últimos números algo da crua perseguição
que a maçonaria tem movido aos catholicos tia pátria de Garcia Mo-
reuo. Referiremos aiuda como os bons padres salesianos foram tra-
tados.

Sem autes os haverem advertido, assaltaram alta noite os seus con-
ventos, praticando as maiores brutalidades. Montando em péssimos ju-
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mentos tiveram que fugir sem roupas, sem provisões, sem nada. De-
baixo da neve, por caminhos horríveis, á frente dos policias que os
seguiam de sabre na mão, lá foram os illustres filhos de Ü. Bosco ex-
pulsos da pátria, onde haviam passado a fazer bem.

Vivar, o jornalista martyr, de quem também já falíamos, foi horri-
velmente martyrisado pelos franc-inaçons. Antes de lhe cortarem osdedos da mão direita, estriparam-n'o, mutilaram-n^o e crivaram-lhe orosto de punhaladas. 0 seu supplicio lembra o de S. Jacques, mu ti-lado membro a membro.

Sempre a terrível e satânica seita, a mesma em toda a parte. Osesmos em Cuba,nas Filippinas.no Equador. Os mesmos na França, na

E' ainda da Voz de

mesmos
Áustria e na Itália. »

A Itália progredindo.
S. Antônio :

« São cada vez mais desoladoras as noticias que nos são transmit-
tidas d'esta infeliz nação. Não bastava já a decadência moral a que foilevada pela revolução -— a maçonaria se quizerem, — juuctamente le-mos ahi a grande crise que afflige sobretudo a classe operaria. Como
panno de amostra ahi vae um facto.

G-atelli, que antigamente contava 10:000 habitantes, conta hoje ape-nas 700, e entre estes apenas 3 proprietários. Todas as outras casasestão em poder do fisco, e uo inverno passado os habitantes viram-sena necessidade de arrancarem as telhas de suas casas, e irem-n'as
vender, para cTalgum modo escaparem ao terrível flagello da fome.São estas as prosperidades com que os usurpadores bajulavam b
povo italiano, instigando-o contra a tyrannica dominação dos papas.As alfândegas durante os 10 mezes do exercicio corrente, renderammenos cerca de 21 milhões que no mesmo periodo do exercicio prece-dente. »

O desenvolvimento do Japão. — Os japonezes
proseguem com ardor enthusiastieo no propósitode desenvolver sua actividade, para se eximirem de
entregar seu dinheiro aos paizes europeus que lhes
constróem navios e subministram armamento. De
conformidade com esta idéa, enviaram á Europa
uma commissão officíal que tem por objecto visitar
e estudar os arsenaes, fundições e fabricas de ma-
terial de guerra. Esta commissão terminou sua
tarefa em Inglaterra e agora dispõe-se a íazel-o em
França, Bélgica e Allemanha ! Logo que terminar,se dirigirá a Simonosaki para ensaiar os processoseuropeos no grande estabelecimento metallurgicoalli creado.

Vê-se, pois, que os Japonezes não estão tão atra-zados, como muita gente suppõe.
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AVISO ESPECIAL
Previno aosSnrs. assignantes do «Mensageiro»

que nada tenho qué ver com o que diz respeito á Ad-
ministraeão desta Revista, Peío que, nao têm razão
de serás reclamações que constantemente me diri-
gem neste sentido. Queiram lêr os avisos, tantas ve-
zes publicados, era outro logar da capa,

Du. Augusto Cruz, Editor'.
AVISOS JA está prompta a 2.a edição dos primei-

ros números do «Mensageiro >. Mandaremos aos que
requisitarem; e também os que desejam ter a"colle-
ccfio inteira, sejam sorvidos de avisar â esta Redac-
ção, e logo será enviada, pagandò^sé 68000.

Desta redacçao vão sendo remettidos a todos os Di-
rectores- os Manuaes do Apostolado, para que as
Zeladoras e os Zeladores tenham esse livro necessário á
suaboa direcçíío, e os repartam áquelles dos associados
que o quizerem, sendo tão módica a despeza que devem
lazer. Custa 18500 cada um. Se nao bastarem os re-
mettidos, peçam mais.

Bem vindo! -- Tem-nos visitado um novar cam-
peão do jornalismo eaüiolico, intitulado a « Im-
prensa »que se edita na Capital da Parahyba do
Norte. Interessantíssimo, desde os artigos editoriaes
até o noticiário ; agradando-nos assim, e muito, a
sua leitura.

Si podessem os dignos editores melhorar o trabalho
typographico, seria « ouro sobro azul. »

Parabéns, e nossos votos de longa vida com co-
ragem !

« Cidadedo Salvador )>. — F/ um jornal que de-
vem assignar os catholicos e propagar, pois satisfaz
a todas as classes: é noticioso, scientifico, litterario,
religioso, recreativo, commercial, etc. Publica-se dia-
riamente na Cadtal da Bahia, rua da Alfândega, 23.

Assignaturasi para a Capital, por anno 20S000 ; por6 mezes llfíOOO. Para lüra da Capital, por anno 248000;
por 6 mezes 13Í.Ü00.

Livrinho de S. Josó. — Está prompta a segunda
edição do Pequeno Manual da devoção a S. José, que foi
tao procurado da primeira vez que viu a luz da publici-
dade.

Custa ISOÜÜcada um exemplar, nesta Administração.
li «2:-|
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MINUTOS DE HISTORIA
Conta-se que Frederico II, rei da Prússia, foi visitar,

com seu irmão Henrique, um importante convento da
Silesia. Tendo ficado satisfeitíssimo do acolhimento re-
oebido, antes de partir, perguntou ao guardião so tinha
alguma graça a pedir ?

Sim, Magestade, respondeu o frade; peço quo me
conceda a faculdade de poder vestir dous noviços por
anno, não obstante a lei om contrario.

—r Vol-o concedo, respondeu o Rei: e até, por esta pri-
meira vez, quero eu próprio lhe enviar os dous noviços.

E, voltando-se para Henrique, disso-llio em lingíía ex-
trangeira, para não ser entendido pelos frades :

Quero mandar a estos frades um par do burros.
O guardião, que era muito instruído, entendeu o quodisse o Rei, e lhe respondeu ao pó da lettra, deste modo;Já que Vossa Magestade è tão attencioso para-oom-migo, conceda-me permissão de pedir-lhe um outro favor :

é que, ao vestir o habito a esses dous noviços que so digna
V. Magestade de mandar-me, permitta-me dar a um o
nome do Vossa Magestade e ao outro o do sereníssimo seu
Irmão.

O Rei e o Príncipe se olharam mutuamente mara-villiados, e o primeiro disse ao segundo:Nós julgamos de escarnecer, e somos escarnecidos...
Conte-se mais esta do frade!...

ATTENÇAO
Deste numero em diante, começamosa suspender a remessa do a Mensageiro »aos assignantes que ainda não se digna,-ram pagar a importância de sua assig-natura do anno passado. As despezas crês-cem, entretanto que a receita diminne,com este systema irregular decadaaualsatisfazer os seus compromissos.
Não estranhem, portanto, os que nãoreceberem ef ora amante; não tendo pago.

'——' iimm"i»i»ii|W li. mu .1-11 „¦ «um.,,!,!

Com appromção eeclesiástica.
. Dr. Augusto César Cruz, Editor responsável
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