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A ABELHA RELIGIOSA.
A Abelha fôrma o precioso mel das

mimosas flores, que escolhe d'entre as
muitas que encontra; a exemplo della, a
nossD folha será composta de trechos das
interessantes obras que tem sido publi-
cadas sobre Religião, mormente no se-
culo em que vivemos, e de que mui pou-
cos tem conhecimento, pela diversidade
da linguo, e pefa carestia e raridade no
mercado. Julgamos, pois, que o titulo que
escolhemos para este pequeno periódico
revela a qualidade do nosso trabalho e o
lim que procuramos atíingir; a sua epi-
graphe é a senda que havemos de trilhar.

As noticias e questões do dia, tenden-
tes á Religião, serão publicadas, e as ul-
ti mas tratadas como convier. Todo e
qualquer artigo, que nos fòr ministrado,
uma vez que traga o cunho da nossa epi-
graphe, será recebido com gratidão e in-
serido opportunaiueute. Que o TODO
PODEROSO nos ajude!

O que é ser homem.
Ser homem não é comer, beber e dor-

mir, como tantos o imaginam. O animal
faz ludo isso, c muilo melhor do que nós:
come, e não se queixa de indigeslão,
bebe e hão canibalea, dorme e sempre o
sol acha desoecupada a sua cama!

Ser homem não é ediGcar casas e ei-
dades. Em quanto tão laboriosamente
combinamos o plano dc uma casa, ò pas-
saro construe a sua, não deixando nada a
desejar á commodidade, segurança e ele-
gancia. O filho dos reis descança menos
deliciosamente à sombra dos dourados
tectos, do que o filhote da Tutinegra em
seu palácio aério!
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O Cástor erige villas ecidadés; os me-
lliores engenheiros admiram a perfeição
de suas estradas.

Sefí homem não é etevar-se no espaço,
rfem voar na superficiVua terra collocado
atrás de nuvens de vapor. O menor mos-
quito poderá servir de mestre aos me-
lhores aéronautas, e é mais veloz qué to-
das as locomotivas. Nunca esbarrou con-
tra uma arvore, nem se esmagou de en-
con tro o solo, por ter eslovadamente
perdido as azas.

Não se creia qué por si mesmas as artes
nos dão verdadeira superioridade sobre
os animaes; Destinados a satisfazer pre-
cisões que o ánftnaUnão experimenta, bu <
ás quaes prove, sem tanlo custo-, as artes
são a prova de nossa inferioridade phy-
sica. As fabricas jamais apresentarão um
tecido que iguale em duração e belleza
ao que cobre a zibelina.

Um único quadrúpede nSo se éheoa-
trará, que queira trocar de calçado eom-
nosco. J •

Em geral, em tudo quanto diz respeito
á conservação e ao bem-estar do indiví^
duo e da espécie, o animal se mostra mé-
lhor aquinhoado, mais instruído e mais
moral do que nós. Se o instincto da re-
producção o lança as vezes em extrava-
gancias, ellas são menos duradouras, me-
nos furiosas do que as da nossa espécie.
Nos 365 dias do anno, o animal não é
homem senão trez semanas, e os médicos
nunca se verão no caso de lhes dizer ao
ouvido— se quereis viver, sede mais prú-
dente. ',"¦"'.' ¦'•"•

O que ê pois o que nos faz homem, e
olhar como injurioso o titulo de animal?
Ninguém deixará de nos responder: —,é a i
razão, é a intelligencia. ji

Mas é a intelligencia mesma, ou o usà
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que della fazemos, que põe un» incom-
mensurável distancia entre nósc o bruto?
Este é perfeito em seu gênero, porque é
tudorquanto pôde ser; elle usa ampla-
mente das faculdades que recebeu, e não
enterra nenhum de seus lalenlos. Si o
homem despreza o dom sublime da in-
lelligencia, ou o que é ainda peior, sc
delle abusa, fica abaixo do animal. Ser
bruto com o poder dc não sel-o, é ser
mais brulo do qne o próprio bruto.

Não se é homem pois, sonãocm quanto
se conduz pola razão, om quanto faz uso
de sua intelligencia.

O «jiic é fazer uso ile sua
intelligencia?

Sendo a intelligencia a faculdade de
discernir o verdadeiro do falso, prova de
intelligencia não se ostenta senão quando
se conhece a verdade sobre os pontos que
nos interessam mais que tudo, confor-
mando-se com cila a própria condueta.

Ora, quaes são as cousas que meim-
porta mais saber? Serão os animaes que
me cercam, as plantas que piso, os astros
que rolam sobre minha cabeça ? Não o
creio.

Vaidade posla de parle; de todos os
animaes que povoam esla bola, o mais
inleressanle, a meu vôr, sou eu. Vejo-os
Iodos oecuparem-se dc si mesmos: porque
não farei oulro tanto? Antes dc pergun-
tar o que elles são; parecc-mc natural
que saiba o que eu sou.

Digo o mesmo das plantas e dos astros;
csludal-os liei logo que por um eMudo
aprofundado de mini mesmo, me fòr de-
inonslrado que a natureza não nic impôz
oulra tarefa senão a de observar as es-
trellas ou de organisar collecções de plan-Ias c de flores.

Aqucitão verdadeiramente capilal para
mim é, pois, esla. O que sou? De onde
venho? Para onde vou? Qual c o princi-
pioe o lim de minha existência?

Com eífeilo, desle ponto depende lodo
o negocio de minha vida. Conforme reco-
nhecer em mim mn espirito iinmoilal,
ou um punhado de pó organisado, quedesapparecerá ao primeiro sopro da mor-
le, deverei dar a meus pensamentos, a
minhas acçôes, direcção bem diversa. Em
quanto não souber decidir-mc a tal res-ê

peilo,obrarei á ventura, ignorando se fuço
bem ou mal, se avanço ou se recuo.
Não seguindo em cada cousa senão o im-
pulso dc meus appeliles, serei semelhante
ao animal, c mesmo de peior condição.
Os appeliles do brulo, regrados por uma
razão superior, são rocios c nunca o ar-
raslram á sua perda. Os meus, pelo con-
Irario, são falsos, perversos, se a razão
não os corrige. Quantos homens pere-
cem Iodos os dias, victimas de excessos
desconhecidos ao bruto?l

Vãmente lisónjear-me-ia de ser ho-
mein, vãmente repelüria a qualificação
de animal, sc não achasse uma completo
solução a esla grande questão: D'onde
venho ?

Soluções diversas.
Podem-se reduzir a quatro as soluções

alé agora apresentadas a esla pergunta :
D'ondc vera o homem?
Ignoro-o, e com islo não me imporia,

responde o indijfcrentisla.
O homem, diz opantheista, é uma

das inumeráveis frneções da unidadeabso-
luta, uma modificação, uma fôrma passa-
geira do Grandc-Todo.

O homem, diz o alhêo, é a obra da
natureza, a producção expontânea da ler-
ra, um effeito assás curioso desse poder
cego que anima a eterna matéria.

O homem, diz o philosopho chris-
tão, é a obra de uma Intelligencia c de
uni poder infinito que, existindo só de
toda a eternidade, disse no principio dos
tempos: — Que o Universo e o homem
sejam, e o Universo e o homem foram 1

Destas quatro soluçfics, qual 6 a mais
racional, a mais digna de um homem?

[Solução dos grandes ]roblemas).

Associação «le S. Vicente
«le Paulo.

No dia 19 do corrente, em que a Igreja
solemnisa o grande S. Vicenle de Paulo,
teve lugar a benção do primeirocollegio,
asylo e escola que funda a Associação, en-
tregando-os á direcção das filhas do mes-
mo Sanlo as Irmãasde Caridade.

Tivemos o gosto de assislir á ceremo-
niaque principiou ás 11 horas,e ha muilo
que não sentimos prazer tão puro, lão íK\
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completo. O Exm. Bispo Presidente da
Associação foi recebido pelos associados
que se achavam presentes, entre os quaes
figuravam a Presidente da Directoria a
Exma. Snra. D. Carlota Guilhermina de
Lima e Silva e seu marido o Exm. Snr.
lencnle-general Manoel da Fonseca Lima
e Silva, o Exin. Sur. chefe de divisão
Joaquim Marques Lisboa, vice-Presi-
dente, c sua Snra. a Exm. Snra. D. Ma-
ria Eufrasia Lisboa, o 1.° Secretario o
Snr. Dr. Sebastião José de Cirvalho, o
Secretario adjunto, Luiz Anlonio dos
Santos, o Thesoureiro o Snr. Joaquim
Pereira de Oliveira Bastos, o Snr. Diogo
Andrcw, o Snr. José Henrique de Araújo,
eoutros.de quem ignoramos os nomes;
as Superioras das Irmãos da Caridade do
Hospital da Santa Casa, do Hospício de
Pedro Segundo, do Asylo de Beneficência
Franceza com vários Irmãos; o Visitador
da Congregação da Missão o Snr. Padre
Moraes.o Superior das Irmãas de Carida-
de o Snr. Padre Maller.e depois de se pio-
ceder á benção do edifício, disse S. Ex.
Itm. Missa, acompanhada do cântico sa-
grado entoado pelas Irmãas da Caridade e
do mais profundo recolhimento do audi-
torio, que necessariamente não esque-
ceu, nas orações que com o Prelado dirigiu
ao Omnipotente pelo bom êxito da obra—
JOÃO VICENTE MARTINS!.. Mais de
uma lagrima altesloa este tributo de amor
e de reconheci meu lo ao primeiro inslru-
mento que escolheu a Providencia para
plantar esta santa arvore, que promclte,
regada com sua graça, dar lão excellenles
fruetos.

S. Ex. Ueverendissiuia, depois de visitar
os tres estabelecimentos retirou-se, sendo
acompanhado alé a rua do Livramento
por todas as pessoas presentes, deixan-
do-as penhoradas de sua bondade e cor-
dialidade. Em todos os semblantes se via
a satisfação transpirar.

O collegio eslá bem situado, a casa é
vasta, isolada c bem orejada, oflereceudo
o mais pitlorcsco c encantador ponto dc
vista, o asylo e escola eslão em um plano
inuilo mais baixo e logo a entrada do
portão, cm distancia solli hei dr» collegio.

Parabéns, ó Brasil! ó minha terra, pa-
labeiis! O beneficio que a Providencia te
outorga é inapreciavel. Uma mulher edu-
cada chrislãmente é um lhesouro, é pre-
ferirei mil vezes ao dinheiro.

Honra à Associação de S. Vicente de
Paulo, que compenetrada do beneficio de
uma boa educação religiosa, assim pro-
cura a felicidade de seus concidadíos.

Respeito e gratidão ás filhas de S. Vi-
cente de Paulo, ás sublimes Irmãas da
Caridade, que se consagram unicamente
a fazer a felicidade da humanidade, sa-
criticando as mais doces affeiçôes dòco-
ração,familia e pátria!

Gloria a Deos, que tanto protege o
nosso Paiz!

Tributo de saudade e reconhecimento
a—João Vicente Martins!

A morte desle homem, que parecia
dever abalar a Associação, não fez senão
mostrar que elle havia conseguido arrai-
gar o seu pensamento no coração dos
poucos sócios que existiam, e que a obra
era toda da Providencia: eil-a que mo-
desla c religiosa inceta a vereda que lhe
foi indicada, dando seu primeiro passo
sem ostentação invocando com fervor a
Deos.

E Deos a protegerá I

O Suicida.
Oh desgraçado, tu que temes o homem

encolerisado, que empallideces á vista do
animal furioso, como te atreves, ó pó, a
affronlaro Omnipotente?!.. O.teu crime
prova superabundantementequenão lens
religião.

Se crêsses que existe um Deos, que por
sua natureza não pódc deixar de casli-
gar-te por teu nefando crime, não te atre-
verias a comparecer peranle Elle, réo do
roubo de uma existência, para a qual nem
dirccla, nem indireclamenteconcorresle,
nem podias concorrer, e que por conse-
quencia nào era tua. Mil vezes desgra-
çado tu ouvirás de sua boca estas terríveis
palavras: « Aparta-te de mim, maldito,
vae para as chammas eternas 1 »

A verdade e o erro, a luz e as trevas,
a virlude e o crime repellem-se, odeiam-
se, não se podem alliar. Deos, virtude, luz
e verdade, necessariamente não pôde per-
doar o suicida voluntário, embora digam
os espiritos fortes o que quizerem; o sui-
cida voluntário não achará graça perante
o Pae das Misericórdias, e eternamente
padecerá as conseqüências de seu crime.

As leis da Igreja Calholica negam se-
pultura ecclesiaslica ao cadáver do suici-
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da; e porque não se porá em vigor tão
salutar determinação? Ai da autoridade
ecclesiastica que ordenasse tal exclusão!
Veja-se o que sotfreu o Exm. Bispo de
Pernambuco, por querer manter a disci-
plina, cuja guarda lhe foi confiada 1

Os parentes, os amigos, os espíritos
fortes e fracos, todos vociferariam contra
o despotismo clerical; entretanto esses
horrendos crimes se repetem amiudadas
vezes entre nós!... Tremamos pelo nosso
futuro !.. Não ha fumaça sem fogo; estas
im imoralidades pronosticam a gangrena
da Sociedade.

Nenhum bruto attenta a seus dias; me-
moria de homem commemoraque doudo
algum tenha-se malado, deixando após si
cartas que revelam o melhor arranjo de
idéas, e até mesmo calma de espirito; con-
sequentemente, o suicida voluntário é
mesmo perante os homens e as suas leis
digno de horror e de que não seja equi-
parado a aquelles que morrem soffrendo
os revezes da fortuna, a desgraça da fa-
milia, fiel ás leis de Deos e dos homens.

Legisladores brasileiros,medilae no que
levamos dito e lembrae-vos de que sem
religião não ha sociedade possível ; lede
a historia dos acontecimentos, e não o
pensar daquelles que a escrevem; Deos
recompensador do justo, e castigador do
criminoso, é a sancção da lei humana, e
quem zombar de Deos, melhor zombará
dos homens e de suas leis.

Os bens de mão morta.
Estes bens, em quasi toda a Europa e

no Brasil, mereceram e merecem a solici-
tude dos homens poderosos; esle patrimo-
nio dos pobres, emquanto não passa para
a bolsa dos ricos, é objecto de compaixão
para cerla classe de homens que se deno-
minam economistas, que a lodo o instante
choram estes capitães que chamam en-
terrados e que poderiam render tanto, se
fossem amobilisados; islo porém não ó
tanto para admirar, como a resignação
dos depositários de taes bens, que bem
longe de recorrerem ao direito que lhes
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assiste, deixam tranquillamenleque lhes
seja arrancado o deposito que lhes havia
sido confiado.

Procuraremos mostrai* emquercalmen-
te se emprega o rendimento dos bens do
mão-morla, para o quo em primeiro lugar
pedimos ás respeitáveis Ordens 3.*s que
om carta fechada dirijam a esta lypogra-
phia o numero de esmolas quo dão an-
nualmente, os doentes que traiam em seus
Hospitaes e a domicilio, os doles que re-
partem com donzellas para se casarem, e
as quantias que dão a viuvas.

A mesma petição dirigimos ás Irman-
dades, com especialidade as de S. Pedro e
Candelária.

Eslas informações serão opportuna-
mente publicadas, e servirá,") de alicerce
ao trabalho quetemosem vista apresentar.

O Hospital «Ia Santa Casa
«Ia Misericórdia.

Este estabelecimento oflerece ao homem
grande e profunda meditação! Quão su-
blime éa religião ! Só ella é capaz de edi-
ficar palácios á pobreza, e á miséria! Só
ella faz que o homem deixe de ser egoísta,
e se le.mbre de seus irmãos pobres; só ella
é capaz de abrir a mão do usurario, e de
dar um coração ao homem político !

Que aceio, que commodidades, que
soecorros, se observam nesse magesloso
edifício.

Abalisados médicos, peritos operadores,
sublimes Irmãas de Caridade, se consa-
grani ao serviço da humanidade sofredora
e pobre; classes, cores, estados, tudo des-
apparece ao ultrapassar o lumiar da Santa
Casa; só o homem soffredor é o que é ali
considerado. Esla importante repartição,
objecto de solicitude do finado Con-
selheiro José Clemente Pereira, conli-
nuará na senda que elle delineou; nós o
esperamos de Deos e da Administração
que deve*reger os seus destinos.

A Abelha Religiosa é propriedade da
— Fmpreza Dous de Dezembro— e dis-
tribue-se— grátis— aos Snrs. accionislas.
Os ns, avulsos vendem-se, por ora, a 8Q
rs., na prtça da Constituição n. 64.

Pif

Emp. Typ—DOUS DE DEZEMBRO - de Padla Brito
Impressor da Casa Imperial.

4

.-4S


