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CRONICA DA SEMANA PAPAM HABEMUS

|H
01 ha sete anos. Estava de luto a cristandade

porque o Papa Bento xv descera â placida
mas fna região dos sepulcros. Os cardiai. havĩam

acorndo ao conclave vaticano. e cuidavam. dias se-

guidos. em dar å Igreja um novo Pontitice. a S. Pe-

dro o 260 °

sucessor.

A seis de fevereiro abnram-se as varandas da

grande sacada que encima o portico de S. Pedro. e

o cardial decano dos diaconos. surgiu, sobre a va-

randa inonumental. da qual os bussolantes havĸun

feito pmder tapetes de custoso preco, e arvorada a

cruz pon'ilical anuncia á multidão que se apinha
no vasto circulo dehmitado pela colunata de Berni-

ni, a grande nova que era, desde havia tres sema-

nas. a evpectacão do mundo : — I.iptnn habcnuis!

Mas a crnz pontilical não se retirou. 0 proprio

Papa. Sua Santĸiade Pio xi. que pouco antes era

simple .mente o cardial Aquiles Ratli, apareceu. :_

revestido de can.fida roupagem. no alto da varanda

donde, na forma ritual. lôra anunciada a sua elei

cão e á cidade e ao inundo cono-deu. com largo ges-

to, a <ua pruneira bencão pont'licia.

Pipam hibemus' foi o grito que ecoou. num

momento, por toda a terra. Temos Papa
'

E os co-

racôes vibrarau. de entusia.mo porque a criacão —

é o expressivo termo do direito eclcsiastico -

a

criagão do P.ipa. _ uma efusão do Sangue Divino. é

a o.ntinuaqãc.) do cumpriiuento d.as promessas do

Scnhor. que prometeu não prevalecercm lámais

contra a sua Igreja as portas do inferno.

Papam habemus' E' o Pontiticado uma espiri-
tual paternĸiade. que isso signilica o termo. uma

espintual paternidade. que perpetua a Igreia. E

esse amor ínefavel de pura candade, com que o Su-

premo Hierarca abraca todos os países e ragas, to-

dos os povos e naccĩes, sendo a característica da su-

prema Sé apostolica. é tambem o transumpto da

sua missão eterna: pusce ovcs incas, pascc agnos

mcos.

E' por ísso que são festas nossas as festas do

Pontitice. Festas de familias. que toda a glona do

Pontilicado reverbera para a Igreja universal, au-

reolando-a de luz e de fulgores inenarraveis. Papatn
liuliciniis ! K. com o Papa. como condicão essencial,

são cclebradas todas as missas pelo orbe cnstão.

desde as geladas latitudes polares âs torndas co-

marcas da Etiopia. A Igreja. espalhada por toda a

teria reencontra a sua unidade no fulcro adiimanti-

no em que gira na maior harmonia. a sua mdefeni-

da vanedade. . . una cum l'upa ntistro.

Ora c duplamamente festivo _.\_ momento, -

e solene que ele _ ! -- da histona da Ijirei:i. Solene

porque neste di,i se comemora o setnno aniversario

da cnacEio do Pontiiice iictual pie^idente n:i I^reia
de Deus: s jlene porque este ano c cninentemeiite

pontiticio. que S. S.mt^dade celebra o 50. anive

sario daquela manhã doirada em que, subindo ås

aras, sacríticou pela primeira vez, una cum Papa,

o Cordeiro Imaculado, que fez descer sobre o altar,

Os misteriosos designios, eternos e imprescru-

taveis da Providencia. guiavam o novo sacerdote

que ha cincoenta anos subia ao altar, para o erguer

até á cu-cpide da organísagão hierarquica. Aquiles

Ratti, pouco antes que o anjo da morte viesse colher

0 ilustre Pontiiice da paz, Bento xv, era elevado â

purpura cardinalicia. o passo decisivo para que no

momento proprio recebesse a heranca gloriosa d0
seu augusto Predecessor, cuja vida pontitical. decor-

rida no meio do fragor da Europa íncendiada por

dissĸiios. foi toda uma extraordinaria efusão de ca-

ridade, um anseio de paz.

E' o ano jubilar de S. Santidade. As comemo-

r.acôeî festivas que esmaltam de galas o dia 6 de

fevereiro. tem este ano maior brilho, e mais suave

colondo as llores de que se adorna a Igreja. Na alta

Idade media. quando a liturgia absorvia toda a vida

social, inlluenciando lodas as mamfestacôes da ci-

vilízagão. imprej;nando-as do seu aroma. dando-Ihes

as suas caracteristicas. a lira cristã brotava hin^s

suaves de mimoso grecismo, e para os convivios da

Pascoa tecia louvores que ressumavam o cspirito da

festivid.de ritual. A grande Pascoa. a Pascoa santa,

a Pascoa nobilissima in.pirava á Igrej.a tern_s acen-

tos de íncompiiravel lirismo: temos presente um

desses livros arcaico;. redigidos quando a lingua

liturgica não era ainda a latma, mas a grega. hino

composto de-ccrto apos a exaltagão de algum Pon-

titice. 0 seu ultimo verso, é um apelo a Cristo em

favor do spoiisus licclc.iac. do Esposo da Igreja
como então era designado o Pontince: — «Protegc 6

Cristo, o nosso novo Papa !

No velho papirus ha uma emenda ínteressante.

Os anos passaram. e a cadeira de Pedro continuou

ocupada pelo mesmo Pontilice. . . quantos anos ?

n.ão sabemos. que não cstá datado o velho papiro.
.Mas não era já proprio chamar-lhe •novo'' Papa. 0

mestre da escola que cantava as formosas laus, ris-

cou o hemisliquio, e o substituiu por outra for-

mula: <Protege. á Cristo. o bom Papa de Roma !»

Vão sete anos passados do Pontilicado de

Pio xi. ainda talvez podessemos cantar, nos formo"

sos hinos medievais, o «novo Papa> que parece

transceuder a eterna juventude da Igreja. Mas neste

dia festivo. em que Portugal celebra. por uma já
arreigada tradicão, com o concurso dos Altos Pode-

res do Estado, em magestosa sessão solene o aniver-

sario da elcigão pontilicia, são nossos votos e de

todo Portugal que Pio xi vcja. e ultrapasse os dias

de Pedro. e por dilaiados anos a mistica esposa

cante ,omo hoje canta: Dominus conservct eum et

vicifîcct cum. . . Que o Scnhoi 0 conserve e Lhc dê

vida. . .
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ASSISTENCIA a

Comprekxdo
bem que todos têem

o dever moral de prestar auxílio

aqueles que sofrem privagoes excessiva-
mente pesadas e sâo inc;ipazes de as

superar pelo esfôrgo prôprio, e sem dú-

vida me considero incluido nesse dever;
mas sou absolutamente contrário âs es-

molas individuais dadas a desconheci-
dos na rua e ainda mais aos sistemas

vulgares usados a êste respeito pela so-

ciedade.

Certamente acode-me muitas vezes
ao espírito que todos somos filhos do

mesmo Deus e todos temos, porisso, di-
reito de gozar as suas riquezas com sá-

bia equidade, segundo o nosso trabalho

e até de harmonia com o nosso talento.

Sem contestagão, uma completa igual-
dade na partilha dos bens da natureza,

é, na prática, inteiramente impossível e

é mesmo muito difícil encontrar um sis-

tema social que possa produzir maior

felicidade comum e mais completa igual-
dade do que têem sido produzidas pelos
sistemas mais perfeitos até hoje encon-
trados.

Xão obstante, é sem dúvida, muito

lamentável que alguns nascam extrema-

mente miseráveis e sejam criados na

mais lancinante penúria, enquanto ou-

tros nascem insolentemente ricos, são

criados com luxo provocantemente os-

tentoso e atravessam a vida no meio do

confôrto e do prazer sem qualquer tra-

balho, sem o mínimo constrangimento.
KJ, por conseguinte, absolutamente ne-

cessário minorar esta injustica. (Juanto
a mim, sou e fui sempre obrigado a tra-

balhar, e intensamente, para manter uma
vida com certo confôrto e a indispensá-
vel decência ; no entanto, sinto uma

grande compaixão por inumeráveis víti-

mas da miséria e muito me rejubilaria
em observar uma conveniente organiza-
cão para assistência deles e em pagar a

minha justa quota. Parece-me que cada

aldeia e cada cidade devia sustentar os

seus pobres, dando-lhes cama e meza

em edifícios comuns sem que lhes re-

POBRESA

cusasse por esta circunstância uma li-

berdade razoável.

Para êste efeito haveria comissôes

j que examinassem as circunstâncias dos

pretendentes â assistência e repartíssem,
proporcionalmente os recursos indivi-

duais, a despesa resultante pelos habi-

tantes da respectiva área.

Por esta forma deixaria de haver

falsos pobres, e preguicosos verdadeiros,
j pelas ruas, nôs ficariamos livres do re-

pugnante espectaculo oferecido p o r

muitos mendigos, alguns dêstes podiam
ainda executar alguns servigos e nin-

, guem morreria de fome.

E eu creio bem que esta assistên-

cia não seria pesada em excesso, talvez

nem mesmo mais onerosa do que aquela
que se vai realizando ao presente, mas

com grande irregularidade na distribui-

gão dos encargos e na difusão dos be-

nefícios. Ao menos esforco-me por evi-

tar esmolas indevidas e dou o que posso,
sô a pobres conhecidos ou a corpora-

gcEcs de confianca.

A. 1E BOTELHO.

TEOREMAS DE PLATAO SOBRE A AMIZAEE

A verdadeira amisade difere muito do amor

carnal e imundo.

As amisades que comeqam na infancia são,

ordinariamente, duradouras.
A amisade cifra-se na uniformidade dos ani-

mos e estudos, e na comunicagáo de muitos obe-

jectos. — Não dá entrada â inveja.
O principa! dever do amigo sincero é conde-

nar francamente os vicios do outro amigo, sem os

dissimular.

Entre os amigos deve haver mutua e irresis-

tivel inclina<;ão, porque não há amisade quando sô

um ama.

As causas que formam a amisade são a união

e similhanga de costume: —

d'aqui nasce a igual-
dade de pensar e a igual inclina<;ão para os

estudos.

S6 entre os bons pôde encontrar-se a unifor-

midade que liga os cora<;ôes. — Os impios e injus-
tos nâo teem união nem estabilidade — nåo encon-

tram concordancia nas consciencias, porque os não

guiam nem moderam as regras da razão e da justi-
ca. A verdadeira amisade sô existe entre os bons,
e nunca entre os malvados.

Deus introduzindo entre os homens a neces-

sidade, uniu-os assim pelos vinculos do amor, e foi

este um meio poderoso de os conservar reunidos

em sociedade.
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NOTAS DE ARTE

Tknimj
falado muitas vezes no Salão

Silva Porto, ainda nâo vos disse

nada a respeito dele. Vou hoje faze-io.

Tarde, talvez... mas, mais vale tarde

que nunca.

Na rua de Cedofeita, da cidade do

EXPOSICÃO DE QUADROS DE FAUSTO

GONCALVES. NO SALÁO SILVA PORTO

=■
balhos. Vimos agora de lá e trazemos

na retina uma sinfonia de côres, que

nos perturba o espirito consoladora-

mente, como nos poderia ter perturba-

do uma pega musical
de Berorchestrada.

Fausto Goncalves, faz, com o pin-

Porto, ha um grande estabelecimento
._.

cel a apologia da nossa terra portugueza,

animada de figurinhas de

mulher, ora ao ar livre, ora

na uncão religiosa, (mas,
não mistica), como um

poeta poderia ter feito pe-

quenos poemas bocolicos,

da nossa terra portugueza.

O pintor poeta vivendo,

na sua peregrinacao artisti-

ca, a vida campezina dos

lavradores, teve ocasião de

transplantar para a nla os

encantadores retalhos dos

sitios por onde passou, com

a alma cheia do desejo de

realisar uma bela e grande
obra.

E, faz então em detalhes

graciosos de verdade qua-

dros em que agrupa homens

e mulheres, que se mechem

de mobiliario antigo, que é mais uma
*

com vida e animacão, como se vivos

NO AtLXHO — Quadro dc Fausto Gongalves

exposicão permanente de antiguidades
e raridades, do que outra qualquer
coisa. Pois bem, pela iniciativa dos seus

proprietarios, um, que é um afincado

colecionador de coisas de arte, outro

que é um artista de valor e de empreen-

dimento, construiu-se um amplo salão,

cheio de luz propria, para expos;c<V>s
de Arte, onde teem vindo expor com

vantagens, cntno em nenhum outro, su-

cessivamente os seus quadros e as suas

esculturas os artistas portuguezes e

brazileiros. Como consagracão å memo-

ria do grande mestre morto, o maior

paisagista portuguez, os seus proprieta-
rios denominaram-no de- - Silva Porto.

* *

Coulie agora a vez a Fausto Con-

calves de ali nos apresentar os seus tra-

fossem, Xeste caso estão o Mcrcado Cm

Ceia e o L.'timo: lcirantes.

A vista fotografica do pintor, im-

pressionou bem a dentro do seu cerebro

de verdadeiro artista o motivo da paisa-

gem ou do quadro a executar, e passan-

do-o assim para a tela, por meio dos

seus pinceis e das côres com1)inadas

das suas tintas, realisou trabalhos que
sâo verdadeiras maravilhas.

I'.m todos os quadros expostos,

fjue são trinta e dois, ha talento, ha

sciencia, e ha rxeeucão consciente e

[iroficiente. Cital-os todos, não, porque,
como tenho dito já muitas vezes, estes

meus artigos não são criticas a quadros,
são apenas a nota momentanea para re-

gistar a passagem artistica dos pintores
ou escultores sob a minha vist i, e por
isso apenas indico os que mais fundo

788 ILLUSTRAQÃO CATHOLICA



,|j levar a cabo o seu objetivo com hones-

tidade, o com consciencia, deve orgu-

:: lhar-se de ter contribuido para o bom

me ímpressionam. Nestas circunstancias
frisarei os — No Minho. — A escada

florida. — (') idilio da agua.
— No soa-

lheiro. — A ultimas lavadeiras, etc.

* *

*

Noto neste artista uma perdilegão
especial e muito pronunciada pela côr

azul. Todos os seus trabalhos são inten-

samente tocados nesta côr, o que em

meu entender não é um erro.

Está-se dando pois, com ele, o

mesmo fenomeno, que se deu com o

pintor Joaqulm Lopes, quando da sua

ultima exposicão, sendo porém, neste

a côr predominante o amarelo.

Fausto Gongalves que eu já conhe-

cia de outras exposicôes, como um pin-
cel audaz e notavel, e de quem ainda ha

pouco tempo vi quadros no Muzeu Orão

Vasco, de Vizeu, nâo se apresenta s6

como paisagista, com paisagens anima-
das de figuras, traz á exposicåo tres

quadros interior de igreja, que são ado-

ravelmente belos... Oue respeitosa un-

cão eles nos imprimem na sua meia luz

sugestiva e catequisante !... Eu, confes-

so, senti-me pequeno diante deles.

O Na vespera donoivado éumver-

dadeiro poema de ternura, de crenca e

de fé. E, como este, estão o As Ave-

Marias, e o I lora Mistica que são

soberbos.

Para alguns maldizentes, o tom

azulado, dos seus trabalhos, de que fiz

referencias a cima, ha-de ser motivo

para estes lhe darem ferroadas. Mas sô

poderão mordel-o os que são incapazes
de fazer o que ele faz.

E eu digo isto, porque já ouvi dizer

a um visitante da exposicão, que quem

pintava com tanto azul, era por forga
talassa!... Veja lá o leitor, que critico!. .

e que observador !...

O que eu sei, c que a dentro dos

seus trabalhos expostos, vê-se uma gran-

de soma de trabalho, uma perfeita obra

de desenho, de anatomia, de prespetiva
e de verdade.

Ouando apoz o esforgo feito para

realisar uma obra, o artista consegue

A'O SOALHEIRO — Quadro de Fausto Goncalves

n.ome da sua Patria, da sua terra, e da

sua Arte. E F'austo Goncalves que é um

novo, mas que tem o seu logar marcado
entre os pintores portuguezes, nierece

de todos os que tem culto pela pintura,
o nosso aplauso e a nossa consideracâo.

Janeiro de 1929.

Antonio de Lf..y_os (Alvaro)

0 Monstro de Floren^a.— Nasceu nes-

ta cidade, capital da Toscana, e no sé-

culo xvi, um monstro humano, com quatro

mãos e duas cabe<;as : eram, por assim dizer,

dois homens pegados um ao outro, mas

com parte do corpo comum a ambos eles.

Assim viveram mais de vinte anos. O que

porém neles havia de mais extraordinario,

e ao mesmo tempo de mais desgragado para

ambos, eram as vontades desencontradas

qne tinham na mais pequena cousa. Dife-

rentes em tudo pareciam tambem as suas

naturezas : se um ria, 0 outro chorava ; se

nm queria dormir, queria 0 outro estar

acordado; eram, numa palavra, a perfeita

imagem da maior parte dos casados ! . . .

ILLUSTRAQÃO CATHOLICA 789



A IMPRENSA

QUEM
entre nôs, desconhece a influencia

maravilhosa da imprensa?

Quem não pasma de assombro, ante o

seu desenvolvimento prodigioso?

Negá-lo, seria exibir a maxima igno-

rancia em assuntos desta natureza.

De feito é poderosa a sua forga de

acc,ão e não reconhece limites sua ousadia

infrene: introduzse no palacio do rico; pe-

netra no casebre sordido e nauseabundo do

indigente; avulta ocorrencias ; invectiva de-

sordeiros; estimula o desenvolvimento das

letras, artes e sci.ncias ; organisa partidos

,\',_ VESPERA DO XOIVADO

Quadro dc I'austo Gon^alvcs

veícula opiniôes; faz baquear governos ;

promove descalabros formidandos.

Mas para que tanto manifestar o seu

influxo no mundo contemporâneo V. . . Nin-

guém o ignora- Qualquer idéa, por mais no-

bre e alevantada, qualquer empreendimento,

ainda o mais grandioso e sublime, jamais

atingirá o seu objectivo, se, como veículo

da si:a i'.xpansão, não tomar a imprensa...

E' facto superabundantemente reconhecido.

M is, se por um iado somos levados

pehi evidencia dos factos, ao reconhecer o

p< -7 "iu'nio da ímprensa sobre os demais

actores de opinião. com não menos certeza

nos vemos obrigados a sustentar ser ela

espelho o mais fiel, dos ideais das pessoas

a quem serve.

Num relancear da vista sobre o nosso

paiz, observamos com tristeza que os catô-

licos descuram na sua quasi totalidade, o

dever de assinar os seus orgãos ; porquanto,

alimentados por eles, vemos florescer or-

gãos, onde pululam idéas, senão retinta-

mente opostas aos seus principios, ao me-

nos capazes de abalar consciencias, ainda

as mais solidamente alicergadas no catoli-

cismo.

Mcrcê desse auxilio, ela prospera as-

sustadoramente, enquanto a sua, se vê a

bracos com os maiores obstáculos, para

desalojar desse campo o inimigo, onde, já

há muito, assentou arraiais.

Dessa atitude inferir-se-há com toda a

lôgica «que eles — os catélicos — sustentam

com disvelos os jornais impios e imorais, e

qtie todavia se envergonham de comprar,

ler, e mostrar em piiblico os seus orgãos».

Mas, ocorre perguntar, amarão deveras

esses catôlicos a sua crenga, eles que sobre

maneira actuam na sua destruigão?

E'-nos familiar um erro, principio-base

de todo o sistema religioso de inteligencias

apoucadas, segundo o qual a accão da

Igreja deve restringir-se aos muros do tem-

plo, podendo a sua acc-ão externa apelidar-

se com justi^a um abuso atentôrio da Iiber-

dade social.

Talvez esses catolicos professem iden-

tico sistema, defendendo que a religião

apenas deve obrigar os seus adeptos a aca-

tarem-lhe os preceitos, adentro dos muros

do templo, podendo, em tudo o que respeite
á sua acc,ão externa, subtrair-se ás suas

ordens-

Nada mais falso; são horriveis os efei-

tos de tal principio. Em nenhuma outra

parte como em Franca se fez sentir tão alar-

mantemente o fruto de tal erro, lá onde a

imprensa é, na sua quasi totalidade, neutra

ou sectaria.
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De util que Ihe adveio, da propaganda
laicista por ela tão proficuamente sustenta-

da?. . . a incredulidade alastrando, a natali-

dade decrescendo, o bolchevismo corruindo.

Mas não espraiemos tanto ao largo a

nossa vista; deixemos que ela observe o

que se tem passado em Portugal, onde se-

melhantemente a opinião publica é por ela

dirigida: as invectivas aos conventos, pa-

dres, catolicismo, etc. por ela efectivada, são
dardos certeiros, gumes atroses, que na

ocasião oportuna se vão cravar nos peitos
para que foram dirigidas ; a sêde ávida

de prazeres tão profundamente arraigada na

sociedade contemporânea, nomeadamente

nos grandes capitalistas, comunicou-se ás

baixas camadas, que não dispondo de di-

nheiro, com que satisfazer os seus apetites,
lancam mão da imprensa, tornando-a arauto

o mais arrogado, defensor o mais acerrimo

dos ideais, cuja fonte corre abundante na-

quele «edeu parasidíaco» vermelho ; e um

sem numero de muitos outros sintomas, de

uma sociedade morbida e decadente que

nos fazem evocar horrorisados, os asquero-
sos tempos de Roma, resvalandu para o

abismo, onde por muito tempo estrebuxou

nos paroxismos lentos duma agonia horri-

vel ; são outros tantos que nos levam a te-

mer seus perneciosos efeitos, quando mal

dirigidos.
Se entre a luz não tivessemos a preco-

nisar-nos o mal, originado da imprensa

sectaria deviamos dar crédito aos gritos de

alarme de que os grandes homens se fazem

éco, homens cuja vida passou entre a so-

ciedade, observando-a por um prisma sin-

gular, qual era da sua inteligencia arguta e

perpicaz,
— onde então, como hoje, impera-

vam os conceitos do mau jornal.

E' Veillot e Mons. Freppel, que num

arranco d'alma atribulada escrevem, um,

equiparando o efeito do bom jomal ao do

sangue vertido pelos martires, no decorrer

dos séculos, outro cognominando-o um ver-

dadeiro apostolado.
A tinta dos bons jornais, exclama o

primeiro, é semente de cristãos, como o era

o sangue dos martires. E prossegue o se-

gundo : «Os escritores corajosos, que defen-

dem pela imprensa as nossas santas cren-

cas contra os ataques da incredulidade, fa-

zem um verdadeiro apostolado e é dedicar-

se á religião o sustentar e espalhar folhas

em que se defendem os interesses da fé».

Mas não se restringem a Veillot e

Mons. Freppel as palavras a tal respeito ; é

a Igreja falando pelo imortal Leão xill, que
na sua linguagem de fogo, incentivo: «Toda
a nossa aspira^ão deve ser o fundar o

maximo numero de orgãos catôlicos, sendo

possivel diarios».

Sua Santidade Pio x, então Patriarca

de Veneza, exclama: «Se para sustentar a

defeza — periodica local — fôr necessario

vender as minhas alfaias, fá-Io-hei jubiloso,
uma vez que ela vingue a sua existencia».

São inumeros os testemunhos visando

o mesmo assunto; escuso-me porém, de os

mencionar, porquanto o assunto versado, é

de tal sorte intui'tivo, que ainda mesmo in-

teligencias rudes, conseguem penetrá-lo.
Nada mais lôgico : a não assinar os

nossos orgãos por dever de consciencia,

assinemo-los ao menos por proselitismo! !

Nada mais repugnante do que insistir

continuamente sobre o dever dos catolicos

para com a imprensa e eles... fazem

ouvidos de mercador!!

Pretensas desculpas

Não estamos para assinar farrapos,
^ritarn uns-

Evidentemente esses que assim se ex-

pressam, falseam a verdade, porquanto, hoje
como sempre, a imprensa catôlica não

deixa nada a desejar á demais; no entanto,
dada a hipotese de que efectivamente assim

era, mais obrigacão assim tinhamos de a

assinar, porquanto é nas horas criticas, em

que mais periga a sua existencia, que ela

carece do nosso auxilio.

Se de facto os nossos orgãos, fossem

uns farrapos era sobre nôs, que pesavam

as responsabilidades de eles se apresenta-

rem dessa sorte á luz da publicidade.

Quem são os leitores dos argãos jaco-
binos?

Neste paiz, de 6.0u0:000 de habitantes,

na sua quasi totalidade catôlicos?. . .

Ponham esses catôlicos a mão na cons-

ciencia e ponderem a triste scena, que vem

representando!!

ILLUSTRAQÂO CATHOLICA 791



Se privarmos a imprensa jacobina do

nosso concurso, em breve lutará com idên-

ticas dificuldades; mas, se persistir, apa-

rentando uma vida desafogada, explique-

mo-Ia, evocando aquele passo do Evangelho,
em que Jesus Cristo consternadamente pro-

fectisava: «os filhos das trevas são mais

diligentes que os filhos da Iuz» ; augurio

este, que nôs vemos realisar-se atravez dos

deie formidando o trov3o, da ruina e alas-

tre raivoso o incendio da destruicão, nôs,

que no Aiém, aspiramos fruir uma felicida-

de eterna !

Hoje em dia o cristão desconhece, se-

não teoricamente ao menos na pratíca o que

seja o sacrificio. Oh ! voltasse a domina-los

na propaganda da sua crenca, o mesmo

ardôr, que outrora fez martires e santos e

veriamos jubilosos Portugal redivivo,

singrar arrojado o mar revoito, em de-

manda do Infinito! !

Não distendamos porem tão uni-

versalmente a nossa assergão. Alguns

ha, raros todavia, que ainda olham ca-

rinhosos a sua imprensa; é indispensa-

vel que o seu numero cresca, para que

o bom jornal em tudo sobrepuje a má

imprensa !

Portugal com os seus crimes, atraiu

sobre si castigos sem numero; preci-

sa recristianizar-se, vestir a túnica do

Salvador, carregar afouto o madeiro

dos seus crimes, para os expiar no

calvario da penitencia !

Carecemos de apôstolos que no

púlpito, no jornal, no teatro, mormente

porém na imprensa, iniciem essa obra

de ressurgimento, urgentissima, ina-

diável ! !

Arma poderosa, a imprensa, na

mão dos adversários, como veículo de

seus maléficos intentos, tornar-se-há,

em breve, se assim o quizermos, um

dos meios preponderantes neste campo

de saneamento moral.

Catolicos, prezais a vossa crenca?

Envidai todos os esforcos para torna-la

conhecida dos vossos inimigos! Tal é

a pedra toque, por onde se reconhece

o vosso amor para com ela !

Se eu não reconhecera que estou a fa-

Iar no deserto bradar-vos-hia, como Antero:

«Ou catôlicos ou não; se catôlicos, cumpri
o vosso dever; se não catôlicos, não quei-
rais ludibriar os demais, porquanto sois

vôs os ludibriados!». Mãos á obra, arroja-
dos, decididos.

Mais uma cruzada em prol da religião
e da Patria!

Deus o quer. Vaz de Castro.

. "'-■j.i ;**§(£fc ;_%+ _

^■■jit.J^å__-^A-íi'

7ERA1AS DO GEREZ — Urna das nasccntcs

séculos, surgindo constantemente de suas

ruinas fumegantes, como o remorso de

consciencia teria a relembrar-nos o mal

perpetrado.

De feito vêmolos dispenderem somas

incalculaveis, rios de dinheiro, não espe-

rando outra recompensa, que nâo seja a de

os outros partilharem aspiragôes congéne-

res das suas, enquanto nôs dormitamos so-

nolentamente, deixando que a largo estron-
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A CRÉCHE DE BRAGA ■■«:' :•»

ponforme aqui referimos, a benemerita institui-

U
g_ío creada em Braga pelo simpatico e zeloso

sacerdote rev. conego Novais e Souza —

a Cré-

che de Braga — instalou-se no dia ("> de laneiro

passado, na sua nova casa, á antiga rua dos Con-

gregados, a casa que em tempo serviu de asilo á .

Missionarias de Maria.

A solenidade que revestiu a transferencia da

antiga casa para a sua nova instalacão, das crian-

gas da Créche, foi duma imponencia grandiosa.

Houve uma procissão em que tomaram par

te as varias corporagoes de Braga e em que as

meninas da Créche receberam, como o seu be-

nemerito director, as ovacôes e os

bons olhares desta populagão braca-

rense, dedicada á mesma instituicão

Foi um dia de verdadeira festa

aquele memoravel domingo de 6 de

Janeiro.
Firará perpetuado no espirito

das criancas e no animo deste bom

povo.

E' que a Créche, de que falamos

é, incontestavelmente, pelo seu al-

cance moral e material, uma obra das

mais simpaticas de Braga.

i.tcira do i\ :io da Crcih

O aspeclo da procissão na sua passa.ium na Avcnida Central

Mo Outono da Vida

])ir.lo_;o íotirrjn

Sala confortavelmente mobilada de

solar provinciano.
Isabel— Senhora de 50 anos, tra-

jando á moda mas com muita singeleza;

cabelojá com bastantes brancas pentea-

do com distincão mas simplicidade.
Luiza —

5 1 anos. Muito elegante
mas com certo exagero. Trajo de via-

gem. Penteado, chapeu c apresentagão

proprias duma menina nova ou de se-

nhora que procura ocultar a edade.

* *

*

Isabel— (
'

Dirioindo-sc atccluo^atnen-

/e a I_ui:a quc acaba de chegar dc Us-

boa)
— Minha querida Luiza ! Ha quan-

to tempo nos não viamos!

Luiza —■ (J.-UMil'rja c tristcj — E'

verdade Isabel. Como ele passa veloz !

Parece que ainda hontem brincavamos

ambas e corriamos pelos prados apa-

nhando tlores e cacando borboletas; - —

lembras-te ?

Isabcl — CAIcore) — E hoje, Luiza,
com egual prazer os percorremos ; se

não correndo, passeando ; e se não per-

seguimos as pobres borboletas que já
não adejam no Outono, podemos ainda
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colher flores, que em todas as estacôes

desabrocham.

Lu/za — i C't'/u magoaj
— ETores do

Outono... Para que apanha-las ?

Isabel— (Sorrindo)— Para as admi-

rar e gozar como as da Primavera se

gosam e admiram.

Luiza — (Semprc triste c pcusatira)
— São tristes e frias, como o Inverno

cuja aproximagão anunciam.

Isabel— São vigosas e belas como

a bela estagão que engrinaldam.

VIEIRA DO A1ISIIO - Frcguc;ia de Pinhciro

cm tempo de seca

Luiza (Su/ prccndittaj
— Então

amas o Outcno, percursor do In-

verno?!

Isabel Como aprecio e admiro o

Inverno, com todos os seus encantos.

Lui :a -

(Coiu admiracão) - Dize-

me, Isabel, como é possivel apreciar-se
o Inverno a ponto de Ihe encontrar en-

cantos ? !

ĩsabel— Como é natural sentirem-

se os atractivos da Primavera, com

todas as suas belezas.

L_uiza - Mas sô na Primavera a

vida palpita com o suave atractivo da

mais doce poesia que se exhala no per-

fume das flores e que o mimoso gorgeio
das avezinhas traduz.

Isabel— Não esquegas, Luiza, que
todas as estagSes têem o seu proprio

tempo, as suas vantagens e os seus en-

cantos proprios.
L_uiza — Por completo desconhego

os do Inverno, com a Natureza morta,

envolta na sua mortalha de neve !

Isabcl—■ Morta a Natureza no In-

verno ? ! — Oue ilusão a tua, minha po-

bre amiga ! Pois não sabes que na arvo-

re, sob a neve que em alvos flôcos lhe

pende, por vezes, dos ramos esguios,

despidos de fo-

lhas, de flôres

e de frutos, cir-

cula abundante

a seiva que a

alimenta e vivi-

fica?

L u i _ a —

(C
'

o m dcsalento)
— E' uma vida

que se não vê.

1 s ab c I —

Mas scutc-se —

porque sem ela

nâo desabrocha-

riam as flores

que fazem o en-

canto da Prima-

vera ; n ã o se

desenvolveria a

folhagem exu-

berante que em

pleno Verão nos

refresca e abriga contra os rigores
do sol ; nem amadureceriam os saboro-

sos frutos que o Outono nos traz.

(ContinuaJ

Maria da ConceicAo Fontes.

n Torrrc dc Murcia

Fica prôxima ã catedral, e é muito notável,

tanto pela sua altura e circunferencia, como por

um caminho interior, tão suave, que se pode subir

por ele acima a cavalo, e até de carruagem.

Ilustrou-se a cidade de Murcia na ídade média

por sua inalterável tidelidade ao legitimo soberano

Afonso X, quando todos os estados de Castela se

haviam declarado a favor de D. Sancho, seu tilho,

usurpador da corôa.

/1 cascala dos Avidagos,

794 ILLUSTRAQAO CATHOLICA



ílilllillllllllĩllllilll^llllHliîiiiiîlîlllFllíillliîlllíll.ilh!

FIDES

Bai.vou dos cc'us, dcsccu ao tormentoso vale

I razcndo por aurcn/'a a luz celestial.

Rcbrilliavain suas vestes dc cnstaliua alvu.a

.1 /acc cra . tsonlia, c candorosa c pura.

— Mortais tjuc vaci/autcs no /n/Iio iuvio c adus/o

Perdidos camiuliais /r minoua dc robusto

Braco anngn t/uc a/upaic, proic'a c' vos con/oitc

J uidc a vnni, oh .' uão tc/nais. do cc'/i cu .ou <> uor/c.

Miin iiiiii

iiiiii intii
nnii cctiii

Pusca/s a litz scrcna, br/il/aii/c. da vcrdadc = ^
llllll llllll

(J/tc iliiiuiiic cm scus Intmlirais oiijnia —a ctírniaa,Ic . >____ >____

Reccbci-vic ptn' ottia : cu sou o ■zmparo aiai^o

Lu sott lu: pio/cctora c t/uc a/aJa o pcrigo» .

lalou assnu : Ziazta a vcstc mais iutcntc

(Jitc o diamante /crido pclo sol i etu/ocnfc.

L csc- ito ciii ictras dc oiro, do coracão ao pc'

]h illiavam duas Ictras — so cstc nomc
- II7.

AIcv. >n,
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Elisabeth Leseor

A saa Vida inteleataal

Te.m-sk
falado muito, e com suavís-

sima ternura, do Anjo de Lisieux,

que passou na terra como uma cotovia

de oiro, sempre anciosa de subir ao ceu.

E eu lembro-me, também, da chu-

va de rosas, do T feito de estrelas na

altura azul do firmamento, dos entrete-

nimentos dos Buissonets, das peniten-
cias do Carmelo, de tudo aquiĩo que

foi a vida de Santa Teresinha.

M is logo a par, surge-me a físio-

nomia extraordináriamente edificante

de Elisabeth I.eseur, com todos os seus

combates, todos os seus sacrifícios e

tôda a sua vida intelectual.

VIEIRA DO A11SIIO Frcí>uc;ia de Pcncdo

Educada catôlicamente, 17 Leseur

tem a desventura de casar com um

materiali.-ta possuido das túrbidas ten-

dências desenfreadas que escalavraram

o pensamento do século xix.

O sí-ii espírito, num desvairo mo-

mentâneo, perde-se na sclva cscura das

ideologias românticas. Depois de, por

meio de «leituras e press>>es» a fazer

entrar no protestantismo liberal, donde

fácilmente avangaria para o campo do

agnosticismo radical, o Dr. Félix Le-

seur, um pagSo e um ateu, langa-lhe ao

regago, maléficamente, a Histâria das

Origens do Cristianismo, de Rénan.

Rénan era o feiticeiro da lingua-

gem, o «hierofante dum sistema que

punha o universo a caminhar para a

PerfeigSo fôra de qualquer direcgão in-

teligente; para quem Deus era uma ca-

tegoria do pensamento ; para quem a

sciência valia mais do que a Religiâo.

Ora imaginava o Dr. Leseur que a

obra terrível daquele grande «mestre de

erros> seria um estilhago fatal contra os

Etltimos alicerces da fé de sua esposa.

Mas Elisabeth Leseur, como as

afamadas poetisas Sigêas e Joana Yaz

do Ouinhentismo em Portugal, era uma

intelectual erudita que vivia da rasão e

pela razão.

Depressa reconheceu as

sombras de morte, que eram

a hesitagâo, a insustentabili-

dade de hipôteses e o re-

quinte da hipocrisia literário

critica do historiúgrafo apos*

tata.

Elisabeth Leseur, res-

suscitada na sua crenga an-

tiga, entrega se com ardor,
ao estudo da Religião.

I-;, de tal maneira forma

a sua mentalidade que che-

ga a desafiar o orgulho dos

scientistas e os desplantes
invencioneiros dos lentes da

Sorbonne.

Era uma apaixonada pela leitura.

Xo silêncio, quasi de templo, do seu

quarto de dormir, nos bancos floridos

dos canteiros de Paris, nas suas jorna-
das, tão freqiientes, pela aldeia em ma-

nhãs de púrpura radiante ou â hora mís-

tica dalgum consolante fim de tarde,
Elisabeth Leseur lia, lia, com a alma

em resa, até magoar os olhos de encon-

tro ;\s folhas dos seus livros queridos.

Amava o contacto dos génios, de

que nos fala o P. Sertillanges, numa

obra sôbre o espírito, condigôes e mé-
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todos da vida intelectual, como tam-

bém amava o convívio das montanhas,
aonde não chegasse a poeira turbilho-

nante das estradas, nem o bafo aduren-

te dos pântanos.
1'., com o contacto dos génios,

fôssem êles Platão ou Job, Horácio ou

S. Paulo, Santo Tomás ou Dante, a sua

alma entrava toda em vibragão cada

vez mais alta e cristalina, cada vez

mais pura e espiritual.

JOROE : DO : Santo : Oraal

©s _if-_GT_D<g[®g <_ã<__-> IPaipai

Segundo a confissão dos prôprios
adversários, Pio tx era tam bom, tam

popular, que não é possivel explicar a

raiva e o údio de certos homens contra

tam bom pai, sem uma intervengão do

inferno, que não lhe podia perdoar a

sua firmeza em ensinar e defender a

doutrina e os direitos da Igreja, e a glo-
ria que ele tinha tributado a MARIA

pela definigão dogmática da Imaculada

Conceigão. Mas DHL7S não abdicou, e

de tempos a tempos a sua justiga osten-

ta-se, ainda neste mundo, dum modoter-

rivel. I lurante muito tempo, publicaram
varias folhas itali;<nas, sob o titulo de

<_Acidcntcs t/uc o nao são , uma longa
série de factos do y>'nero do que vamos

referir, que se acha mencionado no

Bom l\rtor de Napoles. «Lm habitante

de Erancavilla, provincia de Lecca, ani-

mado dum sacrilego sen-

timento de desprezo para

com a sagrada pessoa do

Papa, dera a um seu cão

o nome de Pio IX.

Xo mez de Julho, en-

contrando-se s<> em seu

quartn, chamou o cão, para

se divertir como de costu-

me, e fê-lo estar de pé, co-

mo um soldado, junto da

parede
Emquanto irreverente-

menti- zombava do sobcrano

Pontifice, o cão, como indi-

irnad') de tal insolencia,

tornoa-se furioso, saltou ao dono, fer-

rou-lhe os dentes na garganta, atirou-o

ao chão, e desapareceu. O desgragado
mal pôde gritar por socorro. Estava

inundado de sangue. Sua mulher e fi-

lhos, acudindo aos seus gritos, obtive-

ram de sua boca a narragão do sucesso,

que ele com custo pôde proferir. Em

seguida, morreu sem haver recebido as

consolagôes da religião . Se foi obra do

acaso, muito inteligente e poderoso de-

ve ele ser.

Outros exemplos:

A .1 CIi rou 17/ u e R c I /7> icttsc dc

I'oulouse, referia, no tempo de Pio tx,

um sábio e piedoso cardial romano os

casos seguintes: «Um miseravel sectá-

rio, tendo ouvido o seu pároco ler a

enciclica, encontrou-o pouco depois, e,
mostrando-lhe um punhal, disse: isto é

para vos, se voltais ao mesmo assunto.

Em seguida, puxando por uma pistola,
acrescentou: Ouanto a esta arma, ha de

ser para Pio ix. 17 ao meter a pistola
na algibeira, ela desfechou se, e o in-

feliz caiu redondamente morto .

— «l~ma actriz, que tinha recebi-

do grandes aplausos numa comedia em

que o Papa era insultado, ao entrar em

casa, foi tomada dum acesso de loucu-

ra : atirou-se por uma janela fôra, e

morreu instantaneamente .

iiiiiiiiiiii

iiiiiiiinii

***îfe__»-' -'
'

^'- '*:•&

Sí'iií*

l ÍF.IRA DO AUSIIO — Outro aspccto da fregue:ia de Pcncdo
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m eenlenam Pio VII em Foniaineoleau *

Bit. cutec?

Geral

t ^O.MIEYUJRA SE esíe ano o cativeiro de

^ Pio VII em Fontainebleau. Por tôda a

Franca sâo recordadas as dactas do marti-

no, do vexame, da perse^uigão inflingidos
,io Romano Pontifice pelo grande e pequeno

homem que se chamou Napoleão Bonaparte,
e dessas págiuas negras de dôr colhem os

vivos vigorosas licôes de fé, de coragem e

de inabalavel crenca nos destinos triunfais

rla Igreja, assim como os coevos do esplen-
dor e decadencia do Imperio sacaram dos

factos presenciados belos temas de medita-

cão sobre as inanes glorias do mundo!

Pio VII foi eleito Pontifice no Conclave

de Veneza, em 14 de marco de 1800, e pode
dizer-se providencial o chamamento do bis-

po d'Imola ao Solio de S. Pedro. Durante o

Conclave, a Austria opoz-se á candidatura

VIEIRA DO A1ISHO — Most-iro — Porlâo principal
da casa Cuquiera

Gerdil, alegando um pouco a hospitalidade
que concedia á Curia, mas os vagares e

demoras em pronunciar se sobre o novo

Papa, concorreram para a proclamagão do

cirdeal Chiaramonti.

Este manifestára um espirito concilia-

dor e moderado, muito aproveitavel e con-

veniente naqueles tempos de fremente pro-

cela revolucionaria em nome da liberdade.

Citava-se até, em seu apoio, um trecho

duma pastoral sua, a quando bispo d'Imola,
no qual se dizia que a forma democratica

não repugnava ao Evangelho e que ela exi-

gia até as altas virtudes que sô se apren-

dem e cultivam na escola de Jesus Cristo.

Quasi ao mesmo tempo, Napoleão dá

o golpe de Estado de 1799 e faz.se eleger
primeiro consul, secundado por Cambacéres

e Lebrun.

Passêmos todo o periodo de discussOes,
de divisôes em que se elabora a Concordata,
todo o tempo da legagão de Caprara ; la-

deêmos a celebre questão dos artigos orga-
nicos e afastemo-nos desse grupo de revo-

lucionnrios descontentes e de realistas intra-

taveis, catôlicos indisciplinados, que formam

a Pequena Egreja, e ainda hoje levam uma

vida apagadissima, em numero e qualidade,
por Poitiers e Lyon.

Chegamos a 1804. 0 primeiro consul

levado pelo seu sonho dinastico, ergue-se
sobre a montanha dos tres milhOes de su-

fragios dos seus compatriotas.
0 Imperio nasce, e desde a sua madru-

gada até ao seu sol pôr, esbatido

nas aguas da ilha d'Elba, e mais

tarde inoitado nas ravinas de Wa-

terloo, nôs, ao estudarmos as vicis-

situdes do catolicismo em Franca,

vêmos lado a lado, a figura humil-

de do velho bispo d'Imola e o bus-

to truculento do corso Imperador;
duma parte a intransigencia dos

principios, afirmada pelo Pontifice,
admiravelmente amparada por essa

outra figtira de diplomata inteligen-
te e arguto que foi o Cardeal Con-

salvi; da outra, uma simpatia con-

vencional pela religião catôlica que
Fouché reputava um mal inevita-

vel, e sobre a qual o Imperador
pretendia levantar, visinha do seu

dominio pelas armas, a sua domi-

nicão sobre as consciencias.

«Ele fez a Concordata, escre-
veu Vandal, porque esse acto res-

pondia ás suas ambicôes presentes,
ás necessidades da sua politica pa-

cificadora, aos males contemporaneos, e por-

que na verdade querendo resolver o proble-
ma religioso que oprimia a Franca, ele nSo

podia proceder doutra maneira».

Por duas vezes deixou Pio VII a capi-
tal do mundo catôlico para se encontrar

com Napoleâo.
A primeira vez foi por ocasião da sua

coroacão em Notre-Dame.

A 2 de novembro de 1804, o Pontifice,

depois de vivamente solicitado, e de muita

hesitacão, deixou-se persuadir e partiu de

Roma com um reduzido sequito de sete car-

deais e alguns prelados, recebendo durante

o trajecto inumeras ovagôes da parte dos

fieis. Na floresta de Fontainebleau, o Impe-
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rador recebe-o com uma niglegencia afecta-
da, diz d'Haussonville na sua admiravel
obra. A l<>reja Romana c o Primciro Impeno.
e referem testemunhas que essa orgulhosa
cortezia do Imperador se fizéra notar até no

facto de este haver sido o primeiro a subir

para a carruagem, «precedendo, ele o ho-

mem de hontem, o Pontifice de todos os

séculos».

Funcionarios, cidadãos de todas as

classes desfilavam ante o Papa que a todos
cativava pela sua docura.

A coroacão foi marcada para o dia 2

de dezembro. Atravez, porém, de toda a

extraordinaria
pompa das cerimonias, com

que Bonaparte queria tirar aos seus aulicos

as derradeiras veleidades de o contradizêrem

e infundir-lhes o prestigio do seu poderio,
—

sempre a mesma altivez transparece, o

mesmo orgulho se patenteia. As mãos de

Pio VII ficaram inuteis. No momento em que,

segundo prescrevia o ceremo-

nial, o Papa devia coroar Na-

poleão, este tomou a corôa e

por suas mâos, a colocou na

propria fronte e em seguida na

da imperatriz Ji.sefina.
Era uma nova afronta ao

desditoso Pontifice, a qucm ou-

tras mais estavam reservadas.

0 quadro celebre de David

representa ás geracôes atonitas

o Pontifice sentado na sua ca-

deira de espaldar, simples tes-

temunha duma seena para a

qual fôra instantemente solici-

tado, mas em que aíinal não in-

tervinha senão com o prestigio
da sua presenca.

A magestade dos Papas de

Roma, exclamava ha poucos

mezts um ilustre conferente do

Circulo Cati'ilico de Luxembur-

go, velha de dezoito séculos cedia ante a nova

magestade do primeiro Imperador dos fran-

cezes, e era forgoso reconhecer um indicio

de tempos ftittiros na insolencia desse ga-

roto de Paris, trepando ás grades das Tu-

Iherias para ver passar o branco velhinho,

sem se inclinar sob a stia mâo abencoante:
— «Se não recebes bem a bencão dum

Papa, diz-lhe este, recebe ao menos a de

um velho; essa não faz mal'».

Pio Vll ainda quiz pagar a sua condes-

cendencia, obtendo do Imperador uma mo-

dificacão aos chamados artigos organicos
da Concordata, que oprimiam e vexavam o

poder da Igreja. Tudo fni baldado.

Prestes a voltar para Roma, Napoleão,
sonhando sempre com o seu departamento
íio Tibrc, fez saber ao Papa, em ar de amea-

ca que estava na sua vontade, o prendê-lo
ou não em Paris. «Tudo está prevenido,
respondeu o Pontifice; antes de deixar a

Italia, assinei uma abdicacão regular; está

nas mãos do cardeal Pignatelli. em Palermo,
fôra do alcance do poder dos francezes. Em

logar de um Papa, apenas vos restará nas

mãos um monge chamado Barnabé Chiara-

monti • ■ . >.

0 Imperador mantinha-se senhor da

sua vontade, olhando o Papa desprezivel-
mente, irritado com as ineqtiivocas provas
de afect.) e filial respdto que os parisienses
trihutavam ao seu hospede, entre as quais
avultavam as retractacOes completas e pe-
nitentes dos bispos constitucionais.

0 Papa regressa então a Roma pouco
contente com o papel que acabava de des-

empenhar, preocupado com a opinião da

Europa a stu respeito. Entra na cidade

SO A1ISIIO — Uma malliada dc centcio

• a 10 de maio de 1805 e ainda ouve da mtil-

tidão ironica o trocadilho então em voga:

Par conservar la fede
Pio perdc la sede

Per conscrvar la sede

Pio perdé la fedet

A Igrej'a de Notre Dame fôra o seu

pretorio. . .

A segunda vez que Pio VII sain de Ro-

ma foi em 5 para 6 de julho de 1809.

(Contimia)

Fkancisco Velozo

■-?m
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Anecdqtas

Os spleens dos pretos são dificil-

mente curaveis, porquanto as suas idéas

são .mais negras do que as dos outros.

Coquelim Cadet.

A palavra foi dada ao homem ;

mas foi a mulher que dela se apoderou.

Talleyrand.

Não ha sociedade possivel, se ela

não fôr lundada no respeito do poder

pelos povos e dos povos pelo poder.

Lacordaire.

*

Um bom livro e um bom discurso

podem proporcionar o bem, mas um bom

exemplo fala mais eloquente ao coragão.

Confucio.
:•:

l'm governo habil é o que gover-

na sem o emprego da forca.

Vaiivenargues.
*

A gloria é para o velho o que sâo

os diamantes para uma mulher edosa ;

eles a enfeitam, mas não a embelezam.

Chatcau'oriand.

A luta é a condigão do sucesso : o

nosso adversario _ o nosso auxiliar.

R. Pccl.

(îosto dos camponezes: nâo teem

bastante espirito para que possam racio-

nar erradamente.

Alontcsquicu.

A fé democratica, como todos os

géneros de fé, está exposta ás tentagôes :

ha, por vezes, muito merito em perse-

verar nela.

__.. Rcnan.

HĩSTORĨCAS

São os homens de bem que fazem

o mundo.

Cuvillur-Flcury.

A cangão é, como a baioneta, uma

arma franceza.

J. Claretie.

i|
*

A natureza sô concedeu á mulher

uma arma defensiva : a dissimulagåo.
■!

Schopenhauer.
*

As verdades escritas sô nos im-

pressionam quando confirmam a nossa

experiencia pessoal.
i Dranmor.

*

Quando uma causa é justa, cum'

| pre que cedo ou tarde ela triunfe.

J. Simon.

*

Os ricos são venturosos porque

pôdem consolar.

Comtcsse Dianc.

A santificacão do domin£o

Em 1857, o veneravel ancião que en-

tão era bispo de Châlons, em Fran<;a, con-

duzindo certo dia um visitante á sua cate-

dral, fê-lo entrar numa capela lateral, e,

mostrando-lhe uma pedra sepulcral, disse:

., «Eis aqui o tumulo que para mim tenho

preparado, unica despeza pessoal qtie ousei

fazer. As palavras que nele mandei gravar,

s.ão o único epitáfio que desejo». O estran-

geiro inclinou-se para as ler. Eram sô estas:

t'Lembrai-vos de santificar o dia do Senltoo'.

Era tamanho o zelo que aquele santo Bispo

tinha pelo dia do Senhor, que ainda depois

da morte queria continuar a prêgar o seu

_;. respeito.
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ft's SENHORftS
Leituras de sôlida piedade

OBRAS de ISABEL LESEUR

Senh'ira da alía suoiedade parisiense.

S'inttfit:oii-se no estatl.o tle M-itriiitúnio

A VIDA ESPIRITUAL

1 vol. .l},-Xl'J, pp- 3(j(). — Pre<;o. .. <ÍO.->00

Í'E uma colec.'ão de pequenos tratados da vida espintual, acomodadus a

diversos estados da alma e dirigidos a diversas pessoas em dil'eientes •ii--

cunst.'mcias da vida. Precede-a uma Introclu ;ão escrita pelo seu proprio
es|ios(j conveitulo depois da >ua morte. como ela o predii-sera e que, de-

iiois, se íez reli^ioso dominicano.

JORNAL e PENSAMENTOS de eada dia

1 vol. -.'O.Ô. < 15, 5, pp. EJ'.is. -- Preeo... áOotld

San

com os

deixou e

liíicareis os dias da vossa existência se alimentardes a vossa al-na

pensamentos salutares, curtos, mas cheios de substância i|ue <_• iui

xarados uma alma t'Ela de Deus.

CARTAS A INCREDULOS

i voi. n> ■< < iv pp. ■';•»'.. Pic.-o. . . is..)uu

A MULHER CRIST Ã

1 vol. ir>,r>E< 11,5, pp. I'.». — Pre.o . . ~«.n\)

ver

ven

Exc

ante

tude

elente para todos, mas sobretudo para as donzelas <pie comecam a

si o l'uturo da sua vĸla. Conipraí-u, divulgai-o ; radicareis na ju-

piincípios siMidamente cristãos.

RETIRO MENSAL

1 vol. 10x10,,"., pp. ''<[. — Pre;o... .Vjou

l'eir

sua

Qucreis fazer l>em o vosso retiro espiritual de todas as primeiras sexLc--

as _ Comprai êsie livrinho e segui o méto lo <|ue, com graude l'rutu >l.i

alma, praticou M."'e l.eseur.

»_3

A' venda na «Pax» — Livraria Litúrgica BRAG\
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