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Pela mesma estrada Nas escolas de Minas

Assumindo a direcção dc “ O Legio- : 
nario", não podemos deixar de dizer 
aos seus amigos, algo sobre o que pre
tendemos fazer afim de justificar a 
confiança com que nossos Director e 
Presidente nos honraram.

• Não é um programma que vamos 
apresentar: um jornal não pódc csía- 
becel-o com a certeza absoluta de po
der seguiLo até o fim.

As finalidades do quinzenario da 
Congregação dc Santa Cccilia conti
nuam, nem podia deixar dc ser assim, 
as mesmas para as quaes foi fundado. 
Propagar as Congregações cm geral c 
a nossa em particular; defender a fé 
catholica, instruir sobre cousas de re ■ 
ligião e de sciencia; ser o porta-voz 
da acção desenvolvida pelos nossos 
congregados, eis os seus fins princi- 
paes. Ser essencial e fundamentalmen
te mariano, eis a sua característica. *

Continuaremos por essa mesma es
trada, não nos arredaremos uma linha 
dessa trajectoria percorrida por “ O 
Legionário ”, pela mão segura de Pau
lo Sawaya, em já quasi dois annos de 
existência.

Infeíizmente *sao quasi desconheci
das dos eatholicos as dificuldades im- 
nrensas que, a imprensa catholica en
contra em seu caminho, das quaes uma 
das maiores é a financeira.

“ O Legionário ” como orgam que é, 
embora humilde, da boa imprensa, tem 
pela frente todos esses espantalhos,

Estudos da Primeira Semana 
Social Mariana realisada 

em S. Paulo

Promovida pela juventude Ma
riana de S. Cecilia

A parte mais “preciosa” é também 
a mais “ util ” da acção catholica cha
mou o Papa á Juventude, em seu ul
timo discurso aos jovens eatholicos 
italianos. E os que tiveram a felicida
de de ouvir dos proprios lábios do 
Pontífice essas palavras, affirmam que 
na augusta voz tremiam doces emo
ções e que havia clarões de alegria nos 
olhos do Santo Padre.

Folheando estes estudos sentimos 
perpassar pela alma uma nova onda dc 
vida e de enthusiasmo, postos ao ser
viço dos mais formosos ideacs. A pro
sa de cada dia abre aqui um clarão 
para uma alegre estrophe poética. O 
primeiro que dá na vista nos estudos 
desta primeira semana social Mariana 
c a constância e a effectividade da sua 
actuação. Frente a tantas organisa- 
ções que apenas existem no papel, c 
frente a tantos accordos cooperativos 
que se diluem e evaporam na pregui
ça e incapacidade características dc 
muitas obras catholicas e não catholi 
cas, campeia esta qualidade dos nossos 
jovens marianos: constância, efficacia, 
.vitalidade nos propositos, consequência 
e energia para leval-os á pratica. Não 
ha divorcio entre as ideas e os costu
mes, entre o pensamento e a vida, na
da pois pode ensombrar os optimismos 
sobre elíes formados. Idéas sãs, ideae? 
aJtos e nobres, aspirações alevantadas, 
vontades temperadas e fortes, victorias 
da intelligencia e do coração, e uma 
grande piedade christã a perfumar to
da esta floração,* encontrarão neste li
vro ;os leitores que não tiveram a feli
cidade de assistir ás reuniões desta 
semana Mariana da parochia de Santa 
Cecilia. Em todas as paginas reçuma 
a juventude da alma e do corpo e co
mo consequência a victoria. Essa mo

inclusive esse ultimo. Nosso jornal tem 
sido, até agora, um onus para a Con
gregação, que, aliás, o supporta sem 
desgosto, antes com alegria.

Vencer esse precalço será a nossa 
primeira e maior preoccupaç.ão. Ence
taremos logo e intensamente a lueta e 
esperamos venccl-a breve, afim de po
dermos, commcmorando o segundo an- 
niversario da fundação dc “ O Legio? 
nario ”, augmentar-lhe o numero de 
paginas de matéria util.

Para isso precisamos do apoio e do 
auxilio de todos os eatholicos c dos 
congregados, em particular.

Para o progresso de nosso orgam, 
deve elle tornar-se necessário aos seus 
leitores.

Para alcançar tal objectivo, é preci
so interessal-os. Será essa outra pre- 
occupação nossa. Não temos a preten- 
ção de surprehendel-os com novidades, 
noticias, ou informações de ultima ho
ra : a não ser na parte mariana, pro
priamente dita, elfas fariam o papel 
dos celeberrimos “granadeiros dc Of- 
fenback ” ; mas, envidaremos esforços 
para dar a “ O Legionário ”, uma fôr
ma mais attractiva e mais didactica: 
será elle, assim, agradavel e util. Pro
curaremos instruir divertindo: entre-

eriptos leves e agradaveis.
Somos marinheiros dc primeira via- 

gem, valer-nos-emos, por isso, da col- 
laboração de amigos, jornalistas expe-

cidade que só pensa em frivolidades e 
desportes não é juventude, não é a 
meiga juventude doirada, é velhice, 
não tem grandes ideacs, não tem a 
luz das grandes victorias. No prefa
cio com que Monsenhor Manfredo 
Leite apresenta ao publico este livro, 
ha umas palavras que illuminam todas 
suas paginas: “Os surtos dc piedade, 
repontando, aqui e ali, cm todos os 
trabalhos; o desassombro com que se 
enfrentam todos os erros e vicios; a 
devoção sincera que emana de todos 
estes estudos, estão a dizer plena c ca
ba Imentc do espirito dessa phalangc de. 
moços, norteados pelo ideal christão. 
Estas paginas, que têm o encanto da 
crença e o enthusiasmo da mocidade, 
destinam-se a despertar reflexões boas 
e duradouras”. Mais não se pode di- 
^cr.

O livro está elegantemente impres- 
o em magnifico papel buffon e pode- 

se adquirir pelo preço modico de 5$000 
na Matriz de Santa Cccilia.

(Da “Ave Maria”.)

PELA PAROCHIA
O Vigário recebeu e agradece os do

nativos. seguintes:
Para as imagens do altar- 

mór:
Do Sr. Sven Max Kok ___ 10§000
De D. M aria Amélia Costa

Carvalho.............................. 200$000
Duma Filha de Maria.......... 10$000
Dum generoso anonymo ... 200^000
Dum outro anonymo ........ 50$000

Para o Asylo dos Padres 
Velhos:

De D. Maria Amélia da Cos
ta Carvalho ......................... 200$000

Dum anonymo .................... 10$000
Dum anonymo ..................... . 10§000
Dum outro anonymo ........ 20$Q00

Para a Cathedral:
Do Sr. Manuel Gonçalves . 50§000

Para o Natal dos Pobres . 100$000
As esmolas para o Natal dos Pobres 

já foram entregues aos confrades de 
S. Vicente e ás Damas de .Caridade.

rimentados, cscriptores consagrados 
pelo saber e pela opinião, dos quaes 
prenderemos as lides jornalísticas, 

afim de que, num futuro talvez mais 
proximo do que imaginamos, quando 
em São Paulo a imprensa catholica 
diaria fôr, não mais uma aspiração, 
mas, uma realidade, podermos ser da- 
quellcs que combatam na primeira li
nha. Esse. também, é imy dos fins (pie 
lemos em vista: formar jornalistas ca- I 
tholicos, perfeitamente conhecedores 

o terreno em que pisam. Acolhere
mos, portanto, com prazer, nas colum • 
nas d“* O Legionário ”, á; collahoração 
dos congregados. .

Expostas nossas idéáj, esperamos 
continuar a merecer dos? nossos leito-'i
res e dos eatholicos em gèral, o mesmo 
apoio e sympathia que-; lhes mereceu 
“O Legionário” sob a antiga direcção.

Aos nossos collegas da; imprensa ca 
tholica, cspecialmente aos nossos ir
mãos marianos, agradecemos a boa 
acolhida que. sempre nos dispensaram, 
esperando continuar a não desmerecer 
do valor desses nossos • .companheiros 
de armas.

Ao nosso caro Mons. Director, e ao 
dr. Paulo Sawaya, que guiou, com mão 
firmemos primeiros passos d’“O Lc- 

igionano”t hypothecames nossa grati
dão pela confiança com qije:nós distin
guiram. esperando corresponder plena- 
mente a ella e á espectativa dos nossos 
leitores. *

CONGRESSO MARIANO, 
EM SEVILHA

A 15 de Março, vindouro, inaugu
rar-se-á, cm Sevilha, uma grande ex 
posição Ibero-Americana. A esse gran
de certamen concorrerão todos ou 
quasi todos os paizes da America La
tina.

O Brasil, como os outros, far-se-á 
representar, já estando muito adean- 
íados os trabalhos da commissão no
meada para dirigir os trabalhos, ne
cessários a (pie a referida exposição 
seja um verdadeiro triumpho para nos
sa patria.

Ao que consta, todos os Estados da 
Federação concorrerão com seus pro- 
duetos agrícolas, industriaes, c artísti
cos. O Pavilhão que servirá á mostra 
dos nossos produetos já está quasi 
prompto.

Certamente, muito lucrará o Brasil, 
nessa exposição, que dará aos que a 
visitarem, uma impressão verdadeira e 
forte do nosso progresso.

Mais ou menos na mesma época, re
unir-se-á, na mesma cidade, um Con
gresso Mariano, também ibero-ameri
cano. O Brasil participará dos traba
lhos desse Congresso? A resposta a 
essa pergunta ninguém ainda a pode
rá dar.

Pensamos, porém, que o Brasil, e 
mormente São Paulo, depois do exito 
do Congresso da Mocidade realisado 
em Setembro passado, não poderá dei
xar de assistir ás sessões desse certa
men de fé.

Que acham os nossos leitores de uma 
commissão de congregados de S. Pau
lo, que fosse a Sevilha, levar nossa 
adhesão aos nossos irmãos ibero-ame
ricanos?-

As difficuldades são muitas... Deus, 
porém, proverá...

Esperemos que São Paulo se faça 
representar nesse Congresso.

Alguns jornaes se “implicaram”, 
porque, em Minas, o Governo conce
deu o ensino facultativo do catecismo 
nas escolas publicas aos filhos dos ca- 
tholicos.

Nesse proposito, recebemos a se
guinte missiva:

“ Sr. Redactor.
Alguns articulistas dc S. Paulo es- 

pantaram-se que o Governo mineiro 
haja concedido aos eatholicos a liber
dade de ensinarem a seus filhos, nas 
escolas publicas, o catecismo, o gran
de esteio da educação moral cm nos
sos dias.

Espantam-se. de má fé. Querem aca
so dictar ordens aos pacs mineiros a 
que eduquem os seus filhos silenciando 
o nome dc Jesus, como ensinam, des
crentemente, os anticlericaes ? Ousam 
impingir aos filhos dos eatholicos um 
indifíerentismo em matéria que lhes e 
■i mais cara, quando nas escolas de tu
do falam: sobre plantas, sobre ani- 
maes, sobre astros, sobre políticos? 
Porque desejar que só os paes catho- 
licos sejam obrigados a seguir o ensi
no amoral dos descrentes de que nas 
escolas os paes eatholicos não tives
sem a liberdade de ensinar a seus fi
lhos o catecismo? O lar para isso não 
basta; nem ha tempo, muitas vezes, de 
ali o ensinarem. Nem sempre a Igreja 
é sufficientc. O logar do ensino é a es
cola. Os mestres são delegados dos 
p'aes" tr' õ^governosr troxikares-na-edtr^- 
cação dos filhos.

Não nos consta ainda que o Gover
no haja chegado ao conceito socialista 
dc Estado dc absorver tudo — até a 
liberdade individual c a liberdade das 
famílias c os direitos correlativos des
tes, cscravisando os paes eatholicos a 
um laicismo dc pura indifferença ou 
odio para que sc cale a seus filhos o 
nome de Jesus.

Que elles, os acatholicos, a seus fi
lhos. não falem cm Jesus, nós lhes 
concedemos esse direito c lhes respei
tamos essa liberdade.

Nada mais consentâneo e natural.
Mas que elles queiram governar a 

educação dos filhos eatholicos a ponto 
dc que estes nas escolas silenciem o

Dr. Andrade Furtado
Ha um mez, foi victima de um atten- 

tado vil c vergonhoso o jornalista ca- 
tholico de Fortalza Dr. Andrade Fur
tado. Tivemos no Congresso da Mo
cidade Catholica a felicidade de co- 
nhecel-o dc perto e admirar os seus 
dotes. O chefe da imprensa leigo-ma- 
i onica daquella cidade, entendeu que 
esse homem bom e de caracter firme 
deveria desapparecer. Deus entretanto 
vela pelos seus vassallos fieis. Nada 
aconteceu. Mais uma vez podemos 
comparar o valor do Catholico intimo
rato na defesa dc seus princípios e de 

na fé c a cobardia do homem que fre
quentou a escola sem catecismo, a 
vilania do leigo-maçon que para com
bater o adversário no campo do pen
samento o . meio legal para li
vrar-se de um adversário, recorre a(- 
punhal fascinora, e ás sccnas de ban
ditismo. Mais uma vez a Verdade 
triumpha da mentira e de seus adeptos 
superficiaes, embora sendo para aquel- 
la defendendo a moral e a justiça. Es
tes fazendo da justiça uma exteriori
dade, c da moral uma simples con
venção. ..

São dessa tempera, os homens que 
o bairrismo maçonico está formando 
tu* Brasil...

nome de Jesus, é intrometter-se no 
qu.e lhes não pertence, é uma dictadu- 
ra das consciências, para a qual não 
têm mandato nem os eatholicos lhes 
deram representação. O laicismo foi, 
cm tlicsc, condcmnado sempre pela 
igreja. Por isso talvez elles o querem 
impôr dc continuo ao catholicismo. 
Amam vêr o catholicismo crucificado 
quanto á instrucção publica nas esco
las. Amor interesseiro. Tanto mais que 
a neutralidade completa, na pratica, é 
uma utopia, não existe, e a experiência 
ha ensinado amargos fruetos contra- 
rios. Os phariseus um dia pediram a 
Jesus que as crianças deixassem de 
cantar hosannahs, quando Elle ia en
trando em Jerusalém.

E Jesus lhes respondeu que si ellas 
se calassem, as pedras falariam. Eis o 
laicismo. Querem que as crianças mi
neiras silenciem o nome de Jesus nas 
escolas. Detestam que os filhos dos ca- 
iholicos louvem a seu Deus! Porque 
tanto odio á liberdade dos eatholicos?

O Governo mineiro concedeu o ensi
no facultativo, não obrigatorio do ca
tecismo. Si elle obrigasse aos athcus, 
aos incrédulos de quacsquer seitas ou 
aos eatholicos relapsos, ainda se com- 
prehende, que poderiam reclamar, por
que invadiria direitos dc terceiros. 
Mas, uma vez respeitados os direitos 
destes, — de não acceitarem elles o ca
tecismo — o que é irrazoavel, injusto c 

J1tiõy**5'e'''C^)mpre-henide qrre—èsse-s- ter—
ceiros queiram ser os tutores dos pri
meiros, aferrolhando-lhes a liberdade 
de instrucção. Já seria sectarismo 
vesgo.

A Constituição não é sómente, del- 
les. a liberdade não é sómente delles, 
nem a exegese da Constituição é a in
justa exegese anticlcrical. que favore
ça só os acatholicos.

A Constituição a todos garante am
pla liberdade de ensino e de religião. 
Os eatholicos tenham a sua. Os aca
tholicos, a sua. Isto é direito. Isto é 
justo. O que não é direito, o que não 
é justo é que os acatholicos queiram 
cscravisar ao seu laicismo os paes ca- 
tholicos. ”

CONEGO PERICLES 
BARBOSA

O tclegraplio nos trouxe a infausta 
noticia do fallecimento, na Suissa, do 
Revmo. Sr. Conego Pericles Barbosa. 
Está,*portanto, de luto, todo o clero 
paulista que perde uma das suas joias, 
porque joia e preciosa era esse sacer
dote, cuja vida foi um tecido de virtu
des peregrinas, cujo zelo e apostolado 
se acham bem concretizados nas múl
tiplas obras que todos admiramos na 
modelar Parochia de São Geraldo das 
Perdizes. A Parochia de Santa Cecilia 
por muitos títulos particulares unida a 
de S. Geraldo, a Parochia de Santa 
Cecilia, que mereceu os benefícios do 
ministério de S. Revma. quando era 
aqui coadjutor, a Parochia de Santa 
Cecilia chora com sua irman a morte 
do Conego Pericles, esperando que te
nhamos mais um amigo junto de Nos
so Senhor.

A missa de 9 horas hoje na Matriz 
será em suffragio da sua alma, bem 
como a communhão geral dos Con
gregados de S. Cecilia.

PRO’-CATHEDRAL
Realizar-se-á, a 22 do corrente, ás 

19 horas, na Matriz de Santa Cecilia. 
'.eguindo o programma da “ Semana 
da Cathedral ”, uma conferencia, por 
notável orador sacro, que desenvolve
rá a these: “As virtudes thcologaes 
na doutrina de São Paulo”.
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Â palavra de Deus
Naquelle tempo vendo João a Jesus que se approximava disse: 

“ Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os peccados do mundo. 
Este é de quem disse: Depois de mim virá um homem que existiu 
antes de mim pois que era antes de mim; eu não o conhecia, mas 
para que se manifestasse em Israel, por isso vim eu baptizar na 
agua”. E João deu o seu testemunho dizendo: “Vi o Espirito-Santo 
descer do céo em forma de pomba e pousar sobre elle. Eu não o 
conhecia, mas aquelle que me enviou baptizar na agua, me disse: 
Sobre quem vires o Espirito Santo descer e repousar este é quem 
baptiza no Espirito Santo. E eu vi c dei testemunho que este é o 
Filho de Deus”.

Reflexão:
E’ este o terceiro testemunho do Baptista, testemunho duplo, 

pois que apresentando a Jesus como Redemptor de Israel, clara e 
explicitamente nos significa a sua natureza divina. E nisto se en
cerra um grande mysterio que a Igreja, na sua solicitude maternal, 
no-lo recorda uma vez ainda na oitava da Epiphania, como ultima 
lembrança ao despedir-se das festas que o commemoram. E’ vontade 
sua para bem dos seus filhos tenham estes sempre presente a ex
celsa dignidade daquelle que por nós se fez menino. Demoremo-nos 
neste pensamento de Santo Agostinho: “Nosso Senhor Jesus Chris- 
to, eterno Creador de todas as cousas, nasce de Mãe terrena para 
tornar-se nosso Salvador; por vontade sua nasce no tempo para 
possibilitar-nos a entrada na Eternidade do Pae; Deus se faz ho
mem para que o homem se torne Deus, dcificado com a sua graça. ”

Evangelho do Segundo domingo depois da Epiphania — 20 de 
Janeiro de 1929.

Naquelle tempo celebraram-se umas bôdas em Caná da Gali- 
léa, ás quaes assistia a Mãe de Jesus. Este, como também os seus 
discípulos, foram convidados. Ora vindo a faltar o vinho a mãe de 
Jesus lhe disse: “Não têm vinho”. Respondeu-lhe Jesus: “Que nos 
importa a ti e a mim, mulher? não chegou ainda a minha hora”. A 
sua mãe, no entanto, disse aos servos: “O que elle vos disser fazei”. 
Ora havia ali seis talhas de pedra, postas para a purificação dos 
judéos, contendo cada uma duas ou tres metretas. Aos servos disse 
Jesus: “Enchei estas talhas de agua”. E encheram-nas até as bor
das '\ Disse-lhes Jesus: “Tirae agora e levae ao architriclino ”. Assim 
fizeram: O architriclino assim que provou a agua feita vinho,.como 
não soubesse 'donde vinha (os servos que tiraram a agua o sabiam) 
chamou o esposo e lhe disse: “ Todo o homem serve primeiro o bom 
vinho, e quando os convivas já estão plenamente satisfeitos, então 
serve o de qualidade inferior; tu, porém, guardaste o melhor até 
o fim ”.

Este deu começo aos prodígios de Jesus em Caná da Galiléa; 
e manifestou-lhe a gloria e nelle creram os seus discípulos.

Reflexão:

Comparece Jesus a uma festa de núpcias, festa que poderia pa
recer profana em demasia para a presença do Divino Mestre. Muito 
ao invés, o casamento traz comsigo tantas obrigações cujo cumpri
mento só é possível mediante a graça divina. Desta o penhor mais 
seguro é a presença de Jesus. Hoje representa-o o seu ministro, o 
Sacerdote, Entretanto, quantos christãos que taes se dizem não re- 
pellem a intervenção do sacerdote em acto de tão grande alcance. 
Considere-se que “todo casamento contrahido fóra da presença de 
Jesus, sem a intervenção da Igreja, é não sómente escandaloso e in
feliz, mas ainda fonte perenne de innumeros peccados

(1) O primeiro domingo depois da Epiphania, o infra oitava, < 
propriamente consagrado á Sagrada Familia. Quando, porém, coin 
cide com a oitava é a festa da Sagrada Familia antecipada.
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Invensiveis como leões
(Na Matriz de Santa Cecília)

Últimos instantes da agonia do 1928.
O templo banhado de luz e resplen

dente de flores tinha um aspecto altivo 
e emocionante. Homens e senhoras 
comprimiam-se nas naves lateraes.

A nave principal estava inteiramente 
tomada pelos jovens que se congregam 
á sombra do manto da Rainha do Azul.

A harmonia dos cânticos enlevava 
as almas. E nesse conjuncto magnifi- 
ciente, num altar de ouro e de luz er
guia-se a Hóstia Immaculada, — o Se
nhor do universo, o Jesus que aplaca o 
furor dos elementos desencadeados, — 
o Deus de Justiça e o Deus de bonda
de, que expulsara os vendilhões do 
Templo e que no Calvario provara a 
esponja amarga do fel.

* * *

A mocidade de Santa Cecília, piedo
samente, naquella hora de elevações e 
de grandiosidades, prostrada deante de 
Jesus-Eucharistico, para adoral-o nos 
últimos estertores de um anno que 
morria e na aurora primeira e ridente

de um novo anno que nascia, é uma 
pagina brilhante de fé e de luz que a 
todos edifica, emociona e enthusiasma.

O disco alvo da hóstia branca alcan
dorado na custodia doirada, na ara 
central, tinha a> refulgencia de um scl 
brilhante de primavera expargindo so
bre o ambiente raios vivificantes das 
bençans de Deus.

Naquelle momento indefinível da 
meia-noite, quando as machinas silva
vam festivamente, quando os bronzes 
cantavam sonorosos, n’aquelle instante 
onde se casam tristezas, alegrias e re
cordações, os meus olhos perplexos de 
tanta belleza pregaram-se naquella 
hóstia branca e na minha imaginação 
de jovem, atordoada pela effusão das 
preces se desenharam um turbilhão de 
imagens, imagens vivas do passado:

Naquelle disco alvo no cimo daquelle 
altar eu via a hóstia sagrada erguida 
no meio da matta virgem de nossa ter
ra, na primeira missa, naquelle mo
mento grandioso, quando das mãos de 
um sacerdote, na consagração, recebia 
a Patria o baptismo bemdito da Reli
gião...

Eu via n’aquella hóstia branca., um

COMMENTANDO...
0 catecismo nas escolas de Minas

Houve ultimamente quem reprovasse 
ò Sr. Antonio Carlos Muito digno 
Presidente do Estado de Minas pele 
facto de haver concedido o ensino fa 
cultativo do catecismo nas escolas.

Não passava aquelle “ commentario ” 
de uma das muitas incoherencias da 
mediocricidade leigo-maçonica. Aliás 
é sabido que um dos pontos do pro- 
gramma maçonico é justamente esse: 
laicisar por completo o ensino. Deve 
saber entretanto o illustre articulis
ta que a recta razão ensina que o ho
mem possue duas faculdades: intelli- 
gencia e vontade, intimamente ligadas 
de tal modo que uma não pode sepa
rar-se da outra. Portanto ambas pa~ 
rallelamente devem ser desenvolvidas. 
A Instrucção para a inteíligencia e a 
educação para a vontade. A experien- 
cia também diz quaes são as conse
quências tristes das escolas em que 
nenhuma educação é dada aos alum- 
nos. Os antigos sábios Gregos c Ro
manos não ignoravam o facto quando 
diziam:

“ Os alumnos antes devem appren- 
der os bons costumes, depois as le
tras”. (Plutarco).

A virtude é o fundamento da scien- 
cia. (Quintiliano) O justo ou o ini- 
pio cidadão é consequência da effi- 
cencia ou deficencia da educacão. 
(Platão).

E essa educação não pode deixar 
de ser religiosa pois que somente a 
religião pode formar a vontade se
gundo os princípios firmes da mora
lidade e da virtude. O saudoso Car
los de Laet assim escrevia certa oc- 
casião: “O ensino leigo é absoluta- 
mente impraticável.. Toda e qualquer 
sciencia, seriamente não pode ser es
tudada, sem que se ache em frente d.i 
religião; e então de duas uma, é pre
ciso prestar-lhe homenagem ou ag 
gredil-as. Aquella figura de Deus cru
cificado impõe-sc aos pensadores de 
todos os séculos e tem formidáveis in
timações: “abraça-me como filho,
ou renega-me como inimigo. As eva
sivas dos dúbios ou dos hypocritas, 
não são soluções, são covardias, po
dridões de caracter, são instáveis e 
transitórias, quaes todas as podri
dões. ” E. por ora, basta.

pedaço palpitante da historia dc Roma 
eu via as catacumbas, eu via Tharcisio 
com aquellas faces rosadas tintas de 
sangue, com aquelles cabellos loiros 
esvoaçando ao vento, morrer heroica
mente, morrer de um modo sublime es
treitando ao peito o corpo de Jesus.

E por fim, ainda n’aquella hóstia 
pura eu via o milagre de Santa Clara 
de Assis que empunhando numa das 
mãos a custodia, fazia arredar c cahir 
por terra os bandidos que queriam es
calar as muralhas de um mosteiro.

Naquelles segundos do raiar do An- 
no-Novo tudo isto se desenhou rapi
damente em minha imaginação.

3(C * Jjc

Cum infermor, tunc potens sum. Não
tenhamos, jovens congregados, muita 
confiança em nós mesmos, quanto 
mais fracos nós formos aos nossos 
olhos, mais fortes seremos aos olhos de 
Deus. “ Quem sc julga forte, diz Paü- 
vert, nunca reflectiu sobre si mesmo”, 
recordemos os nossos poucos annos 
vividos e veremos os combates em que 
formos derrotados. O momento da ba
talha é cada segundo de nossa existên
cia, nelle se apresentam muita vez con
jugados os nossos tres inimigos terrí
veis : o mundo com seus attractivos e 
phantasias, a carne com suas seduc- 
çÕes e rebeldia e o demonio com seu 
império de tentação. E o que somos 
nós deante destes inimigos poderosos 
senão uma barquinha frágil num ocea
no immenso.

Para yencermos nestas “ batalhas 
que se desenvolvem na intimidade pro
funda e silenciosa do proprio cora
ção ”, é preciso ser forte e preciso ser 
heroe.

E essa força para domar ás paixões, 
esse heroísmo que nos leva ao sacri- 
ficio e do sacrifício aos louros é a Eu- 
charistia, esse sacramento de amor que 
no dizer de São João Chrisostomo, 
“ converte-no» em leões, animados pela 
amma de uma coragem divina, e que 

fazem recuar o demonio só com o seu 
olhar terrível

RUY CALASANS
Janeiro de 1929.

CONVERSANDO
Desta feita, hão de relevar-nos si 

apresentamos ao publico um episodio 
de caracter intimo.

Facto realmente occorrido na paro- 
chia de S. Cecilia, em 1922. Omittimos 
o nome da pessoa, com quem se des
enrolou a scena, por lhe estarem ain
da vivos os parentes.

* * *
Uma senhora piedosa, dessas almas 

desveladas que se não esquecem de 
offerecer os consolos de Jesus a enfer
mos, procurou na sacristia offegante- 
mente ao coadjutor da parochia.

— Um momentinho de attenção?
— A’s suas ordens, Dona L.
— V. R. poderia, por obséquio, at- 

tender a um senhor, que jaz doente 
ha vários mezes? Parece estar bem 
disposto para os sacramentos. Mas 
com geito...

— Fique aos meus cuidados. Si fôr 
preciso, levar-lhe-ei o Santo Viatico.

— Obrigada. Os receios delle são por 
parte da esposa, Senhora sem crença... 
Sabe V. R. como é triste mulher sem 
religião; é como um dia de tempesta
des, sem aurora...

— De accôrdo. Nosso Senhor, vendo 
que o homem, em sahindo de casa, se 
atufaria nas cousas do século e cur
varia a cabeça para a terra, enviou-lhe 
um anjo, diz Bougaud, para erguer- 
lhe a fronte ao céo e ter sempre ac- 
ceso no lar o fogo sagrado. Por isso 
fez ao homem pensamento e á mulher 
coração. Coração de mãe, de esposa, 
de filha. Coração para educar outro 
coração. Infeliz da mulher que não 
jomprehende que seu coração é talha- 
lo para as grandes intuições do Infi
nito, si assim me é dado asseverar.

— Perdão, Sr. Padre. Irei adiante, 
>ara estar junto do enfermo, á espera 
te sua visita. V. R. não tardará mui

to ?
— O doente não corre perigo immi- 

nente, pelo que vejo. Demorar-me-ei 
tempo preciso para que a Senhora 

lenha prazo de lá chegar desafogada- 
.nente. E até já!

— Até já! Muito agradecido.
A Senhora sumiu, como a visão de 

uma santa portadora de paz, lenitivo 
e bençams. E o coadjutor ficou entre 

a recogitar na magnanimidade des- 
as almas dc eleição, que assim escon- 

1 lem a mais pura das caridades: — a 
obra de misericórdia espiritual. Como 
é grato esse ministério do apostolado 
eigo: levar Jesus aos Corações! “Eu 
vim trazer o fogo á terra, affirmou 
Jesus, e que eu quero senão que elle 
se accenda ”...

O fogo divino é como a sarça ar
dente do Horeb: procura o céo em 
labaredas, illumina, aquece, e não de • 
róe, a não ser as impurezas, que «c 
inculam ao ouro na terra.
Com essas considerações, e uma 

prece feita pelo enfermo aos pés do 
S.S. Sacramento, momentos depois, o 
coadjutor chegava á casa do doente. 
Batêra.

Assoma á porta uma senhora, dc 
meia edade, que, ao se lhe deparar o 
padre, enruga a fronte, carrega os so
brolhos, hesita, e interroga com des
confiança :

— O Sr. deseja?...
— Não é aqui a residência do Sr. F.? 
— Aqui mesmo. Porém, agora... 

não pode receber ninguém.
— A Sra. me desculpe; mandaram- 

me chamar. Disseram que estava doen
te...

— Não é estado desesperador. Tal
vez se enganou quem foi avisar o Re
verendo. ..

— Está bem. Nesse caso, voltarei 
depois.

— Depois, não senhor. Espero que 
o sr. aqui não entre. Elle não quer 
saber de padres...

O Coadjutor, pela resposta descon
siderada, logo atinou com quem fala
va: com a esposa do doente. A des
crença, entre outros males, apaga cer
tas delicadezas, próprias da urbanidade 
çhristã.

Nisto, ao longe, o sacerdote percebeu 
que a mulher que o fora avisar, ainda 
não chegára. Sahiu elle, de valise na 
mão, e á distancia de uns cem metros, 
saudou a mulher piedosa, a quem re
via, depois daquella formal çecusa.

— Tardei algum tanto. Uma amiga 
me fez parar no caminho. Os contra

tempos são optimo signal: o demonio 
não se irrita sem motivos. Compre- 
hendi tudo: V. Rev. não poude en
trar. ..

— Aquella, não é talvez a esposa?...
— Sim, Sr. A esposa incrédula. A 

ri dez em pessoa. Entretanto, não é
mau coração. Preconceitos...

— Mas cu voltarei, insistiu o Coad
jutor. O enfermo não é catholico?

— Catholico arredio. Um portuguez 
boníssimo. E meu compadre. Deixe a 
meu cuidado.

* * *
Effectivamente, a Senhora precedeu 

na casa do doente ao sacerdote, e o 
Coadjutor foi á Matriz, para dali a 
breve regressar.

Dia estafante de Janeiro. Um calor 
insupportavcl. A pouca sombra, que 
projectavam as arvores das ruas, mal 
podia contrastar com a canicula incle
mente.

Em chegando ao prédio, o Coadjutor 
encontrou á porta, não já a esposa do 
enfermo, senão a matrona resoluta. 
Por uma traça qualquer, fizera que a 
esposa fosse buscar algo á pharmacia 
vizinha.

Quando o enfermo percebeu o* pa
dre, deu graças a Deus:

— Finalmente, Nosso Senhor me 
concedeu esta graça! Sr. Padre, dei
xe-me beijar-lhe a mão. Desde a in
fância, eu me arredei da religião. Que 
angustias! Minha mãe sempre rezou 
por mim c me escrevia que não olvi
dasse as lições do céo. De tudo sorri .. 
E hoje, abençoo a mãe nobilíssima, 
que Deus me concedeu. Volto á fé... 
Como sou feliz!

A Senhora, e mais duas pçssôas que 
alli estavam, ficaram maravilhadas an 
te as lagrimas prazenteiras daquelle 
enfermo grto.

— Poderia saber o que o trouxe de 
novo á fé, Sr. F. ?

— Não sei, Sr. Padre. Uma cousa 
não lhe nego. Minha santa mãe, ao 
despedir-se de mim em Portugal, me 
rogou com insistência: — promette- 
me, filho, que todos os dias da tua vida 
rezarás tres ave-marias?

— Prometto.
— Vá com Deus, que o manto da 

Virgem te levará a Jesus. Morrerei 
contente. E abraçou-mc beijando.

A voz do enfermo, por vezes, se afa
gava em lagrimas, lagrimas quentes d’e 
saudades.

— Pobre mãe! Si a pudesse vêr ho
je aqui! Como não seria feliz! Mas, 
^adre, eu quero confessar-me. Ha 
tantos annos que estou longe de Jesus: 
a realidade, que não engana, o melhor 
dos amigos, o Jesus de minha infanda.

Cerradas as portas, o doente recebeu 
o lavacro da penitencia.

Quando se descerraram as portas, 
surge a esposa. Admira-se e pergunta:

— O padre aqui? ! Nf»o disse que 
não precisava?...

— Fui cu quem o' mandou chamar, 
querida. Respeita a ultima vontade de 
um quasi moribundo.

Ouvi-te quando tu, inopportunamen- 
te, sem me consultares, despachaste o 
sacerdote. E insisti por que m’o trou
xessem. Não t’o levo a mal. Sempre 
te estimei. Não tive crença, como tu, 
e cu te desculpo. Mas, minha bôa mu
lher, sou feliz, o mais feliz dos ho
mens ; tenho a alma aligeirada, con
tente, cheia’ de Jesus. Sou feliz! Não 
conheces, minha fiel companheira, :: 
felicidade! Como Nosso Senhor é 
bom! E devo tudo isso: ás orações de 
minha santa mãe!

A esposa também soluçava, abra - 
ando o esposo em lagrimas. Dias 
ipós, confessava também as siias cul
pas aos pés do confessor, frueto do 
apostolado de um homem que morria 
os poucos, na mais heroica das resi

gnações, sem um gemido, seth uma 
queixa, sem um desespero. Consolava- 
se elle com a prece, com as conversa
ções de cousas do céo, com os sacra
mentos, com uma effigie de Maria aos 
pés da Cruz.

Fizera duas felicidades, porque, ten
do elle fallecido, a velha mãe, ao lon
ge, escrevendo á nora, chorou a morte 
do filho. Mas, em carta, ponderou que 
cila se julgava também feliz, porque 
seu filho, como Jesus, e com Jesus, 
morrera nos braços de Maria e cheio 
!e fé.

Pe. ARMANDO GUERAZZI
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Secção das Filhas de Maria
Retiro Espiritual

Quem poderá esquecel-o? Fóra do 
bulício do mundo, na meditação das 
verdades eternas, os dias do Retiro, 
iniciado á tarde de 10 de Dezembro c 
encerrado na manhã de 14, passaram 
suavemente deixando nas almas inef- 
favel doçura.

Pregado pelo Rvmo. P.e José Gian- 
nella S. G., profundas meditações 
trcs vezes ao dia, despertando e afer
vorando os corações que se acham no 
caminho do Senhor. A creação do ho
mem, seus fins últimos, o pecado e a 
morte, o juízo, os tormentos do in
ferno e as alegrias indizíveis do céo, 
foram assumptos meditados com ver
dadeiro recolhimento; c. bem assim, 
as instrucções sobre a verdadeira pie
dade, os deveres de uma Filha de Ma
ria, como fazer uma santa confissão, 
como imitar Maria S. S. de quem :i 
Igreja celebra a belleza integra, no 
Hymno — lota pulchra — e, para fi
nalizar, a mais bella pratica Sobre a 
misericórdia divina, a infinita bonda
de de Jesus sempre prompto a perdoar 
e a derramar nas almas o balsamo vi
vificante do seu amor misericordioso.

Ao encerramento, com missa e com- 
munhão geral, seguiu-se a pratica en
feixando os santos ensinamentos dos 
dias anteriores; e, após a bençam do 
S. S. Sacramento, foi dada também a 
bençam papal.

Praza a Deus que as resoluções to
madas em tão santo Retiro, sejam fir
mes e permanentes, assim estreitan
do cada vez mais os liames que pren
dem as Filhas de Maria ao Coração 
Immaculado de sua Mãe Santíssima.

♦ * *

As Filhas de Maria celebraram com 
todo o fervor a festa da Immaculada, 
na Matriz de Santa Cecília. Revesti
das de branco, com as insígnias da 
Congregação, iniciaram a novena em 
29 de Novembro, comparecendo todas 
as noites aos actos que se celebraram 
em honra da Virgem e ouvindo can- 

4 tar as glorias de Maria na palavra elo
quente do pregador Rvmo. Conego 
Rezende. A missa de communhão ge
ral no dia da festa foi cantada pelas 
Filhas de Maria que encerraram bri
lhantemente estas solemnidades á noi * 
te, quando, após a recepção de novas 
congregadas, desfilaram cm procissão 
pelas naves do templo conduzindo en
tre flores, o andor da Immaculada.

A prégação do Conego Rezende fe
chou com chave de ouro o novena!, 
dando Jesus o penhor de suas graças 
na bençam do S. S. Sacramento que 
finalizou a linda festa da Immaculada 
Conceição em 1928.

HORA MARIANA
A “Hora Ma ria na" agradavel 

como das outras vezes, foi toda 
cila dedicada á Immaculada Con
ceição, tendo falado vários congre
gados e a Filha de Maria Senhorita 
Maria de Lourdcs Calazans.

Houve de prêmio numeros de piano 
e violino, todos ellcs executados por 
membros pertencentes ás Congrega
ções Marianas da Parochia.

Em summa, uma hora agradabilís
sima.

* * *

HOMENAGEM A' PRESIDENTE 
DAS FILHAS DE MARIA

Em 27 de Dezembro a Pia União 
das Filhas de Maria dc Santa Ccciíia 
celebrou jubilosa uma data gratíssima. 
as bodas de prata de D. Maria Amélia 
da Costa Carvalho, como presidente 
das Filhas de Maria de Santa Cecilia. 
Por esse motivo houve, nesse dia, 
missa cantada pelas filhas de Maria, T 
e communhão geral por intenção de 
sua distincta presidente que a todas 
offereceu delicada lembrança. A’ noi
te, no salão da Legião de S. Pedro, 
realizou-se uma sessão litero-musical. 
dedicada á D. Maria Amélia, tendo 
sido executado um fino programma 
com numeros de piano, canto c de- 
elamação. Saudaram a homenageada, 
em bellas palavras, exaltando todo o 
bem por ella feito, Rvmo. Vigário 
Mons. Marcondes Pedrosa, a Filha de 
Maria, Senhorita Mary Quirino dos 
Santos e o Dr. Paulo Sawaya presi
dente da Congregação M ariana.

A’ D. Maria Amélia foram offere- 
cidas lindas cestas de flores pelas duas 
Associações Marianas, além dc deli
cado mimo que as Filhas de Maria lhe 
entregaram, tendo feito gravar as da
tas que marcavam os seus 25 annos 
de presidência na Pia União.

Todas essas homenagens justíssi
mas mostram a grande estima que a 
D. Maria Amélia da Costa Carvalho, 
consagram ambas as Congregações 
Marianas da Parochia.

* * *

REUNIÕES

A reunião do Conselho para 
encerramento do anno realizou-se 
em 29 de Dezembro, no salão 
da Matriz, ás 9 horas. Foi lida a acta 
da sessão anterior, e empossadas nos 
seus cargos as novas Conselheiras: 
Srtas. Mary Quirino dos Santos, Ma
rina Cerqueira Cesar, Maria Stella 
Meira Moraes e Zelia de Freitas Ca
margo que estavam presentes. Toma
ram-se deliberações sobre os suffra- 
gios que devem ser feitos pelas Filhas 
de Maria que fallcceram, c que de hora 
em diante constará da missa e com-

huinhão geral num domingo, com pré
vio aviso ás Filhas de Maria; resol
veu-se sobre a Secção Eucharistica — 
uma das conclusões da Semana Ma- 
riana, e sobre a organização de um 
distinctivo pequeno, para as Filhas de 
Maria, quando, como taes se devam 
reunir ou apresentar em assembléas 
sociaes em que se não exija a fita de 
congregada. -

Após a leitura do balancete e do 
“Thesouro Espiritual" do trimestre 
findo, encerrou-se a reunião com os 
votos de boas-festas reciprocamente 
trocados entre os membros do Conse
lho e o Revmo. Director Mons. Mar
condes Pedrosa.

Reunião Mensal — A ultima reu
nião geral effectuou-sc no domingo. 
30 de Dezembro, á hora costumada, 
com o comparccimcnto de grande nu
mero de Filhas de Maria. Nesta reu
nião usaram da palavra as congrega
das Srtas. Zelia de Freitas Camargo e 
Carmcn Bucno de Moraes, lendo a 
primeira um bem trabalhado comincn- 
tario sobre o capitulo “ Da Pia 
União”; e a segunda um bello escri- 
pto sobre o thema — Felicidade. — 
Anil) 3S os artigos foram muito elogia
dos por Mons. Director que, em se
guida communicou ás Filhas dc Ma
ria as resoluções tomadas na reunião 
do Conselho e deu-lhes práticos e sa
lutares ensinamentos.

Dcspcdiu-sc uma Filha de Maria; 
e antes de encerrar a reunião a 
Evma. Irmã Assumpção deu os avi
sos necessários para as praticas de 
piedade do mez de Janeiro.

NOVENA DE S. IGNEZ

A festa de Santa Ignez, Padroeira 
da Pia União das Filhas de Maria, 
será celebrada em 21 de Janeiro, com 
missa e communhão geral, ás 8 horas, 
na Capella das Filhas de Maria de 
Santa Cecilia. Nesse dia poderão a? 
associadas ganhar indulgência plená
ria, cumprindo as obrigações impostas. 
A novena em preparação á festa ini
cia-se em 12 de Janeiro, sendo feita 
em particular pelas congregadas.

CECILIANA

SEMANA SOCIAL

Já sahiu o livro contendo os 
trabalhos da Semana de Junho 
p.p. — Opusculo ricamente im
presso e prefaciado por Monse
nhor Manfredo Leite.

Exemplar — Rs. 5$000

Pelo Correio: 6$000

ATRAVEZ DOS LIVROS
Pe. Àrmando Guerrazzi-Traducção-Ànglae^M. du Camfranc

Se ha romancistas que conseguem 
gravar indelevelmente na memória de 
seus leitores, com o enredo agradavel 
de seu romance, a essencia proveitosa 
de seu livro, M. du Camfranc colloca- 
se com Aglae no numero delles. Para 
attingir a. este magnifico fim, além de 
muita capacidade, arte é elemento in
dispensável, e é arte que não falta ao 
auctor do interessante e delicado tra
balho que ora apreciamos.

Raros são os romances, em nossa 
língua, que deixam claramente trans
parecer um sentimento religioso. De 
facto, além de velhos e conhecidos, 
existem relativamente em numero mui
to limitado em nossas bibliothecas.

O espirito actual da juventude tir.de 
fatalmente aos romances “ á modei - 
na”, que são mais novellas que outra 
cousa, porque estudam sempre urna 
unica personagem. Quando muito 
duas: Elle e Ella

Livros em tristíssimas condições, 
onde nada se destaca de util e de ori
ginai, de auctores muitas vezes desco
nhecidos, sahem todos os dias do prélo, 
exgottando em pouco tempo suas edi
ções. Alguns contêm os maiores absur 
dos, patenteando falta absoluta de ca
pacidade e espirito mercantil, que pre
domina unicamente, sobre um refugio 
salvador: as -,ombras do futurismo.

Esta tendencia do espirito, que se 
está tornando natural em nosso paiz,

o que é occasionada por parasitas do 
povo e inimigos da educação, precisa 
dcsapparecer; e para que isto aconteça 
é mister uma forte reacção.

Felizmente obras admiráveis, embo
ra em mui pequeno numero, .traduc- 
ções interessantíssimas, que já estão 
iendo lidas com prazer em nosso meio, 
devido a arte de seus auctores, dão- 
nos esperança do inicio deste salutar 
c inadiavel movimento. Esta esperan
ça está sendo, dia a dia, reforçada, e. 
agora muito especialmcnte com o ap- 
parccimcnto de Aglae, esplendida tra- 
ducção do Pe. Armando Guerrazzi que 
encerra, atravéz de um interessante 
romance, sublimes conceitos de moral 
e de religião.

* * *

Aglae, rica patrícia "dc elevada es
tatura, andar esbelto, nobre nos ges
tos, tanta magestade inspirava a ponto 
de parecer uma deusa para aquelles 
pagãos” — Marcello, “jovem soldado 
romano pela firmeza, coragem, despre- 
so dos males e despreso da morte, 
compaixão para com os vencidos e ín- 
abalavel justiça para todos, soube 
impôr-se ao amor e admiração das co- 
bortes, como dos inimigos do império" 
— Sabina, “ que levava em Roma vida 
christã, modesta, na penumbra quasi 
desconhecida usando para se furtar aos. 
rumores do mundo,: tanta diplomacia,

quanto usavam outras damas romanas 
para serem vistas afim de dominarem ” 
— Santo Papa Marcellino “ de fronte 
alta e serena, onde se reflectia a ma
jestade dos céos tranquilíos: olhos ful
gurando luz interna da intelligencia, e 
saber de doutrina, nas quaes se des
cobriam reverberos de um sol alheio 
ao nosso, porque reproduzia scintilla- 
ções de sempiterno sol” — quatro fi
guras sympathicas e attrahentcs, que 
apparecem, no reinado de Diocleciano, 
ao lado de Oncio “ esse assombro de 
perversidade humana ”.

Oncio que conseguia com sua sata- 
nica eloquência, nos festins escandalo
sos da côrte, proclamar o martyrio dos 
christãos: “ Hastear-se-ão os lenhos a 
que se pendurem christãos, para que 
ali dobrem a cabeça sobre os hom- 
bros na angustia da sêde c nas corro
sões da fome, e a morte os venha li
bertar. A uns nutril-os de laminas de 
chumbo para lhes fundirem a bocca, a 
outros sepultal-os como a cães hydro- 
phobos

E estas barbaras e selvagens excla
mações provocavam applausos deli
rantes dos ouvintes. Oncio que ac- 
cusando a Marcello de ser da seita 
perseguida consegue vel-o no colyseo 
entregue ás féras: “Eil-as perto! que 
carnificina!... Oh ! não ? ! Que ha ? ... 
Que succedeu? Os animaes trêmulos

Rubrica da Acção Gatholica
A Acção Catholica e os

“Meninos catholicos. Foi optima
mente escolhido esse nome e foi óp
tima a inspiração de quem quiz que 
assim se lhes chamasse. O nome de 
catholico é o mais bello nome. São 
bellos os nomes da pessoa, da familia 
que cada um desses meninos teem, 
mais bello ainda é o nome de catho
licos, e elles deveriam sempre lem
brar-se daquella gloriosa resposta que 
o antigo Martyr dava ao Pretor que 
o interrogava: O Meu nome é Chris- 
tão e o meu sobrenome é Catholico. 
Bella e verdadeiramente soberba res
posta !

E’ verdade que haveria quem pu
desse dizer: mas, não são, em nosso 
paiz, catholicos todos os meninos, ou 
ao menos grande parte delles? não 
são apenas uma pequena minoria os 
meninos não catholicos? E sendo as
sim que scignifica esse nome? 
— Significa que tal nome é a- 
preciado e estimado e quem o 
possue honra-se em letnbral-o a to
dos, como aquelles que tem um bello 
nome c justamente se compraz com 
elle. E isso c uma bellissima 
coisa, como é coisa tão triste

o que se dava muitas vezes (ho
je felizmente muito menos do que 
antes): ter vergonha ou medo de cha 
mar-se ou fazer-se chamar catholicos, 
de mostrar á luz do sol esse bello no
me; tristíssima coisa porque significa 
envergonhar-se do nome que Jesus 
Christo teve c pagou com seu sangue 
e que formou a gloria de tantos mar- 
tyres, de tantos santos de tanta ma
gnifica grandeza da humanidade.

Pelo medo esquece-se de toda

deccncia e de todo decoro.

Mas não são assim os meninos ca- 
íholicos. A elles, mesmo sob esse res
peito, convem o seu bello lemma: 
“ Puros e fortes ”. E o nome dé ca
tholicos deve inspirar-lhes de não te
rem nenhuma vergonha, nenhum medo 
a não ser do peccado, da offensa a 
Deus. Esse nome deve significar que 
os meninos catholicos, num paiz ca
tholico, no meio de seus companheiros 
todos, não hão de querer ser cátholi- 
cos somente dc algum modo, mas no 
melhor modo possível; hão de querer 
não só ser mas viver como catholicos, 

• conversar como catholicos, viver o seu 
catholicismo observando-o como uma 
conducta exemplar de todos os dias, 
de todas as horas. ”

Disc. do Santo Padre aos meninos 
catholicos, 28 dc Agosto de 1927.

Casa S. Carlos
DEPOSITARIA DAS AFAMADAS SANDA- 
LTAS SOLUS, A MAIS PERFEITA, ELE

GANTE E DURÁVEL.
V. S. encontra sempre completo sortimento em 

cores e modelos, desde o n.° 18 até o n.° 41

PREÇOS SEM CONCORRÊNCIA !

Em pellica envernizada preta 
Em pellica marron 
Em vaqueta marron e preta

Em verniz preto 
Em verniz chocolate 
Em Naco e diversas phantasias

Em Naco escuro 
Em Naco beije

Em verniz e diversas phantasias

CASA S. CARLOS — RUA DAS PALMEIRAS, 38

estacam, bufam na arena c desabalam 
amedrontados a fugir... Que foi?” 
Foi a justiça de Deus, a voz da Pro
videncia! Oncio, que, suspirando ar
dentemente a bella Aglae, noiva dc 
Marcello, escolheu a Asia Menor, on
de poderia gosar de todo poder, como 
o logar para satisfazer a ferocidade de 
ua sanha criminosa...
...para lá caminhou Marcello, dei

xando na patria dois corações pungi- 
los de dor, cheios de saudades: mãe e 
noiva — Sabina e Aglae.

Oncio que, por um destes capricho1» 
lo destino, se torna louco furioso, e é 
•alvo, por aquellas duas almas soffre- 
doras, só com o molharem com o san
gue daquclle que odiara...

Oncio .que, finalmente regenerado e 
irrependido, morre em paz com o Se
nhor.

* * * *
Ao lado deste caracter essencialmen

te romântico apparece em paginas su
blimes, revestidas de verdade e de 
amor, toda a belleza, todo o encanto e 
toda a magestade de nossa religião.

Admirável - romance historico, copia 
fiel dos usos e costumes da época dos ' 
cczares, com todos aquelles festins es
candalosos, quadro vivo do martyrio 
dos christãos e do estado de civilisa- 

,ção daquelle povo.

E o auctor fecha o livro com chave 
de ouro:

E’ Aglae que reflecte...
...depois de grandes perseguições, 

depois do massacre impiedoso de mi- 
:ares de victimas dilaceradas pelas fé

ras do colyseo, a distrair o espirito dos 
tyranos, — as presas ambicionadas 
pelos pretorianos — martyres, que não 
podiam siquer erguer a voz, que lava
ram com o seu sangue as immundices 
la excelsa Roma, que confirmaram 
bem alto, atravez dos séculos, o poder 
de sua eterna egreja, e as palavras do 
Divino Mestre:

“Os poderes do inferno não preva
lecerão contra ella”.

* * *
Com esta sua admiravel traducção 

éstá de parabéns o Pe. Armando Gue- 
razzi, inspirado auctor de “ O Filho 
Prodigo”, que demonstrou o grande 
amor que tem a nossa mocidade, do
tando-a com um livro digno de uma 
juventude talentosa e sadia, como a de 
nossa grande patria brasileira.

Ha dias, num dos nossos grandes 
diários, um critico de nomeada lem
brava a seus leitores de que o livro 
que-apreciava devia ser lido inteiro. O 
humilde cscriptor destas linhas é hie- 
nos arrojado: comecem a ler Aglae.

ANTONIO DE PAULA ASSIS
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Factos Marianos
À nossa Congregação

CONSELHO GERAL

Reuniu-se no dia 8 do corrente, sob 
a presidência do Congregado Paulo 
Sarwaya e direcção do Rev. Mon*?. 
Marcondes Pedrosa, o Conselho Geral 
da Congregação.

FEDERAÇÃO MARIANA

Com a approvação do Conselho e 
sancção do Revm. Mons. Director, foi 
designado o Congregado Olavo Caía- 
zans para representante especial da 
Congregação junto á Federação Ma- 
riana.

COMMISSÃO DE SYNDICANCIA

A commissão de Syndicancia eleita 
pelo Conselho para analysar as pro
postas dos candidatos á nossa Congre
gação, ficou composta dos seguintes 
congregados: Olavo Calazans, Paulo 
de Castro e Arlindo B. Oliveira.

REV. CONEGO PERICLES BAR
BOSA

Foi unanimemente approvada pelo 
Conselho a proposta de serem presta
das pela Congregação as devidas ho
menagens ao Revm. Conego .Pericles 
Barbosa, cujo passamento acaba de 
dar-se na Suissa.
Assim, a missa de hoje, 2.° domingo de 
Janeiro, será celebrada por intenção 
do saudoso Conego Pericles, l.° dire
ctor da Congregação Mariana das 
Perdizes. Nessa missa haverá comniu- 
nhão geral de todos os congregados.

A Congregação far-se-á representar 
em todas as solemnidades que forem 
promovidas em homenagem ao illustre 
morto.

PROTOCOLLO

Ficou designado o congregado Re
nato Vidigal para cuidar do protocollo 
do archivo geral da Congregação.

HORA MARIANA

Foi approvada a indicação do dia 25 
proximo para realisação da Hora Ma
riana, ás 20 1|2 horas no salão de actos 
da Congregação. Esta reunião litero- 
musical será commemorativa á data da 
fundação de S. Paulo.

HORA SANTA

A hora santa deste mez será realisa- 
da no dia 27 proximo, ás 16 1|2 horas.

REVM. Pe. VISCONTI - S. J.

Ficou deliberada a adhesão da Con
gregação á homenagem que serão 
prestadas ao Revm. P. José Visconti — 
S. J., preclaro Director da Federação 
Mariana, em regosijo pelo restabeleci
mento de sua saude.

FUNDAÇÃO DE S. PAULO
A Congregação tomará parte na or- 

ganisação da tradicional romaria das 
creanças do cathecismo ao monumento 
da fundação de S. Paulo, no dia 25 
do corrente, promovida pela Federação 
Mariana.

REUNIÃO

Ficou definitivamente escolhida a 
terça-feira que precede os 2.os domin
gos para a reunião mensal do Conselho 
Geral.

l.° — A communhão geral de hoje 
deverá ser por intenção da alma do 
Revm. Conego Pericles Barbosa, pri
meiro Director da Congregação Ma
riana das Perdizes.

2. ° — Todos os congregados que pre
tenderem fazer o Retiro Espiritual du
rante os tres dias de Carnaval, deve
rão cntender-sc com o Congregado 
presidente da Congregação.

A contribuição será de 30§000.
3. ® — Com as novas disposições to

madas pela directoria e pelo Conselho 
Geral os actos da Congregação serão 
realisados, a saber:

a) Todos os domingos, missa ás 9 
horas na Matriz;

b) Nos segundos domingos, comnm- 
nhão geral obrigatória a todos os 
membros da Congregação;

c) Todos os domingos, á excepção 
do 2.°, reunião ordinaria dos congre
gados, na séde social, após a missa das 
9 horas;

d) Aos 2.os domingos, assembléa ge
ral, no salão de actos, após a missa das 
9 horas. Frequência obrigatória a to
dos os membros da Congregação;

e) Km todas as terças-feiras que 
precederem- os segundos domingos, re
união mensal ordinaria do Conselho 
Geral, ás 20 horas, na séde social;

f) Aos l.os domingos, reunião dos 
Departamentos de Piedade e de Acção 
Social após a reunião ordinaria da 
Congregação, na séde social. E’ obri
gatória a presença, nesta reunião, de 

• todos os congregados chefes das sec
ções filiadas aos respectivos Departa
mentos, apresentando cada um o seu 
relatorio escripto;

g) Todos os sabbados que precede
rem os primeiros domingos de cada 
mez, reunião conjuncta das secções de 
Zeladores c da Sagrada Eucharistia, 
ás 20 horas, na séde social. Deverão 
estar presentes todos os zeladores e 
membros desta ultima secção. Nesta 
reunião haverá uma pequena palestra 
sobre assumpto eucharistico. Os zela
dores deverão apresentar as suas fi
chas completas e prestar as informa
ções sobre o movimento piedoso;

h) Todos os sabbados, ás 19 3|4 ho
ras, recitação do terço na capella da 
séde social;

i) Todas as quintas-feiras, reunião 
de noviços e de aspirantes, ás 20 horas, 
na Matriz;
j) Todas as quintas feiras, AULAS 

DE APOLOGÉTICA, ás 20 horas, na 
matriz, OBRIGATÓRIA a TODOS os 
membros da Congregação;

k) Nas 2.as e 4.as feiras do mez, ás 
20 horas, na séde social, reunião do 
Curso de Propagandistas;

l) Nas l.as e 3.as quartas-feiras do 
:nez, ás 20 1|2 horas, na séde social,
eunião do CURSO DE EDUCAÇÃO

DA PUREZA;
.m) A’s segundas-feiras, ás 20 horas, 

na Matriz, reunião da Conferencia Vi- 
centina de Santa Donata.

n) Aos 3.os sabbados, ás 20 1|2 ho
ras, na séde social, reunião da Secção 
de Cultura;

o) No 4.° sabbado de cada mez, re
união do Circulo de Estudos, ás 20 1|2 
horas, na séde social. Deverão compa
recer a esta reunião todos os chefes 
das secções filiadas ao Circulo de Es
tudos, apresentando os seus respecti
vos relatórios escriptos;

p) No ultimo domingo de cada mez, 
ás 16 1|2 horas, na Matriz, haverá a 
HORA SANTA mensal, em que toma
rão parte TODOS os membros das 
Sociedades Marianas da parochia;

q) A’s segundas e sextas-feiras, ás 
20 horas, na séde social, aula de gym- 
nastica, administradas pelo instruetor 
Dr. Just.

r) A HORA MARIANA será reali- 
sada mensalmente, em dia previamen- 
(õ designado para cada mez.

| Curso de Educação da Puresa |
tif • ------ ------- 1 ■ ■ "■ 1 ' ' . .....  " " ■ ■ ■ . £<
V
V
V
V
V
V
V
V
V .
V
Vft •
â

Terão inicio nò proximo dia 16, ás 20 1|2 horas, na 

séde social, as aulas do Curso mantido pela Congre

gação. Os interessados deverão entender-se com o 

—------ congregado Director do Curso -------- —
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SECÇÃO DE VISITADORES
Foram escalados para visitarem as 

Congregações abaixo, os seguintes 
congregados:

DOMINGO, 3 DE JANEIRO
Congregação de Santa Kphigenia — 

8 1|4 horas — Congregado, Oswaldo 
Pedrosa.

Congregação da Consolação — 8 ho
ras — Congregado Acacio Pinto Silva.

Congregação das Perdizes — 8 ho
ras — Congregado Roberto Rocha 
Mendes.

DOMINGO, 20 DE JANEIRO
Congregação de São Luiz — Aveni

da Paulista — 8 horas Congregado 
Lamartine Pedrosa.

Congregação do Braz — 8 horas — 
Congregado, Roberto Bonneker.

Congregação S. João Baptista — 
Largo João Monteiro — Congregado, 
Alexandre Fermoselle — 7,30 horas.

Para qualquer informação, os Con
gregados escalados deverão procurar o

Conego Dario Sylvio Russo.
SECÇÃO RITUALISTA

Para a ornamentação da Capella da 
séde, foram designados os seguintes 
congregados:

De 21 a 27 de Janeiro — Angelo S. 
Campos.

De 21 a 27 de Janeiro — Angelo G. 
Arruda.

CONGREGAÇÃO MARIANA DE 
ITIRAPINA

Do Revm. P. Eufrasio, C. P., esfor
çado e zeloso vigário da parochia de 
Itirapina. recebemos a noticia da or-

ganisação de um núcleo mariano na- f 
quella cidade. j

Solicitando S. Revma. a coadjuva- 
ção da nossa Congregação, foi desta
cado o congregado Cassio Ciampolini 
para fazer uma conferencia sobre as 
Congregações de N. Senhora, /naquel- 
la cidade, uo ultimo domingo do mez.

FEDERAÇÃO MARIANA

Realisou-sc no dia 8 do corrente uma 
reunião desta Federação.

Foram tomadas varias providencias 
de caracter pratico.

Foi deliberada celebrar-se, por ini
ciativa da Federação, na Matriz das 
Perdizes, no dia 3 de Fevereiro p., uma 
missa por intenção do Revm. Conego 
Pericles Barbosa.

Foi consignado cm acta um voto de 
pesar pelo passamento do illustre vi
gário das Perdizes, e director do pu
jante núcleo Mariano dessa florescente 
parochia. A Federação se fará repre
sentar cm todas as solemnidades que 
forem promovidas em homenagem ao 
saudoso vigário das Perdizes.

Ao Revmo. P. Director foi entregue 
pelo congregado Dr. Aguinaldo Ribei
ro, um substancioso trabalho sobre 
“Instrucções para o combate á por- 
nographia ", de autoria do congregado 
l)r. José Carlos de Ataliba Nogueira, 
DD. Promotor publico, e membro da 
Congregação de S. Iphigenia.

A próxima reunião da Federação 
será no dia 21 do corrente, ás’20 112 
horas, no Collegio de S. Luiz.

QUADRO DOS CONGREGADOS — Pelo facto de não terem ainda 
regularizado as suas cadernetas de identidade da Congregação Mariana, al
guns congregados não tiveram os seus nomes inscriptos no Quadro, o que 
será feito logo que tenham cumprido aquclle dever. A’ lista publicada n’“0 
Legionário" de 27 devemos já accrescentar os nomes dos congregados: Re
nato Vidigal de Azevedo, Adolpho de Mello Junior, Eduardo Quentel e 
ítalo Izzo.

BALANÇO DO PERÍODO DE 9 DE DEZEMBRO PASSADO 
E 10 DE JANEIRO

Dezembro, 2 — Duas mil fichas .........................
„ 6 — Mil e quinhentos carões ----
„ 7 — Distribuidor de oleo, para a

sala de gymnastica .................
„ 7 — Dcspczas com Typographia ..
„ 7 — A’ Casa Pratt ............................
„ 8— Entregues pelo “Legionário"
„ 8 — Da Congregação dos Menores
,. 26 — Luz da Séde .............................
„ 26 — Vela de philtro .........................
„ 27 — Dcspczas com Typographia ..

Janeiro 10 —.A‘ Federação Mariana, inclu
sive este mez ............................

„ 10 — Entregues pelo congregado
Olavo Calazans .........................

Despezas Receita

50§000
57|000

40S000
200SÒ00

56Ç000
260§000

91§000
133§400
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1 :069§400 821§000
248§400

ESCOLA PAROCHIAL 
SANTA CECÍLIA

DIRIGIDA PELAS IRMÃAS DE 
S. VICENTE 

Rua Imm. Conceição, 5
Acha-se aberta a matricula para 

alumnos e alumnas.
Ensino primário — Trabalhos ma- 

nuaes — Piano.

ASSIGNAR

“O LEGIONÁRIO

E’ COOPERAR COM OS RAPAZES 

DE SANTA CECÍLIA #

Apologética
(Continuação)

O DOGMA DA S.S. TRINDADE

O Dogma da SS. Trindade nos ensi 
na que em Deus ha Tres pessoas em 
uma unica natureza. A Theologia il- 
lustra o mysterio e na alma humana, 
crcada a imagem c 'semelhança de 
Deus, vê um reflexo da Trindade Sa- 
crosanta. Deste Dogma não pode pres
cindir quem queira ter uma fé, uma 
vida e uma oração verdadeiramcnlt 
chrislã:

a) Quanto a fé, não se poderia com- 
prehender as outras verdades, (Ex. 
a Incarnação o Pentecostes.)

b) Quanto a vida de Deus. Nós fi
lhos adoptivos dc Deus pelos méritos 
de Christo-Filho de Deus por natu
reza — somos por seu intermédio uni
dos ao Padre, mediante também o 
amor sobrenatural, que nos é dado 
pelo Espirito Santo. Uma vida christã. 
que não considera a SS. Trindade é 
portanto um absurdo.

c) A Oração da Igreja c a sagrada 
liturgia, estão sempre recordando a 
SS. Trindade.

E a segunda Pessoa da SS. Trinda 
de incarnou-se e fez-se homem para a 
nossa redempção. Como se deu isso* 
vejamos o outro ponto.

O Dogma da Encarnação.

1) Esse dogma nos ensina que no 
Verbo encarnado ha duas. naturezas 
— humana c divina — e uma só Pes
soa, a Pessoa Divina.

A Theologia, com o genio de S. 
Thomaz, commenta esse enunciado 
dogmático, illustrando a possibilidade 
da encarnação c procurando o modo 
pelo qual se possa conceber a unida
de de pessoa na dualidade de natureza.

2) As acções humanas de Jesus 
Christo, sendo acções Pessoa divina 
teem um valor infinito ;• bastaria por
tanto a menor delias para a nossa re
dempção. Mas o Padre para dar-nos 
mais uma prova daquelle amor que é o 
verdadeiro motivo da encarnação — 
quiz que Jesus nos remisse com a pai
xão e com a morte da Cruz.

E assim Jesus fez.
3) Tomou sobre si todos os pecca- 

dos, collocando-se voluntariamente no 
nosso lugar de peccadores, tornando- 
se o medaneiro entre Deus e os ho
mens. Supportando uma tríplice clas
se de dores, obteve-nos o perdão e ele
vou nossa natureza ao estado sobre
natural do qual havia decahido. A El- 
le, Redemptor do Genero humano, -os 
séculos volvem seu olhar de gratidão, 
saudando-o Rei de amor e Deus dos 
Corações.

*** Quem não annunçia não ven
de.. ..

Quem annunçia deve ter a cer
teza'de-estar fazendo boa reclaihe; 
e a imprensa cathoiica é a mais 
eficiente e que maiores lucros pro
porciona ao annunciante.

Se V. S. deseja fazer boa divul
gação de seus produetos, não he
site mais: annuncie no “O Legio
nário 99 e dentro em pouco, seus 
produetos serão consumidos.

AVISO
í *

*
V
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V ►í

Todos os membros da Congregação deverão i
*
A

comparecer HOJE, A’S 17 HORAS, ao Pa- %
V
V
V lacio de São Luiz, á rua de São Luiz, em vi- 1
*
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sita a S. Excia. Revma. o Sr. Arcebispo Me- 1
V
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tropolitano. 1

Fg ESCOLA REMINGTON g
V Cursos práticos e rápidos 
$ DACTYLOGRAPHIA,
!♦< TACHYGRAPHIA, 

CORRESPONDÊNCIA,
% CONTABILIDADE,
$ CALCULO,

CALLIGRAPHIA,
PORTUGUEZ,

M INGLEZ.
A►J
►*< Aulas diurnas e nocturnas para
VV
V

ambos os sexos
Matricula sempre aberta
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g R. JOSE’ BONIFÁCIO, I8-B $
f ->»2

PIEDADE

13-1: Missa, ás 9 horas, com commu
nhão geral;

Assembléa Geral.

17 e.24-1 — Reunião de noviços.

22-1, ás 19 horas, Conferencia da Se
mana Pró-Cathedral, na Matriz.

ACÇÃO

25-1, ás 9 horas — Romaria das 

Creanças ao monumento da Fundação 

•de São Paulo.

25-1 — Hora Mariana, ás 20 1|2 ho- 

Iras, na séde social. . -

ESTUDO

16-1 — Aula do Curso de Educação 
da Pureza.

17 e 24-1 — A’s 20 horas, na Matri?. 
Aula de Apologética.

19-1 — Reunião da Secção de Cultu
ra.

23-1 Aula do Curso de Propagan
distas.

26-1 — Reunião das Secções do Cir
culo de Estudos. . s ...
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Dr. Paulo Sawaya
O nosso presidente, Paulo Sawaya, acaba de formar-se em medicina.

Para commemorar o seu ingresso na carreira que elle certamente hon
rara, offertamos-lhe uma pequena festa, no dia 18. Foi uma noite deliciosa 
como soem ser as passadas entre a alegria e o carinho de irmãos.

Tendo sido, a sua entrada, o dr. Paulo Sawaya, recebido sob uma re
voada de palmas, fez-lhe o offerecimento da festa o nosso caro director, 

Mons. Pedrosa.

A seguir a Filha de Maria srta. Lucia de Queiroz Telles, em nome da; 
Pia União, saudou ao dr. Sawaya, sendo ao terminar muito applaudida.

Usou da palavra, então, o dr. José Marcondes Pedrosa, que, em nome 
dos congregados, offereceu ao homenageado o annel de formatura, recorda
ção de seus irmãos de Santa Cecilia.

Executaram-se vários numeros de musica e canto, apoz o que foi levada 
á scena, pelo Grêmio da Congregação, uma interessante comedia.

Em poucos termos, agradeceu o dr. Paulo Sawaya, a homenagem, sendo 
suas ultimas palavras abafadas por prolongada salva de palmas.

Fizeram-se representar varias Con gregações da Capital. Apezar da chuva 
torrencial que desabou nessa noite, o saião de actos da rua Immaculada 

Conceição foi pequeno para a multidão que o encheu, attrahida pela sympa- 
thia que expande em torno de si o nosso Sawaya.

Abaixo transcrevemos a oração do congregado dr. José Marcondes 
Pedrosa, que traduziu perfeitamente os nossos sentimentos de estima e ad
miração pelo homenageado.

Paulo Sawaya:
Fui eu o escolhido para ser o inter- | 

prete das homenagens que os Con
gregados de Santa Cecilia lhe querem 
tributar.

E’ com jubilo que me desempenho 
dessa honrosa incumbência, eis que me 
sinto com poderes bastantes para ex
ternar, aos olhos de todos, sem rebu
ços, toda'a amizade, toda a admiração, 
.que cada Congregado, .sincejanieiite,, 
de seu intimo, lhe de'ôta. E, eu fallo 
com procuração ampla, com poderes 
illimitados, e com tanto mais ardor, 
si possível, quanto a causa justíssima 
aos meus cuidados confiada não é a 
um extranho e sim a um proprio Con
gregado que age. que pensa, que sen
te numa communhão de ideas, de ac
ções e de sentimentos com os demais 
irmãos.

Não é só ao Presidente da Congre
gação, como tal, que viemos saudar. 
K* a você, Paulo Sawaya, cuja persona
lidade inconfundível, cujo caracter de 
aço, cuja actividade inexccdivel, em
prestou áquelle cargo um relevo sem 
igual, e, porque não dizer — unico!

Completou você o curso na Facul
dade de Medicina de São Paulo! Nós, 
que ha dois annos acompanhamos, in
teressados, os seus triumphos atravez 
dos bancos acadêmicos, exultamos com 
os louros merecidos, que seu esforço, 
que sua intelligencia, que sua appli- 
cação soube, galhardamente, conquis
tar.

Sim! Louros que dizem gloria! Lou
ros que traduzem sacrifícios! Louros 
que significam o final de uma lueta 
ingente! E, que lueta! Nós a segui
mos de perto como espectadores ex- 
tacticos, empolgados pelo seu desen
rolar, e de tal modo que os nossos ap- 
plausos os mais enthusiasticos, os mais 
sinceros, os mais expontâneos são fru- 
ctos do calor com que o afficcionado 
espera o desfecho pelo qual vem “ tor
cendo ” incondicionalmente, ardorosa
mente, apaixonadamente.

Todos nós conhecemos em você o 
trabalhador incansável, o homem que 
se multiplica em mil actividades, que 
tudo prevê, que para tudo tem expe
diente, mas sem se afastar do pro- 
gramma traçado, porque todos os seus 
actos obedecem a um methodo pre
viamente escolhido, têm, já, uma fi
nalidade, visam um objectivo. Não são 
actos praticados atabalhoadamente,sem 
nexo, destinados a remediar uma ne
cessidade de emergencia, sem um pla
no predeterminado. Você sabe, com 
maestria, repartir o seu - tempo entre 
a Faculdade, entre a Congregação, en
tre suas aulas, entre seu estarfo, en
tre a pratica hospitalar, de tal ma
neira, que, a tempo e a hora, você 
está, senhor de si mesmo, a frente

dos estudos na Faculdade, a frente da 
Congregação como Presidente, a fren
te de suas aulas como mestre cons
ciencioso e preparado, o primeiro mi 
hospital pela assistência continuada e 
proveitosa, pelo carinho e desvelo pa
ra com os doentes. E, tudo isso, sem 
descurar um só dia, o cultivo da pie
dade, da oração, do santo temor de 
Deus. A

Dahi a**nossa admiração, só côm- 
paravel á que sentiriamos deante do 
extraordinário, do quasi irrealisavel, 
pois, sabemos quão dispersivo e fú
til é cm geral o espirito da mocida
de contemporânea.

E, talvez, muita gente^ extranha, 
por certo, conhecendo-lhe, assim, a in
tegridade de caracter, a rectidão de 
consciência, o escrupuloso desempenho 
de seus deveres, julgue.-o, no cargo de 
Presidente da Congregação, um espi
rito intransigente, intolerante, um dés
pota, emíim. Puro engano! Sem in
transigências desarrazoadas, sem des
potismos, sem arrogancia. você sabe 
com muni car a todos os Congregados 
um pouco do seu espirito dc ordem, 
um pouco do seu espirito dc fé, um 
pouco do seu espirito de dedicação e 
sacrifício, um pouco, emíim de você 
mesmo que você nos transmitte por 
osmose realisando, por esse phenome- 
no, a cura dc tantas almas jovens con
fiadas á sua direcção.,Sente-se no re
demoinho em que se debate a mocida
de, principalmente cm nosso meio so
cial, o seu influxo bencfico. que lem
bra as aguas do nosso Amazonas in
vadindo, mar a dentro, o salso elemen
to das paixões, dos vicios, das licen- 
siosidades que, hoje. se permitte, sob 
a capa de modernismo, de tolerância, 
num compadrcsco criminoso. Você é 
o argumento vivo, porque é o proprio 
exemplo.

Acertada foi a escolha dc sua pro- 
íisão.

Medico, que vem sendo da alma, 
para complemento, natural era que 
medico também fosse do corpo, pois, 
quantas vezes as enfermidades deste 
se prendem ás daquella!

E, do medico, digam a attenção, o 
.carinho, o cuidado, o desvelo, a pre
cisão como são tratados aqueíles en
fermos confiados ás suas mãos. Di
gam os seus collegas. Digam os seus 
mestres. Diga a alta consideração que 
você já desfrueta entre os mesmos.

Você não foi um estudante de me
dicina que o é, apenas, com o fito de 
receber o gráo, mas por vocação, por 
gosto, por tendencia, de modo que 
você já é um medico de facto, e não 
o é só de nome.

E, por isso, todos os congregados, 
num movimento expontâneo, e abso-

lutamcntc geral, resolveram ofíereccr- 
lhe, como prova de affecto, de cari
nho. dc amizade, de admiração,. este 
annel symbolico. ctyi cuja confecção 
está amalgamado o coração de cada 
um de nós, e em cuja esmeralda está 
a esperança de que você não nos dei
xará, fixando-se, aqui mesmo, nesta 
grande Metropole, em cujo terreno 
ubertoso c rico germina a semente que 
o seu preparo, o seu estudo, a sua de
dicação lançou.

E, si você titubear, siquer, em ac- 
ecitar a nossa lembrança e em deferir 
o nosso pedido, eu, na qualidade de 
advogado, não me conformando com 
esse modo de vêr, e sem mesmo im
petrar venia, appello «dessa maneira 
de decidir para esse grande Tribunal 
em que se constituo o nosso auditório, 
e cujos applausos serão, em ultima 
instancia irrecorrivel, a decisão pela 
qual você será obrigado a acceitar o 
.mimo que lhe offerecemos e a per
manecer comnosco, para gáudio de 
todos que o conhecem e estimam.

Remate da meditação com
posta por Dom Vital na 
prisão, e oração que elle 

repetia diariamente
Deus meus et omnia!
O’ dulcíssimo Jesus, amado dc mi- 

nlValma, pela vossa divina graça aju- 
dac-me a me conservar alegre e satis
feito ílá' paz como ifa giierra, na sáúde 
como na enfermidade, ha prosperidade 
como na tribulação. E\ pois, a vós so
mente que aspira o meu coração, ó 
adoravel Salvador meu, como o cervo 
sequioso suspira pela fonte límpida. 
Possuindo-vos, nada, nada, absoluta
mente nada me faltará. Hoje, esta ma
nhã. toda a minha vida, na hora der
radeira-, direi c repetirei sempre, como 
o meu Seraphico Pae: Deus meus et 
cmnia!

E’ a firme resolução que hoje tomo 
na minha pnisão, na Fortaleza de São 
João, a 8 de Julho dc 1874.

FREI VITAL, 
Bispo de Olinda.

Na “Vida de I). Vital", escripta pelo 
Fe. Apollinairc, seu confessor, lê-se: 
“Tive então o consolo de penetrar até 
o intimo da sua consciência, lendo cla- 
ramente n’cssa alma. Nunca estava 
perturbada, e essa calma me parecia 
tanto mais admiravcl quanto eu sabia 
ser esse joven muito sensível.

A fonte d’essa serenidade provinha 
de uma virtude e uma intelligencia tão 
elevadas, que todas ás miscriasinhas 
ou faltas que elle presenciava ou atu
rava, não eram seguramente a seus 
olhos mais que brincos dc crianças e 
combates de formigas. Esse joven dc 
dezenove annos, de apparencia tão dé
bil e carinhosa, era superior a todos os 
homens que o rodeavam e a todos os 
acontecimentos que o attingiam.

Via-se no seu semblante, em suas 
palavras, seus gestos e seu andar, uma 
expressão de candura virginal que eu 
nunca notava sem me sentir comino- 
vido e impressionado.

Observando-o, verifiquei que elle es
tudava com uma facilidade que muito 
raramente em outros encontrei.

D. Benedicto Alves de Souza
Acha-se enfermo no Rio de Janeiro, 

I). Benedicto Alves de Souza, Bispo do 
Espirito Santo.

0 estado de S. Kxcia. Revma. que 
era bastante grave, já está offerecen- 
do muitas esperanças.

Pelo restabelecimento de D. Bene
dicto “O Legionário” faz votos muito 
sinceros.

Cultura catholica
Especial para “O LEGIONÁRIO”

Nossa época vive agitada por uma 
sêde febril de tudo saber. Já se foi o 
tempo cm que os segredos da sciencia 
se assemelhavam a um templo cuja en
trada sómente se abria para os felizar
dos. Já não é assim. O desejo de ap- 
prender assenhoreia os espíritos c pro
curam todos elevar a massa ministran
do-lhe, em linguagem simples e ao 
alcance do povo, conhecimentos c 
theorias scientiíicas. A cultura popular 
se espalha levando a todos os recantos 
obras de erudição em que se estudam 
as gravíssimas questões que actual- 
mente interessam a sociedade, tanto no 
domínio das artes como da politica e 
da sciencia. Este movimento e afan de 
elevar o povo intt*ressando-o em tudo 
o que diz respeito á humanidade é di
gno de louvor. Mas é preciso que não 
fique esquecida a sciencia das sciencias, 
a moralizadora de todos os tempos — 
a Religião. Quanto maior fôr o cabe
dal de conhecimentos humanos, tanto 
mais solidos fundamentos moraes e re
ligiosos ha de ter o homem para não se 
deixar embair, tomando por verdadei
ras as falsas antinomias dos preten
didos sábios empenhados em querer 
achar contradicção entre a Fé e a Ra
zão. Querem elles falar de Religião 
com a mesma proficiência e autoridade 
com que o medico falaria de medicina 
ou o advogado trataHa uma questão de 
direito. Si, porém, lhe perguntardes, 
vereis que apenas conhecem os artigos 
da Fé Catholica, quando os não igno
ram inteiramente. Não se querem dar 
a pena de estudar as verdades revela
das e no emtanto arrogam-se o direito 
de discutil-as. Triste é, existirem tama
nhas inconsequências. Como preten
dem elles achar opposição entre a Fé 
e a Razão si não estudam a primeira, 
e quanto á segunda parecem esquecer- 
se da lei fundamental que é a lógica? 
Ignoram que de Deus nos vêm esses 
dous magnos benefícios — a Fé e a 
Razão ?

Para evitar que muitos caiam em 
tacs incoherencias, antes de tudo, dit- 
funda-se em todáfc as classes da socie
dade solidos conhecimentos religiosos 
em tal profusão que o catholico se tor
ne aguerrido . e apto para defender a 
Fé Catholica contra os ataques dos 
impios. A este respeito merecem ca
lorosos aplausos as aulas de catecismo 
e de apologética que em tão boa hora 
foram iniciadas para a mocidade em 
muitas congregações marianas. Assim 
é que se preparam os athletas defenso
res da Fé. Este é o fundamento do cá- 
tholicismo militante que deveras se dis
põe a servir á causa da Igreja, qir* é 
a de Deus.

Não nos contentemos sómente com 
o conhecimento do Credo Catholico 
que professamos. A mais, tenhamos 
consciência da sociedade a que per
tencemos cujos membros espalhados 
pelo mundo, além de intimamente li
gados pelos laços espirituaes da mesma 
Fé, pela participação aos mesmos sa
cramentos e pelo vinculo de obediên
cia ao chefe supremo e aos legítimos 
pastores, formam uma sociedade exter
na perfeita, com seus direitos e obri
gações. Somos uma potência moral 
para atalhar os avanços do mal com a 
diffusão do bem. Todas as. questões de 
nossos irmãos, onde quer que estejam 
elles, devem interessar-nos que nem as 
próprias; e de tal maneira que nos sin
tamos alegres quando lhes sorrir a sor
te e em nosso coração repercutam as 
penas e tribulações que os affligirem. 
Este é o verdadeiro espirito catholico, 
isto é. universal, fundado na caridade 
christã. Que seja este o espirito da 
Igreja ninguém o duvida. Não appel- 
lou o Papa a todos os catholicos do

mundo por occasião das perseguições 
do México? Não publicou uma encycli- 
ca a respeito de nossos irmãos Orien- 
taes separados? Que é isto senão um 
convite para cpie seus filhos sejam to
dos “cor unum et anima una"?.

A juventude e todos os que real
mente anhclam pelo adiantamento e 
prosperidade da Igreja Catholica, pre
cisam estar a par de todos os proble
mas catholico-mundiaes: têm de seguir 
passo a passo o que, em matéria reli
giosa. no domínio das artes, sciencias e 
de interesse social se passa em outras 
regiões, procurando aproveitar as li
ções que a experiência de outros nos 
pode dar. K neste ponto podemos 
ajudar-nos mutuamente. Particular
mente á mocidade estudiosa devem ser 
caras essas questões, pontue os jovens 
de hoje representam o porvir glorioso 
da Igreja e da Patria de amanhã. Elles 
são os paladinos que unidos a seus le
gítimos Pastores defenderão a causa 
:atholica.

Será preciso estudar, teremos talvez 
de sacrificar algumas horas vagas ao 
estudo de tão relevantes assumptos. 
Mas, não somos catholicos verdadei
ros? Não trabalhamos para o nosso 
chefe e Senhor Jesus? Não é assim 
'que nos preparamos para exercer um 
apostolado util no meio de nossos ir
mãos? A mocidade é generosa e não 
recua dèànte do sacrifício. Lembro-me; 
de um exepiplo.

Alguns estudantes de direito, medi
cina, e outras faculdades na universi
dade de Louvania (Bélgica) se reuni
ram formando uma especie’ de associa
ção. cujos membros, nas horas vagas, 
após os trabalhos universitários, se de
dicam ao estudo das questões, religio
sas no Oriente. Elles estudam os po
vos scismaticos sob o ponto de vista 
historico e social. As causas do scisma, 
as tentativas de união, em resumo, tu
do aquillo que póde contribuir para a 
comprchensão da mentalidade oriental, 
é objccto do estudo desses moços.

Desta arte, conhecendo melhor a ín
dole e caracter dessas nações scisma- 
licas, vão-se aos poucos dissipando 
muitos preconceitos de raça e facili
tando a esses irmãos separados a volta 
á unidade da Fé. Na hora presente (pie 
a Igreja Scismatica se vae dividindo 
em tantas igrejas particulares, é de 
summa importância este estudo. Não 
ha duvida, uma nova seiva de ardente 
enthusiasmo invade a juventude catho
lica de todos os paizes. Quem se não 
lembra das vibrantes manifestações de 
Fé-por occasião do Congresso da Mo
cidade Catholica de São Paulo? São 
factos que falam mais alto do que pa
lavras, ainda as mais eloquentes. O in
teresse da causa catholica é geral. Tudo 
o que a ella sc refere tem de nos en- 
thusiasmar.

Semelhantes rasgos de amor á Igre
ja se repetem por todos os paizes. K’ 
a mesma seiva que penetra os ramos 
frondosos do mesmo tronco. Si o bom 
cidadão não póde viver alheio aos 
problemas da Patria, também o catho
lico não ha de permanecer inerte sem 
tomar a peito as cousas da Santa Re
ligião. Compenetremo-nos desta gran
de verdade: O catholico tem uma no
bre missão que desempenhar no mun
do. Não foi a Igreja a civilizadora de 
todos os tempos? Até nossos inimigos, 
queiram, ou não, gozam de muitas van
tagens sociaes que foram por Ella 
creadas, ou conservadas na longa cor
rente dos séculos. Sintamos, pois, um 
justo orgulhe em ser filhos seus e pra
ticamente moátremos-lhe o nosso de- 
votamento adquirindo' vasta e solida 
cultura catholica.

PHILOS
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A palavra de Deus
Evangelho do Domingo da Septuagésima

(27 DE JANEIRO DE 1929)
Xaquclle tempo propox Jesus aos seus discipulos esta parabola:

O Reino dos eéos é semelhante a um pae de família que sahiu de 
madrugada a eontraetar operários para a sua vinha; e. estabelecido 
o salario de um dinheiro diário, mandou-os para o serviço. A hora 

. terceira mais ou menos, sahiu novamente e, encontrando a outros na 
praça ociosos, disse-lhes: "Ide também vós para minha vinha e o 
que íòr justo dar-vos-ei".

K se foram. Sahindo ainda uma vez á liora sexta e á nona agiu 
egualmente com os que encontrou. Cerca da undécima hora sahiu 
uma ultima vez e vendo a vários outros na praça sem ter que fazer, 
interpellou-os: “Porque aqui passaes, o dia todo. ociosos?" Res
ponderam-lhe: “Xinguem nos contracto»Disse-lhes pois: Ide 
também vós para a minha vinha”. Ora, como começou a cahir a 
noite disse o Senhor ao seu administrador: “Chama aos operários e 
dá-lhes o salario começando pelos últimos até aos primeiros". Che
gando os da hora undécima recebeu um dinheiro cada um. Julgaram, 
pois, os primeiros, que receberiam mais; mas, elles lambem recebe
ram o dinheiro ajustado. K como começassem a murmurar contra o 
pae de família dizendo-lhe : “ Kstes últimos trabalharam uma hora 
apenas e os equiparaes no prêmio a nós que suportamos o peso do dia 
t o calor? ” respondeu o senhor a um delles: “Amigo, não te faço 
injustiça; não conviemos em um dinheiro diário? Toma, pois, o que 
é teu e vae; quero, porém, a este ultimo dar o que a ti te dei, acaso 
não me será licito fazer o que desejo? Será porventura mau o teu 
olho porque sou bom? " K assim no reino os últimos serão primeiros 
e os primeiros últimos; muitos, de feito, são os chamados e poucos 
os escolhidos.

Reflexão.

Duas cousas nos impressionam neste evangelho: — A murmura
ção dos operários primeiros a serem chamados, c as palavras com 
que Jesus termina a parabola. K é de notar-se a relação que ha entre 
ellas: por isso pequeno será o numero dos escolhidos porque muitos 
dos chamados não se conformam com os altíssimos e incomprehen- 
siveis juizos de Deus. Tanto fere o Coração Divino esse sentimento 
da inveja! Elle é de facto, que entibia o fervor dos que. embalados 
desde o berço com as graças divinas, começam a jornada na estrada 
espiritual com o ardor requerido pela desproporção do prêmio. Of- 
fendem-nos, porém, a poucos passos, as predilecções divinas, um 
Paulo, um Agostinho, Magdalena e outros pela misericórdia de Je
sus, num átimo, elevados a grau tão elevado de perfeição cmquanto 
elles supportam o calor e o peso do dia! Offeiulidos, abrem maos do 
ardor primitivo, e os lábios se lhes entreabrem cm queixas que, 
fundo, vão ferir o Coração do Mestre, cuja misericórdia, unica
mente, os chamara desde os albores da vida. Essas considerações 
parecem platônicas e, — prouvera a Deus que o fossem — são in
felizmente muito reaes: Quanto padre não ha ahi luetando contra 
a má vontade de gente que lhe não sabe entender os desvelos com 
qu acaricia a fé quando cila mais necessita de protecção

Evangelho do Domingo da Sexagésima
(3 DE FEVEREIRO DE 1929)

Naquelle tempo como uma grande multidão se reunisse vindo 
das cidades para junto de Jesus, Este lhe propox esta parabola:
Sahiu o agricultor a semear. K cmquanto semeava, uma parte ca- 
hiu pela estrada e foi pisada pelos transeuntes ou comida pelas 
aves; outra cahiu sobre a pedra, c tendo germinado, scccou, pois 
não tinha humidade; outra cahiu sobre os espinhos, e crescendo 
conjunctamente, os espinhos vieram a suffocal-a; finalmcnte uma 
parte cahiu sobre terra boa c crescendo produziu na razão dc cem 
por um. Isto dizendo exclamou: “Quem tem ouvido para ouvir 
ouça". Perguntaram-lhe depois os discípulos qual o sentido da- 
quella parabola. Disse-lhes Jesus: “A vós é dado conhecer o rays- 
terio do reino de Deus; aos outros é elle proposto cm parabolas 
para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis a expli
cação da parabola: — A semente é a palavra de Deus. Os que se 
encontram nos caminhos a ouvem, vindo porém o demonio a ar
rebata dos seus corações para que se não salvem acceitando a Fé. 
Sobre pedras estão os que ouvindo reccbcm-na com alegria mas 
não lhes aprofunda as raizes porquanto creem até a primeira ten
tação, a esta succumbeni e perdem a Fé. Quanto a parte que cahiu 
entre os espinhos, cahiu no coração dos que vivem prcoccupados 
com as solicitudes, as-riquezas e os prazeres da vida; neste meio 
suffoca-se a palavra divina sem produzir frueto. Em boa terra cac 
a semente que encontra coração bom e bem disposto que a con
serva e faz fructificar com paciência.

Reflexão.

Esta parabola, explicou-a o mesmo divino Mestre. A’ sua lei
tura, todos ficamos satisfeitos por não nos encontrarmos em ne
nhuma das classes em que dividiu Jesus os ouvintes da sua divina 
palavra. A humildade e um pouco dc sinceridade impedem-nos de 
nos collocarmos na ultima classe, a unica fiel em toda linha. Entre
tanto nem por isso somos tão maus que o nosso lugar esteja em 
uma das classes precedentes: — guardamos ainda a Fc da infancia, 
rezamos, damos esmolas... emfim observamos um certo catholicis- 
mo que bem poderia comparar-se com uma terra, sinão óptima 
como a elogiada, também não safara que dcllo fosse regeitada:
— Justamente, uma classe que Jesus não tomou em conta ao expor 
e explicar sua parabola. Mas meditemos um pouco. Ha entre as 
terras sobre que foi lançada a divina semente, uma coberta de 
espinhos. Estes são as solicitudes desta vida, os prazeres, as pre- 
occupações com o dinheiro, etc. Nessa terra a semente germinou 
e cresceu apenas... não produziu fruetos. Não estaremos nós neste 
grupo? Nosso cathoíicismo não será quasi totalmente absorvido 
pelos que fazeres do mundo, limitando-se a um conjuncto de ver
dades, cujo sentido, talvez, já não bem atinamos? Não será uma 
fé tibia, sem nenhuma influencia na vida pratica? Ora para. a vida 
eterna a planta sem fruetos para nada vale: — fidos sine operibus 
mortua est, dil-o São Thiago Apostolo.

♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

A Mocidade e seus perigos
Fe. ROQUE PINTO DE BARROS

Especial para “O LEGIONÁRIO”

Singular e cheio de significação aos 
olhos da Fé v do Sobrenatural este 
pensamento de São Gregorio Xazian- 
zeno. narrado por elle no poema da 
Mia vida. Quando creança foi visitado 
pela pureza e pela temperança. Pedi
ram-lhe estes dois mensageiros celes
tes lhes tosse sempre fiel; como re
compensa o conduziriam á scicncia 
perfeita dos mais profundos mysterios.

Symbolo gracioso que revela á evi
dencia o perfume da grande pureza e 
santidade, etn que enquadrou a vida 
este grande theologo da Igreja do 
Oriente, no quarto século da era chris- 
tã.

Pensamento grande porque assober
bado de ricas licções e de ensinan.cn- 
i os não pequenos.

Xada mais indispensável ao moço c 
a toda a mocidade do que esta virtu 
de, que a elevada linguagem christà 
envolve carinhosamente neste nome 
a virtude por excellencia — a virtude 
angélica.

Para conquistarmos a verdade e a 
scicncia a nossa alma necessita dc luz 
e liberdade. De luz. para dcscobril-a: 
de liberdade, para consagrar-lhe tem
po, attenção e forças que elía recla
ma.

A volúpia cobre dc trevas a intelli- 
gencia e encadeia nossa actividadc. A 
pureza illumina a alma. porque traz 
clarões mais vivos que a luz do so1 e 
iiberta-a dc tudo que possa ohstaciiJftr- 
Ihe a acção.

Xos caminhos da juventude não vo;o 
barreira maior ás elevações e ao ideal 
do que o prazer grosseiro dos sentidos.

A alma humana anda em busca da 
verdade. Dois poderes ministram esta 
áquella: o poder dos sentidos e da in- 
ielligcncia. Os sentidos trabalham as 
imagens exteriores e a intelligencia as 
espiritualiza, cm virtude da sua forsa 
abstractiva, para dahi formar as ideas, 
que constituem o seu alimento.

I Lançada na ignorância de todas as 
cousas, presa a este amontoado dc ma

téria da argilla humana, a alma deve 
elevar-se por degráos até os seres iin
imitáveis e espirituacs, subir destes até 
á essência divina.

Quanto maior fòr a abstracção das 
cousas sensíveis, mais rasgados e mais 
amplos os voos d,a nossa intelligencia, 
mais segura e rapida nossa assenção 
ao cimo supremo da verdade.

Agora, vem a talho uma pergunta: 
o que faz esta paixão grotesca — a 
impureza? Mais do que nenhuma ou- 
:ra elía prende á terra, envolve o ho
mem na matéria, elle, creatura posta 
na superfície do planeta, altivo, porte 
nobre, cabeça não inclinada para a 
terra, mas, posta bem alto, para que os 
olhos pudessem sempre contemplar o 
ceo. reino immaterial dos seres.

O mundo sensiveí não deve nos 
prender os passos; deve ser, sim, um 
degráo para subir mais alto, do visível 
ao invisível, das creaturas para o Crea- 
dor. Justainente nisto ia a grande san
tidade do mais simples dos santos — 
Francisco de Assis; das minimas plan
tas dos campos elle subia até Deus. 
Foi elle cantor do céo, da terra, do 
mar.

Assim se expressa Santo Agostinho 
neste ponto: “A luz é a ambrosia e o 
pabulo dos olhos; condcmnados ás tre
vas perdem os olhos a sympathia pelos 
astros, tornam-se incapazes de contcm- 
plal-os, de supportar seus clarões: pa
ra logo não podem mais se abrir fóra 
das trevas ",

O espirito se alimenta, cresce divina
mente na luz intellectual.

Enclausural-o nas cavernas negras 
do mundo sensiveí seria mudar-lhe a 
natureza, seria entregal-o a uma es- 
pecie de morte.

Sirvam estes poucos pensamentos, 
aqui derramados, a respeito da bella 
virtude, como' uma exhortação muito 
fervorosa a jovens, que, militando de
baixo da protecção da Virgem Imma- 
ulada, hão de encontrar menos áspe

ros os caminhos dessa virtude que 
muito os ennobrecerá.

Commentando...
HOOVER VS. SMITH

A RUBRICA DA ACÇÃO 
CATHOLICÀ

ACÇÃO CATHOLICA E OS 

MENINOS

O Santo Padre (píer (pie todos a- 
qticlles que entram nesta grande ía- 
milia da A. ( . cada vez mais profunda, 
infensa e operosamente tendam para a 
for maça o calholiea e principalmente 
religiosa de tudo, da mente, do oora- 
‘ ao, da vontade, da eondueta intima, 
porque assim verdadeiramente provê- 
se a tudo, preve-se tudo aquillo de 
que a vida pode necessitar, e realisa-sc 
n preparação para qualquer gencro de 
\ ida. Operários, professionistas, scien- 
tistas. magistrados, soldados, emfim 
para todo gencro vida. a instrucção. 
a íormação religiosa, calholiea cm to
do sentido da palavra, dá a base ne
cessária. indispensável, porque como 
diria novamente o grande Manzoni, a 
característica da nossa santa religião

justainente aquella de ter uma pala- 
Vía l)ara todas as situações.um suggeri- 
mento para todas as circumstancias da 
vida. uma indicação segura em todos 
o> momentos, no caminho que se deve 
palmilhar para se chegar á salvação. 
K assim, os meninos que cresceram, 
desde os seus primeiros annos nesta 
íormação. serão um dia os melhores 
operários, os melhores proíissionalis- 
las, os melhores magistrados, os me
lhores soldados, em uma palavra, os 
melhores cidadãos em todo o sentido, 
em todas as direcções, porque elles sa- 
f;crào que hao dc responder por to- 
-dos os seus deveres, por todas as suas 
acções a Deus. leis o que significa o 
bello titulo de meninos catholicos; e 
eis poLqne elles, com o fim dc corres
ponder a esse significado elevem ser, 
como diz o seu labaro, PUROS K 
FORTES: puros de mente, de pensa
mentos, cie affecto, dc alma e de cor
po; puros em todas as suas manifes
tações, puros, isto é, sem mancha, sem 
aquillo que deturpa e arruina; puros 
e fortes, puros também para ser for
tes de alma e de corpo, pois que o 
corpo deve servir a alma, sendo-lhe 
instrumento digno no cumprimento de 
todos os deveres, c por isso não devem 
nunca esquecer-se daquillo que pode 
tornar a alma sã num corpo são, re
cordando também, que nada é tão ef- 
ticaz como a pureza, para conservar o 
pensamento lúcido, a vontade prompta, 
enérgicos os membros. Puros c fortes 
portanto: fortes no cumprimento exa
cto de lodos os deveres, fortes para 
combater as malvadas tendências, para 
combater a villania cio respeito huma
no, para vencer-se a si mesmo contra 
a iraqueza cia vontade, forjes para res
ponder a todas as chamadas imperio
sas do proprio dever, fortes, para re
ger-se sem dar mostra de cansaço 
quando o dever perde aquclle pouco da 
,própria doçura e torna-se difficil.

Do disc. do Santo Padre aos meni
nos catholicos da Itália em 28 de Agos
to de 1922.

RUY CALAZANS

Bacharelou-se pelo Gymnasio do 
Estado, com notas muito dislinctas, o 
nosso talentoso congregado, Ruy Ca- 
lazans.

Intelligente, piedoso, muito dedica
do ás cousas da nossa congregação, 
tem sido das mais efficientes a sua 
acção em o nosso meio.

Incansavcl e operoso, como seu re- 
dactor-chcfe, muito tem trabalhado 
pelo nosso “Legionário”, onde colla- 
hora com sua penna empolgante.

Espirito brilhante, grande alma chris- 
tã, ardoroso congregado, no qual en
xergamos um tenaz combatente, hábil 
defensor da causa de Christo.

Congratulamo-nos, pois, muito sin
ceramente, com o nosso estimado Ruy 
pela conclusão do seu curso gymnasial, 
augurando-lhe toda a sorte de felicida
des em seus estudos acadêmicos.

COOPERAR PARA “O LEGIONÁ

RIO” E' APOIAR UM GRANDE 

IDEAL

Alguns sociologos já deram a civili
zação actual, como nascida da influen- 
. ia da reforma lutherana. Pessoas ba 
que vão além, pretendendo ser a reli
gião cathoíica incompatível com o 
adeantamento dos povos, e a protes- 
.ante, mais propicia ao progresso. Pa
ra justificar tal asserção apontam o 
exemplo dos Estados Unidos da Ame
rica. cuja civilisação elevadíssima, está 
eivada de puritanismo desde a base.

Essas affirmaçõcs são absolutamen- 
e errôneas. Para acceital-as seria nc- 
essario riscar da Historia a contri

buição, avultadissima. da Igreja e dos 
catholicos ao progresso das industrias, 
ao aprimoramento das artes e ao alar
gamento dos horizontes scientificos. 
Seria preciso apagar as paginas cie ou
ço escriptas em todos oS ramos da 
actividadc intellectual, já não por sim
ples catholicos, mas pelos proprios sa
cerdotes.

Para provar a falsidade claquellas 
.•rases, basta atteníarmos nas victo- 

rias obtidas pelo cathoíicismo cm pai- 
• es radicalmente protestantes.

Xa Hollanda, cuja população é na 
, na grande maioria lutherana, os ca- 
, holicos formam um grupo poderosíssi
mo. que cm política, por exemplo, si 
não domina francamente, é porque os 
nitros dois grandes partidos, o protes

tante e o socialista, unem-se fortemen
te. quando se trata de combatcl-o.

Xa Inglaterra as conquistas do ca- 
fholicismo têm sido enormes nestes úl
timos annos.

Km Sydncy, na Austrália, o Con
gresso Kucharistico, reunido ba pouco, 
constituiu uma estrondosa victoria.

E nos Estados Unidos, o avanço da 
religião calholiea tem sido tal que tem 
assustado os protestantes. Não ha mtii- 
o, um delles declarou, temeroso, que 

nestes últimos annos os catholicos ti- 
.iham crescido ao numero de 15 mi- 
.uões de almas, e, pasmado, accrescen- 
ta, que sua ousadia chega ao ponto

Io já pretenderem galgar os mais ele
vados cargos da Republica, e termina 
unia commovente ingenuidade, dizen

do. não saber a que attribuir estarem as 
casas de oração, onde se distribuem 
alimentos, vestuários, etc., quasi ás 
moscas: ao passo que as igrejas, onde 
sc “estorque”, continuamente, dinhei
ro aos fieis, viverem regorgitantes.

Dahi, naturalmcntc, um certo temor, 
por parte de alguns protestantes fere- 
nhos, que os levou a em certos jornaes, 
defendendo a candidatura Hoover, pa
ra a successão presidencial, denunciar 
o seu antagonista Sniith, como candi
dato dos catholicos, cousa que abso- 
lutamentc elle não era. O sr. Alfred 
Smith, pessoalmente catholico, apre
sentou sua candidatura pelo partido 
democrático e não pelo partido catho
lico, o qual, aliás, não existe nos E. U., 
sabidíssimo como é de todos que na 
arena política do grande paiz do nor
te, degladiam-se somente o “ elephan- 
u* “ republicano e o “burro” democrá
tico.

Xão obstante isso, o sr. Smith foi 
combatido por alguns dos seus adver
sários, como catholico, chegando uni 
jornal a estampar o seguinte: Votar 
em Smith, é votar no papa.

K* claro que o sr. H. Hoover nada 
tem a ver com esses excessos de al
guns de seus partidários. Mantendo 
até, s. s., relações de muita cordialida
de com figuras eminentes da Igreja, 
unlrc as quaes o actual Papa, com o 
qual entrelem relações desde que, jun
tos, soccorriam, na Polonia, as victimas 
da Grande Guerra.

Esperemos que nossos irmãos refor
mados da terra da Liberdade, para ou
tra vez, não confundam política com 
religião, e lembrem-se que a liberdade 
dc cultos, abrange todas as religiões, 
inclusive a cathoíica.



Pag. 3 O LEGIONÁRIO 27-1-929

“A EUROPA VOLTARA’ A’ FE’ OU MORRERA’,,Questões Marianas
O RETIRO ESPIRITUAL

Approximam-se os trcs dias do car
naval e nesta festa profana c licen
ciosa, onde as paixões desaçaimadas 
se precipitam no abysmo da volupia, 
um grupo de moços se reunirá para os 
exercícios espirituaes. Pratica salutar 
e essencialmente piedosa, tacs exerci
dos podem ser considerados como o 
verdadeiro trabalho de consolidação 
das nossas aggremiaçÕes piedosas.

Pm o nosso meio, mercê de Deus, 
vae num crescendo continuo a com- 
prehensão exacta desta pratica lâo re- 
commendada pelas nossas Regras e tào 
agradavcl aos que deveras se colloca- 
ram sob o amparo da cruz. A. prova 
disso se encontra facilmente na pletho- 
ra de candidatos, aos referidos exercí
cios, havendo, muito infelizmente, es
cassez de logares.

Não poderá exceder de 70 o numero 
de exercitantes que deverão fazer o 
retiro no Seminário, e somente a nos
sa Congregação pediu cerca de 40 lu
gares.

Dá-se aqui, actualmente, o mesmo 
que no Rio, onde, segundo lemos n* *“A 
Cruz” (A. XI — N.° 2) na ultima ses
são da Confederação Catholica, Mons. 
Costa Rego, lembrou que, antigamen
te, naquella archidiocese, se dizia que 
a inexistência de retiros era devido á 
falta de quem os quizesse fazer; e 
agora, está occorrendo justamente o 
contrario: não ha muitos retiros, não 
por mingua de retirantes, mas por fal
ta de lugares.

Entre nós se verifica absolutamente 
o mesmo. O surto prodigioso das Con
gregações Marianas impõe que se cui
de esmeradamente da sua consolida
ção, alicerçando as suas bases sobre 
a argamassa indestructivel da piedade. 
Do contrario, estaremos com aquelles 
povos de que nos dizem os Evangelhos 
“ qui edificavit domum super arenam

A experiencia tem demonstrado, e os 
resultados são chocantes, que não ha, 
para firmar o moço mariano nas suas 
convicções, como um retiro fechado, 
como esses tão curtos dias em que a 
alma se eleva ao Omnipotente, no go
zo infinito dessa intimidade que acri* 
sola, que purifica, que redime, tornan
do-a “ senhora do corpo que anima ”, 
a transfundir-lhe o mais accendrado 
amor pelo que é puro, pelo que é san
to.

Em meio á antinomia dos costumes 
hodiernos, resalta, sem duvida, a im
portância dos Exercícios Espirituaes, 
que representam a communhão dos 
nossos esforços systematisados contra 
a desordem e a dissolução, fornecen- 
dò-nos uma série de normas e proces
sos vários para a formação de nós 
mesmos e do nosso proximo.

Na pedagogia formativa dos nossos 
congregados não se prescinde absolu
tamente de taes exercícios.

Se não se levar em conta em tal pe
dagogia a cultura e a ordenação do es
pirito. periclitará, e certamente desap- 
parecerá o militantismo catholico. Pa
ra este se impõe a existência de ho
mens que estejam " dispostos a qual
quer sacrifício para defenderem a Igre
ja de Jesus Christo, contra os féros 
embates da impiedade

Aos congregados marianos, pois, 
mais que a todos os outros catholicos, 
se impõe a pratica dos exercícios espi
rituaes. Cada Congregação deve estar 
empenhada em realisal-os pois que “do 
contrario não será propriamente uma. 
Congregação Mariana, mas uma re
união periódica particular de fieis 
mais ou menos devotos, um esqueleto 
de Congregação, um corpo sem 
alma.” (1)

Paulo SAWAYA,
Congregado.

(1) — P. Palan, S. J. — Accion In
tegral de las Congregaciones Maria
nas — Buenos Aires — 1922 — pg. 29.

\ NÃO DEVERIA HAVER > 
í UM SO’ CATHOLICO DE i
3 ACÇÃO QUE NÃO DISPU- £
j TASSE A HONRA DE > 
i PROPAGAR O BOM JOR- E 
í NAL. C
4 D. SEBASTIÃO LEME 1
i >

O celebro escriptor catholico inglez. 
Hilário Belloc. expoz, numa confe
rencia assistida pela intellcctualidade 
(k Pariz, ideas geniacs sobre a “ Euro
pa e a fé”.

Insistiu antes de tudo na unidade eu
ropeu que durou até o século XVI. 
quando foi abalada pelo protestantis
mo, devendo depois nos séculos XVII 
e XVIII partir-se complctamentc. O 
povo inglez foi um dos primeiros a 
desagregar-se da unidade e a revolu
ção francesa deu o ultimo golpe no 
esphacelamcnto geral. Hoje as nações 
uiropcas estão todas separadas entre 
si. A causa deste crescente afastamen
to é sem duvida a insufficiencia da 
vida espiritual, da vida interior que 
sempre vae declinando como cffcito 
certíssimo da materialidade e da vida 
febril que triumpha.

O escriptor inglez, mostra-se adver
sário temível do protestantismo. (E’ 
curioso notar como os maiores e mais 
celebres escriptores ingiezes são vio- 
lentamenle anti-protestantes, basta o 
exemplo entre todos de Bcrnard 
Shaw.) O protestantismo é o grande 
responsável pela decadcneia da Euro
pa, do isolamento do espirito, da divi
são das nações, que não pode deixar de 
ser fatal ao mundo inteiro, arrastando 
atraz de si misérias c delictos sem nu
mero. Que novidade trouxe-nos o pro
testantismo depois do século XVI? O 
advento, no mundo protestante, que 
depois estendeu-se também parcial
mente no mundo catholico, do regímen 
«me súe ser chamado capitalistico; a 
corrupção do principio de autoridade 
que já se confunde com a força bruta; 
a continua extensão do scepticismo, 
que mascarado ou ao menos sol) forma 
tradicional, foi, desde o principio, um 
espirito de negação que acaba, em ul
tima analyse, por corroer não somen
te toda instituição humana, mas até as

Ha cincoenta annos, em 21 de No
vembro de 1879, o neo-sacerdote 
Aquillcs Ratti. subia ao altar da Igre 
a de S. Carlos Borromeu. cm Roma. 

para immolar por primeira vez o cor- 
.leiro Immaculado que tira os pccca 
dos do mundo. Nessa manhã fria dc 
inverno o joven sacerdote dava suas 
mãos recemsagradas aos seus paren
tes e amigos, iniciando o caminho 
grandioso de seu apostolado e de seu 
ministério que o faria chegar ao su
premo Pontificado.

Cincoenta annos transcorreram ven
do Aquillcs Ratti inclinado sobre sua 
mesa de estudo — como professor de 
Seminário: no meio dc um povo no
bre entre as fuctas pela fé e pela li 
herdade — como Núncio na Polonia. 
por entre as ovelhas de sua diocese — 
corno arcebispo de Milão; e agora no 
alto do vaticano, illuminando os ho
rizontes do reino de Christo — como 
o Pontífice Supremo PIO XI. K Aqucl- 
!c mesmo Sacrifício Santo que celebra
va por vez primeira na Igreja dc S 
Carlos vae renoval-o sobre o altar de 
S .Pedro celebrando a Missa de Ouro 
lo seu jubiieu sacerdotal. Essa Missa, 

prometteu-o será offerccida por inten
ção da Acção Catholica, por intenção 
los soldados dc Christo Rei, por in-

*enção dos moços que o amam, que o 
veneram, que o defendem.

E o inundo inteiro commemorará 
essa data jubilar. Roma verá em suas 
ruas e avenidas renovarcm-sc os expe- 
ctaculos magníficos de fé do Anno 
Santo. De todas as nações, peregrinos, 
em caravanas, partirão para a Jerusa
lém santa onde verão o Pae Commum, 
onde prostrar-se-ão aos seus pés. Ne
nhum catholico que comprehenda a 
dignidade excelsa do Romano Pontí
fice poderá deixar na indiffcrença o 
presente anno jubilar. Unamo-nos nós 
também, na oração, no amor, na ale
gria, aos irmãos de fé de todo o mun
do commemorando o anno que signi
fica uma existência inteira de traba
lhos, de luetas e de victorias para a 
Igreja.

Atravessamos uma data histórica 
para a Igreja. O mundo inteiro tem o 
clhar preso na cidade dos Pontífices, 
percebendo nclla o centro da verdade 
que illumina e da inoral que salva. As 
theorias humanas que nos últimos

eathegorias do entendimento c os axio
mas maihematicos; e naturalmente, em 
íuneção a todo este “pretendido” pro
gresso, um progresso correspondente: 
o desespero.

A Europa, unificada pela fé catho
lica e constituindo a “ Cliristandadc ”, 
podia ser comparada a um enorme edi
fício a se elevar até ás nuvens, ou a 
uma machina de pressão, na qual to
das as forças se compensavam, estan
do tudo no proprio lugar, no mais per
feito equilíbrio. O protestantismo pro
vocou o rompimento da unidade espi
ritual, intcllectual, religiosa, social, mo
ral : é como uma explosão. 'Podas as 
forças desagregadas c desordenadas, 
tornam-se extrapotentes, cada uma em 
damno da outra; a machina se desar
ranja. o edifício rue golpeando mortal- 
mente o homem. E esse desastre des
de o principio inevitável, torna-se dia 
;i dia mais grave e irreparável.

A’s revoluções seguem-se outras re
voluções ; um flagello é causa dc outro 
ílagello; o mundo permanece sem or
dem e sem paz, c já por tres séculos 
a humanidade dispersa, trabalha, em 
vão. para reconstruir a unidade des
truída, muitas vezes através das mais 
absurdas locubrações. Sómente a fé 
é capaz de refazer a unidade c recons
tituir a Europa que é a unidade pri
mordial do mundo. Sómente atravez de 
i,ma idea superior se avisinharão e 
acabarão por unir-se espiritualmente 
para formar depois, divisos e unos, um 
todo orgânico c homogêneo. Belloc 
condem na o imperialismo da força e 
exalta o do espirito. No alto do edifí
cio mundial, estão a Igreja, que offerc- 
ce aos homens o modelo de ,$ua gerar- 
chia, e o Vigário de Christo.

Nota. — Em nossa Bibliotheca en
contra-se o volume de Belloc, traduc- 
;ão italiana, com o titulo deste ensaio.

tempos, não quizeram saber de Deus, 
falliram todas. Mais do que nunca o 
mundo está sentindo necessidade da- 
quella doutrina divina que possuc em 
Roma a Cathedra iiifallivel.

Para lá se dirigem os povos suspi
rando pela unidade de. fé; para lá se 
dirigem os dissidentes divididos em 

t il e uma seitas, cm busca de um úni
co c supremo chefe; milhões e milhões 
do creaturas humanas ainda submersas 
nas trevas do barbarismo para lá se 
dirigem, orientadas pouco a pouco pe
ia civilisação christã.

E Pio XI em cujo programma está 
traçado esse ideal immenso de trans
formar a terra num reino de amor, o 
reino de Christo, lá do alto do Vatica- 
20. continua a extender seus olhos de 

pae e de pastor para além das misé
rias. dos odios e das luetas dos ho
mens, para um horizonte illuminado e 
2'.ovo. para uma região placida e ame
na onde reina a justiça, o amor c a 
paz fraterna de todos os homens. O 
reino de Christo' Rei.

Lancemos portanto. Congregados 
.Marianos, catholicos brasileiros o gri- 

que se unirá ao coro de enthusias- 
.no dos catholicos do mundo inteiro. 
Oremos pelo Pontifico. Façamos com 
generosidade a offerta de nosso “ Obu- 
io de S. Pedro". Em (lata opportuna, 
quando o Pontifico receber a pequena 
quantia offerecida pelos nossos cora
ções de moços que o amam, ha de sen- 
ir seu coração alliviado de tantas pe- 
\is e ingratidões... e ha de pensar 
as “ pupillas de seus olhos ” que vi

vem no Brasil, que vivem em S. Paulo, 
ongregados de Maria Santíssima.
O*, sim! uma onda infinita de tri

bulações c dores, vinda dc todo o mun- 
!o sobe todos os dias as escadarias 

do Vaticano para acabrunhar o cora- 
;ào do Pae Commum. Neste anno Ju
bilar, uma onda de alegrias puríssimas 
de consolações immensas, deve subs
tituir a primeira, deve perfumar os 
dias do anno de sua Missa dc Ouro, 
deve compensar tantas amarguras, 
tantas luetas sustentadas durante 50 
annos. Algumas gottas dessa onda im- 
mensa seja o nosso amor, seja a nos
sa homenagem, seja a promessa tào 
doce aos ouvidos do Santo Padre: Se
rmos sempre “AS PUPILLAS DAS 
PUPILLAS DE SEUS OLHOS”

A QUESTÃO DA “EDU
CAÇÃO SEXUAL”

I em suscitado vivo interesse o pro
jecto apresentado na Camara Federal 
pelo deputado Eloy Fontenelle sobre 
este assumpto.

A Confederação Catholica do Rio de 
Janeiro, por intermédio da sua “ Com- 
missão de Fé e Moral ”, pretende in
tervir no assumpto, e para tratar des
te problema organisou uma grande 
commissão dc especialistas, composta 
dos seguintes membros: Revmo. P. 
Dr. João Gualberto, P. João de Siquei
ra. Mons. Gonzaga do Carmo, um pa
dre bcncdictino, um padre Carnabita, 
Mons. Isauro Medeiros* Concgo Be- 
nedicto Marinho, os srs. drs. Felicio 
dos Santos, Augusto Paulino, Jonathas 
Serrano, Henrique Tanner, Faustino 
Espozel, Joaquim Moreira da Fonseca 
e Bento Ribeiro de Castro.

Conforme lemos no semanario ca
tholico "A Cruz”, de 13 do corrente, 
ficou também combinada a organiza
ção de uma commissão relatora com
posta do Revmo. P. J. Natuzzi; drs. 
J. Moreira da Fonseca, Faustino Es
pozel, Peixoto Fortuna e Bento R. de 
Castro, para estudar com ponderação 
e minúcia a matéria debatida e depois 
apresentar um relatório para ser dis
cutido no plenário de toda a Commis
são de especialistas.

Louvabilíssima a idea da Confedera
ção Catholica da Capital Federal; a 
entrega do debate de assumpto tão 
importante, aos mentores da nossa 
intelectualidade catholica, por si só é 
prova inconcussa da vontade sincera e 
ardorosa com que a entidade maxima 
das nossas corporações religiosas, quer 
eollaborar no projecto Fontenelle.

Eil-o na estrada poeirenta. Seguc-o 
cortejo enorme. Saulo. pequenino, 
olhos vivos chamejando, coração em 
sobrcsalto... Sonha com o extermínio 
dos primeiros christãos. Dir-se-ia um 
dos mais tremendos filhos do rancor. 
Não obstante, alma recta, ao seio lhe 
crepita a flamma de bem intencionada 
fé. E* homem sincero. K Deus ama a 
sinceridade intimorata. Saulo de Tarso 
assiste á lapidação de S. Kstevam. Va
ie ja os domicílios dos christãos. E, mu
nido de cruéis poderes persecutórios, 
parte fremente, estalando cm ira, a 
respirar ameaças, para vèr si logra ta
lar da Judéa o nome de Jesus Christo. 
Um raio o prostra na via de Damasco. 
Saulo perseguidor tomba, tomba cego, 
porque se lia dc erguer Paulo, illumi
nado Apostolo de Jesus crucificado.

Trcs poderosas armas sempre trouxe 
comsigo: a íé, a esperança e a carida
de : Fé ardorosa que enche com os seus 
ensinamentos vinte séculos de christia- 
nismo. Esperança com que destemeu 
as mais acerbas provações da terra, as 
prisões, os naufrágios no mar iroso, a 
conjuração dos homens c o gladio san
guinolento do martyrio. Caridade, 
cujas labaredas de incêndio propagou 
pelo orbe, afim de calcinar o erro c 
arrotear o campo á sementeira da ver
dade; caridade que lhe affciçoou o co
ração a Jesus Christo, ao ponto de cla
mar: vivo, já não eu, Christo é que 
vive em mim (Cal. 2, 20); caridade que 
o fez tudo para todos cm desvelos c 
reputar as cousas cphcmcras do mun
do cscumalhos da terra, para se dilata
rem os domínios de Christo (Phillip. 
3. 8).

Não, S. Paulo. A cruz da espada que 
te decepou o collo, não abateu a cruz 
da tua fé, luminosa, viva e forte; o 
sangue que de tuas veias espadanou 
copioso, quando recusaste os falsos ou-

Xós, que vimos de ha muito, a des
peito de innumeras difficuldades. ac- 
crescidas da falta de competência, cui
dando com grande interesse da ques
tão sexual, não podemos deixar de ex
ternar os nossos calorosos applausos á 
commissão de fé e moral acima allu- 
dida. por iniciativa tão ntil (pião pro
veitosa.

Aguardamos com anciedade os re
sultados desses trabalhos, que serão 
produetos do estudo acurado e con
sciencioso das intelligencias mais ro
bustas e mais esclarecidas dos nossos 
intellectuaes catholicos, e que, certa
mente, muito nos hão de auxiliar na 
prosccução do nosso modesto e despre- 
tciicioso “Curso de Educação da Pu
reza ”, fundado ha um anno cm a nos
sa Congregação.

E’ com satisfação, portanto, que ve
mos concretizar-se uma das aspirações 
(pie sempre anhelámos sinceramente, 
isto é, a do estudo e do esclarecimento 
da questão sexual, por technicos com
petentes, cujas palavras viessem fazer 
luz na obscuridade immensa que em- 
bruma este assumpto. A’ sua contro
vérsia e á variabilidade de opiniões so
bre o mesmo, adduz-se uma epidemia 
mental que hoje tende a dominar a 
(piestão, e que no dizer de Stekel é 
uma especie de exhibicionismo psychi- 
co.

Merece, por isso. a attenção de to
dos nós que nos interessamos pelos 
transcendentaes problemas da eugenr- 
tica. Aguardemos, pois, o relatorio des
ta pleiade brilhante de scientistas ca
tholicos.

Congregado Paulo SAWAYA,
Direcior do “(‘urso de Educação 

da Pureza ”

ropeis do mundo seduetor, não afogou 
os impávidos anseios de tua alma, re
passada de esperança, tanto que excla
maste: pelejei a bôa peleja, consumi a 
minha carreira, guardei intacta a mi
nha fé.

A morte não te arrancou dos braços 
de Jesus: uniu-te a Elle mais estreita- 
mente. A caridade não perece nunca, 
nem siquer no eco. A morte, (pie te im- 
moloti, como heróe, para exemplo dos 
homens, foi vincular-te para sempre a 
teu Jesus — o amor dos amores.

Excelsa figura a desse grande apos
tolo, cujo nome aureola a nossa ca- 
thcdral, a nossa mctropole, o nosso flo
rescente Estado. O vulto de um genio, 
mas de um genio que inclinou a fronte 
de Jesus Christo.

Partiu couraçado da fé, levou ao en- 
capellado mar social a ancora firme da 
esperança, nutriu no peito as deslum
brantes acccndalhas da caridade, apri
morou-se cm todas as virtudes moraes, 
pregou, soffreu, peregrinou por longas 
terras, não trepidou em face das a- 
meaças, das calunmias. das persegui
ções. do cárcere, defendeu imperterriio 
a causa da verdade do bem. da fé. Sua 
corôa valeu-lhe a immortalidade nos 
séculos, porque na terra passou como 
um homem do céo.

S. Paulo ainda vive nas paginas su- 
nlimes que seu vigor intcllectual so- 
bredoirou, inspirado por Deus, na Bí
blia Sacra. Vive nos fastos da Igreja, 
como um dos luminares do Evange
lho. Vive nos corações dos paulistas, 
porque vêem na energia daquclle pulso 
a energia fecunda de sua raça. Seu no
me é para S. Paulo-Estado o dc vi
gorosa aza protectora, orientadora, 
amiga.

O dc um grande patrono no céo.

Pe. Armando GUERRAZZI

;♦«*Ki V

| Curso de Educação da Puresa|
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Terão inicio no proximo dia 16, ás 20 1|2 horas, na 

sede social, as aulas do Curso mantido pela Congre

gação. Os interessados deverão entender-se com o 

----------- congregado Director do Curso -----------
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0 anno da missa de ouro, do 
Summo Pontífice

S. Paulo, Apostolo
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Factos Maríanos
A nossa Congregação

DEPARTAMEITO DE PIEDADE

Reuniu-se no dia d do corrente este 
Departamento, sob a presidência do 
congregado Olavo Calazans.

l.a Secção de ZELADORES — A 
reunião desta acção realizou-se no 
dia 5 do corrente com o compareci- 
mento dos respectivos membros. Fo
ram apresentadas as fichas de fre
quência e informações sobre o movi
mento piedoso do mez findo. A próxi
ma reunião se realisará no dia 2 de 
Fevereiro, sabbado, vespera do pri
meiro domingo, ás 20 horas, na séde 
social.

2.1 Secção de NOVIÇOS — Prose- 
guem com regularidade as reuniões 
desta secção todas as 5.as feiras ás 
20 horas, na matriz.

SUB-SECÇÃO DE ASPIRAN
TES — Foram apresentadas numero
sas propostas de candidatos á Con
gregação, aguardando algumas delias 
a deliberação da commissão de syn- 
dicancia.

3. a Secção da SAGRADA EU-

CHARISTIA — Esteve reunida esta 
secção conjuntamente com a dos Ze
ladores. \'a próxima reunião, que 
será no dia 2 de Fevereiro, ás 20 ho-^ 

ras, na séde, o Congregado Kdgard 
de Araújo fará ligeira palestra sobre 
assumpto eucharístico.

4. " Secção RITUALISTA — Fo
ram designados • para a ornamentação 
da capeila existente na séde os con
gregados : Antonio de Paula Assis e 
Arnaldo Faehini, de 28 de Janeiro a 
3 de Fevereiro; e Arlindo Baptista 
Pereira e Arthur Wolff Netto, de 4 
a 7 de Fevereiro.

Nota: A próxima reunião de De
partamento será no dia 3 de Feverei
ro proximo, na séde social, após a 
missa das 9 horas.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

Esteve reunido no dia 6 do corren
te, sob á presidência do congregado 
presidente da congregação, na ausên
cia do congr. Collatino de Campos, 
presidente deste departamento.

1. a Secção de REUNIÕES SO- 
CIAES — Funcciona regularmente 
esta secção. Estão quasi concluidas 
as reformas do salão de actos, e cm 
breve serão adquiridos novos scena- 
rios para o palco. No dia 18 do cor
rente realisou-se uma reunião litero- 
inusical em homenagem ao congrega
do Paulo Savvaya, presidente da Con
gregação.

2. a Secção de EDUCAÇÃO PHY- 
SICA — J á se acham reiniciadas as 
aulas de gymnastica sueca ás 2.as e 
O.as feiras, á noite, que se encontravam 
suspensas em virtude da falta de 
agua.

3. a Secção de IMPRENSA —
Funccionando com regularidade, esta 
secção prosegue normalmente na 
execução do seu programma, tenden
do sempre a melhorar a edicção da 
nossa folha. Foram tomadas provi
dencias para a accjuisição de annun- 
cios e assignaturas. lím substituição 
ao congregado Arlindo Baptista Pe
reira, que muito tem feito pelo nosso 
jornal, tomou posse do cargo de au
xiliar o congregado Edgar d de Araú
jo. (Secção de annuncios).

4. a Secção de CARIDADE — A 
conferencia vicenlina de Santa Do- 
nata realiza as suas reuniões todas as 
segundas-feiras, ás 20 horas, na ma
triz.

CURSO DE EDUCAÇÃO DA 
PUREZA

•As reuniões deste curso se reali- 
sam regularmente todas as Las e 3.as 
quartas-feiras de cada mez, ás 20,30 
horas, na séde social.

Os interessados queiram entender- 
se com o congregado presidente da 
Congregação.

CURSO DE PROPAGANDISTAS

Acha-se aberta a inscripçao a este 
curso, cujas reuniões se realisarão ás 
2.as e 4.as feiras de cada mez, ás 20,30 
horas, na séde Social. Director do 
curso: Congregado Revmo. P. Dr. 

Arthur Ricci. j •

CURSO DE APOLOGÉTICA

As aulas deste curso são adminis
tradas pelo Congregado Revmo. P. 
Dr. Arthur Ricci, todas as 5.as fei
ras, ás 20 horas, na matriz. São 
OBRIGATÓRIAS a todos os mem
bros da Congregação, e franqueadas 
a todos os interessados.

Os noviços receberam aulas de ca- 
thecismo superior, administradas pelo 
Congregado Revmo. P. Pedro Gomes.

SECÇÃO DE CULTURA

Nos Los e 3.os sabbados de cada 
mez haverá reuniões desta secção. As 
inscripções deverão ser feitas com o 
Congregado Antonio de Paula Assis.

VARIAS

ENFERMO — Já se acha comple
tamente restabelecido dc sua recente 
enfermidade o congregado Angelo 
Simões de Arruda, secretario do nos
so Circulo de Estudos.

Durante sua moléstia foi visitado 
pelo nosso Revmo. Mons. Director e 
vários congregados, que em suas ora
ções não olvidaram o nosso querido 
companheiro.

REVMO. CO NEGO DR. ALCJDI- 
NO PIOREI RA — Km viagem para 
Buenos Ayres, Montevidéo c Santia
go, partiu no dia 2 do corrente o 
Concgo Dr. Alcidino Pereira, dignís
simo director da Congregação Maria
na de S. João Baptista da Lagoa. 
Sua Revma. é portador dc uma men
sagem dos Maríanos do Rio aos seus 
confrades daquelles centros sul-ame
ricanos. Auguramos ao nosso presa- 
dissimo amigo e preclaro Director 
Mariano, feliz viagem.

ANNIVERSARIOS

Festejam seus natalícios, os congre
gados :

Roberto Nascimento, a 27 deste mez; 
Teimo de Souza Pereira e Pedro José 
Carvalho, a 28;

Arnaldo Faehini, a 8 dc Fevereiro;
Eduardo Quentel, a 15 de Fevereiro.
A todos, “O Legionário ”, deseja 

muitas felicidades.

CONGREGAÇÃO MARIANA DO 
IPIRANGA

Installou-se com toda solcmnidadc 
c pompa, no dia 20 do corrente, esta 
Congregação no populoso bairro do 
[piranga.

Conta já numerosos congregados e 
noviços, tendo á frente o Revmo. Vi
gário da Parochia, seu preclaro e ze- 
losissimo Director.

Nossos sinceros votos de felicida
des.

CONGREGAÇÃO MARIANA DA 
IMMACULADA CONCEIÇÃO 

DE COPACABANA 

(Rio de Janeiro)

Foi fundada a 8 dc Dezembro pp. 
a Congregação Mariana da Imma- 
culacla Conceição de Copacabana.

R’ seu director o Revmo. Pe. Dr. 
Manoel Macedo, vigário da Parochia.

Já, de inicio, se acham alistados 
congregados e aspirantes, aquelles 
procedentes de outras associações, 
onde estavam licenciados, por have
rem fixado residência em Copacaba
na. E, em reunião do dia 15, foi es
colhida a seguinte directoria: presi
dente, Dr. José Lopes Pereira de 
Carvalho; l.° assistente, capitão de 
fragata Frederico Monteiro de Bar- 
ros; 2." assistente, Tobias Visconti, 
acadêmico; secretario, Rubens Porto, 
acadêmico; thesoureiro, Moacyr Vel- 
loso de Oliveira, acadêmico.

Os encargos de mestre de aspiran
tes serão desempenhados, provisoria
mente, pelo Revmo. director e pelo 
presidente. K o secretario está in- 
•cumbido d organisar a bibliotheca.

A missa associativa, obrigatória 
para os membros da Congregação, 
será celebrada ás 8 1|2 horas, nos 
domingos; as reuniões geraes, tam
bém obrigatórias, no sabbado que 
precede ao primeiro domingo do mez. 
E, na missa deste domingo, haverá a 
commmihão geral mensal.

MENSAGEM ENVIADA PELA COMMISSÃO DE 
MOCIDADE DA CONFEDERAÇÃO CATHOLICA 

DO RIO DE JANEIRO A’ JUVENTUDE 
CATHOLICA DA ARGENTINA

“A Commissão de Mocidade da 
Confederação Catholiea do Rio de Ja
neiro, entidade que congrega e repre
senta todas as associações de moços da 
Archidiocese do Rio de Janeiro, apro
veitando a opporlunidade feliz da via
gem ao vosso paiz. do seu director e 
eminente sacerdote, Concgo dr. Alcidi
no Pereira, embaixador legitimo do 
pensamento e da cultura da mocidade 
brasileira catholiea. envia-vos na mais 
sincera e vibrante saudação todos os 
seus sentimentos e aspirações de fra
ternidade e de justiça, todos os ideaes 
e nobres inspirações para que se pro
pague e intensifique, reine cm todos 
os corações, oriente todos os espíritos 
a inegualavel e immarcessivel estrella 
espelho da justiça c séde da sabedoria, 
rainha sempiterna dos Apostolos, dos 
•Martyrcs e dos Anjos — a ínimacula
da Virgem Santíssima!

— A vós, moços da Argentina, sen
timo-nos nós, os moços do Brasil, ir
manados na mesma epopea rubra de 
vida c dc esplendor — a mocidade !

— Affinidade cthnica dá-nos a ori
gem comtnum ibérica, estreitando-nos 
mais os vínculos dc solidariedade e ab- 
sorpção trabalhada pela formidável 
força da natureza dc nosso continente, 
plasmando os nossos caracteres, escul
pindo as nossas physionomias e incen

diando a nossa vida com o gigantesco 
de suas proporções, com a belleza de 
suas harmonias e com a opulência es- 
tuante dc sua vitalidade!

— A vós ó brilhante mocidade ca
tholiea da Argentina, nós, os moços 
catholicos do Brasil, encontramo-nos, 
além de fraternalmente unidos por 
tantos motivos, identificados na subli
midade dos mesmos princípios que nos 
norteiam, elevados que fomos pela co- 
horte insigne dos inolvidáveis autores 
da nossa civilização — os heroicos 
missionários da religião de Jesus 
Christo!

— Radiosa mocidade catholiea da 
Argentina, nós, os moços catholicos do 
Brasil, que nos achamos comvosco, la
do a lado, nas fileiras dos lidadores da 
fé, em comiminhão com Christo na sua 
mirífica e sacrosanta Eucharistia, nós 
vos saudamos irmãos caríssimos e vos 
convidamos a erguermos juntos, bem 
alto, solcmnc, desassombradamente e 
unisonainente o hymno glorioso — 
“Christo vive e impera”, para que pos
samos sob a egide insubstituível e in
comparável de Christo, escudar a nos
sa civilisação contra as loucuras mo
raes e perturbações sociacs e assegu
rar ao nosso continente a tranquillida-

do bemíazeja de uma eterna paz!
Rio de Janeiro, 26-12-1928.
Dr. Joaquim Moreira da Fonseca, 
presidente — Joaquim da Costa. . 
Ribeiro, secretario — Luiz Au
gusto do Rego Monteiro, relator.

(Transcripto d’“A Cruz” de 13 de 
Janeiro de 1929).

CONGREGAÇÃO MARIANA DA 
MATRIZ DE SANTWNNA

(Rio de Janeiro)
Em reunião do domingo, 6 do cor

rente. presidida pelo Rvmo. Vigário 
ficou assim constituída a Directoria 
da Congregação Mariana dessa Ma
triz :

Director — Monsenhor Antonio 
Lopes dc Araújo, Vigário;

Presidente — Dr. Eduardo Gomes 
da Silva Brito;

Vice-presidente — Dr. Henrique 
José do Carmo Netto;

1." Secretario — Dr. Orlindo Ma- . 
ria no da Fonseca;

1." Secretario —- Herminio Cardo
so;

Thesoureiro — João Affonso Gon
çalves ;

Instruclor dos Postulantes — José 
Goulart da Silveira;

Consultores:
João José da Silva, Dimas de San

ta Cruz, Isaias José Mansur, Antonio 
Torquato de Oliveira, Amadeu Grego 
e Alexandrino Lopes da Silva.

Foi designado o l.° domingo de ca
da mez para a missa com a commu- 
nhão geral ás 7 horas da manhã e 
reunião ordinaria ás 5 horas da tarde.

PELA PAROCHIA
PRO’-CATHEDRAL

A commissão de Santa Cecília rece
beu por intermédio do vigário os do
nativos seguintes:
Do dr. Francisco Machado

de Campos.......................
Do sr. Camillo Antonio de

1 :000$000

Moraes........................ ....
Da exma. sra. d. Antonia

1 :000$000

• Tinoco Alves..................
Da exma. sra. d. Candida

1rOOOSOOO

Jóly da Silva.................
O vigário também rece

beu :
Para a Cathedral, do sr. 

Fernando Furquim Mar-

1 :<)00|000

tins Ribeiro....................
.Do mesmo sr. para a igre-

1008000

ja dc Santa Cecilía . . 
Do mesmo, para o Reco

lhimento dos Padres Ve-

1008000

lhos................................... “ 1008000
Do mesmo, para os pobres 1008000

ESCOLA PAROCHIAL 
SANTA CECÍLIA

DIRIGIDA PELAS IRMÃAS DE
S. VICENTE

» Rua Imm. Conceição, 5
Acha-se aberta a matricula para 

alumnos e alumnas.
Ensino primário — Trabalhos ma- 

miaes — Piano.

Não quer V. Excia., assignando “O 
Legionário”, cooperar com os moços 
no seu ideal sublime?

DEPOSITARIA DAS AFAMADAS SANDA- 
LIAS SOLUS, A MAIS PERFEITA, ELE

GANTE F DURÁVEL

V. S. encontra sempre completo sortimento em 
côres e modelos, desde o n. ° 18 até o n.° 41

PREÇOS SEM CONCORRÊNCIA!

Em pellica envernizada preta Em verniz preto 
Em pellica marron Em verniz chocolate
Em vaqueta marron e preta Em Naco e diversas phantasias

Em Naco beije
Em verniz e diversas phantasias

CASA S. CARLOS — RUA DAS PALMEIRAS, 38

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos actos da congregação:

PIEDADE ACÇÃO:

27—1 Missa c reunião ordinaria, ás 
9 horas.

27—1 Meia Hora dc Adoração, na 
Matriz, ás 16 1|2 horas.

31—1 Reunião dc Noviços e aspiran
tes ás 20 horas.

2— 2 Reunião das Secções de Zela
dores e Sagrada Eucharistia, ás 
20 horas, na séde.

3— 2 Missa e reunião ordinaria, ás
9 horas.

3—2 Missa por alma do Rvchno. Co- 
iiego Pericles Barbosa. A Con
gregação será representada por 
uma commissão.

7—2 Reunião dc Noviços e aspiran
tes, ás 20 horas, na Matriz.

10—2 Missa, communhão c reunião 
geraes da Congregação, ás 9 ho
ras.

28—1 Reunião da Secção de Carida
de, ás 20 horas (Conferencia dc 
Santa Donata).

28—1 Aula de gymnastica, ás 20 ho
ras, na séde.

1—2 Aula de gymnastica.
3— 2 Reunião dos Departamentos, na

séde, após a reunião ordinaria.
4— 2 Aula de gymnastica.

4—2 Reunião da Secção dc Carida
de (Conferencia de Santa Do
nata) .

5— 2 Reunião do Conselho, ás 20 ho
ras, na séde.

8—2 Aula de gymnastica.’

ESTUDO:

30— 1 Reunião da Secção de Educa

ção da Pureza, ás 20 horas, na 

séde.

31— 1 Reunião do Curso de Apologé

tica, ás 20 horas, na Matriz.

2—2 Reunião da Secção de Cultura, 

ás 20 horas, na séde.

7—2 Reunião do Curso de Apologe* 

tica, ás 20 horas, na Matriz.

MEIA HORA DE ADORAÇÃO
RE ALISAR-SE-A* HOJE, A’S 16 1/2 HORAS, A
MEIA HORA DE ADORAÇÃO AO SS. SACRA- 

------------  MENTO, NA MATRIZ -------------
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QUESTÕES ROMANAS Nossa Senhora do Brasil
Nos proxitnos Congressos Marianos

Ao prezado amigo Mons. Marcondes Pedrosa, 
propulsor da nova Cruzada Mariana no Brasil.

I

ORIGEM DO PRINCIPADO CIVIL 
DOS PONTÍFICES

Com a dissolução do Império Roma
no, os povos da Península Italica en
traram numa phase de decadência e 
de innumcras vexações.

O imperador Constantino, tendo 
transferido a Sede do império para a
cidade de Constantinopla, cidade a 
que deu o nome, deixou a cidade de 
Roma quasi abandonada a si mesma, 
começando a ser o objecto da cubiça 
de numerosas hordas de barbaros, que 
vinham do Norte, infestando a Penín
sula. O Povo não podendo obter auxi
lio dos imperadores bysantinos na im- 
minencia de tantos perigos e invasões, 
começou a recorrer á auctoridade ec- 
clesiastica, aos bispos e sobretudo aos; 
papas, que o protegiam, não só gover
nando-o espiritualmente, mas também, 
beneficiando-o quando á vida social, 
economica, e política.

Leão I consegue impedir que Attila ’ 
arraze a cidade de Roma. (452). Si, 
pouco mais tarde (455) não poude im
pedir a Genserico de saquear a mesma 
cidade, poude entretanto evitar-lhe o 
incêndio e a carnificina. Gregorio Ma
gno forneceu viveres a toda cidade de 
Roma nos dias calamitosos da invasão 
dos Longobardos. O Papa Sisimio 
(708) -para * evitar novas depredações 
dos longobardos, foi obrigado a res
taurar as muralhas da cidade. Os im
peradores de ConstantinopoJa, entre
tanto, em vez de prestar soccorro, co
meçavam a molestar os Papas com 
pretenções do domínio também espiri
tual na Igreja.

Com tudo isto, os Romanos Pontífi
ces começaram pouco a pouco a ad
quirir uma certa jurisdicçâo temporal 
no governo da cidade emquanto que a 
auçtoridade dos imperadores bysantinos 
que se sticcediam no throno de Cons- 
tantinopolis, ia sensivelmente defi
nhando em toda a Italia.

No anuo 700, já o Papa de Roma era 
venerado pelo povo não só como Pon
tífice mas também como Príncipe. Lm 
facto importante veio por esse tempo 
dar ao Pontífice Romano verdadeira e 
perfeita razão de domínio Polilfco etn 
Roma, em todo o ducado Romano e 
nas cidades circumvizinhas.

Astolpho, rei dos Longobardos, in
vadira novamente a Italia, e á frente 
de poderoso exercito chegara até ás 
portas da Cidade Eterna. O Papa, Ls- 
tevam II, na incapacidade de se oppôr 
a tamanho exercito, enviou embaixa
dores a Pipino, rei dos Francos, para 
que viesse em seu auxilio. Pipino, 
príncipe christão e fiel á Igreja, ira- 
mediatamente atravessou os Alpes c- 
derrotou Astolpho que se retirou para 
os confins de Pavia. Fuldrado, em
baixador de Pipino, tendo recebido or
dens para collocar sob o domínio do 
Papa Estevam, as cidades conquista
das, foi a Roma onde depositou sobre 
o tumulo de S. Pedro, as chaves da ci
dade juntamente com ó pergaminho, 
no qual Pipino protestava fazer essa 
doação a S. Pedro e aos seus legíti
mos successores. Entretanto, uma em
baixada do imperador de Constantino- 
pola pretendeu que Pipino restituísse 
ao império essas cidades conquistadas. 
(Imperiali cedere ditioni). Pipino re
cusou formalmente, affirmando não 
ter emprehéndido aquella campanha 
sinão por amor á Santa Sé, e que de 
modo algum revocaria a offerta feita 
a São Pedro. Dessa celebre doação de 
Pipino (Donatio Pipini) no anuo de 
756, data a primeira origem dos esta
dos Pintificios.

Carlos Magno, successor de Pipino, 
pão só confirmou as doações "3o seu

antecessor, como ainda augmentou o 
domínio temporal dos Pontífices ag- 
gregando-lhc a ilha de Córsega, a 
província de Veneza, o ducado de Spo- 
leto e as cidades da Parma c Mantua.

II

LEGITIMO DOMÍNIO i

Segundo o direito, os legítimos títu
los de se adquirir supremo domínio so
bre algum território ou povo são os 
seguintes: ELEIÇÃO, DOAÇÃO,
GUERRA JUSTA, NECESSIDADE 
1)0 POVO OU DA REPUBLICA E 
PRESCRIPÇÃO.

Ora todos esses títulos existem em 
defesa do principado civil dos Roma
nos Pontífices.

a) Eleição. O povo romano, abando
nado a si mesmo pejos imperadores by
santinos, opprimido por innumeros ma
les, sobretudo pelas ameaças dos bar
baros, recorreu aos Romanos Pontífi
ces, submetendo-se expontancanicnte a 
cllcs.

*

b) Doação. Todo o território e as ci
dades que formavam os estados ponti
fícios foram doações legitimas do Rei 
Pipino e de Carlos Magno.

3) Guerra justa. O rei Pipino havia 
adquirido legitimo domínio sobre esse 
território, cm guerra justa, livrando-o 
dõ invasor lorigõbardcT ir "portanto foi 
legitima a doação que fez ao Ponti- 
fice.

4) Necessidade do Povo. Os papas 
proveram, não sem esforços c dedica
ção, ás necesidadcs da cidade, e do po
vo Romano, abandonados pelos prínci
pes de Constantinopola c expostos á 
invasão e oppressão dos barbaros e dos 
longobardos.

5) Prescripção. Esse principado civil 
dos Papas foi plenamcnte confirmado 
por quasi doze séculos de domínio, sen
do no congresso dc Vienna, sancciona- 
do com pactos internacionacs.

III

PRIMEIRAS TENTATIVAS DE 
ESPOLIAÇÃO

A Revolução franccza dc 1790, lan
çara germens de insurreição em quas. 
toda a Europa. Nos estados Pontifícios, 
sob o pontificado de Gregorio XVI, 
(765-846), tinha havido sérios distúr
bios. Bandos de saqueadores e dc ra- 
dicacs, chegavam continuamente até ás 
portas da Cidade Eterna. Morto, Gre
gorio XVI, succedeu-o no throno Pon
tifício, o Cardeal João Maria Mastai 
Ferreti, que tomou o nome de PIO IX. 
(1846). Coração nobre e affectuoso" se
guiu desde o principio a doutrina da 
indulgência, concedendo amnistia ple
na dos delictos Políticos anteriores ao 
seu pontificado. Os radicaes, entretan
to, já haviam invadido as altas esphc- 
ras de Roma. Em princípios de 1848 
havia agitações em todo o norte da 
Italia e a lombardia havia-se levantado 
contra o domínio Austriaco. Os radi
caes pretenderam que o Papa declaras
se guerra á Áustria, mas Pio IX ne
gou-se peremptoriamente, segundo o 
dever de seu ministério (Abril de 1848). 
Isso serviu de pretexto a que os ra
dicaes agitassem os elementos subver
sivos da cidade, chegando os demago
gos a declarar o PAPA um trahidor. 
Em Agosto, desse mesmo anno, exigi
ram do Pontífice um novo ministério, 
assediando com armas o palacio do 
Quirinal onde residia o Pontífice, e 
atirando-lhe vários tiros de canhão.

Pio IX, poude recuperar sua liberda
de com a fuga, tocando -em Novembro 
desse anno o território de Nápoles,

(Continua na 4.a pagina).

SEMANA FESTIVA
Celebrar-se-á, este annq, de 30 de 
Março a 7 de Abril — ,
Todos os parochianos dc Sta. Ceci

lia devem estar lembrados dessa fes 
lividade, solemnementc realisada, o 
anno passado. etn prol das nossas 
obras parochiaes.

Essa festividade, provinda da ex
traordinária dedicação do nosso zc- 
losissimo Director, Monsenhor Mar
condes Pedrosa, c dos (esforços dis- 
pendidos pela veneranda Presidente da 
Pia União, D. Maria Amélia da Costa 
Carvalho, coadjuvada por suas irmãs, 
I). Maria Angélica c D. Zulmira e ou
tras distinctas senhoras da Parochia, 
indelevcis recordações dfeixou cm to
dos aquellcs que a assistiram.

Eis, pois, que mais uma vez tere
mos a grata satisfação de presenciar 
tão bella e beneficente fesetividade, 
que se tealisará, querenjdo Deus, en
tre 30 dc Março a 7 de jAbril p. f.

Temos certeza que todos os catholi- 
cos dc Sta. Cecilia, pela sua reconhe
cida generosidade, não pouparão o seti 
valioso apoio a essa realisação, pois 
se trata de beneficiar as Obras Paro
chiaes, tão uteis e tão cheias de ser
viços á Parochia.

Quanto ás Filhas de Maria e Con
gregados, esses devem ser os primei
ros a demonstrar tal apoio, esforçan
do-se em tudo e por tudo para que a 
próxima Semana Festiva se realise 
com o mesmo brilhantismo, que teve 
o anno passado.

As virtudes theolocaes
As virtudes theologacs! Ora, que 

vem a ser virtude?
Virtude natural» etymologicamente 

alando, dc vir — varão, ou de virtus- 
força, é um habito operativo do bem 
u. na expressão dc Aristóteles, o que 

'orna bom a quem o possuc. Um acto, 
apenas, não faz o homem virtuoso. O 
habito requer, por sua natureza, a re
petição dc actos. E a virtude é um 
habito.

Assim como ha virtudes naturacs,. 
contam-se as virtudes infusas. A fé, 
a esperança e a caridade pertencem ás 
virtudes infusas, porque nol-as outor
ga sobrenaturalmente Deus Nosso 
Senhor.

A’ virtude infusa chama-lhe S. 
Agostinho: “bôa qualidade da mente, 
pela qual sc vive bem, e Deus, sem nós, 
cm nós opera

T)izcm-sc theologicas — a fé, a es
perança e a caridade—, porque se dis
tinguem basilarmente das virtudes mo
raes.

A virtude thcologal infusa tem por 
objecto material a Deus; a virtude 
moral, a alguma cousa distincta de 
Deus. A virtude infusa, no seu aspe
cto formal, dc novo focaliza a Deus • 
a virtude moral rnais considera na ho
nestidade das acções cm si. A virtu- - 
de inferior, não sómente resolve 
directamente a Deus, senão que 

I também se une ommediatamente 
Deus, como a seu fim ultimo; ao pas
so que a virtude moral ordena ho
mens a acções que sã'o meios para o 
fim.

“Permaneçam, diz S. Paulo na pri
meira carta aos Corinthios (13, 13) — 
a fé, a esperança, a caridade: mas 
destas á caridade é a maior...

A fé attinge a Deus sob a razão da 
verdade; a esperança, sob a razão de 
um bem que é proveitoso a nós, 
os homens; a caridade, sob a razão de 
um bem em si, objectivamentc apre
ciável, independente da utilidade hu
mana. São os tres raios de luz que 
cingem a fronte humana, como des
pediam raios mysteriosos a fronte dc 
Moysés. Raios sobrenaturaes que ele
vam o homem.

Pe. Armando Guerrazzi.

No cyclo aureo dos acontecimentos 
religiosos a desenrolarem-se durante o 
curso do anno entrante, vem assigna-, 
lados com pedra aurca, tres lmnino-; 
sas cphemerides marianas que, a mo
do de astros de primeira grandeza, re
brilharão no céo constellado da Pa- 
íria amada, Brasil.

Quaes sejam essa luminosas ephe- 
merides sabem-no de sobejo as avisa
dos leitores deste quinzenario.

Reponta cm primeiro plano, osten- 
lando-sè aureolada ás nossas vistas, a 
data adamantina, o Jubileu de Dia
mante da definição dogmatica da Im- 
maculada Conceição de Nossa Se
nhora, Patrona extremecida do Bra
sil _ (8- X11 -1854-8- X11 -1929).

Vem, logo a seguir, a rememoração 
do vigésimo quinto aniversario ou Ju
bileu de Prata da solennc coroação ca
nônica de N. Sra. Apparecida --- 
(8-IX-1904 — 8-IX-1929).

Rei glorioso, oh! Rei vencedor.
O leu Coração sé o/lerec* ao Brasit 

Querttno> que reinei na palria formosa. 
Queremos que reines na pátrio gentil •

(Ok! volta, Rulnha, oh! volta ao Brasit,

Povo valente, no teu Ceo azul
Resplende o Crtuzeiro da .paz e b pjtnhor 

Abaixo oihos e de Norte ao Sul 
üeio Marta o elo de amor11.

Rainha, òh • volta o» Brasil).

Os fastos da devoção mariana ne 
Brasil, registam ainda para este an
no em curso, dc accordo com os últi
mos documentos, outra data mariana 
importantíssima — o Centenário da 
trasladação da imagem thaumaturga 
de Nossa Senhora do Brasil — (Se
tembro, 1829 — Setembro, 1929). '

A faustosa commemoração dessas 
tres radiosas ephemerides marianas, 
junto á do Jubileu sacerdotal de S. S. 
Pio XI, ha de, ccrtamentc, constituir 
uma garndiosa apotheose triumphal, e 
ser assignalado com marco iniliario, 
erguido como testemunho perenne de 
té e de amor do Brasil catholico em 
honra de Maria Imaculada.

Afigura-se-nos tamanha a significa
ção histórica social e religiosa dessas 
marianas solennidades que a nenhum 
filho devotado da Egrcja poderão pas
sar em esquecimento. Por isso, de 
Norte a Sul, do Amazonas ao Prata,

do Oceano aos Andes, de Léste a Oes
te, repercutirão os echos dos hymnos 
festivos das solcnncs e condignas com- 
memorações, que traduzir-se-ão em 
publicas expansões de fé ardente, em 
magnifico desdobramento da piedade 
mariana, e terão como coroa e remate, 
a apotheose das grandiosas peregrina
ções nacionaes c internacionaes aos 
mais celfcbres Santuários de Nossa 
Senhora, o bronze dos moniimenots 
que perpetuará sua memória perenne, 
a pomposidade das academias littera- 
rias e a sumptuosidade dos Congres
sos ou Assembléas marianas, nacio
naes e internacionaes.

No rol destes últimos, figura o Con
gresso Iberoamcricano, a inaugurar-se 
a 15 de Maio proximo na cidade de 
Sevilha, Espanha, c para o qual tem 
siod oficialmente convidado o Brasil. 
Não duvidamos que a Patria de Nos
sa Senhora da Conceição saberá res-

Virgem Maria, qh! Mie de Jesiu,
Senhora querida de um povo gentli 

Escuta, oh! Maria, os nossos clamores
Oh! volta, Rainha, ohl volta ao Brasil

Mãe piedosa, ç, teu Coração,
Fornalha de amor d fesus rfín conduz't

[
Queremos amar-te■ e a Jesus nosso ReU 

Queremos comtlgp chegar a Jesus!

(Ok) volta, Rqiaka» ok* volta a* Brasitl

ponder por um bello gesto aos honro
so convite da Nação amiga.

Ao rabiscar estas linhas tivemos me
nos em mira accentuar a significação 
e alcance das datas jubilares de N. 
Senhora da Conceição e Apparecida, 
do que referir-nos á cruzada intensa 
que cumpre mover em favor de Nos
sa Senhora do Brasil por occasiâo do 
seu Centenário a commemorar-se* no 
decorrer deste anno.

São de todos bem conhecidos os da
dos mais salientes sobre a historia de 
Nossa Senhora do Brasil. A imagem 
foi inspirada, desenhada e mandada 
executar nas officinas das ReducçÕes 
misionarias dos Jesuitas pelo grande 
Apostolo do Brasil V. Anchieta pelos 
annos de 1580. Exposta á veneração cm 
modesta Egreja das famosas Reduc- 
ções atrahiu para logo a devoção e 
enthusiasmo dos indígenas, favorecidos

(Continua na 3.a pagina)
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À palavra de Deus
Evangelho do Domingo da Quinquagésima

(10 DE FEVEREIRO DE 1929)
Naquelle tempo tomou Jesus a par

te os doze e lhes disse :* — Eis qué su
bimos- a Jerusalem, onde se cumpri
rão, todas as cousas que pelos pro- 
phetas foram escriptas do Filho do 
homem-. Será, de feito, entregue aos. 
gentios, será escarnecido, flagellado e 
lhes fôra dito.
conspurcado; e depois de o flagella- 
rem, -crucificá-lo-ãò; resurgirá, po,-: 
rém, ao terceiro dia. Qs discípulos da 
sua parte nada disto entenderam, era- 
lhes de facto, mysterio estas cousas é 
por isso nada comprehenderam do que

Approximayam-se entretanto,, de 
Jerichó, quando um cego que se as
sentava á beira, do caminho, mendi
gando, ao ouvir o tumulto dos tran
seuntes perguntou o que fosse. Res
ponderam-lhe que Jesus de Nazareth 
passava. Clamou, pois: “Jesus, Filho 
de David, tende piedade de mim! ” Os 
que iam na frente reprehendiam-no 
para que se calasse. Elle, pois cla
mava mais alto inda: “ Filho de Da
vid tende virtude opprimida os entibia 
no serviço de Deus. Esquecem-se de 
que a porta do Paraiso é pequena e 
estreita a via que ella conduz. No en
tanto, a cada pagina dos Santos Evan
gelhos çstá Jesus a recommendar-nos 
a regia estrada da santa cruz: ella só, 
léva á Patria; falmilhou-a Jesus e só 
assim entrou na sua gloria: — “ pqs- 
tuit Christum multa pati et ita intra- 
rc in gloriam suam” — Nós devemos 
segui-lo, si quizermos chegar á mes
ma gloria. — Possa este tempo, da 
Quaresma trazer luzes a estes cora
ções; digne-se Jesus abrir-lhes os 
olhos da alma para que vejam e com- 
prehendam que thesouros de graças 
encerram os soffrimehtos.

EVANGELHO DO PRIMEIRO DO
MINGO DA QUARESMA

(17 de fevereiro de 1£29)

Naquelle tempo foi Jesus conduzir 
do ao deserto pelo Espirito, para ser 
tentado pelo demonio. Ora, depois de 
jejuar quarenta dias e quarenta noi
te, teve fome. Aproximando-se, pois, 
o tentador, disse-lhe: Si és o Filho 
oe Deus, manda que estas pedras se 
tornem pão ”.

Jesus, fhe respondeu: “Esta escri- 
pto': Não sómente do pão vive o ho
mem, mas de toda a pajavra que pror 
cede da bocca de Deus ”. Então, ten
do-o transportado para a Cidade San
ta, e colocado sobre o pináculo do 
templo, disse-lhe o demonio»:

“Si és o Filho de Deus, lança-te da
qui para baixo; pois está escripto: 
Ordenou -aos seus anjos que te vigias
sem e sustivessem nas suas mãos para 
que' não magoes os teus pés . em al
guma pedra”. Dissèdhe Jesus”. , :

Está também escripto: “Não ten
tarás ao senhor teu ? Deus”. Ainda 
uma vez, tomando-o demonio, collo- 
cou-o em um monte elevado, de onde 
lhe mostrou todos os reinos do mun
do com a sua gloria, e lhe disse: “Tu
do isto te darei, si prostrado me adora
res ”. Disse-lhe Jesus: “Vai-te^ Sata- 
naz, está de fé escripto: “Ao Senhor 
Teu Deus adorarás e a Elle só srr- 
virás ”. Então deixo-o o demonio e os 
anjos vieram servi-lo 
Reflexão: **— - '

A vida do honiem s' bre a terra é 
um continuo combate, <; a tentação 
Enfrentou-a primeiro Adão e foi in
feliz. Vencido, deixou-a como heran
ça aos seus posteros. Jesus, o Segun
do Adão não quiz delia eximir-se. an
tes a ella se sujeitou para dar-nos o 
exemplo, coíno vence-la. Vejamo-lõ. 
Antes de tudo apparelhou-se com o 
jejum e as çrações: eis a condição 
indispensável: a oração traz -nos as 
graças e a mortificação disciplina-nòs 
a parte inferior, colloc&ndo-a no seu 
justo logar, como serva que.é e au
xiliar da nossa parte especifica. O 
corpo é irracional, de sorte que sem 
este exercício, sem os jejuns e outros 
freios ás suas inclinações, torna eile a 
preponderância na nossa vida e o 
exige paar as suas tendências: estas 
constituem um dos tres nóssos gran
des inimigos;. Assim de antemão pre
parados é mister oppôr á tentação re
pulsa prompta c energica: nada de 
contemporizáçÕes.

Sobretudo attrae a complacência e 
o auxilio divino a humildade em que 
iíos devemos manter e que de justiça 
nos compete á nossa natureza decã- 
hida.

A questão 
sexu

A origem do nome ‘‘Brasil”
Dois illustrcs escriptores patrícios 

se movimentaram em pról da verda
deira origem do nome Brasil.

Em uma brilhante conferencia rea- 
lisada no Theatro Municipal o dr. 
Veiga Miranda demonstrava com. 
abundantes argumentos, uma interes
sante origem do nome de nosso paiz 
‘desconhecida pelo nosso povo.

Agora, outro espirito fulgurante. 
Gustavo Barroso,^ nos apresenta um 
substancioso trabalho,- publicado ha 
dias em “ A Gazeta ”, sobre o momen
toso assump'to.

Dois dos mais brasileiros de nossos 
escriptores resolveram trazer á balha 
a antiga lenda dos irlandezes, propon
do-se a modificar a primeira pagina 
de nossa historia.

Em torno desta admirável idéa, que 
faz desapparecer a origem do nome 
Brasil, oriundo de Braza ou melhor 
de pau Brasil (birapitanga), “con
forme ingenuamente se tem vindo re
petindo e acreditando ”, os aplausos 
não tem sido poupados.

No appcndice da Historia da Civi- 
lisação, de Oliveira Lima, encontra
mos a seguinte lenda: “ Na obra de 
Charles Squire — The mythology of 
British Island — lê-se que tendo per
dido sua morada celestial, os deuses 
procuraram nova residência, reunin
do-se para isto o conselho que se 
dividiu, entre dous alvitres. Alguns de
liberaram abandonar a Irlanda e re
fugiar-se num paraiso além de mar, si
tuado numa ilha Occidental desconhe
cida e com que só alguns mortaes fa
vorecidos podei iam deparar.

Essa terra de prazer e festa conti
nua era diversamente descripta como 
a Terra da Promissão, a planície da

Felicidade, a terra dos Vivos, a terra 
dos Moços e ilha de Breasal ou Hy- 
Breasal — A mythologia celtica canta 
as bellezas e maravilhas desse paiz 
mystico, cuja tradição nunca pere
ceu”. .. ’

Ligando-se esta origem com um dos 
topicos da conferencia do Dr. Veiga 
ga Miranda, muito facilmente bos 
convenceremos de sua veracidade:

“ Surge de repente, a noticia do des
cobrimento de um territoric assom
broso de bellesa e fertilidade A carta 
de Però; Vaz Caminha, primeiro re
pórter que aportou ás nossas plagas, 
é um hymno de louvores á terra. 
Consequência: ella não poderia dei
xar de ser o Paraiso Sonhado, a man
são das deuses irlandeses; o “Brea- 
ail”.

Não resta duvida de que esta ctyrno- 
logia da palavra Brasil, curiosa e in
teressante que envolve o. q idéal de 
um povo que sonhava com as delicias 
da morada de seus deuses, seja ve
rídica e bem mais acceitavel do que 
a derivada de pau brasil, produclo ma
terial, afastado ; complctamente “ do 
commercio internacional.

A sublime denominação de Terra da 
Santa Cruz ou Vera-Cruz só foi ba
tida pelo tradicional nome, que re- 
flecte: “ a reminicencia elevada e poé
tica dos celtas das Ilhas Britânicas”.

Esta tem de ser a origem adopta- 
da. Teremos de iniciar com paginas 
risonhas e bellas a historia de um po
vo nobre nas grandesas de seu idéal. 
Temos tudo a favor desta etymologia 
do nome de nosso paiz: documentos, 
attestados, opiniões favoráveis, pen- 
nas brilhantes e uma prova maxima:

De todos os problemas sociaes pre- 
sentementè em agitação, parece-nos o 
maior o do ensino, sexual. Debate-se. ..■•/. . ... x . -ó■........
neste momento a grave questão, sem 
que os ânimos se resolvam a unir, pa
ra uma cònclusão rápida?, tal a gravi
dade delia. Ê, pensando bem, nós não 
podemos viver neste estado de animo
sidade estéril, pois da solução deste 
problema depende o futuro da nossa 
raça, do nosso povo, da nossa estre
mecida patria. E’ mister resqlyel-a lo
go. Mas como? Não;; vemos que os 
preconceitos da "nossa gente são por 
demais fortes para não consentir o 
avançar glorioso desta nossa cruzada, 
cm prol cia nossa própria regeneração 
c do nosso proprio aperfeiçoamento 
moral? Porém, necessitamos vencer, e 
Isto é tudo. .*

O nosso povo sente o peso tremendo 
dessa responsabilidade, mas não tem 
forças para „ agir satisfatoriamente, 
porque um passo em falso já foi dado 
no caminho da verdade, e assim dês.- 
orientado, elle não póde chegar á sa
tisfatória rota . exigida para essa sua 
própria glorificação. E qual teria sido 
esse passo em falso senão a educação 
e as timidás relações do nòsso meio 
social ?

A mocidade é a grande força que 
tudo move. Mas é uma força que tan
to póde ser boa como má, dependen
do isto do impulso da educação e dos 
preconceitos existentes em seu meio. 
Daqui concluímos, pois, que não po
derá ella, por via das circumstancias, 
.reparar o joio do trigo. Para isto ne- 
cessitamoá de uma força superior, que 
5Ó encontramos na Religião Catholica. 
Ella, sómente ella, pode retemperar os 
impulsos * da mocidade e estabelecer 
está separação. Sem Ella, fenecem as 
nossas mais santas aspirações, porque 
ellas se vêm completamente desgarra
das do grande ello, que os livra da cor
renteza maligna das más paixões e das 
más instit.uições, que são a consequên
cia immediata dessa mocidade, entre
gue á brutal força dos seus instinctos 
humanos.

Convertamos; a nossa mocidade para 
a unica Religião Verdadeira, e só as
sim veremos resolvido satisfactoria- 
mente o problema, formidável do ensi
no sexual, porque sómente Ella póde, 
pela sua doutrina de amor fecundo, 
transformar os corações dos míseros 
filhos dc Adão, na pérola sem egual 
que são os heroicos martyres, que Ella 
santificou na sua igreja.

Sem Religião, sem uma firme con
vicção, sem um Ideal seguro, jamais 
poderemos sequer conceber tão grande 
problema, que é esse do ’ ensino se
xual. Sem Religião a educação chama
da sexual só servirá para mina c de
gradação de muitos.

Regeneremos a nossa mocidade, con- 
vençendo-a do unico ideal seguro, que 
é a nossa santa Religião Catholica 
Apostólica Romana, è assim veremos 
rèsolvido o magno problema.

PEDRO JOSE’ DE CARVALHO

ESCOLA PAROCHIAL 
SANTA CECÍLIA

DIRIGIDA PELAS IRMÃAS DE * 
S. VICENTE 

Rua Imm. Conceição, 5
Acha-se aberta a matricula para 

alumnos e alumnas.
Ensino primário — Trabalhos ma- 

nuaes — Piano.

a exuberância de nossa natureza, a 
bellesa incomparável de nossas mafc- 
tas, a majestosidade de nossas gran
des cachoeiras, a immensidade de nos
sas florestas,-a delicia de nosso clima, 
c azul celestial de nosso firmamento!

Como a mocidade é a proprietária 
de todos os grandes problemas que 
gitam o pensamento nacional, a ella 

deverá ser entregue este movimento 
de reacção.

Acceitemos o conselho de Gustavo 
Barroso e repetindo com enthusiasmo 
om Griffin “And they called it (V 

Brasil — the isle of the blest!”
Concluiremos:
Chanaan Benedicta: Breasail. Sonho 

dos irlandezes, realidade dos brasilei
ros !

Antonio de Paula Assis.

“Olhai para asavesdocéu"
(MÀRTH. VI,. 26) V

Approxima-se o inverno... 06 primei
ros flocos de, neve .começam a descer 
sobre a terra, a encobrir casarias e ar
voredo, campinas e montanhas', com a 
melancholica; tristeza de unia, alvíssima 
mortalha... Em breve, nem mais uma 
folhagem nos sorrirá á; vista; o tom 
yerde e álacre das campinas e das 
mattas desapparecerá, sob a incleinen- 
cia do frio... A terra tomará á appa- 
rencia taciturna de um avantêsmã, 
branco e tetricò... .Ventos rudes e cor
tantes, a arrancar, soturnas melodias . /
nas altas franças das arvores, sopra
rão, contínuos’, ásperos, apavorantes, na 
calada da noite... .

Approxima-se ã época das tempes
tades terríveis, das grandes nevadas, 
das medonhas avalanches, do friò 
avassalador é mau, qúe enregela, que 
assassina...

E é então, que as aves migradoras 
•;e reunem todas e fogem, cheias de 
pavor, acoimadas pelo inverno, que se 
faz anunciar ululando ameaças... Reu
nem-se todas... e, em ruidosa revoada, 
partem para bem longe, para outras 
terras, para outros climas...

Racine, considerando esse facto, poe
tou ássim:
“ Os que das iras hibernais se temem, 
Buscam refugio cm mais amenos cli-

[ mas
E a frigida sazão jámais surprehende 
Descuidoso de si, o bando inerte.* 
Como em conselho, os chefes reunidos 
0 grande dia da abalada marcam. 
Chega o dia: lá vão!” (1).

Lá vão, as graciosas habitantes dos 
ares, presentindo a felicidade; lá vão 
em busca de climas mais amenos, onde 
reine, em deslumbrante apogeu, o ca
lor que vivifica e esperta; onde brilhe 
o sol que enabelleza e encanta e ale
gra e fecunda... Ei-las que seguem, as 
ternas e captivantes avezinhas, em ra- 
pida abalada, á conquista das regiões 
da luz, onde ha campinas verdejantes, 
mattas frondosas, flores vivazes, fru- 
ctos saborosos o céu azul...

* .*
Homem!
Em tua alma, também, um dia, se 

approximará o inverno, o frio, o des
consolo... Inverno mais triste, mais ca
lamitoso, mais mortal que o da Natu
reza...

... Será a dor, que te apunhalará o 
coração, a dôr, essa companheira lu- 
gubre, para a qual não ha divorcio...

Será o peccado,' que te enregelará 
>s nobres sentimentos; que crestará, 
coino a neve, toda a' folhagem, todas 
as flores de tua alma, impedindo a sa
zão de fruetos saborosos e bons...

Será o remorso, que te torturará, 
que fará brotar de teus olhos as la
grimas mais amargas e ardentes, que 
se podem chorar...

Será a tibieza, a indisposição para 
o bem, o desanimo, o frio, o frio, que 
inata todas as forças, todas as mara
vilhosas aptidões da alma...

Será o tédio, a desillusão, a indeci
são, a indifferença, q desespero, a fal
ta dc confiança...

Será, emfim, tudo o que dóe, tudo 
o que punge, tudo o que macúla, tudo 
o que desespera, tudo o que desalenta; 
e innactiva e entedia e desengana e 
tortura e martyrisa... Ah!... Lamentavcl 
c tcrrivel inverno!...

Pois bem, ó Homem, então dirige o 
teu olhar para as avezinhas do céu; 
imita o magnifico, o sublime, o mavio- 
:o exemplo que ellas te ministram... 
Foge, vôa para as regiões da luz,' do 
calor, da belleza, da harmoniay do amor 
da perfeição, da vida!...

— Em Deus, acharás o sol radioso, 
que despede raios de esperança e de 
paz, de consolo e de benção de ener
gia e de incitamento...

— Em Jesus, terás o calor vivifi
cante, que, assim como o raiar da 
aurora dissolve as trevas nocturnas, 
dissipa todo o frio existente em tua 
algia, reanimando-lhe as forças amor
tecidas, enchendo-a de novas forças, 
dando-lhe a acção, a fecundidade en
cantadora da virtude...

— Na Religião, encontrará a luz, a 
iuz eterna, castiça, impolluta: — a 
iuz para, tua mente, a luz para tua 
alma, a luz para teu coração...

aos téçrifrcantes fcqrrojes^Ma invernia..;■> 
Imita as avezínliás 4o céu !...

Citado por Chateaubriand, no 
“Geniq do Christianisnjq ”, I vol., livro 
5.°, ca pi VIL ; Trad.de Gamillo Cas- 
tello, Branco. .

Aluisio Calazans de Freitas 
Çongregado aV ;

a sou o senhor; sou eu 
que dou o conforto no dia

SnU

Para esas abençoadas e ameníssimas 
plagas, alça teu vôo, afim de fugires

, , , (Nah, I .- 7). : *
J (Especial para “ O Legionário ”

! Quanta vez, em meio a vida-'acci- 
dentadá que levamos nós, Catholicos 
praticantes, já pela perseguição de 
nossos inimigos, já pelas tentações que 
nos advêm, procuramos animo nas 
nas cousas deste mundo ! E’ talvez im 
crivei que isso se dê, mas, devemos 

;confessal-o. Somos humanos,- e por
tanto como òs outros.

Apezar da vida espiritual que nos 
esforçamos por cultivar e por augmen- 
tar mais e mais, no mais angustioso 
momento das tribulações, procuramos 
esquecel-as distrahindo o nosso espi
rito por meio de nossos sentidos, len-. 
do, conversando acerca de banalidades. 
São. tendências da carne que precisa
mos combater. Todo o mal tem o seu 
inicio de futuros males, talvez irrepa
ráveis? ' .

Não é possível a gualquer outro o se 
convencer da inefficacia desse subter
fúgio; terminada essa distracção, en
contramo-nos novamente no estado 
anterior. Entretanto, nós, que conhe
cemos a religião com todos os seus 
dulçores, e que não só a conhecemos, 
mas praticamol-a, e sabemos ser 
Christo, o unico Consolador, devemos 
e precisamos meditar sobre-as suas 
palavras “Eu sou o Senhor; sou eu 
que conforto no dia da tribulação”.

Como pois, poderemos nos afastar 
dessa verdade, como, havemos de en
contrar. allivio para as nossas dores, 
sinão prostrados diante do sacrario em 
que Jesus Christo, Deus e Homem, es- . 

wta; inteiraniénfé ericèrfádó? ’ ’ '*
I Acostuniemo-nos então a ir sempre 
depositar as nossas confidencias dian
te de Nosso Senhor, no SS. Sacra
mento.

Mas, ser-no-á licito ir confiar-lhe 
somente as nosas amarguras? Não! 
Seria egoismo de nossa parte deixar 
de confiar ao Senhor dé todos os co
rações, além de nossas desditas, as 
nossas alegrias.

Por isso, quando durante as nossas 
luetas quotidianas nos surgirem difíL 
culdades e desgostos, lembremo-nos 
le que Deus permitte que tenhamos 
tribulação, afim de que progridamos 
na nossa vida espiritual, e então pros
tremo-nos dizendo: — “Graças vos 
sejam dadas oh Deus Omnipotente, 
porque vos dignastes de olhar para es
te vosso servo, posto que indigno, dan
do-lhe opportunidade paar praticar a 
humildade. Saberei sofffrer com paci
ência porque, auxiliado pela vossa Gra
ça o grande inimigo não conseguirá 
lograr victoria, e terei assim a conso
lação esperada. Oh, quão venturoso 
sou por me terdes permittido esse sof- 
írimento. Senhor, faça-sé a vossa e 
não a minha vontade ”.

Da mesma maneira, quando nos sur
girem satisfacções e victorias, prostre
mo-nos dizendo: “ Graças Senhor,
mil graças vos sejam rendidas pelos 
benefícios que vos dignastes con- 
conceder-me agora e por toda a minha 
vida. Embora indigno, destes-me os 
bens que ora desfrueto, a mim, que 
que tantas vezes vos tenho offendido, 
que tantas vezes me tenho esquecido 
de vós. Fazei Senhor Senhor, que eu 
possa por todo o resto o resto da mi- 
nha vida render-vos graças”.

Pratiquemos a humildade por todos 
as maneiras, como base que é para a 
nossa vida espiritual. Evitemos de es
molar o consolo que elle não nos pode 
dar para os nossos contratempos e evi
temos de procurar do mundo os seus 
embra para os nossos successos, pois 
que elle nada nos pode dar que 
não seja vão e ephemero.

Laus Deo.
J. Campos.

Não quer V. Excia., assignando “O 
Legionário ”, cooperar com os ■ moços 
no seu ideal sublime?



Nossa Senhora do Brasil
(Continuarão da 1." pag.).

SeCção das filhas 
de Maria

As Filhas dc Maria, cumprindo as 
obrigações assumidas, vão compa
recendo aos vários actos da Congre
gação, demonstrando assim o seu amor 
á Maria Santíssima.

Km 27 do mcz p. passado, fizeram 
a communhão geral por ser o ultimo 
domingo do mez; c á hora regula
mentar estavam na Capella para a 
r união mensal.

I'alaram as srtas. Maria Lindaura. 
Meira Moraes e Haydce Guimarães, 
dissertando, a primeira, sobre um ca
pitulo do Manual; e a segunda lendo 
um trabalho de sua irmã, a Sta. Ade- 
lia Guimarães que por motivo dc doen
ça não pudera comparecer, sendo o 
thema escolhido — “A bondade Am
bas foram muito elogiadas pelos seus 
trabalhos.

O Revmo. Dircctor fez uma expli
cação sobre o Kvangelho do dia e 
avisou as Filhas de Maria, que nos 
dias de Carnaval deverão fazer uma 
hora de guarda, aconselhando-as a 
fazerem também a Communhão, para 
reparar os ultrages que Nosso Senhor 
recebe nesses dias.

A “ Hora Santa ” realisou-se com 
grande piedade, ás 16 1|2 horas desse 
dia, na Matriz, com o comparecin.cn- 
to das Filhas de Maria e dos Congre
gados M arianos.

Também teve grande brilho, ape
sar da chuva, a Hora Mariana”, que 
causou excellcntc impressão a todos 
que a ella compareceram.

Nessa reunião falou sobre — “O 
Papa” — a Filha de Maria, Sta. Oli- 
via de Barros Amaral.

No proximo dia 11 de Fevereiro, dia 
de Nossa Senhora de Lourdes, ha
verá missa, ás 7 1|2 horas, na Matriz, 
estando convidadas as Filhas dc Maria 
para assistil-a, prestando assim mais 
uma homenagem á sua Mãe Santís
sima.

As associadas poderão lucrar as in
dulgências das estações, cumprindo as 
obrigações prescriptas, nos seguintes 
dias: quarta-feira de Cinzas, quinze 
annos e outras tantas quarentenas; e 
em todos os outros dias da quaresma, 
dez annos e outras tantas quarentenas.

Que a Virgem Santíssima afervore 
cada vez mais as Congregações Ma- 
rianas de Santa Cecilia.
Ceciliana — IO - 2 929.
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JESUS
A uma Filha de Maria

Tão adoravcl, tão lindo 1 
Mais puro que a côr dos lirios 
Vae sósinho, conduzindo 
A cruz de immensos martyrios.

Por entre os cardos da estrada, 
Sobre pedras, cáe exangue...
K os pés, da longa jornada.
Só deixam rastros dc sangue...

Sobre a montanha, eil-0 erguido! 
Vê se alguém O reconhece...
O mais bcllo que ha nascido,
Que triste morte padece 1

Vê que sede tem na Cruz,
Nessa cruel agonia...
Agua, te implora Jesus...
Levas, Filha dc Maria?

Ceciliana.

A leitura da traducção do Apostolo 
de Molokai deixa no espirito do leitor 
uma impressão nervosa de seu dolo
roso conjuncto. Todos aquelle fú
nebres aspectos do “Éden da Morte*’, 
vão ferir o amago de seus sentimentos, 
fazendo penetrar no recondito de seu 
coração um complexo de sympathia e 
veneração pela grandeza d’alma c pela 
superioridade daquelle que foi “ forte 
de vontade ”, que na terra exerceu um 
dos mais sublimes apostolados e que 
em vida se chamou Padre José Damião 
de Veuster.

Esta extranha sensação (que obriga 
ao homem um exame sobre si mesmo 
e sobre o papel que desempenha) que 
me produziu a leitura da interessante 
traducção, brilhantemente prefaciada 
pelo grande jurisconsulto nordestino, 
Dr. Andrade Furtado, só senti ha um 
anno ao ouvir eloquentemente profe
rida por um Seminarista, uma confe
rencia sobre a vida de nosso santo e

frequentemente com graças e prodí
gios alcançados por intercessão da 
Santa.

Destruídas e devastadas as primiti
vas Rcducções pelos hollandezes, a 
imagem milagrosa logrou escapar á 
furia inconoclasta dos protestantes, 
sendo conduzida como prezado the- 
souro ao interior das florestas, ao cui
dado dos primeiros cliristãos sclvico- 
las.

Pelos annos de 1725, foi achada pe
los Misionarios Capuchinhos de Per
nambuco que a transportaram para a 
Kgrcja da Penha onde erigiram-lhe 
um altar c consagraram-lhe suas Mis
sões.

Em 1829 foi removido para Nápoles 
onde o povo napoljtano baptizou-a 
com o nome de Nossa Senhora do Bra
sil.

Em 1840 sahiu milagrosamente ile
sa num pavoroso incêndio que irrom
pera, destruindo a Egreja dc Sto. 
Ephretn onde era venerada.

Em 1841 foi solcncmentc coroada 
pelo Cardeal de Nápoles.

As graças e milagres obtidos por 
sua valiosa mediação, são incontáveis.

Ha portanto, um século que a mila
grosa imagem brasileira acha-se exi
lada numa humilde igreja da cidade 
de Nápoles, na Italia.

Urge resgatal-a do olvido secular 
em que, involuntariamente, a tivemos. 
Trata-se dum thesouro valiosisimo pa
ra nós, embora até hoje. quasi desco
nhecido c abandonado.

Em arligo illustrado que publicamos 
no “ Correio Paulistano ”, desta Capi
tal, a 20 de março do anno transacto, 
sob a cpigraphe “Cruzada Religiosa c 
Patriótica ”, dizíamos entre outras 
cousas, accentuando a magna signifi
cação da radiosa cphcmeride mariana 
que até o Centenário da trasladçaão de 
milagrosa Imagem de Nossa Senhora 
do Brasil:

“ Deixando á margem o lado his
tórico destes succesos, cumpre-nos 
frisar aqui um ponto de capital inte- 
rese, permitindo-nos chamar a atten- 
ção de nosos leitores e, por elíes, de 
todos os catholicos brasileiros, para a 
extraordinaria significação religiosa, 
patriótica e social de cphcmeride ma
riana que nos occupa. 

i K’ evidente, sob o ponto dc vista 
historico, a relevância da commemo- 
ração da veneranda imagem de Nossa 
Senhora do Brasil; trata-se de um 
facto que, hem estudado c analyzado 
ha de, sem duvida, projcctar nova luz 
a verdade sobre muitos successos des
enrolados nos primeiros tempos de 
nossa era colonial.

A ephemcride mariana, a rememo- 
rar-se durante o anno de 1929, não é 
só encarada pelo prisma historico que 
deve interessar-nos: ha outros aspe
ctos de ordem religiosa, patriótica e 
social, que vêm realçal-a extraordina
riamente á nossa consideração.

Assume proporções definidas a sua 
significação religiosa, ao considerar- 
se que uma comprehensão nítida e 
uma condigna rememoração do faustOr 
so acontecimento mariano podiam mui
to bem tornar-se cm ponto dc partida 
e transformar-se num bcllo raiar de

admiravcl Pe. Bcrto Dias Pacheco.
O livro dc Mme. Augustus Craven, 

offerece os mais bellos contrastes:
Aqui é a caridade sob a forma mais 

perfeita “...o coração que verte bál
samos, a bocca que verte ensinos, a 
mão que verte soccorros; o coraçãc 
que ameiga, a bocca que anima, a mão 
que protege, o coração que attrahe do 
abysmo, a bocca que acautella do pe
rigo, a mão que arranca da miséria”... 
— é uma alma a se elevar na terra ás 
grandezas do céo; é um coração nobre 
a approximar-se de Jesus, é um filho 
a aconchegar-se ao manto puríssimo da 
Virgem Mãe!

Alli é a figura horrenda do morphe- 
tico, atacado impiedosamente pelo mal 
de Hansen, sacrificado paulatinamcn- 
:c, exilado dc seu lar, de sua patria, 
de tudo o que lhe é caro, vendo corta
dos, pela horrível moléstia, os'laços 
mais firmes que o ligavam ads homens 
e vendo decretado o seu tremendo reti

aurora a apontar tuna nova era de 
numphos c victorias par a causa ca- 
kolica do Brasil.
insinua-sc c* patenteia-se a sua si- 

aiificaçào patriótica, porque a lem
brança e o culto de uma data como a 
!o centenário da trasladação da ima- 
•;cm de Nossa Senhora do Brasil con- 
ribuirào poderosamente para entre- 
acar por modo mysterioso e sublime

unir e refundir os dois amores mais 
santos e sagrados que se radicam no 
coração de todo o braisleiro; o amor 
religioso, consubstanciado na crença 
ardente de Jesus e no culto de Maria

o amor da Patria.
Ac cresce ainda a importância do ju

bile» mariano, encarado o seu aspecto 
a significação social, porquanto, da 
sua condigna celebração, advirão gran
des proventos espiriíuaes e temporaes 
á família brasileira, cultuando com 
amor sincero e entbusiastica venera
rão a soberana e rainha excelsa do 
Brasil.

A mariologia catholica não regista, 
ao que consta, nenhum titulo ou ad- 
vocação mariana de imagem existente 
no Velho, ou no Novo Mundo, mila
grosa e coroada como a de Nossa Sc- 
ahora do Brasil: quer isto dizer que, 
a festiva c patriótica commemoração 
da auspiciosa ephemcride marial mui
to havia de concorrer para elevar o 
nome sagrado da Patria na considera
ção c alto apreço dos povos cultos e 
civilizados ”,

Motivo pelo que, urge intensificar o 
mais possível neste anno centenário, 
a santa cruzada dc fé, amor e cnthu- 
siasmo a favor de N. Sra. do Brasil, 
cuja imagem thaumaturga assume no 
momento presente mariano propor
ções agigantadas. Quem lhe não reco
nhecerá o seu valor e alta significação 
histórica, patriótica, e sobre tudo re
ligiosa e apologética?... E’ uma pa
gina épica, histórica e missionaria da 
vida dc nossa Patria quando ella en
saiava os seus primeiros passos na sen
da da civilisação... Um ensaio da nossa 
arte nascente... Uma preciosa recor
dação dos primeiros evangelisadores 
das nossas selvas... do glorioso Apos
tolo do Brasil Venerável Anchieta. A 
devoção e culto a N. Sra. do Brasil 
possuem na hora presente um valor 
apologético extraordinário para dissi
par e esmagar os erros que grassam 
entre nós, materialismo, indifferenlis- 
mo, protestantismo, espiritismo e quei- 
jandos...

Uma imagem de madeira escapada 
!Ilesa de um incêndio violento... é uma 
prova frisante e argumento insophis- 
rnavel do sobrenatural e e m conse
quência. da veracidade da Igreja ca
tholica c dos seus dogmas dos quaes 
um dos mais consoladores é justamen- 
lc o culto da Virgem SSma. Mãe de 
Deus c Mãe dos homens.

Conclusão practica. — Incumbe ao 
Brasil catholico o dever sagrado de 
levar aos Congressos Marianos, nacio- 
uaes ou inlcrnacionaes, a cclebrarem- 
. e 3io decurso deste anno jubilar, uma 
luzidia representação, portadora e in
terprete fidelíssima do sentimento re
ligioso do povo catholico brasileiro, a 
i -.aduzir-se num voto ardente, numa 
moção vibrante que vise a intensifica
ção do culto a Nossa Sra. do Brasil, 
em razão a fazer valer os sagrados 
direito que lhe assistem paar rehavcr
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ro na terra. E’ um coração affcctuosoa 
presenciar os mais desbragados actos 
de selvageria, na loucura da dor. K’ o 
sacerdote dedicado que não olha a mo
léstia do corpo e querendo curar a le
pra d'alnia vê-se repugnado por aquel- 
les a quem quer prodigalisar carinhos, 
a quem deseja banhar com o balsamo 
puríssimo da perfeição e da verdade.

São os pobres entes a approximar 
da religião, a comprehcnder a sua bel- 
leza e a encontrar nclla o lenitivo bem- 
dicto de seus soffrimentos.

E’ o apostolo atacado da terrível mo
léstia, é a missão que continua, é o 
apostolo que morre.

São as homenagens a tão sagrada 
memória, é a continuação de seu nobre 
e sublime apostolado.

*
* *

Um dos pontos mais curiosos de “ O 
Apostolo de Molakai ” é o protesto de 
Thomaz Mac Clure aos auxílios pres

tados pelo Sr. A. B. Chapman ao Pa
dre Damião — A carta, em que el!e 
censurava ao admirador dá obra do 
grande sacerdote, terminava com os 
seguintes dizeres: “ E’ assim de extra- 
nhar-se que um ministro de Christo 
auxilie um preposto do Anti-Christo a 
obter illegalmentc uma posição social 
que tanto fez a Inglaterra soffrer e V 
Rcv. procure trabzer novamente sobre 
ella ás cadeias da idolatria c da im
postura sacerdotal. Hm lugar de le
vantar muralhas intransponíveis en
tre nós e Roma, o Rev. supprime as 
antigas barreiras cobscurece os pha- 
roes protectores. Fascinado pelo ignis 
fatuus dc uma falsa caridade, v. rev. 
persuade o povo de que somos os ir
mãos do Anti-Christo.

De V. Rev. amigo sincero. — Tho- 
mas Mac Clure.”

“ A resposta a essa carta foi bre
ve :

Caro senhor:
Sendo a carta de v. s. tão perversa 

(very vviked) outra escusa não tem 
a não ser a sua insigne loucura. “Vá 
e faça o mesmo”.

Vosso sincero 
H. B. Chapmam ”.

O que nos convem adeantar é que

o revoltado não aproveitou o conselho 
c procurou desculpar-se com argu
mentos falsos e tolos.

*
* *

Deixemos de fallar do “ Apostolo de 
Molokai. R’ meuhor mandar o leitor 
directamçntc á admiravcl traducção do 
livro de Mme. Craven, para ver tra
çados com o buril do enthusiasmo e 
da verdade, linhas em que se resume

vida dc um sacerdote santo, nos 
•seus mais importantes aspectos.

E o leitor dirá com sua auctora: 
“ Nestes dias em que tantas forças 
*la intelligencia se applicam em per
turbar os corações e enfraquecer os 
caracteres é verdadeiramente conso
lador ver-se desenrolar um aconteci
mento que, de súbito, põe tudo em 
movimento e nos faz transpor, de um 
salto, a distancia que separa a phra- 
sc vasia da realidade viva e fecun
da ! ”

No seu espirito surgirá a esperan
ça de ver a vida de outros martyres 
do mesmo e sublime apostolado, que 
se sacrificaram cm nosso paiz, immor- 
íalisando a penna de algum escriptor 
patrício...

Antonio de Paula Assis.
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Nossa Senhora de Lourdes
A Rainha dos céos. quando das ap- 

pariçõos celebres de Lourdes, fez ao 
mundo a mais alta recommcndação do 
Santo Rosário. A augusta Maria mos
trando-se aos homens, com um terco 
vntre os dedos, que formosa prégação! 
\ao - uma exliortação muda, porém, 
solemnc. dirigida pela Mãe de mi
sericórdia a lodos os seus filhos: Mos
trando o rosário aos olhos do uni
verso disse a todos, ricos e pobres, 
grandes o pequenos, justos e pecca- 
dores: Eis a salvação: é a prece, e
sobretudo a prece do santo rosário 
representada pelo terço. Ru vol-o de
claro em nome dc meu Filho, o gran
de meio de triumphar sobre o pcccado, 
de se adiantar na virtude, de obter al- 
livio ao males e a salvação das vos
sas almas, é a oração humilde, assí
dua. mas real prece do santo Rosário...

A joven Bernardette sabia simples
mente o Padre Nosso, a Ave Maria, o 
Credo e o Gloria Patri; mas a pie
dosa menina recitava frequentemente 
esas orações nas contas do rosário que 
sempre trazia comsigo.

Ora, foi essa pobre donzella a es
colhida pela Virgem para ser a confi
dente, a intermediaria, a mensageira 
nes celebres apparições da gruta de 
Massabielle. Corriam os 11 de Feve
reiro de 1858, por volta do meio dia. 
Ia Bernardette colher gravetos ás 
margens do Pa ve. eis senão quando, 
chegada ao pé dos rochedos, o ruido 
,;C uma lufada intensa de ventania to- 
’-ou de súbito os seus ouvidos sem 
agitar as arvores, cujas folhas perma
neciam immoveis. Admirada, olhou di 
inte de si, e presa de espanto, entrou 
-•m si mesma e quedou dc joelhos.

Espectáculo inaudito vinha ferir os 
seus olhares. Numa entreaberta que 
.ormava uma especie de nicho aos 
Bancos do rochedo, mantinha-se de pé, 
no seio de uma claridade deslumbran
te. uma senhora de incomparável es
plendor. Parecia uma pessoa real, vi
va como as outras, mas de uma bel- 
íeza sobrehumana. Seu vestuário, de 
fazenda desconhecida, era de scintil- 
iante alvura: trazia um vestido arras- 
:ante, um véo branco, fixo á cabeça e

a thaumaturga e idolatrada imagem 
brasileira, lia um século, exilada. A re
dacção dos pontos básicos da precita- 
da Moção poderiam formular-se deste 
ou parecido tlieor:

I. O Congresso, inspirado em nobres 
icleaes dc acendrado patriotismo e dc- 
votamento a excelsa Virgem sob o 
■..ympathico titulo de N. Sra. do Brasil, 
formula votos ardentes para que se in
tensifique c dia para dia sc propague 
catre o povo brasileiro, o culto e de
voção á sua milagrosa imagem.

II. O Congresso resolve nomear uma 
Commissào composta dc elementos re
presentativos pertencentes ao alto cle
ro e catholicos cm destaque social sob 
a direcção do Episcopado nacional, 
com a incumbência dc, prévios os de
vidos estudos, preparar o terreno, afim 
de conseguir da Santa Sé a repatria
ção da milagrosa imagem de Nossa 
Senhora do Brasil.

São Paulo, 2 - II - 29.
P. Valentim A. Ruy da Costa,

C. M. F.

| vahindo-lhe sobre os hombros, uma 
; -mura azul a descer-lhe até os pés,
| ;;uc estavam nu s, apoiados sobre a 

ocha e ornados um e outro com uma 
osa de ouro. Nas mãos juntas, com 
nedade, segurava um terço.

I*oi a primeira da admiravcl serie 
le apparições que proseguiram até S 
ie Abril, segunda feira então de pas- 
-V:oa, em presença de um povo nume- 
oso. A menina começava a recitar o 
erço, c como si a Virgem Maria íos- 

>e aítraliida por essa oração, não tar- 
ti.iva em se mostrar aos olhos de sua 
lavorecida.

E verdade que, por intermédio des- 
>a donzella, a Santa Virgem dignou de 
se manifestar de certo modo ao mundo 
inteiro. Fez de Bernardete um instru
mento dc prodígios e um como espe 
,ho para fa*cr reflectir aos olhos de 
txlos um raio da sua majestade. Foi 
a 24 de Fevereiro, numa quarta feira, 
que a fonte milagrosa começou a bor
botar.

Mais de 20.000 homens haviam oc
orrido ás ribanceiras do Pave.
A* vista dcssa multidão, Bernardet

te, arrebatada em extasis pela appa- 
nçao da Mãe de Deus, pareceu total- 
mente transfigurada.

Nao vemos Nossa Senhora, diziam 
mas vemos-lhe o reflexo na fronte il
uminada dessa menina; assim como 
vemos o reluzir do soi no flanco das 
montanhas, quando seu disco está ain
da occulto por traz dos rochedos.

— Então, á ordem da Rainha dos 
ceos, viram a menina esgravatar a 
terra com os dedos, c ao mesmo tem
po essa terra arida e pedregosa hu
medecer-se, mudar-se em agua borbu- 
Jhosa a principio, tornar-se em segui
da agua limpida, perpetua c abundan
te ao ponto dc verter 122.000 litros 
por dia.

Levada a todos os paizes do mun
do, é sabido, essa agua não cessa de 
operar por toda a parte curas c pro
dígios: verdadeiro symbolo das gra
ças de que o santo Rosário é a fonte 
o mundo inteiro. No tempo dc Nosso 

Senhor, também a agua da piscina 
probatica, revolvida pelo anjo, era 
instrumento de milagres. Numa das 
apparições a Virgem sc declarou: 
”Hu sou a Immaculada Conceição!” 
Vinha asim confirmar o dogma, que 
pertencia ao deposito da revelação, 
mas para cortar controvérsias Pio IX 
definira solennemente em 1854, qua
tro annos da apparição de Nossa 
Senhora em Lourdes.

Até hoje pela intercessão de Nossa 
Senhora c ás vezes somente com a 
Si-nçam do S. S. Sacramento, ope
ram-se ali milagres visíveis e authen- 
• icos, examinados pela sciencia e assis
tidos pelas multidões. Dessa forma, 
Deus confirma com os factos a inter
cessão da Santa Virgem e a presença 
cal na S. Eucharistia. Nosso Senhor 

realmente o predissera á Santa Igre
ja : “ os prodigios que acompanharão 
os que houverem crido”, entre outros: 
“imporão as mços sobre os enfermos, 
e serão curados”. (Marc. XVI) .

O catholicismo tem desses milagres 
vivos em Lourdes e é o unico que 
louva a Maria realizando a prophecia 
do Espirito Santo á Virgem: bem- 
aventurada me proclamarão todas as 
nações

ATRAVEZ DOS LIVROS
O APOSTOLO DE MOLOCAR - MME. 
AUGUSTUS CRAVEN - TRADUCÇÃO
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Factos Marianos
À nossa Congregação

VARIAS. CONSELHO GERAL

Reuniu-se no dia 5 do corrente, sob 
a presidência do Congr. Collatino de 
Campos, o Conselho Geral da Congre
gação.
. GUARDA AO SANTÍSSIMO y

Foi resolvido que os congrs. que 
não fizerem o retiro espiritual deve
rão fazer guarda ao santíssimo, de 
accordo com a nominal a fixada na 
séde e na Igreja, devendo para qual
quer modificação, entender-se com o 
eongr.

TAXAS DO CARNAVAL
Os congrs. deverão também vender 

as taxas da Asociação de Sta. Thc- 
rezinha do Menino Jesus, durante os 
dias de carnaval, de accordo com des
ignação do Congr. Mauro Pinto e Sil
va.

Regimento interno:
Deverá ser convocada para reunir- 

se em Marco proximo a Commissão 
encarregada de organisar o Regula
mento da Congregação, apresentando 
o presidente um ante-projecto para 
ser discutido.

Meia hora de Adoração:
Foi designado o 4.° domingo para 

realisar-sc a 1]2 hora de adoração, ás 
16 1|2 horas, na matriz. 

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

Realizou-se no dia 3 do corrente a 
reunião deste departamento, sob a di
recção do congregado Collatino de 
Campos.

12 Secção de Reuniões Sociaes —
Kstão bem adiantadas as,reformas fei
tas no salão de actos.

Tivemos um festival em homenagem 
a nosso digno presidente em a noite 
de 18 do mez proximo passado e á 25 
realizou-se a Hora Mariana.

22 Secção de Educação Physica — 
Continuam, bastante animadas, as au
las de gymnastica; foi adqiurido ‘ um 
apparelho para essa secção.

Está em organisação um torneio de 
bilhar entre os congregados; inseri- 
peões com o encarregado dessa secção 
— José Vita.

32 Secção de Imprensa — Esta sec
ção tem funccionado com toda regu
laridade.

42 Secção de Visitadores — Está 
cm formação.

52 Secção de Caridade — A con
ferencia Viccntina S. Donata rca-; 
liza a sua reunião todas as segundas- 
feiras. ás 20 horas, na matriz.
DEPARTAMENTO DE PIEDADE

Em o dia 3 deste, reuniu-se este de
partamento sob a presidência do con
gregado Olavo M. Calasans, 2.° assis
tente.

Secção de Zeladores — Realisou-se 
em o dia 2 deste, a reunião dessa sec
ção conjunctamente com a da Sagrada 
Eucharistia. Compareceram sómente os 
seguintes cong-zeladores: Flavio Pin
to e Silva, Lamartine Pedrosa Bran
dão, Romeu Roberti, João Estevam 
Siqueira Junior c Tranquillino de Al
meida Junior.

Foram apresentadas as fichas de fre
quência e informações sobre o mo
vimento piedoso do mez findo. Faí- 
lou por essa occasião o cong. Edgard 
Ferreira de Araújo, sobre assumpto 

eucharistico. O cong. José Filinto foi 
designado para fallar cm a próxima 
reunião, que sc rcalisará em o dia 
2 de Março ás 20 horas.

Secção de noviços. — Sob a che
fia do cong. Paulo Carvalho e Castre, 
as reuniões dessa secção proseguem 
com regularidade.

Secção Ritualista — Foram desi
gnados para a ornamentação da ca- 
pella existente na sede os congrega
dos: André José Carvalho e Alcindo 
Ferraz do Amaral, dc 10 a 17 de Fe
vereiro. Alfredo dc Almeida dc Barros 
e Alexandre Femoselli de 17 a 27 des
te.

CENSURA

Será censurado um grupo cie con
gregados que causaram estragos na 
escada dos fundos da séde social. 

REUNIÃO DO CONSELHO 
Foi convocada uma reunião extraor

dinária do Conselho para o proximo 
dia 18, ás 20 horas, na séde.

Anniversarios

Completam mais um anuo de exis
tência neste mez os Srs. Congregados: 
Xo dia 15;2|29: Congregado Eduardo 

M. Qucntcl.
Xo dia 17|2j29: Congregado Dario Syl- 

vio Russo.
Xo dia 18|2j29: Congregado Sylvio 

Procopio.
Xo dia 2412129: Congreado Cassio do 

Vai.
Xo dia 25|229: Congregado Haroldo 

Bastos Siqueira.
No dia 26]2|29: Eduardo B. Mnrtins 
No dia 28j2|29: Congregado Henrique 

B. Vianna.

Enfermo
Acha-se enfermo, ha alguns dias, o 

nosso caríssimo noviço Rcnan Leal.
E' dever dc todos os Congregados 

elevar aos Céus fervorosas preces, pa
ra que por intercessão de nossa mãe 
celeste, o nosso caro Leal. recobre sua 
saude c volte ao nosso seio.

ESTUDOS DA PRIMEIRA SEMA
NA MARIANA

Do Revmo. Mons. Egydio Lari, au
ditor da Nunciatitra Apostólica, no 
Rio de janeiro, recebeu Mons. Mar
condes Pedrosa, a carta abaixo tran- 
scripta:

Rio de Janeiro, 23 dc Janeiro dc 
Illmo. e Revmo. Monsenhor,

1929.
Com vivo prazer recebi o bcllo vo

lume “ Estudos da primeira Semana 
Social Mariana realisada cm São Pau- 
h" que os sympathicos jovens catho- 
licos de sua cara parochia de Santa 
Cecília, quizeram me offerccer.

Fiquei commovido. Queira V. Revmn. 
agradecer-lbcs em meu nome c rccoin- 
meudar-me ás suas orações. Este- li
vro é um thezouro!

Com os mais sinceros votos para o 
novo anno me é caro subscrever-me

Dc V. Revma.
Mons. Egydio Lari.

Muito nos honra esta carta, que 
constituc um incentivo para continu
armos trabalhando cada vez mais pe
io nosso bcllo idéal.

MONS. MARCONDES PEDROSA

Em commemoração ao jubileu da 
ordenação sacerdotal dc nosso caro 
director que se celebra neste anno, fi
zeram-lhe os seus congregados uma 
pequena manifestação de affecto, no 
quarto domingo do mez passado. A 
coinmunhãó geral extrordinaria desse 
dia, foi' offerccida por sua intenção.

Na hora cia acção de graças, foi re
zada pelos congregados a seguinte

SUPPLICA PELO DIRECTOR DA 
CONGREGAÇÃO

Senhor Jesus Christo que, como 
Bom Pastor das nossas almas, vos di* 
gnacs habitar entre nós no Santíssi
mo Sacramento do altar, do vosso sa
grado tabernáculo derramae graças 
copiosissitnas sobre o nosso bom pas
tor, o Director desta Congregação 
Mariana.

Conceda-lhe o vosso misericordioso 
Coração todas as graças de que preci
sa para nossa c sua própria santifica
ção e salvação.

Vele sempre com paternal dedicação 
pelas ovelhas que lhe foram confia
das pelo Espirito Santo. Abençoac-o 
quando na oração levanta a mente pa
ra vós. Abençoac-o quando nos préga 
a vossa santa lei. Abcnçoae-o também 
quando no desempenho dos seus mi
nistérios de sacerdote, trabalha pela 
salvação das almas. Fazei que seja 
sempre desvelado pastor segundo o 
vosso divino Coração,, que consa
gre inteira e constantemente a sua 
vida o melhor de suas energias c 
dos seus talentos ao fiel cumprimen
to da sua nobre missão e dos deveres 
inherentes ao seu cargo, afim dc que. 
no dia cm que vierdes a julgar reba
nhos e pastores, nós scjanlos sua ale
gria c sua coroa, e elle receba de vos
sas mãos divinas a corôa immarces- 
sivcl da vida eterna.

(Com approvação da autoridade 
‘ecclesiastica).

Questões Romanas
(Continuação da 12 pag.).

onde na cidade de Gaela encontrou 
asylo. Km todo o estado pontifício, mas 
vWnvimlo em Roma, campeava a mais 
monstruosa anarchia.

Em 9 de Maio do anno seguinte 
ii(l849), a '* Constituinte " proclamava a 
abolição do poder temporal dos papas 
e a introducçào da Republica. O Trium- 
viralo, composto de Mazzini, Aurélio 
Sarfi e Arniellini, tomava as redeas do 
governo. Maz:..ü:. na festa da pascoa 
desse anno, obrigou a que se celebras
sem divinos oítidos em S. Pedro, as
sentando-se elle no Tltrono do Ponti
fico. Não obstanu, proclamado aos 
quatro ventos, que morreriam nas ruí
nas da cidade, mas não a entre
gariam, quando o generol Oupinot, com 
um pequeno exercito írancez avisinha- 
va-se de Roma, esses Paes da Republi
ca, fugiram covardemente para Lon
dres, onde foram gozar os tliesouros 
roubados, que levaram comsigo (1879). 
Assim morreu a Republica, que não 
contava siquer meio anno de vida.

Em 1850, Pio EX voltou Iriumphal- 
íncntc para Roma, c com seu secreta
rio de Estado, o Cardeal Antonelli, 
preoecupou-se em curar as feridas 
abertas pela revolução em todo o paiz 
particularmente quanto ás finanças.

Seguiu-se um pequeno período de 
paz, turbado cie quando cm quando 
pela obra subversiva da demagogia ra
dical, mas a catastrophe eslava imini- 
nente c a ignominia ia consumar-se.

IV

AS ESPOLIAÇÕES

Garibaldi, desde 1862 preparava-se 
para uma expedição contra Roma. Km 
Torim continuava-se a declarar que 
Roma devia ser a capital do novo rei
no. As conspirações, a principio secre
tas, foram tomando vulto c apparc- 
eendo publicamente. Em Junho dc 1820 
travou-se guerra entre a França e a 
Allcmanha. A França, violando sagra
das promessas, chamou o presidio dc 
5.000 bom ens que guarnecia os Estados 
Pontifícios. O Exercito do rei Victor 
Kmmanuel, do Piemonte, commandado 
por Garibaldi, que viu a occasião pro
picia, marchou immcdiatamcnte sobre 
a cidade Eterna. Sendo seis vezes mais 
numeroso do que a milícia do Papa, 
esse exercito assediou a Cidade, bom- 
hardeou-a por cinco horas a fio, mi
rando sobretudo suas metralhas sobre 
o Vaticano, ainda mesmo depois que 
Pio IX, para evitar inútil derramamen
to de sangue, havia feito içar a ban
deira branca.

Assim Pio IX, a 20 de Setembro de 
1870, cabia novamente cm poder dos 
inimigos; retirou-se para o Vaticano, 
ficando o palacio do Quirinal e a cida
de expostos ao saqueio daquclles sol
dados ébrios c da plebe que o acom
panhava, recolhida de toda parte da 
ítalia, prompta a representar o povo 
romano no exterior, e intimidar com 
seus excessos os habitantes da cidade.

A famigerada lei das garantias (leg- 
gc delle guarentigie) de 15 de Maio do 
anno seguinte, que pretendia favorecer 
o Pontifico com as honras e direitos 
de soberano, com a doação animal de 
ires milhões dc liras, foi constante- 
mente repellida por Pio IX c seus suc- 
•essoros. A condição do Papa, si não 
fossem os seus repelidos protestos, re
luzido a um súbdito italiano, sem as 

garantias necessárias para sua supre- 
na independência, devera ser a condi- 
ão de um capei Ião da casa real de Sa- 

voia. Mas Pio IX c seus successorcs 
souberam conservar a própria dignida
de de chefes supremos da christanda- 
(le, dc vigários de Christo, tomando 
uma attitudc decisiva com os seus es- 
poliadorcs. — A Lei das garantias sem

valor algum jurídico. Do governo ita
liano não acceitaram jamais um centé
simo: e protestaram sempre, contra 
aquella condição violenta a que os re
duziram com a força bruta. Esta situa
ção normal crcada entre o Papa e o 
governo italiano pelas espoliações de 
1870. começam a chamar-se a ‘‘Ques
tão Romana".

V
PODERÁ’ ESSA QUESTÃO SER 

SOLUCIONADA?

A solução da questão romana não é 
só possível mas necessária pelos inte
resses de ambas as partes. Dum lado 
o Summo Pontífice romano gozou sem
pre e continua gozando dc uma verda
deira e própria personalidade no direi
to publico e no direito internacional. 
H’ um verdadeiro soberano, não só es
piritual. ou por um privilegio concedi
do, ou ainda por lembrança do seu po
der temporal anterior a 1870. mas nor 
sario se resolva a questão romana, para 
direito innato c inalienável, reconheci
do por todo mundo, tanto assim é que 
exerce sem contestação o direito de le
gação activa c passiva. Ora, como tal, 
compete-lhe. inteira, certa, real e vi
sível independência. Portanto, é neccs- 
que elle appareça deante da christan- 
dade como soberano livre e indepen
dente, condição primeira para tutelar o 
exercício livre e independente dc sua 
missão pontifícia no mundo. Doutro 
lado, a ítalia só tem a perder, conser
vando o presente estado de cousas. 
Deante da Santa Sé, em relação ás ou
tras nações alli representadas, a ítalia 
oceupa um lugar dc irónica inferio
ridade. Kmquanto as outras potências 
Iodas, possuem junto á Santa Sé dele
gações! que trazem tantas vantagens 
políticas para as mesmas, a ítalia não 
póde manter relação alguma com o 
Vaticano. A posição do governo italia
no, deante dos catholicos do mundo in
teiro, e dos catholicos italianos, conti
nua sempre ambígua. A ítalia que do 
Papado recebeu tantos e tantos bene
fícios, deverá conservar cm sua histo

ria gloriosa, a nodoa da injustiça, da 
ingratidão e do crime commettido com 
as espoliações de 70. Ora. tudo isso são 
outras tantas razões que militam em 
favor do uma solução, que ao que pa
rece. é immincnte e providencial.

VI
A QUEM COMPETE DECIDIR

Superadas questões maiores, não se 
hão cie encontra grandes difficuldades 
sobre o resto, cspccialmcntc pela sabia 
prudência que sempre foi prerogativa 
da Santa Sé. O certo é que as taes 
pretensões fantasticas e impossíveis at- 
tribuidas á Santa Sé pelos arautos — 
hoje impotentes na ítalia da mediocri
dade maçónica, não merecem a honra 
de uma lembrança ou discussão.

Também faz sorrir, a ingenuidade 
daquclles que enxergam a solução uni
camente na completa restituição dos es
tados Pontifícios taes como eram an
tes de 1870. O Papa não pede poder 
temporal, mas liberdade e independên
cia. para o que, é necessária, sim, uma 
jurisdicção territorial, mas ao que está 
disposto a chegar ccrtamente com uteis 
e opporlunas medidas. Reconheça-sc ao 
Summo Pontífice um tal direito de 
verdadeira soberania territorial, direi
to por si subsistente, excluído todo pri
vilegio ou concessões dc terceiros, que 
sobre as ulteriores questões será- fá
cil obter reciproco accôrdo.

Ao Papa somente compete decidir 
quaes os meios que rcalmente possam 
garantir sua liberdade c independenciá 
em face do mundo. Ao papa sómente, 
que até hoje, paciente e confiante, do 
alto do Vaticano, espera como o Pae 
da parabola, a volta do filho prodigo. 
Deus permitta, que este filho predi- 
Iccto, cançado de tantas luctas c illu- 
>ões. dc tanta promessa vã, volte, com 
infinita nostalgia deante de S. Pedro 
para receber a benção e para atirar-se 
nos braços daquclle a quem Jesus 
Christo disse:

— Tu es Petrus et super hanc Pe- 
tram aedificabo Ecclesiam meam.
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AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos actos da congregação:

PIEDADE

10— 2 Missa, communhão c reunião
geral da Congregação.

11— 2 Reunião da Secção de Caridade
(Conferencia Santa Donata).

17— 2 Missa c reunião ordinárias.
18— 2 Reunião da Secção de Caridade. 
24—2 Missa e reunião ordinárias.
24—2 1|2 hora de Adoração, ás 16 1[2.

ACÇÃO

14— 2 Reunião da Secção de Noviços
c Aspirantes.

11—2 Aula de gymnastica.
15- 2 „ „
18—2 „ „ „
21— 2 Reunião de Noviços e Aspi

rantes.
22— 2 Aula de gymnastica.

ESTUDO

13— 2 Reunião da Secção de Educa
ção da Pureza.

14— 2 Aula de Apologética.
16— 2 Reunião da Secção de cultura.
17— 2 Reunião da Secção de Im

prensa.

21—2 Aula de Apologética.
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0 papado vence sempre!
O mundo inteiro acaba dc expcri- I «pie construira, cm S. Lourcnço fóra

mentar uma sensação quasi inédita.
Não se sabe bem definir porque, 

mas ninguém contesta a realidade do 
facto, nestes dias em que se solucio
nou, a questão Romana, todos os ho
mens, dc toda classe social e moral, 
sentiram algo de não commum nos 
proprios sentimentos. Uns, pequena 
minoria de bcocios e utopistas, talvez 
tiveram que guardar o rancor produ
zido pela impotência de impedir a rea- 
lisação do facto, numa mal disfarçada 
indiferença; outros a maioria, rejubi- 
alram-se enormemente, vendo na histo
ria de nossos dias um facto realisado 
da conquista civilisadora do reino de 
Christo no mundo.

Mais uma vez está confirmado, 
para eterno escarmento dos inimigos 
do Papado. O Papado vence sempre. 
Venceu nas catacumbas. Venceu nas 
invasões dos barbaros. Venceu nos 
tempos em que a meia lua ameaçava. 
Venceu na revolta do protestantismo. 
Venceu na época da revolução fran- 
ceza. Vence hoje, mostrando ao mundo 
que é realmente uma rocha, contra a 
qual muito pouco podem os pigmeus 
que pretendem banil-o do mundo. Plu- 
tarcho havia chamado á Roma pagã, 
a ancora do mundo. Nós podemos 
chamar á Roma dos Papas, a Ancora 
do Universo. O Papado continua a 
ser sempre a potência, a estabilidade, 
a imanência,, o centro, a base, o pri
meiro e o ultimo, o ente, o necesario 
o absoluto. (1) Dcante do pa
pado, passam os estados, as formas 
de governo, os costumes das gentes, 
da mesma maneira como Homero nos 
mostra os povos da terra passando 
dcante de Júpiter.

■

Depois de uma época difficil, depois 
de tantas dores, de tantos attentados 
contra a obra divina do Papado, cil-o 
que se apresenta novamente dcante 
dos homens, livre, independente, para 
exercer com honra e vigor a obra su
prema da civilização no mundo.

Pio IX, havia deixado por escripto 
o desejo de ser sepultado na basílica

dos muros. •

O governo Italiano prohibiu os fu- 
neracs. .Somente tres annos depois 
permitiiu (pie os restos mortacs do 
Pontífice fossem transportados a São 
Lourenço, mas com uma condição: 
;uc isso se realizasse sem pompa c 

durante a noite. A’ meia noite do dia 
17 de Julho de 1881, o fúnebre cortejo 
partiu da praça de S. Pedro. Quando 
chegava sobre a ponte do Tibre, uma 
turma de anticlericaes, assaltaram-o 
no intuito de atirar os depojos sagra
dos do morto rio. Os fieis o de
fenderam e os restos de Pio IX, en
contram-se onde desejara que descan
sassem. Esse facto isolado da historia, 
que a mão criminosa do ímpio quiz 
consumar contra um pontífice morto

uma miniatura perfeita dos atlmita-
>:» daquelles que quizeram destruir o 

Papado.

Luctam, tramam, attentam, mas aca 
bam reconhecendo, não obstante al
gumas apparencias de victoria, a pró
pria impotência dcante dessa rocha que 
já resistiu vinte séculos de intempé
ries. O Papado vence sempre. Pio VI, 
(piando transportado prisioneiro dc 
Roma para a França era tido como 
o ultimo Papa. Entretanto o nome de 
Pio XI, é çepetido por milhões de boc- 
cas, attentando no dia de hoje, que 
aquelle não foi o ultimo, mas que uma 
serie continua de Papas continua exis
tindo sempre, lista não será a ultima 
victoria do Papado. Outras luetas a 
esperam c outras victorias a aguardam 
O certo é epie na presente, apparece 
ao mundo como o mais brilhante pe
nhor, o mais eloquente arauto daquelle 
domínio de força moral de que a hu
manidade precisa para viver e aper
feiçoar-se, segundo a dignidade propri;» 
do homem. A conquista de hoje será o 
inicio de novas conquistas, porque as 
portas do inferno não hão dc subju- 
gal-o jamais.

(i) V. Giobertt.

aves do céo“Olhai para as
Lendo o bello trabalho do nosso caro 

irmão em Maria, Aluizio Calazans, 
lembrei-me de escrever estas linhas: 
Nós, quando sentirmos que a indiffe- 
rença, a fraqueza, o desanimo quer 
invadir a nossa alma, despovoando do 
que ella tem de mais sublime, o amor 
a Deus, devemos recorrer á fonte de 
energia, á fonte de encorajamento, ao 
fóco desse amor, dessa força, dessa co
ragem; ao Retiro Espiritual Fechado.

Para lá partimos no dia em que a 
nossa Capital iniciava os festejos car
navalescos, época essa em que, mais 
que nunca, nos expomos a mil perigos; 
perigos para a alma c, algumas vezes, 
para o corpo.

Partimos, alguns já cançados das lu
etas quotidianas que temos que travar 
com a carne, com o mundo c com o de- 
monio; somos filhos de Maria e preci
samos saber honrar tão nobre titulo.

Sentíamos que as nossas energias 
iam se acabando e que nossa alma co
meçava a sentir o frio da fé enfraque
cida, sentiamo-nos como que afastados 
da origem de todo o calor, desse calor 
que vivifica, que reanima, que nos dá 
coragem — Jesus.

E hoje, de novo, estamos entre as 
luetas da nossa sociedade que, se diga 
com franqueza, peiora dia a dia, pois 
nclla só campeiam a falta de sincerida
de, as amizades convencionaes, o des
pudor, emfim, a falta de caracter, — a 
cousa mais preciosa que o homem pode 
ter; aqui estamos mas com o coração 
inflammado novamente no amor a esse

Deus que só soube, sabe e saberá amar 
a humanidade, essa humanidade que 
lhe é tão ingrata; onde fomos buscar 
esse alento, essa nova força, esse re
juvenescimento da fé, no santo Retiro; 
Ires dias dc paz, dc bênçãos e de con
solações.

Sim, olhemos para as aves do céo, 
ellas, como bem diz o articulista do 
“ Legionário ”, quando sentem aproxi
mar-se o frio, vão em busca de logar 
onde possam encontrar o calor vital 
pie encoraja, que dá a vida.

Nós também, caros congregados. 
>rccisatnos nos acostumar a imital-as, 

buscando novas forças, novo alento 
;>ara os combates pró Christo, nesse 
emanso augusto, nessa casa onde se 

cultiva a intelligencia dos jovens que 
se dedicam inteiramente ao trabalho 

?o Senhor, no Seminário Archidioce- 
sano da Freguezia do O’. Foi lá que 
fomos encontrar o fogo reanimador na 
palavra fluente c arrebatadora do dis- 
tincto Padre Doppler S. J.

Ellc com suas praticas de verdadeiro 
onhecedor do mundo c da alma hu- 
íana, tocou as fibras mais sensíveis 
o nosso coração e fez brilhar em nos- 
a mente, esse facho fecundante da fé, 
lo amor ao nosso Pae Supremo que é 
't guia seguro para a victoria final.

Agradeçamos a Deus é á nossa Mãe 
Santíssima a graça de termos tido a fe
licidade de lá estarmos trazendo a fir
me resolução de trabalharmos, cada 
vez mais, pela gloria de Deus.

C. CAMPOS

NOTAS DO RETIRO
Quando Jesus se transfigurou, —; 

rosto mais refulgente que o sol, vestes 
mais alvas que a neve, — dcante de 
tres dos seus discípulos; quando, no 
dizer do Evangelho, fez com que elles 
“ vissem a sua magestacle ”, Pedro, um 
dclles, tomando a palavra", exclamou, 
maravilhado: “Senhor, bom é estarmos 
nós aqui ”... (1).

O mesmo podemos dizer, todos os 
que tivemos a innegualav<fl dita de fa
zer o Retiro Espiritual, no Seminário 
Provincial, lá naquella encantadora col- 
lina onde* está situado... .

“Bom é estarmos nós aqui”... era 
o que nossas almas sentiam, era o que, 
como Pedro na Transfiguração, excla
mavamos, com o peito a estuar de con- 
tentamepto... Ninguém se arrependeu. 
Todos lucraram. Todos ficaram exta
siados, maravilhados, sublimados por 
aquelles dias que se esvaíram como um 
sonho, mas que se gravaram em nossas 
almas para sempre, cm letras indes- 
truetiveis, em phrases perennes como o 
bronze!...

sf: 5*í ;)«
O Retiro é um banho de vida chris- 

tã. Um banho que purifica e revigora 
a alma! E qual de nós, que o fizemos, 
não sentimos isso!... Nelle, ao borri
far cantante das verdades eternas, — 
agua christalina e fresca, ■— sentíamos, 
pauiatinamente, purificarem-se nossas 
almas, e percebíamos comcyjue um res
surgimento, um revigorar ' de nossas 
forças espirituaes !...

E como é necessário esse banho “ por 
dentro”, nos dias em que vivemos!... 
A sociedade actual, impregnada de 
princípios pagãos c paganisantes, só 
tende para a matéria. Seu ideal é a fe
licidade sensiveL neste mundo. Nós, o- 
hrigados a viver nesse ambiente cor
rupto e corruptor, carregado de emana
ções pestíferas, forçosamente, a pouco 
e pouco, nos vamos envenenando pela 
atmosphera impura que respiramos. E 
o peor é que quasi não percebemos es
sa lenta intoxicação. Habituamo-nos a 
respirar num ambiente infecto; nossa 
sensibilidade como que se vae anes- 
thesiando pelo mal que nos circumda; 
e, desprevenidos, inconscientemente, 
nos deixamos levar pelos princípios an- 
ti-christãos reinantes na sociedade. Es
sa a razão pela qual muitos christãos, 
hoje, “torneiam as difficuldades do E- 
•/angelho e acomodam o livro divino á 
facil philosophia do mundo, que Jesus 
amaldiçoou (2) E* a influencia nefas
ta de um meio mau. Quem vive em ha
bitações onde faltam ar e luz, sujas, an- 
li-hygienicas, acostuma-se a esse meio, 
e não sente as nauseantes exhalações 
que ahi pululam... Só quem, vindo de 
outro ambiente, é que percebe tal cou
sa...

Ora, o Retiro arranca-nos do meio 
anti-christão, da athmosphcra infecta 
em que temos dc viver; arranca-nos 
do mundo, de seus princípios, c leva- 
nos a um ambiente puro, sadio, onde 
iodemos respirar, cm largos haustos, 
um ar cheio de vida, saturado de oxy- 
genio, que revigora nossos pulmões en 
fraquecidos, lhes dá uma nova força 
c os irrynuniza, por assim dizer, con
tra os bacillos terriveis, causadores da 
morte espiritual... E, passados os dias 
do Retiro, ao regressarmos, achamo- 
nos aptos para presentir, immediara- 
mente, no primeiro momento, essa dif- 
ferença de athmospheras...

Não se póde negar: os Retiros Es
pirituaes Fechados são uma necessida
de imprescindível a todo o catholico, 
nos tempos que correm...

* * *

No Retiro, nossas vistas intimas, 
cançadas e enfraquecidas, recebem um 
novo poder visual. E então podemos 
rever os ideaes. que, por culpa nossa, 
se nos ocultaram, e sondar, de entre

as trevas, na iminensidade do infinito, 
novos ideaes: — ideaes sublimes, de 
bondade, de verdade, de bclleza, de pu
reza. de harmonia, de perfeição, de 
amor, dc gloria, dc felicidade eter
na !...

. . .Vós, que perdestes o Ideal; vós, 
que nunca o possuístes, —fazei um Re
tiro! Passai alguns dias “mais longe 
da terra, mais perlo dc Deus”, e de
pois, vinde dizer-me o que sentistes na 
alma!....

* * *
Nunca existiram tantos “meios” de 

nos alegrarmos como hoje: ao mesmo 
tempo, nunca houve tanta falta de ale
gria. Divertimentos, ha-os em toda a 
parte e cm profusão: theatros, cine
mas, bailes, estações balnearias, 
etc. No entanto, ninguém póde affir- 
mar que aquelles que frequentam taes 
divertimentos possuem a alegria, a ver
dadeira alegria... O mundo não no-la 
póde dar: clle só nos offerece um si
mulacro dc alegria...

Pois bem: nós, que fizemos o Reti
ro. nós podemos, com toda a verdade, 
dizer que possuímos, e possuiremos 
sempre, se quizermos, a alegria: pode
mos affirmar, alto e bom som, que sen
timos em nossas almas os seus brados 
vibrantes,, os seus hymnos festivos, as 
suas canções maviosas!... Era o que 
comprovavam as radiantes physiono- 
inias, os olhares luminosos, os abraços 
cordiaes e sinceros, os risos joviaes, 
as francas gargalhadas, as lagrimas 
furtivas, aquelles cânticos enthusiasti- 
cos, aqucllas mutuas confidencias, que 
brotavam do nosso intimo, em phrases 
simples c candidas, numa expontanei 
dade encantadora, emfim, toda aquel- 
la alegria,interior, santa, incomparável, 
cxhuberante, forte, intensa, communi- 
cativg que nos enchia o coração, c dcl- 
Ie transbordando, jorrava, aos borbo 
tões, ás catadupas, quarta-feira dc 
cinzas, no refeitoriç do Seminário, a- 
póz a Communhão geral, apóz o Reti
ro !...E nada mais natural: reconci
liando-nos com Deus, reconciliando- 
nos com a nossa consciência, christa- 
lizando-nos na alma ideais sublime?, 
apontando-nos um Norte, enchendo- 
nos de vigor, de energicas resoluções, 
o Retiro gera a harmonia, a paz em 
nossas almas: c então, possuímos a 
alegria, a única c verdadeira, aquclla 
que o mundo não nos póde dar, aqucl- 
la que sómente o ceu nos concede!. .

Bemdito sejas, pois, ó maravilhoso 
Retiro, fonte chritalina e fecunda Jas 
mais suaves consolações!...

* * *
Agora, caros companheiros, vamos 

agir, vamos applicar os preciosos en
sinamentos que tivemos a felicidade 
sem par de sorver avidamente duran
te dias ditosos. Um vasto campo de 
acção se descortina aos nossos olhos! 
Não guardemos, avaros e egoístas, as 
.sementes divinas do hem, só para nós. 
Xão! Lanccmol-as, a mãos cheias, pro
digamente, á terra inteira!... Lembre
mo-nos de que “a messe é grande e 
poucos os operários ” !... E que isso 
nos sirva dc maior incentivo para a 
nossa acção social... Sejamos valoro
sos soldados de Christo e da Vii * 
gem !...

* * *
O Pe. Marchai, numa obra preciosa, 

(3) conta-nos que Nelson, tendo des
embarcado no Canadá, abandonou o 
seu navio, seduzido por uma ligação 
criminosa. Alguns dos seus marinheiros 
desceram á terra, arrancaram-no dos 
braços que o escravisavam, e impeli- 
ram-no para bordo, com este brado 
•.ublime : “ Nelson, o vento sopra, i
gloria chama-te !... ”

Dilectos companheiros:
Tal foi o vibrante brado de incita

mento que, como um “surge et. am-

[O LIVRO
DA VIDA

Não são por certo mais eloquentes 
do que os quadros virgens da nature
za selvagem, esses arranha-céos por
tentosos e esa vida tumultuosa de pro
gresso que presenciamos numa capi
tal como é a nossa caríssima cidade 
de S. Paulo. Aqui o espirito se abys- 
tna na força da matéria, a realçar a 
inteligência humana, na pujança dos 
seus ousados emprehendimentos, sem
pre victoriosos. E isto nos torna orgu
lhosos e offusca a nossa razão, que as
sim não pode comprehender as subli
mes quão dolorosas verdades provin
das da nossa oregim mesquinha, e 
que cedo ou. tarde, sem que as espe
ranças, nos vem ferir de morte, rou
bando as nossas mais caras affeições 
terrenas, e nos tombar para o abysmo 
execrando da miséria, do esquecimen
to e da dor.

Mas, no seio da natureza bruta, a 
nossa intelligencia se extasia maravi
lhada ante o quadro esplendoroso de 
urna ordem sem egual, infinitamente 
mais bclla e custosa do que os seus 
palacios, suas machinas portentosas e 
seu esforço extraordinário de ser pen
sante, poderoso e constructor. E então 
cahimos em nós, e, do fundo de nos- 
s’alma, deixamos escapar um doloro
so gemido, que echoa na amplidão 
do universo mysterioso. E ese echo 
parece zombatèiro, a mostraf-nos o 
nosso nada. E então desfallecemos, 
porque tudo é inexplicável, tudò é 
mysterioso, c nossa razão, até então 
orgulhosa, se vê opprimida e confusa
mente humilhada pela visão tremenda 
do incognoscivel!... E daqui, já não 
com orgulho, mas com humildade, pro
cura comprehender.

E eis que um dia dcpara-sc-lhe tim 
Livro, onde tudo se encerra, onde to
dos os mysterios são minuciosamente 
desvendados, onde a luz reflecte em 
cheio cm nossa mente! E então nos 
sentimos outros, e asim alcançamos o 
máximo do poder c da gloria!...

Sublime e divinal Livro! Qual será 
clle? “Kil-o”, mostrou-nos um dia S. 
Felippc de Bcnicio. Era o crucifixo.

Jesus!... Eis o Livro magico. Sem 
fé não podemos viver, porque somos 
seres decahidos, c como tal, desthrona- 
dos do primitivo poder, com o qual 
Adão imperava glorioso, na pureza 
angelical que lhe bafejava a Bondade 
Creadora!...

Jesus!... Eis a Luz, eis o Livro, eis 
a Chave tmica do enigma formidável 
desta existência humana !...

Pedro José de Carvalho.

V. EXCIA. JA’ ADQUIRIU 

um volume dos
Estudos da Primeira Semana 

Social Mariana ?
—- Pois adqnira-o sem perda de 

tempo.

bula ” magnifico, resoou aos nossos ou
vidos durante os dias que passamos 
em Retiro!...

— O vento sopra! Chegou a nossa 
hora, a hora de agirmos! A gloria cha
ma-nos!... Sim! A gloria nesta vida 
e a gloria mil vezes mais valiosa na vi
da futura, entre os coros angélicos, nos 
excelsos esplendores da visão beatífi
ca!...

d) _ Math. XVIII, 4.
(2) Henri Lasserre, O Espirito e a 

Carne.
(3) — O Homem como deveria ser.

ALUIZIO CALAZANS DE 
FREITAS — Congregado.
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Evangelho do segundo domingo da Quaresma (24 de fe
de 1929

? Naquele tempo tomou Jesus a Pedro. Thiajço e seu irmão João
e os conduziu sós a um monte elevado. Ahi lransíigurou-se deante 

> delles : o seu rosto se tornou refulgente como o sol e as sua vestes
l como a neve. K eis que lhe apparaceram Moysés e Elias falando com
' Elle. Pedro, dirigindo-se a Jesus disse: “Senhor é bom permanecer

mos aqui:: façamos pois si te apraz tres lendas: uma para ti. outra
< para Moysés c uma terceira para Elias". Falava elle ainda, quando
? uma nuvem luminosa o senvolveu a todos c uma vóz se fez ouvir
< da nuvem: "Este c meu hilho amado, em quem puz a minha com-
< placencia: ouvi-o . Os discípulos, ouvindo isto, cahiram com a fa-
; ce na terra e tiveram grande medo. Approximou-se. porém, Jesus,
j e tocando-os disse-lhes: “ Eevantae-vos, e não tetnaes”. Alçando cl-
: les os olhos a ninguém viram além de Jesus. Ao descer do monte
< preceituou-lhes Jesus que nao contassem a visão até que o Filho
< do Homem resurgisse do smortos.
< Reflexão:
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Querendo manifestar a sua gloria c assim confirmar, em occasiào 
opportuna, a fé do sscus discípulos predilectos, levou-os Jesus a um 
monte. Quasi todos os prodígios que nos narra a Eseriptura effcitua- 
ram-se cm lugares elevados. Xelles. isolados quasi da terra, certa
mente longe do tumultuar do mundo é que Deus se manifesta ás suas 
almas predilectas.

Procural-o ao lado dos mil e um interesses que ansiosamente nos 
absorvem a existência desde o descerrar das palpebras até ao pesado 
repouso do corpo fatigado, é utopia: “ non ineommolione Dominus" 

Toda a alma, pois, que quizer ouvir as inspirações divinas deve 
distraliir-se das occupaçôes terrenas e reconcentrar-se na cclla do 
seu coração. E’ este um pequenino monte, intimo e isolado que deve
ria pertencer só a Jesus, nelle deveriam todos, lodos os dias, retirar- 
se, ahi só a sós com Jesus retemperariam os fieis as suas forças para 
o combate quotidiano. Sómente assim apprcnderiani a çollocar o Di
vino Mestre no centro da própria actividade para que a verificasse 
com a sua graça. Entretanto... a meditação hoje parace encontrar 
alojamento só derto das paredes dos claustros!
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Evangelho do terceiro domingo da Quaresma (3 de março
de 1929

Naquelle tempo expulsava Jesus um demonio que era mudo. Ex- 
peílido este, falou o mudo e sc admiraram as turbas. Alguns, porém, 
delles disseram: “ Em virtude de Bclzebub, príncipe dos demonios, 
expçlle elle os maus espiritos Ooutros tentando-o pediam um signal 
do céo. Jesus, como lhes conhecia os pensamentos, disse-lhes: ‘‘'Po
do o reino dividido contra si mesmo será assolado c cahirá casa so
bre casa. Si, pois, Satanás se insurge contra si mesmo, o seu reino 
como permanecerá? Dizeis que uma virtude de Bclzebub, expulso 
os demonios, si eu em virtude de Belzebub, vossos filhos com qual 
virtude o fazem? Por isso elles serão os vossos juizes. Si, pois, no 
dedo de Deus expulso os demonios ,por certo chegou a vós o reino 
de Deus. Quando um homem forte, guarda armado o seu pateo em 
segurança os bens que possue. Si, porém, sobrevindo um mais forte, 
vencê-lo o espoliará de todos os armamentos cm que confiava c 
repartirá os despojos. Quem não é commigo é contra mim, quem 
commigo não colhe, desperdiça. Quando o espirito imrnundo sáe do 
homem, anda por lugares áridos procurando repouso; e não o encon
trando, diz: “Voltarei á casa donde sahi E vindo, acha-a varrida c 
adornada. Vac então e toma comsigo outros sete tespiritos peores 
do que elle e, entrando, fazem da casa a sua habitação. E o ultimo 
estado do homem vem a ser peior do que o primeiro E aconteceu 
que, dizendo estas cousas, uma mulher, levantando a vóz do meio das 
turbas lhe disse: “ Bemaventurado o ventre que te trouxe, e os pei
tos a que foste creado". Respondeu-lhe Jesus: “Antes, bemaventu- 
rados os que ouvem a palavra de Deus e a poem em pratica! ” 

Reflexão:
Deante da incredulidade dos judeos — buscando sophismas com 

que vendassem os olhos á luz fulgurante do milagre — para confir
mar a fé dos simples de coração, não sem uma justa indignação 
Jesus se digna expôr claramente as crcdenciaes da sua missão divi-

Dada a resposta, continua com uma parabola digna de toda a 
nossa attenção. Desalojado do coração penitente, diz Jesus, o demo
nio não conformado com o revéz vageuia sem encontrar descanço. 
Toma então a offensiva, e volta á casa de que fora lançado íóra, e- 
xamina-a bem. e mede as suas forças. Julgando-as fracas, vae em 
busca de auxílios que lhe assegurem o exito no ataque. O homem 
ao invés dorme tranquillamente sobre a sua victoria c sc despreoccu- 
pa com ulteriores providencias. Tão pouca é a fé nas suas posses do 
anjo decahido, quanta a confiança nas suas do pedaço de argila: a 
fortuna no primeiro encontro tornou-o invulnerável: elle só enfren
tará com desdem as hostes inimigas. O demonio crendo-se fraco, 
procurou frças, homem, empavonando-sc, abandona, com l negli
gencia e a tibieza, os únicos recursos de deefsa: a oração e os ou
tros exercícios espirituaes. Verdade é que esla mesma presumpção 
já é suggcrida pelo demonio, mister se faz combate-la..Remédio apto 
é o exame de consicencia quotidiano ao terminar a dia; elle bem di
rá do estado das fortificações de nossas almas. E’ a melhor vigilân
cia, tão recommendada pelo Mestre. “Vigilate e orate nc intretes in 
tentationem
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EIIN/l TORNO DO CARNAVAL.
Cícero dissero que “ o direito não é 

constituído pela opinião, mas pela na
tureza”. Parece-me a mim, pois, que 
elle reconhecia que o direito não é 
uma instituição humana, mas divina, 
porquanto, as instituições humanas 
dependem de opiniões. Pois bem.

O nosso poder social se diz consti
tuído sob a Lei. Mas o que é a Lei, 
senão o Direito? E qual o Direito, se
não uma instituição não humana mas 
/divina? Ora; reconhece o poder so
cial o direito divino?

Infelizmente não. Deus foi banido 
das escolas e dos tribunaes. E’ um 
facto.

Tudo obedece ao que elle, o obser

vador da Lei, chama direito. Então? 
E’ direito ir contra a natureza do di
reito ?!...

Si a natureza do direito é divina, 
como não observar as Leis, divinamen
te constituídas?!... Eis, pois, o con
tra-senso.

O Carnaval, por exemplo. Uma fes
tividade pagã. Contrario, por conse
guinte á natureza do direito. No en
tanto é tolerado, e isto é tudo.

Mas (oh confusão!) quando os car
navalescos solicitaram adiamento da 
sabida dos carros allegoricos, lhes foi 
negada a licença, em consideração á 

Quaresma.

Primavera
Cgo. EUGENIO AVIVAR - O. Praem.

Nova
(Especial para “O LEGIONÁRIO )

Semelhante á arvore despojada de 
suas verdes folhas pela rajada dos ven
tos rígidos, parecia ter ficado a Tgreia 
Catbolica na Tnglaterra após a tormen- 
t da pretendida reforma protestante.
Os inimigos do Papa e-do Catholicis- 
mo pensaram ter entoado o hymno pe- 
rennc da victoria naquellas terras tra
balhadas outrora pelas fadigas apostó
licas de Santo Agostinho de Cantiiaria. 
Santo Eduardo c Santo Alfredo. Ata
caram a Igreja Catbolica, desterraram- 
lhe os ministros no intuito de apagar 
das consciências o nome do successor 
de São Pedro. Desde o triumpho da 
reforma até 1829 a seiva vivificadon. 
do CathoHcismo parcHa extincta na 
velha Ilha dos .Santos. Aqui e acolá 
ainda existia um castello cujos senho
res sc conservavam leaes á fé de seus 
antepassados. As bcllas cathedraes g >- 
thicas tinham cabido nas mãos dos imi
tadores de Crannier. o triste coripheu 
da reforma. O CathoHcismo era um so
nho dos tempos idos. Padres e jesuítas 
eram perseguidos como públicos mal
feitores, a tal ponto, que sol) o reina
do de Jorge I (17 14 — 1717) se pro- 
mettia um prémio de 100 libras a quem 
indicasse o paradeiro do padre que ce
lebrava a Santa Missa. Desapparecem, 
porém, os inimigos da Igreja de Deus, I 
cmquanto KIJa continua desafiando as 
procellas dos séculos, porque tem pro
messa divina: “As portas do Inferno 
não prevalecerão contra Klla

Sob a direcção dc 0’Connell, celebre 
político irandez, seus compatriotas 
exerciam infuencia assaz considerável 
nos negocios públicos. Pela teimosia 
natural c solida crença religiosa, fo
ram preparando o resurgimento do*Ca- 
tholicismo. O factor. porém, mais im
portante da nova phasc para os catho- 
licos inglczcs, foram as idéas liberacs c 
tolerantes espalhadas, no século XIX, 
por toda a Europa. Os dirigentes ingle- 
zcscomeçaram a perceber que os ca- 
tholicos também tinham direitos. Por
que impedir a um grupo de papistas in- 
offensivos adorarem a Deus conforme 
suas idéas e própria consciência?

A Inglaterra, ao separar-sc de Ro
ma, tivera a pretensão de permanecer 
na fé dos primeiros séculos do Chris- 
tianismo, não obstante o rompimento 
da unidade com o Pontifice Romano.
Os anglicanos admittiram, gcralmcnte 
esta affinnação até que em 1829 foi 
votada a lei emancipadora concedendo 
liberdade aos catbolicos. Vendo, po
rém, alguns theologos anglicanos, o 
grande numero de conversões, entre- 
garam-se ao estudo mais profundo da 
doutrina dos antigos padres da Igreja, 
Santo Agostinho, Santo Athanasio, Cy- 
rillo e outros, para certificarem-sc, se 
de facto andava animada pela fé dos 
primeiros christãos a Igreja Anglicana. 
Começa o famoso movimento de Ox
ford a cuja testa sc acha o genial 
theologo Ncwman. Com grande admi
ração, reconhece com seus companhei
ros que o AngJicanismo obtinha um lu
gar intermediário entre as doutrinas de 
Calvino e as da Igreja Catbolica. O 
movimento que Ncwman e seus com
panheiros iniciaram não alvejava for
mar um grupo catholico, ou quasi ca- 
tholico no seio do Anglicanismo. Re
conheciam que nem a Recelação nem 
a instituição da Igreja datavam do sé
culo XVI. Era preciso remontar até os 
albores do Christianismo. A lucta e os 
estudos e profundas meditações dura
ram 12 annos. Ncwman estudou a anti
guidade christã e a doutrina catholica.
O Anglicanismo appareceu-lhe posto 
em um dilemma: Tinha de ser catholi
co, ou renunciar a ser uma sociedade 
instituída para a salvação dos homens. 
Depois de muito reflectir, reconheceu- 
se Newman enganado pela Igreja An
glicana e sem conhecer a dc Roma. 
Uma só cousa lhe restava: Depôr as 
armas, fugir da casa da confusão e 
confiar a Roma, cidade de paz, a sua 
alma. Assim fez e converteu-se.

Foi o passo para a crise do Protes
tantismo na Inglaterra, conduzindo mi
lhares de anglicanos ás portas de Ro
ma.

Ahi está. O poder social, divorciado 
da Igreja, vem, no emtanto, render- 
lhe o culto que Ella, legitimamente, 
merece. Ainda bem.

P. J. C.

Em 1850. o Papa Pio IX restabele
ceu a Hierarchia ecclesiastica e sob a 
direcção de Wiseman, Manning, Vau- 
ghan e Bourne, o catholicismo desen
volveu-se de maneira quasi prodigiosa. 
Basta dizer que no século XVIII só
mente haviam 27.000 catbolicos; em 
1928 houveram 11.000 conversões, ele
vando-se no mesmo anno o numero de 
catbolicos a 2.143.505.

Estas cifras são mais convincentes 
sc forem comparadas com o que acon
tece em outros paizes protestantes, por 
exemplo, na Allemanha, onde ha 20 mi
lhões de. catbolicos contra 40 milhões 
dc protestantes; no emtanto neste paiz. 
em 1927, só houve 7.511 conversões.

E não se diga que o povo inglez seja 
lá muito inclinado á religiosidade. Não: 
a grande massa delles é indifferente á 
Religião e muitos ha proclives á incre
dulidade e a um certo materialismo 
pelo menos pratico. A causa da expan
são do catholicismo na Inglaterra não 
é a profunda inclinação religiosa des
sa nação. Depois da graça, divina, de- 
ve-se á acção catholica do clero e dos 
leigos. Xos paizes onde a Fé é com
batida. o catholico sente necessidade de 
estudal-a mais profundamente, adqui
rindo convicção mais intima e operosa. 
A condição dos que nascemos cm pai
zes fieis á Eé Catholica, em certo sen- 
Jdo é mais feliz porque nos é dado 
pratical-a com mais facilidade; mas 
isto é uma graça pela qual devemos 
continuamente dar muitas graças a 
Nosso Senhor. As mais das vezes, vive
mos quasi sem suspeitar haja quem te
nha de pelejar para conscrval-a. E’ co
mo se diz. vulgarmente: quem sofíreu 
comprehcnde com mais facilidade a dôr 
alheia do que um outro cuja vida se 
desliza qual barquinha ligeira em aguas 
tranquillas. Assim também, quem pas
sou pelos transes angustiosos da duvi
da c conseguiu sahir victorioso, geral- 
mente sente-se mais inclinado a evitar 
o soffrimento a seus irmãos. Deus, do
no e senhor dos corações, serve-se 
muitas vezes desta circumstancia para 
transformar um convertido em zeloso 
apostolo. Que não fizeram o padre Fa- 
ber, os Cardeaes Wiseman Newman e 
Manning. e o primoroso escriptor Ben-
SOll?

Tal foi o progresso do CathoHcismo 
que o Cardeal Bourne poude dizer em 
1924: “Não sabíamos que éramos Ião 
fortes e influentes. No paiz não se faz 
nada contra nós, e somos considerados 
quando se trata de fazer alguma cou
sa. f* Si, porém, conseguiu tão brilhan
tes resultados foi com muito trabalho. 
A acção catholica social, é muito in
tensa na Inglaterra.

Existem 176 hebdomadários catholi- 
cos cujas edições, por exemplo, “The 
Month”, “The Tablet”, podem riva- 
lisar com as melhores de qualquer paiz. 
“The Univers” tem 150.000 assignan- 
tes e collaboradores de valor como 
Chesterton, Hilário Belloc c Ronal 
Knox. Imagine-se o influxo benéfico de 
um jornal catholico sem facção política 
levando todas as semanas a milhares 
de leitores o alimento puro da moral e 
doutrina catholicas defendidas com a 
penna fascinante de Chesterton ou ck 
Belloc.

As escolas catholicas, cis ahi outro 
importante factor de progresso do Ca
tholicismo. Grandes sacrifícios exige 
dos fie is amanutenção de 1.267 esco
las elementares com frequência de .. 
370.000 aluninos, mais 486 superiores 
para 54.465 estudantes, t) Arcebispo de 
Liverpool dizia ser mais importante a 
construcção de escolas que a dc capei- 
las e igrejas. K os fieis comprehende- 
ram de maneira que os catbolicos de 
Manchestcr concorreram com 200.000 
libras esterlinas para a construcção 
delias.

São clignas dc admiração as manifes
tações publicas dc fé pelas ruas de 
Londres cm piedosas romarias aos an
tigos santuários catbolicos. De todas 
cilas a mais conhecida é a chamada 
“Caminho de Tyburn”. O organisador 
foi Philippe Flectcher, anglicano con
vertido, mais tarde ordenado sacerdote 
e um dos mais zelosos promotores da 
doutrina catholica. Como é bello ver 
essas longas fileiras de homens mar
char pelas ruas de Londres cantando 
hymnos á Virgem e rezando o terço! 
No ultimo domingo de Abril, milhares 
delles fazem publicamente a via sacra 
começando em Neugate, logar onde os

confessores da Fé eram enforcados, 
indo terminal-a em Tyburn, onde os 
martyrcs eram esquartejados e pendu
rados. Km 1903. o Cardeal Vaughan 
fundou neste lugar um mosteiro de be- 
ncdictinos em cujo santuario conserva- 
se o Santíssimo exposto dia e noite e 
reza-se continuamente pela conversão 
da Inglaterra.

Um século atraz. vivia o catholicismo 
escondido como outrora nas catacum
bas romanas; aos poucos, porém, foi 
apparecendo cm publico, e graças aos 
apostolos infatigáveis por Deus susci
tados vae-se espalhando e crescendo.

A operosidade da acção catholico-so- 
cial dos inglezes, manifesta-se de mui 
variadas formas, admiravelmente ade
quadas á mentalidade daquelle povo. 
Principalmente o apostolado leigo é 
muito desenvolvido. Desta acção social 
dá testemunho a liga “Catholic Evi- 
dence Guild”, cujo fim é dissipar os 
preconceitos anti-catholicos espalhados 
entre os protestantes. Seus membros 
percorrem os parques, ruas e logares 
concorridos fazendo discursos apologé
ticos, preparando a massa para receber 
a Fé Catholica.

Já, antes da grande guerra, aos do
mingos, viam-se oradores catholicos 
percorrendo os parques e ruas da ca
pital ingleza. Do numero destes eram 
Lister, Drummond, Agostinho Hilton, 
Jorge Anstruthcr e outros; até padres, 
como o famoso jesuíta Bernardo Vau
ghan e os sábios dominicanos Hugo 
Pope e Bcda Jorret, faziam parte da 
liga apparecendo em publico para de
fender a doutrina catholica. No anno 
de 1921 deu-se á liga uma organização 
mais regular e sob a direcção da auto
ridade diocesana transformou-se em 
centro de catcchistas e oradores am
bulantes. Todas as classes sociaes estão 
representadas; umasobrinha do duque 
Jc Norfolk, o livreiro Coldwell, as fi
lhas de Wilfrid c Word, simples em
pregados de commercio, todos são cui- 
dadosamente preparados, nas horas va
gas para a sublime tarefa de propagar 
os ensinamentos catholicos. Imagine-se 
quanto trabalho não exige .esta missão, 
porque não esqueçamos, vão falar em 
publico, expostos ás objecções dos an
glicanos e trata-sc nada menos que de 
combater preconceitos anti-catholicos. 
Sabe Deus, o mérito desse trabalho e 
(piantas conversões foram preparadas 
por esses denodados apostolos. Em 
Londres, tem a liga 125 oradores, sen
do 85 homens e 40 mulheres. Só em 
1927 pronunciaram mais de 4.000 dis
cursos apologéticos.

Falando desta liga dizia o Cardeal 
Bourne: “Não conheço movimento ca
tholico mais esperançoso nem signaes 
mais patentes, do progresso da Igreja 
. atholica na Inglaterra.”

Outras e mui variadas formas dc 
apostolado leigo existem actualmerite 
para o resurgimento da Igreja Catho
lica para a qual pode-se dizer ter co
meçado nova primavera exhuberantc 
óe vida. Já em 1850 dizia Newman: 
“Antes da Reforma existia a Igreja 
Catholica na Inglaterra; nos séculos 
XVI-XVII, não existia mais; hoje 
existe de novo. Muito significativo é 
este acontecimento e digno de ser an

unciado em toda parte. E’ como a 
chegada de uma nova primavera, por-; 
que a renovação do mundo moral é 
comparável ao que todos os annos se 
verifica no mundo physico. ”

[PISQDIO DA VIDA DOS PAPAS
Um dia apresentou-se a Pio VII um 

velho protestante, não com outro in
tuito sinão o de ver a victima dc Na- 
poleão.

Deante do Pontifice o protestante 
conservou-se desdenhosamente em pé. 
Pio VII fitou-o com um olhar muito 
triste c muito doce pronunciando es
tas palavras:

— Filho meu, porque não te ajoc- 
has para receber também tu a minha 

bençam? Lembra-tc que a bençam de 
um velho jámais fez mal a ninguém.

Essas palavras, tão simples e io 
paternacs abalaram o orgulho do pro
testante, que cahiu immediatamente 
de joelhrs, uniu as mãos sobre o peito, 
inclinou a testa e recebeu humilde
mente a bençam, como a receberia u ua 
creança.
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Pela Mulher E Pelos Costumes OS VICENTINOS

Em princípios de abril de 1927 no 
abrir o “ Estado de S. Paulo”, se me 
deparou um artigo do Dr. Francisco 
Earaya, com o suggestivo titulo de: 
‘‘Pela mulher e pelos costumes**.

Ao terminar sua leitura senti um en
ternecimento profundo pelo reconheci
mento cruel da realidade.

Eis a razão do titulo destas linhas.
Às suas palavras, calando, muito de 

perto, em meu espirito, augmentaram 
a minha veneração, pela grande maio
ria da mulher brasileira, combatendo 
esse pseudo progresso, — no lar a 
rainha, a esposa “ dourando os aconte
cimentos felizes, derramando o balsa- 
ino das consolações nos reveses da 
vida”, a terna mãesinha, rindo com o 
sorriso de seus filhos, chorando com 
suas lagrimas, gemendo e suspirando 
com suas dores, — na escola: a con- 
ductora das almas infantis e innocen- 
tes, exercendo o sublime apostolado 
do ensinamento!

Agora, no mesmo e grande orgão da 
imprensa paulista, li uma noticia in
titulada: “.Voto feminino*', com uma 
decisão de um de nossos illustres jui
zes da vara eleitoral, indeferindo o re
querimento de uma advogada, aqui re 
sidente, em que esta solicitava o seu 
alistamento entre os eleitores deste 
município.

A segunda tentativa para esta gran
de victoria do feminismo foi baldada, 
como sel-o-hão todas as que a este 
se seguirem.

“A mulher é ente que nasceu pri
vilegiado, admirave! de sentimentos e 
feito exclusivamente para amar e para 
soffrer. Heroina modesta de grandes 
hroismos, é no lar, que esconde e des
envolve a sua acção maravilhosa de 
amor e dedicação”.

Suas duas grandes preciosidades, o 
progresso jamais ha dc attingir: o pu
dor e a admiravel misão que desem
penha, como proprietária de nossos 
destinos, na maxima expressão da 
grandeza moral.

Os assumptos de politica, finanças, 
etc., foram feitos para o homem, sus
tentáculo dç grandes responsabilida
des, arrimo e natural protector da nni-

Onde quer que as phalanges vicen-
Iher. As preocoupaçõcs partidarias, 
o eiithusiasmo das paixões e das hi- 
ctas eleitoracs afastal-a-iam dos deve
res que lhe impõem a constituição da 1 
família.

O voto feminino não poderá passar 
do terreno thoorico.

A mulher cumprindo as suas obriga
ções religiosas de mãe e de. esposa, 
presta um inestimável serviço á na
cionalidade.

Fazer com que cila abandone o lar 
para ir ás urnas “ é sacrifical-a mons
truosamente, arrancando-lhe da alma 
um bem que só a ella pertence, e que 
a ninguém, nem mesmo a ella própria, 
assiste o direito de destruir”.

❖ *
Eis como o Dr. Esaú de Moraes, 

terminou sua decisão, em que indefe
ria o direito solicitado pela requerente:

“ Precisamos oppor tenaz resistên
cia, levantar um grande dique de en
contro á onda devastadora que ahi 
vem e que nos quer tragar, ameaçan
do derruir o gigantesco trabalho eons- 
tructor dos nossos antepassados, na 
constituição da nossa nacionalidade, 
para o que precisamos da mulher no 
peu posto de honra, onde os nossos 
maiores a collocaram, como sendo sen- 
tinella c guarda do santuario da fa
mília, fundamento do organismo social, 
e como preccplora abençoada, quer 
no lar, quer na escola, mormente na 
educação moral e civica dos futuros 
servidores da patria”.

Conservemos os nossos costumes c 
as nossas tradições.

Sejamos cada vez mais brasileiros!
Precisamos ser grandes em todos os 

sentidos.
Precisamos elevar sempre e sempre 

o nome de nosso Brasil, grande nas lu- 
ctas da independencia grande nas con
quistas da democracia, grande no seu 
riquisimo território, grande no ideal de 
seus filhos, grande, immenso na gran
deza excelsa e característica, na intel- 
Hgencia e na religião, no porte mages- 
toso e inconfundível de sua mulher!

ANTONIO DE PAULA ASSIS.

O Brasil Calumniado
Angelo Simões de Arruda

E’ inncgavel que, ao lado de brasi
leiros que se prezam, existe em nosso 
paiz muita gente terrivelmente intoxi
cada, pôr idéas anti-patrioticas, c opi
niões absurdas e contraproducentes, a 
respeito do nosso povo e seus predica
dos, e do futuro que nos espera.

Não faltam os que se arvoram cm 
pseudos prophetas, predizendo a ruína 
total do Brasil em curto lapso de tem
po, a sua irremediável conquista pelos 
'•.redores yankees e inglezes, e outras 
sandices de igual calibre, cujo unico 
fundamento, é a fertilidade de imagi
nações superficiacs, ou talvez, nos al- 
phabetizados, momentos de ináu hu
mor.

Outros negam á nossa raça, as for
tes qualidades, que farão delia um 
grande povo.

Ser brasileiro importa em condição 
de inferioridade, é o que também se 
ousa affirmar com um desplante que 
só pode ser attribuido a uma ausên
cia absoluta, do mais rudimentar bom 
senso.

E assim por deante; poderiamos ci
tar dezenas de disparates da mesma 
especie. A inconsciência do civismo 
impera com todos os seus funestos re
sultados, e os poucos nacionalistas que 
clamam .contra esse maldito derrotis
mo, quasi que desapparecem deante da 
maioria, dos que desconhecem o valor 
c a grandeza de sua patria.

Não temos motivos pára nos quei
xar de todas essas clamorosas 
mentiras de que somos victimas no ex
terior.* Tudo isso não é nada menos do 
que uma forte repercussão dos despro
pósitos que aqui mesmo são atirados á 
Honra Nacional, sem outro fundamen
to se não a impertinência e a obstina
ção em não acreditar, no que os olhos 
vêm claramente. Não temos direito de 
exigir que o extrangeiro conheça nos
sa patria, se os proprios brasileiros não 
a conhecem.

Bem o diz, Baptista Pereira, quan

do no seu genial “O Brasil c a Raça”, 
trata deste assumpto.

** O Brasil, declara o eminente discí
pulo dc Ruy Barbosa, precisa fazer a 
propaganda do Brasil ante os proprios 
brasileiros. Urge mostrar-lhes o que 
somos autes que o extrangeiro lhes 
metta pelos olhos a dentro o que quer 
que sejamos. E* preciso não cruzarmos 
os braços ante a detraeção peregrina, 
que opera sobre intelligencias prima
rias *’.

O interesante é que no aífan dc nos 
desacreditar, a obcecação dos derrotis
tas, chega a ponto de fazer-lhes esque
cer as mais elementares lições da nos
sa Historia, o nosso vertiginoso e in
contestável progresso, e até parece in
crível, a obra admiravel da nossa raça, 
que desbravou e explorou os mais lon- 
ginquos e impenetráveis sertões, e ven
cendo obstáculos quasi insuperáveis, 
extendeu o paiz, do Atlântico aos An- 
ds, e do Oyapock ao Chuy.

E* certo que as condições económi
cas do Brasil não são muito lisongei- 
ras; que os governos que temos tido, 
além de pouco favorecerem a prosperi
dade material, têm sido de uma deplo
rável incúria, na solução inadiavel dos 
problemas nacionaes, como por exem
plo o da educação popular.

Alguns até foram francamente pre- 
judiciaes á nação, que inutilmente so
brecarregaram de dividas. O que não 
é menos evidente, porém, é que a 
despeito de todas as formidáveis vicis
situdes c crises, porque passou, e ainda 
passa, o Brasil tem se avantajado a uni 
grande numero de paizes, outróra mais 
adiantados, e hoje o seu espantoso des
envolvimento é apenas excedido pelo 
dos Estados Unidos.

Eis, o que se deve responder, aos 
que nos taxam de incapazes de cons
truir a grandeza de uma nação.

Quem observa a nossa patria com 
alguma attenção, só póde convencer-

tmas se reunam, em conjuncto, ou em 
pequenos blocos, é sempre com uma 
vaidade santa que assistimos á sua at- 
titude sempre hunjilde e dedicada á 
causa de Deus.

Não ha, com effeito, iniciativa algu
ma da acção catholica em nossa ter
ra e em toda a christandade, a cuja 
frente se não encontrem os confrades 
de Ozanam, a milicia catholica da Ca
ridade. “Deus charitas est.”

A victoria da justiça social, que to
dos aspiram, só a podemos de facto 
alcançar pela caridade christã, confor
me asnormas do verdadeiro Evangelho.

O protestantismo americano, por 
exemplo, não sabe pratical-a nem com- 
prehendel-a.

A sua philantropia, desdenhosa da 
moral evangélica, caudataria de*instín- 
ctos ignóbeis com bailados « infiltra
ções estratégicas, não alcança desse- 
dentar as misérias quesoccorre, eis que 
se resume, afinal, na moral do egoísmo.

A sociedade vicentina, com as miga
lhas qué distribue, alcança muito mais 1 

do que os milhões que distribuem to
dos aqueiles que procuram afastar a 
idea de Deus em todas as suas cam
panhas.

Quando o sociologo Hitze afifrmava 
que a “ caridade ” não era um meio 
para solucionar a questão social, certa
mente não a considerou como 
de, senão apenas como esmola.

Não é de esmolas que precis.un $ 
desprotegidos da existência, os párias 
do século em que vivemos; elles pre
cisam de amor, amor que apenos po
dem encontrar á sombra do Evangelho.

E as conferencias de S. Vicente de 
Paulo foram, sem duvida alguma, o 
ponto de partida para todo o movi
mento social catholico que hoje se des
dobra em nosso meio.

DR. VICENTE MELILLO.

Demonstração de regosijo pela 
solução da questão romana
Domingo passado, como fora noticia

do pela imprensa diariá, realisou-se na 
majestosa basílica de São Bento, com 
a pompa que caracterisa as cerimonias 

( da Igreja Catholica, um solemne “ Te- 
Deum ” cm acção de graças pela so 
htção da Questão Romana.

Ao acto, presidido pelo Exmo. Sr. 
Arcebistro Metropolitano, com^vccc- 
ram os membros do nosso clero, au
toridades do listado, os representantes 
do Governo italiano, associações c for
midável massa de povo que se com
primia nas naves do grande templo.

Occupou a tribuna sacra o P^vino. 
Cgo. Assis Barros que produziu uma 
bclla oração cheia dc enthusiasmo.

Terminada a cerimonia, quando Q. 
Excia. Revma. D. Duarte Leopoldo, 
sabia da Basílica, a multidão prorom- 
peu em vivas c acclamações, acompa
nhando assim até ao Palacio S. Luiz, 
S. Excia., que. num gesto muito sym- 
pathico, desceu do automovel em que 
seguia, pondo-se no meio de seu teha- 
nho que delirantemente o victoriava

Em palacio, saudou-o o Dr. Vicente 
Melillo, tendo o nosso Metropolita 
agradecido a manifestação com a 
mesma ardência que lhe valeu o reno
me de orador de que gosa.

Um grupo de Congregados de Santa 
Cecilia dirigiu-se após isso á residência 
do nosso queridíssimo dircctor, Mons. 
Pedrosa, onde lhe foi dispenstda uma 
cnthusiastica manifestação, usairl.» elo
quente e brilhantemente da palavra o 
jovem congregado Antonio de Paula 
Assis, que o saudou em nome dos us 
companheiros.

Usaram também da palavra: Meus 
Pedrosa, para agradecer aquella mani
festação de apreço dos seus marianos 
e para saudar, logo depois, o seu in
cansável coadjuctor, Pe. Dr. Arthur 
Ricci; o Congregado Bandeira, cm no
me da Congregação de Santa Iphigc- 
nia; o Cong. Paulo Micjui; e por fim 
o Revmo. P. Dr. Arthur Ricci, que, 
commovidissimo, agradaccu as carinho 
sas e confortantes palavras de Monse
nhor Pedrosa.

Nos Estados Unidos da Ame
rica do Norte

A VIDA CATHOLICA EM 1928
A actividade dos cathoíicos norte- 

americanos no decorrer do anuo pas
sado foi muito intensa e variada. As 
grandes organisações do laicato catho
lico que sc propõem collaborar com o 
clero, na acção catholica desejada pe
lo Smnmo Pontifico, continuaram a 
sua obra de propoganda c penetração. 
A união dos homens cathoíicos está 
organisada em 97 dioceses e assignala 
um augmento intenso nas suas filei
ras.

A união das senhoras catholicas des
envolveu um trabalho pratico de assis
tência aos operarias e empregados in- 
dustriaes. As moças catholicas insti
tuiram muitos novos círculos, e pos
suem inscriptas mais de 100.000 sócias 
na edade de 12 a 18 annos.

Em ordem cronologica, os factos 
mais salientes de 1928 foram:

Em Janeiro, precisamente na festa 
da Epiphania, o laicato catholico dc 
Philadelphia, apresentou uma petição 
para a beatificação de Frederico Oza- 
nan, (pie foi apoiada pelo Cardeal Dou- 
gherty. No mesmo dia os noviços de 
uma nova communidadc religiosa para 
surdos e mudos, pronunciaram seus .vo
tos. Foi aberto em Indiana, o pri
meiro hospital para as missões medi
cas catholicas. Em Cincinatti foi inau
gurado um novo oratorio da cruzada 
missionaria.

Em Fevereiro, os professores leigos 
da “Creighton University”, de Oma
ha, fundaram uma Congregação Maria- 
na para . os graduados no Instituto. 
Uma reunião da “ Catholic Industrial 
Confercnce ” discutiu as providencias 
a serem tomadas para combater a des- 
occupação c outros problemas indus- 
triaes.

No mesmo mez, Mons. Casskly e o 
Revmo. John A. Rian da Universida
de Catholica dc Washington, tomaram 
a defesa publica dos trabalhadores 
contra os abusos da parte dos capita
listas. Em Março o Comité das asso
ciações catholicas publicou uma rela
ção, sobre os princípios moraes em 
torno da guerra e da paz. Em Março 
houve series de conferencias sobre os 
problemas rurares em Harrisburg e so
bre os problemas industriacs em Mil- 
wankee. Em Los Angeles foi inaugu
rado um curso para dirigentes do mo
vimento catholico.

Em Abril, reuniram-se em Washin
gton os socios da associação antropoló
gica catholica c fixaram um plano de 
collaboração scientifica com os mis
sionários. Nesse mesmo mez, reuniu-se 
a assemblea animal da associação ca
tholica pela paz internacional.

Em Maio, houve na Universidade 
Catholica de Washington, uma exposi
ção de hygiene escolástica. No con
gresso mundial -para o Direito Interna
cional fallaram também o bispo Mons. 
Schrembs e o Revmo. Kolin A. Rian. 
Em Nova York inaugurou-se o con
gresso da associação pela imprensa ca
tholica.

Em Junho, o bispo de Concordia, 
Mons. Tief, inaugurou uma igreja para 
os refugiados mexicanos em Salinas, 
no Kansas.

Em Julho, foram terminados os tra
balhos de distribuição na bibliotheca 
da Universidade Catholica de ' Was
hington que custou 750.000 dollares e 
contem 350.000 volumes.

Em Agosto houve em Saint Ciou d o 
72.° congresso do “Central Verein” ca
tholico e da sua secção feminina. Vin
te mil pessoas tomaram parte, figu
rando entre os oradores o delegado 
apostolico e o governador de Minne
sota.

Nesse mez também houve o celebre 
laudo arbitrai do Bispo O’ Reilly numa 
controvérsia entre uma empresa e seus 
dependentes. *

Em Setembro, reuniu-se o Congres
so das obras de beneficeneias catho
licas. Em Saint Lous, o da associação 
para os interesses ruraes (Catholic 
Rural Life) e dos homens catholi- 
cos de côr, em Cincinnati.

Em Outubro reuniu-se em Washin
gton a assemblea das damas catholi- 
cas que determinaram a fundação de 
uma escola de assistência social.

A “ Catholic Truth Society ” refe
riu na sua assemblea annual, que ha
via enviado para a imprensa 360 arti
gos para refutar erros e distribuindo 
507.468 opusculos de propaganda.

A “ Crurch Extension Society ” no 
seu Congresso de Chicago accusava 
uma entrada de 1.396.610 dollares e 
um augmento nos seus bens de raiz. 
A assemblea dos homens cathoíicos,- 
de Novembro, reunida em Cincinnati, 
foi notável pela sua decisão de to
mar, particular empenho e empregar o 
maior esforço para combater os pre
conceitos contra o catholicismo, tãc 
abertamente calumniado, na recente 
'campanha eleitoral.

“ Nós reclamamos — diz uma das 
resoluções votadas naquelle congresso, 
— como o reclamam todos os america
nos de que nas publicas instituições 
hajam abusos para nos viílipendiar e 
calumniar, quando se villipendia a 
nossa igreja, lambem nós somos villi- 
■jendtados ”. “Para com os nossos ca- 
lumniadores, continua a declaração, 
nós reeommendamos aos nossos so
cios os preceitos da caridade acompa
nhada, porém, de uma exposição syste- 
metica, intelligente e clara, por pala
vra, por escripto e pela radiofonia, da 
nossa fé, do nosso caracter, da histo
ria e dos ensinamentos da igreja e da 
lealdade civil e religiosa dos catholi- 
cos ”.

Numericamente os cathoíicos nos 
listados Unidos ern 1928, tiveram um 
augmento nas suas fileiras, segundo a 
estatística do “ Catholic Directory ” A>: 
200.000 adeptos; contando actualmen- 
tc 21.453.928 almas. No ultimo decen- 
nio o numero dos cathoíicos cresceu de 
3.000.000.

se de uma verdade — Que espera o 
Brasil o mais brilhante e grandioso fu
turo. Aliás, o presente já nos autoriza 
a delle formar uma idéa.

O actual progresso do Brasil é um 
j principio da sua futura grandeza.

Oração
Ave, Maria, Mãe do V erbo eterno, 
Rainha excelsa, Virgem meiga e pura! 
Salve, 6 astro bellissimo e superno, 
Norte de toda a humana creatura!

Ave, vaso sublime e primoroso 
De pureza e doçura, fé e amor!
Salve, rubim sem jaça, esplendoroso, 
Que scintillais no escrínio do Senhor!..

A vós levanto, supplices, os olhos,
O’ Mãe querida, virginal Maria:
— Da vida, entre os espinhos e os abrolhos, 
Sêde-me luz preciosa e fiel guia...

A vós imploro, Mae benigna e affavel,
Cheio de fé e cheio de esperança:
— Sêde-me sempre auxilio incomparável,
Nas tempestades, sêde-me a bonança!...

Aluizio Calazans de Freitas.
— Congregado —
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Semana Festiva
Já se iniciaram os preparativos pa

ra a próxima Semana Festiva, que te
rá lugar de 30 d • Março a 7 de 
Abril vindouros.

Provavelmente se rea :/ará em nos
sa séde social, que será adaptada a 
esse fim.

Infelizmente não poderemos, este 
anno, gosar das vantagens que tivemos 
o anno passados, graças á generosa 
offerta c aos incansáveis esforços de 
d. Balbina Steidel.

Porém, comquanto baia a desvanta
gem do local, esperamos que a pró
xima Semana Festiva se revista do 
mesmo brilho que a anterior.

Escola Remington ^
Cursos práticos e rápidos M

p DACTYLOGRAPHIA - Tachy- 
►J graphia — Correspondência — V
ri V►♦< Calligraphia — Portuguez — ►«,< 
jjjjj Inglez — Francez
$ Tachygraphia também
W por CorespondcnciaV fi►«J Matricula sempre aberta
ôi Aulas diurnas e nocuiarnas para tó 
1J1 ambos os sexos V
$ RUA JOSE’ BONIFÁCIO, 18-B $

BALANCETE DO MEZ DE JANEIRO DE 1929

SALDO PARA FEVEREI RO — RS........ S: 117S440

RECEITA

Mensalidades recebidas ...........................
Idem do cobrador ......................................
Donativo á Congregação .......................
Recebido da Secção de Imprensa ........
Idem da Secção Sportiva ...................
Idem da Secção dc Reuniões Sociaes .

SALDO DO MEZ DE DEZEMBRO .

618000 
2695000 

508000 
7005000 

1 :117S000 
3025800

2: 5005000 
5:1925840

7:693$540

DESPESAS

1. Pago ao cobrador s/commissão ............................................
Idem á Secção Sportiva .........................................................
Idem material para concerto do palco ................................
Idem lampadas para o mesmo ...............................................
Idem adeantamento do Cong. Mauro P. c Silva .............

18. Idem despesas da festa .................................... ...................... .
Idem para collocação de um cano ......................................
Idem concerto de reflectores e chaves para o quadro

de luz ...................................................................................
Idem 2 comedias ..........................................................................
Idem despesas da Secção de Imprensa ................................

31. Idem 1 mesa para a sala de palestra ....................................
Idem á Casa Duprat — Impressos ......................................
Idem a Costa Ferreira & Cia. — collocação dc vidros ..
Idem luz da Sédc ......................................................................
Idem adeantamento do Cong. Paulo de Castro .............
Idem cafés ............................................................. ...................
Idem fitas ....................................................................................

BALANÇO . ................................. '..............................................

São Paulo. 10 dc Fevereiro de 1929
S. R. O.

(a) TELMO DE SOUZA PEREIRA

26J900 
1:0785300 

625700 
64S009 
3950j0 

125000 
645000

85500
75000

4185000
2905000

765000
335000

128S000
645000

1685000
355900

2:5765100
5:1175440

7:6935540

Thesourciro.

Assignai “O Legionário”
Em salto de sola 

Em verniz desde .... 
Em pellica inarron . . . 
Em naco beije......................

Summario dos actos da Congregação
PIEDADE

24—2 Meia Hora Santa, ás 16 1|2 ho
ras, na Matriz.

24—2 Missa e reunião ordinárias.
28—2 Reunião de Noviços e Aspiran

tes ás 20 horas na Matriz.
2— 3 Reunião das Secções de Zela

dores e da Sagrada Eucharistia, 
na séde, ás 20 horas.

3— 3 Missa e reunião ordinárias.
7—3 Missa e reunião ordinárias.
7—3 Reunião dc noviços e aspiran

tes na Matriz.
10—3 Missa, communhão c reunião 

geraes da Congregação.

ACÇÃO

25—2 Reunião da Secção de Carida
de, ás 20 horas, na Matriz (Con
ferencia dc Santa Donata).

25—2 Aula dc gymnastica na séde.
1—3 Aula de gymnastica na séde.
3— 3 Reunião da Secção dc Impren

sa, após a missa.
4— 3 Reunião da Secção dc Caridade

)Conferençia Santa Donata).
!—3 Aula dc gymnastica.

5— 3 REUNIÃO DO CONSELHO
NA SEM)E, A’S 20 HORAS.

8 -3 Aula de gymnastica.

ESTUDO

27—2 Reunião da Secção de Educa

ção da Pureza, na séde, ás 20 

horas.

ir—2 Aula dc Apologética, ás 20 ho

ras, na Matriz.

2—3 Reunião da Secção de Cultura, 

na séde, ás 20 horas.

7—3 Aula de Apologética, ás 20 ho-

Luiz 15 e baby.
Em verniz desde . 
Km pellica inarron 
Km naco beije .. ..

Factos Marianos
À nossa Congregação

AVISOS
SECÇÃO RITUALISTA

E’ a seguinte a escala para orna
mentação da capella durante o mez dc 
Março pelos congregados:

— Benedicto Alves Siqueira Branco 
e Benedicto' Siqueira Wolfí, dc 25 de 
Fevereiro á 3 de Março.

— Cassio do Vai e Carlos Prestes 
Funchal de 4 á 10 de Março.

— Carlos Decourt Junior e Carlos 
Baptista Pereira, de 11 á 17 de Março.

— Carlos Meira Mattos c Carlos Si- 
mon Poyares de 18 á 24 dc Março.

— Collatino de Campos e Cyro dc 
Andrade de 25 á 31 de Março.

VARIAS
ANNIVERSARIOS:

Completam mais um anno de exis
tência, os srs. Congregados:

Dia 3 de Março: José Arnaldo Cal
vo.

Dia 4 de Março: Angelo Simões Ar
ruda.

Dia 6 de Março: José Vita Junior. 

Dia 8 de Março: Arnaldo dc Lucca. 

Dia 10 de Março: Knos Mondado1**. 

Dia 10 de Março: Paulo de Carva-

PARA A QUARESMA
1) Dias de jejum com abstinên

cia de carne:
Quarta-feira de Cinzas.
Todas as sextas-feiras da Qua- 

resma.
2) Dias de jejum sem abstinên

cia de carne; 4
As quartas-feiras da Quares

ma, quinta-feira da Semana Santa, 
sexta-feira das Têmporas do Ad
vento.

3) Dias de abstinência de carne 
sem jejum:

As vigílias do Natal, Espirito 
Santo, Assumpção de Nossa Se
nhora e Todos os Santos.

EXPLICAÇÕES 
A lei do jejum

L° — Obriga todos os fieis dos 
21 annos feitos aos 60 annos come
çados, exceptuando os doentes, os

fracos, os trabalhadores e os dis
pensados por justos motivos.

2.“ — Consiste em uma refeição 
principal e duas accessorias.

------ Na refeição principal per-
mitte-se o uso de todos os alimen
tos sem limites nem restricções. 
Pode ser feita livremente a qual
quer hora do dia.

— Na refeição matutina (par
va ou café) permitte-se o uso do 
leite e pão cujo peso não exce
da de duas onças (65 grammas) 
mais ou menos. Pode-se tomar uma 
boa chicara de café com leite e pe
queno pedaço de pão com man
teiga.

------ Na refeição nocturna (con
soada nu ceia )pernnitte-se o uso 
de alimentos leves (ovos, legumes, 
peixe) que não excedam 8 onças 
(250 grammas) mais ou menos.

Pode-se tomar um prato de sopa, 
um outro de sopa com arroz ou !e- 
'“■* ~ ~~ ** «-—s» r- o»» do??-.

Nos intervallos destas tres refei
ções não é permittido comer nada 
de solido, sendo, porém, licito á 
excepção do leite, o uso de todos 
os líquidos:, café, chá, chocolate 
ralo com agua, bebidas e sorvetes.

A lei de abstinência
1. GKwpa tr»dr»Q r»s fiais -•'<?

sete annos feitos até o fim da vida.
2. " — A lei de abstinência sõ 

prohibe o uso de carne e caldo de 
carne; permifcte tudo mais, inclu
sive o uso de quaesquer temperos, 
mesmo da gordura dos animaes, e 
não põe nenhum limite na quan
tidade da alimentação.

N. B. — Nos domingos e dias 
santos cessa a obrigação do jejum 
e da abstinência.dio e Castro.

*c*c**e*ese***e*e*c**e*c^

GRANDE SEMANA FESTIVA
DE ,30 DE MARÇO A 7 DE ABRIL
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SECÇÃO DE INDENTIEICÀÇÃO 
Dc ordem do Rvmo. Monsenhor Di- 

rector, faço publico que se acha aberto 
o expediente para a renovação das fi
chas de identidade cuja validade se ex
tinguirá em Março proximo, devendo 
para isso trazerem os congregados 
uma photographia 3/4.

Devem os interessados entender- 
se ás quintas-feiras e sabbados, das 
20 ás 22 horas em a séde social, com 
o cong. encarregado desta secção, dei
xando em poder do mesmo a ficha 
antiga.

QUESTÃO ROMANA

Em regosijo do faustoso aconteci
mento foi enviado pela Congregação 
ao Exmo. Sr. Núncio Apostolico, o se
guinte telegramma:

“Giovanni Congregazione Marianc 
S. Cecilia, bacciano afettuosi piedi 
Santo Padre, esultanti trionfo Santa 
Séde auspice dilatazione regno Cristo, 
col grido dei suo eterno attaccamento: 
Viva il Papa. ”

POQOOOOGOOQQOOOOOGOOOOOOOO

Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações coin- 

merciacs c hypothccarias. Inven

tários, desquites e outros pro

cessos de rapida solução. Praça 

da Sé, 30, sala 110. (Escriptorio 

dr. Piedade).
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AOS NOSSOS CONGREGADOS

Rua das Palmeiras, 38 Telep. 5 — 1259
Recebeu grande sortimento de modelos novos para senhoras e

meninas
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A Igreja e o Rotary Club
Constou que o Papa prohibira aos . 

catholicos a entrada nos Rotaries 
Çlubs. E o consta produziu alarme en
tre os interessados. Elles, que não 
obstan
obstante as objecções levantadas pela 
imprensa catholica, se julgavam os au
xiliares avançados da Egreja na sua 
obra cada vez mais ardua de moraliza
ção dos homens, viam-se de um mo
mento para outro, quando menos o 
esperavam, bruscamente, attingidos 
por um anathema do Vaticano. A sen
tença, salvo equivoco nas informações 
que a motivaram, decididamente, é in
justa. E, de facto, muito ao invés de 
que proplalam certos periódicos catho
licos, nada ha no Rotary Club de ma
çonaria ou Sectorismo. As reuniões se 
fazem ao aberto, em salões públicos, 
sem sigillos. Os assumptos ventilados 
ainda que entre piadas picantes e 
apimentadas são os de maior relevan- 
oa social. As historias levianas e ma- 
ledicentes, desde tempos immemoriaes, 
companheiras inseparáveis dos banque
tes, duram pouco. Evaporam-se com 
as vaporações do vinho. São, convi
mos, um inconveniente; necessário, 
porém, desde que as reuniões se fa
zem no acto da refeição. Seus effei
tos, aliás, são nullos. Esquecem-se co
mo todas as cousas vulgares, sem im 
pedirem os fructos beneficos dos nobres 
conceitós trocados; antes, são offus 
cadòs pela beleza luminosa destes. Es
tes, porque superiores, perduram. El
les vão accender na mesa de traba 
lho de cada conviva uma pequenina 
lampada de ideal que se levanta sobre 
este postulado: antes de pertencer a 
si- mesmo, o homem pertence á huma
nidade.

E a realização deste ideal que ten
de o Rotary. Elle exige de cada indi
víduo grande abnegação e não poucos 
sacrifícios. Nem vemos em que diffira 
do ideal christão, porquanto a abne
gação e os sacrifícios em pról do pro- 
ximo constituem precisamente a sum- 
ma das heroicas virtudes preconizadas 
pelo Evangelho.

Longe, pois, de offender os dogmas 
da Egreja ou embaraçar-lhes a bené
fica acção, é elle um incentivo forte 
nara a pratica da sua moral. Tivesse 
alojamento no Rotary Club a idea de 
Deus e a sua actividade confundir-se- 
ia com a da Igreja. De religião, 
porém, e de política não se cogita nes
se grêmio admirável. Esta mesma 
propriedade para a Igreja só é vanta
gem, pois que, somente assim, para o 
campo da sua acção attráe-lhe o Ro
tary o concurso de muita gente que 
sem a graça da fé não póde submet- 
ter-se aos seus dogmas.

Não: os boatos tendentes a provo
car uma scisão entre catholicos e ro- 
taryanos devem ser de todo infunda
dos.

Talvez assim o seja. Até hoje não 
nos consta de documento algum da 
Curia Romana nesse sentido. Isto 
muito embora, cabe-nos sempre a per
guntar si podemos confiar no concur
so que o Rotary Club pretende dar á 
Igreja na obra de moralização dos ho
mens. Esta pergunta se nos impõe á 
nós catholicos, cada vez mais imperio
sa depois que ás accusações de con
luio com a maçonaria, oppôz o Rota
ry, em diversos paizes, desmentido 
formal.

Com razão ou sem ella, o facto é 
que muitos lhe dão credito. Nem é 
mysterio haver nelle envolvidos mui
tos catholicos e até sacerdotes.

Isentos, pois de qualquer preconcei
to, examinemos a questão objectiva- 
mente. Tomemos o Rotary como 
nol-o apresentam os seus adeptos. A

discussão será mais leal è mais con
vincente.

Assim, atendo-nos ao que do Rotary 
nos affirmarri e confirmam os mes
mos rotaryanos, logo á primeira vis
ta notamos um ponto de divergência 
ntre a obra moralizadora da Igreja 
a que toma a si o Rotary Club. Em- 

quanto aquella colloca na base do seu 
ediíicio a crença em Deus, a idéa de 
Deus, principio creador do homem e 
fim a cuja posse é elle dstinado; o 
Rotary, no intuito de arregimentar 
pessoas de todos os credos ou sem ne
nhum deles, exige como preliminar da 
sua empresa o agnosticismo, o desco
nhecimento da divindade. “O Rotary, 
dil-o Harris, exclue quasi totalmente o 
“ credo ”, glorifica as acções e abre-se 
a protestantes, a catholicos, a judeus, j 
a christãos, a budhistas ”. “A moral 
rotaryana, accrescenta Hermann Dons. 
não tem nacionalidade nem religião”. 
Esta divergência, apparentementc se
cundaria, em si é profunda e radical 
Emquanto ella subsistir Igreja e Rota
ry Club não poderão entabolar nego
ciações de accordo. Serão entidades 
antitheticas. E, de feito, mesmo fora 
do âmbito da Revelação, o homem não 
póde prescindir de Deus. Crjatura sua 
estará sempre sob o seu perfeito do
mínio quer na ordem physica, quer na 
moral. Em todas as acções, por mais 
complexa que seja a sua actividade, o 
homem deverá ter sempre^ presentes 
as suas relações com Deus. Reconhe- 
cel-o e prestar-lhe o devido culto se
rá o seu primeiro acto moral. E to
dos os outros deverão soffrer-lhe o 
benefico influxo, como norma regula
dora de toda a sua vida.

Mesmo sem as luzes do Esipirito 
Santo, argumentando só com as da ra
zão natural, Deus, primeiro principio 
de todas as cousas, apparecerá sempre 
como a fonte de onde dimana toda a 
justiça, todo o bem; Pae commum, se
rá sempre o autor unico da fraterni
dade universal. Desconheccl-o, pois. 
numa obra de moralização é um pec- 
cado gravíssimo. Neste sentido dizia 
com razão Portalis que sem religião 
não ha moral. E Diderot'— que não 
era Santo Padre — queria-a como ba
se unica da educação: á sua filhinha 
deu-lhe o seu amor o catecismo para 
que nelle se instruísse.

A religião. — como conjuncto das 
verdades que vinculam o homem a 
Deus. c dos deveres a estas verdades 
correspondentes — não é só indicio 
vehemc-nte de alta moralidade, mas 
também o seu unico principio gerador. 
Sem religião o homem falta ao seu 
mais imperioso dever moral: o culto 
ao seu Creador.

Outro grave erro do Rotary Club, 
consequência natural do primeiro é a 
substituição da idéa de Deus pela de 
Humanidade. No logar do absoluto, do 
necessário põe o relativo, o contingen
te. O Homem, dizem os rotaryanos, 
antes de pertencer a si mesmo perten
ce á Humanidade. Todo o seu fim é 
“ servir a Sociedade ”. Aqui, a obra 
do Rotary toma — talvez inconscien
te — ares de invectiva. E, de feito, si 
as normas por que regule o homem os 
seus actos são as suas relações com 
a Sociedade, esta, com menosprezo de 
Deus, se torna o seu fim ultimo e ab
soluto a que devam tender as suas as
pirações. O Homem vive para a So
ciedade. Ora, antes de pertencer á So
ciedade, pertence o homem a Deus. 
Esta sua dependencia é que lhe ha de 
pautar os actos. A abnegação, o heroís
mo só serão virtudes verdadeiras quan
do suggeridas pelo amor divino. Na 
ordem natural, na ordem pregada pela 
Igreja, a actividade humana não deve 
parar na Humanidade, mas ascender

até Deus. E para que vejam a grande 
differença que vae entre, os preceitos 
da moral christã e as virtudes altruís
tas ou philantropicas dé que tanto 
alarde fazem os apostolos da moral 
leiga, aqui trazemos o testemunho de 
São Paulo. Si distribuero in cibos 
pauperum omnes facultatés meas, et si 
tradidero corpus nieum ita ut ardeam. 
caritatcm antem non habuero nihil 
mihi prodest ”. As minhas esmolas, os 
meus sacrifícios, de nadai me valem si 
destituídos da caridade qivina que as 
fecunde. -

Decididamente pretender levantar o 
edifício da moralidade, prescindindo da 
sua unica fonte — Deus — é querer 
construir sem cogitar da base. De ma
neira nenhuma pode a Igreja receber 
a alliança de um grêmio que tenta mo- 
ralisar com menospreso do primeiro e 
capital dever do homem;’ menospreso 
que importa a revolução da ordem mo
ral. lista alliança redundaria na des
truição da sua obra. |_

Deante destas considerações, nós 
podemos abster da questão sobre a in 
gerencia da maçonaria no Rotary Club. 
P»em nota o “ Osservatore Romano ” 
que onde ha o vacuo de- toda fé, de 
todo o sentimento religioso, ahi quasi 
por geração espontânea se produz e se 
propaga a maçonaria.

Quanto aos sacerdotes que ao Rota 
ry se filiaram, estão certamente em 
bôa fé. Não sei entretantb desculpar- 
lhes a imprevidência e umla tolerância 
já condemnada pelo Evaiígelho: “qui

Os Catholicos de Acção e 
Acção Catholica

non est mecum, contra me ést, qui non 
colligit mecum, sparzit '. Delia disse 
Leão XIII: “ Esta tolerância, muito 
ao invés de burlar os desígnios maçó
nicos os auxilia. Primeiramente por
que é um meio de enganar os simples 
e os incautos contra uma accusação de 
proselytismo. Depois, o abrir as por 
tas a pessoas de qualquer religião, ob
tem. por via do facto, a persuação do 
grande erro moderno do indifferentis 
mo religioso e da egualdade de todos 
os cultos: caminho optissimo para 
anniquilamento de todas as religiões, 
cspecialmente da catholica, que como- 
unica verdadeira, não pode sem gran 
de injustiça ser tomada em globo com 
as outras ”.

Tempo houve em que as batinas oc- 
cupavam partes saliente nas lojas 
secretas.

Este facto assim o explicou o Sr. D 
Duarte Leopoldo: “O espirito de tole 
rancia que, então, como ainda hoje, 
apregoavam os adeptos dos mysterios 
Jemocraticos, bem lhes serviu para il- 
ltulir incautos e até sacerdotes, illus- 
tres talvez em sciencias profanas, mas 
ignorantes das sciencias ecclesiasticas, 
pouco ou nada cultivadas em um paiz 
que não possuia seminários regulares 
e bem dirigidos. ”

Hoje, felizmente, no Brasil já não 
temos este mal que lamentar.

P. A. DE CASTRO

Não é de certo inútil estudar qual 
a attitude que no momento actual de

em manter os catholicos de acção, na 
acção catholica.

Antes de tudo vejamos o que signi
fica um catholico de acção. Dos tre
zentos e muitos milhões de catholicos 
que se acham espalhados pela terra, 
quantos poderão pertencer a essa clas
se ?

Certamente todos aquelles que de 
facto praticam a caridade chriscã, 
cumprindo effectivamente o primeiro 
mandamento do Decálogo.

A caridade, pois, para ser christã, 
deve ter necessariamente dois objecti- 
os: Deus e o proximo.
Muitos amam a Deus mas de tal for

ma, com taes restricções, com tanta 
parcimônia, que se preoccupam quasi 
Axclusivamente de si proprio, e, quan
to á salvação do proximo a conside
ram um accidente apenas fortuito de 
sua fé. Os padres e as freiras que se 
preoccupem com o resto da humani
dade. ..

Entretanto não esse o mandamento 
divino, posto de relevo na oração do
minical, que para condemnação nossa 
pronunciamos todos os dias : “ Per-
doae-nos as nossas dividas assim como 
perdoamos aos nossos devedores.

Assim, pois não é possível enqua
drar entre os legionários do apostola- 

4hío* ^íet^reli cer-rto dos- - aq-uelcy-qtle-^-s 
não sabem arregimentar pela obediên
cia

Em matéria politica, por exemplo, 
não podem representar o pensamento 
da Igreja, todos aquelles que collocam 
as suas paixões acima dos interesses 
religiosos e que na realidade, apenas, 
servem-se da religião para fins políti
cos da religião que pretende servir.

A acção catholica, o apostolado lei
go organizado pela Egreja, e para o 
qual são todos chamados, deve actuar 
fóra e acima de todos os partidos, não 
tendo, como organização, nem siquer 
a actividade eleitoral.

Doutra forma não seria possível 
manter dentro da lei universal: — a

ordem na unidade e a unidade na su
bordinação.

Já o seu divino fundador ordenara 
que se desse a Deus o que é de Deus 
:• a Cesar o que é de Cesar, sanccio- 
nando assim o principio immutavel da 
perpetua distineção (não separação) 
de dois poderes soberanos na sua es- 
phera respectiva, distineção fecunda e 
que tão largamente contribuiu para 
o desenvolvimento da civilização 
christã.

Ha pessoas que não comprehendem, 
porém, a acção catholica sem exterio
ridade e conflictos berrantes; querem- 
na sacudindo inccssamente a opinião 
publica, numa perpetua vibração de 
marchas e de luetas. Para esees as 
“ semanas sociaes ” deviam repetir-se 
todos os dias e os congressos se de
veriam realizar todas as semanas.

Para elles são maus christãos todos 
aqueles que limitam a sua actividade 
á vida interior, aos exercícios de pie
dade, alheios quasi á influencia positi
va e á collaboração efficaz que deve
riam prestar a todas as manifestações 
externas do movimento catholico.

E nessa convicção não raro vão até 
ao cumulo de censurar o clero, o epis
copado e até o Papa, pelo facto de 
não agirem de conformidade com esse 
modo de ver.

Entretanto, toda a acção catholica.

o expoente directo da voirtade dpaSo- 
herano Pontífice, ,que é representado 
nas diversas dioceses pelos respectivos 
bispos.

Sem esse vinculo ideal em que re
pousa o segredo e a razão de ser de 
todos os triumphos, sem essa obediên
cia que constitue a pedra detoque de 
todas as grandes iniciativas, sem essa 
uimildade que é o indice seguro da 
sabedoria evangélica, não póde existir 
propriamente a acção catholica.

E’ o que nos ensina o Divino Mes
tre: (Lucas, 18-13-14). “Todo o que 
se exalta será abatido e todo o que 
se humilha será exaltado ”.

V. MELLILO.

Estudos da Primeira Se
mana Social Mariana

DO “NORDESTE”, ORGÃO CA
THOLICO DE FORTALEZA, CAPI
TAL DO CEARA', TRASCREVE- 
MOS O SEGUINTE COMMENTA- 
RIO DO LIVRO DE NOSSA SE

MANA SOCIAL
ESTUDOS DA PRIMEIRA SEMA

NA SOCIAL MARIANA
Como l.° volume de uma bibliothe- 

ca de acção catholica, surgiu agora a 
compilação destes “ Estudos ”.

Os congregados marianos da paro
chia de Santa Cecilia e a Pia União 
das Filhas de Maria resolveram, em 
bôa hora, anteceder o Congresso da 
Mocidade Catholica, em São Paulo, de 
uma “ Semana Social Mariana

E’ o de que trata, em minucioso re
lato, a obra que nos acaba de vir às 
mãos. São 330 paginas que todo ca
tholico deve ler com prazeç. Reune as 
theses e discursos que no utilíssimo 
certame promovido pelos marianos 
paulistas foram pronunciados, sob as 
bênçãos especiaes do Santo Padre Pio 
XI e do exmo. e revdmo. sr. Dom 
Duarte, preclaro arcebispo de 
São Paulo. Não apporemos muitos 
comentários ao innegavel valor desta 
obra, que versa, com tanta proficiên
cia, os assumptos que de mais perto en
tendem com a organização catholica 
dos nossos moços . Dentre elles, como 
factor de grande peso, resalta o pro-

jovens, base inconcussa do exito de 
qualquer tentativa de organização ma
terial ou intellectual, no seio da moci
dade.

A esse respeito, permittimo-nos a 
transcripção, tão a proposito citada, 
no corpo de uma das theses da Sema
na, destes bellissimos conceitos de 
Dom Aquino Correia:

“Melhor que a Mãe gloriosa dos 
Gracchos, a mostrar os filhos, a Pa- 
tria vos aponta e exclama: aqui estão 
as minhas joias e o meu thesouro!

Ai! quão mal entende de patriotis
mo essa juventude mundana que anda 
por ahi, com a bocca a transbordar do 
nome da Patria, mas que, entretanto, 
malbarata as suas melhores energias, 
entregando-se ao ocio das leituras dis

solventes, absorevendo-se nas friolei- 
rs do javotismo lorpa e enervando-se 
precocemente na tolice dos galanteios 
ou envenenando, emfim, o sangue vir
ginal da raça em teneborsas noites de 
jogo e libertinagem.

Elles que temeriam macular, de leve 
siquer o pavilhão da Patria, não &e 
pejam, no entanto, de rojar asim na 
lama a parcella viva da Patria que 
são elles proprios! ” .
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A Palavra de Deus
Evangelho do quarto domingo da Quaresma

VA A A A A A A /
(10 de Março de 1929)

VAAAAAA/^

Naquellc tempo atravessou Jesus o mar de Gallilea, o d Tiberia- 
des. Seguiu-o grande multidão levada pelos prodígios que fazia com 
os que se achavam enfermos. Subiu Jesus a um monte ahi sentan
do-se com os seus discípulos.

Estava próxima a Paschoa, festa dos judeus. Ora, Jesus alçando os 
olhos e vendo a grande massa de povo que o seguia, disse a Philip- 
pe: “Onde compraremos pães para dar de comer a esta multidão?” 
(Isto, porém, lhe dizia, tentando-o, conhecia de feito o que fazer).

Respondeu-lhe Philippe: “Duzentos dinheiros em pão não lhes 
bastam para que cada um receba módica ração ”. Accrescentou um 
outro dos seus discípulos, André irmão de Simão Pedro: “Ha aqui 
um joven que tem cinco pães de cevada e dois peixes, mas que é is
to para tantos ? ”

Dise Jesus: “Fazei o povo sentar.”
Havia ali muito feno; dispuzeram-se pois os homens sobre elle 

em numero de cinco mil almas mais ou menos. Tomou então Jesus os 
pães, deu graças e distribuiu ao povo que estava sentado. De modo 
semelhante agiu com os peixes, recebendo cada um quanto desejava. 
Bem que se satisfizeram, dise Jesus a seus discípulos. “Recolhei os 
fragmentos que sobraram para que se não percam. ” Reunindo-os, dos 
fragmentos superabundantes dos 5pâes de cevada reuniram os discí
pulos 12 cestos. Vendo pois aquelle povo o prodígio por Jesus opera
do, dizia: “Verdadeiramente este épropheta”. Sabendo, porém Jesus 
qüe queriam apprenhendel-o para fazel-o rei retirou-se só para o 
morte.

REFLEXÃO
Renovemos á nossa fé deante do milagre por Jesus operado. “ E’ 

elle dos mais característicos do Evangelho nem ha quem se atreva a 
contestar a sua authencidade. Também a Igreja multiplicada, a to
do momento, o pão da alma e do corpo, para as multidões distribuí
das em grupos distinctos porque o zelo e a caridade christã tem cada 
qual os seus milagres. E quando as multidões ficam saciadas, quando 
o sacerdote, descendo do altar, distribuir aos fieis, o pão da Eucha- 
ristia, ainda fica no tabernáculo provisão bastante para os enfermos, 
para os atrazados, para quantos queiram alimentar-se deste pão da 
vida. ”

EVANGELHO DO DOMINGO DA PAIXÃO 
(17 de março de 1^2^^

Disse naquelle tempo Jesus respondendo aos judeus: “Não sou de- > 
moniaco, mas honro ao meu Pae e vós deshonraes. Não procuro a > 
minha gloria, ha quem a procure e faça justiça. Em verdade, em £ 
verdade vos digo, quem águardar a minha palavra não verá a morte > 
“ Repplicaram-lhe os judeus: “Vemos agora que realmente és posses-> 
so: Abrahao morreu e os prophetas, e tu dizes: quem guardar a mi- l 
nha palavra não provará a morte eternamente. Accaso és maios do > 
que o nosso pae Abrahao que morreu? e também os prophetas mor > 
reram. Quem pretendes ser?” Respondeu^lhes Jesus: “Si eu me glo- \ 
ríficar a mim mesmo a minha gloria nada vale; meu Pae é quem me > 
glorifica, quem dizeis que é vosso Deus, a quem, entretanto, não co- > 
nheceis. Eu, porém, o conheci e sidisser que o não conheço sou como > 
vós mentiroso. Mas o conheço e guardo a sua palavra. Abrahão ' 
vosso pae desejou ardentemente ver o meu dia; viu-o e se alegrou”. > 

Disseram-lhe os judeus: “ Cincoenta annos ainda não tens e vis- > 
te Abrahão”. Respondeu-lhe Jesus: “Em verdade vos digo antes £ 
que Abrahão fosse feito eu já existia”. Tomaram então os judeus pe- > 
dras para apedrejal-o. Jesus porém escondeu-se e sahiu do templo. >

REFLEXÃO

“ Quem guarda a minha palavra vive eternamente ”. Pouco antes 
dissera: “ Si permaneceres na minha doutrina, sereis verdadeiros di
scípulos meus, conhecereis a verdade e ella vos dará a liberdade ”. 
“Todos neste mundo desejam a liberdade. Em seu nome porém ins- 
tauram-se as mais negras tyramnias. Destas a maior é a tyramnia do 
peccado, dos dos sentidos, da natureza decahida. Também ella appa- 
rece em nome da liberdade. Hoje digna-se Jesus mostrar-nos onde a 
encontremos, pois, que o grande mal está em a colocarmos precisa
mente onde ella não se acha. Para conseguil-a, a verdadeira que nos 
dará vida eternamente, é necessário que as palavras do Senhor não> 
sejam phonemas que firam os ouvidos e se percam no ar; é necessá
rio que seja conservada no escrínio do coração, donde, vivificante e 
efficaz, exerça a sua divina influencia sobre todas as acções da nossa 
vida. Este é o meio que nos dá Jesus para adquirirmos a verdadeira 
liberdade. Está ella no uso racional do nosso alvedrio. E quem me
lhor pódé assegurar-nos deste uso do que o mesmo Deus? Colloque- 
mol-o pois, como principio de nossa actividade, elle dar-nos-á prazer, 
com elle ninguém nos vencerá; nem a morte porque elle é a Vida.

> 
>

. >
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Uma Golfa D’Agua
Em íórno de um soneto

Era uma vez uma gotta d’agua... 
Cahida das alturas, provinda das am- 
ptidÕes puríssimas do azul, — orva
lho divino, lagrima do ceu, — ella tra
zia em seu seio immaculado as belle- 
zas todas e todas as harmonias ethe- 
reas; e retinha em si rutillações da 
poeira luminosa e impolluida dos as
tros... Castíssima gotta d’agua! Pos
suía a candura, a pureza, a sadia lim
pidez das cousas immaculadas, angéli
cas, intangíveis!...

A aurora depositou-a num reino en
cantado, — um jardim maravilhoso; 
num palacio innegualavel, — uma ro
seira em flor; num throno sem jaça, 
irradiante, sublime, singelo como a 
sinceridade e grandioso como o estri

dor do mar, imponente como as cou
sas triumphaes e accessivel como as 
cousas simples: — a rubra e macia pé
tala de rubra e macia rosa!...

Ahi, ella reinava, tendo como vas
salos dedicados e fieis as flores mavio
sas e os perfumes, as aves captivantes 
e os insectos alados, as aragens cicia- 
doras, as nuvens fugazes, e o a2ul, e a 
amplidão!...

Como era feliz a linda gotta d’a- 
gua!... Logo ao amanhecer, surgia no 
oriente aquelle que ella amava: — o 
sol, meigo, nobre, bello, resplandes- 
cente como rostos juvenis! Acaricia
va-a de luz, beijava-a de refulgen- 
cias... E ella, num desejo ardente de 
ser querida e possuída, cheia de mei
guice e cheia de ternura, embora tão

pequenina, attraia, reunia, reflecia em 
si. apertava em seu limpido regaço o 
colosso luminoso, que se fazia tam
bém pequenino, afim de contental-a!. . 
Então, pompeante e altiva em seu 
throno purpurino, assemelhava-se á 
imagem peregrina da belleza, irradian
te, luminescente, castiça, simples o 
candida!... Nesse idylio sem par pas
sava as horas... E, á tardinha, era 
lindo vel-a, mais resplandescente, mais 
luminosa, mais pura, mais bella, despe
dir-se do seu amado, que desappare- 
cia, ao longe, no poente rubincundo. 
para a jornada da noite...

* * *

...Mas, ao alvorecer de certo dia. 
um vendaval traiçoeiro e mau, ao pas
sar pelo jardim vergando galhos e 
despetalando flores, enchendo tudo de 
terror, num cruel remoinho arran
cou-a desapiedadamente de seu throno 
e atirou-a, desfallecida, ao chão... — 
Ella, a rainha, entre os vermes no
jentos do pó; ella, o symbolo lumino
so da pureza, entre as immundicies da 
lama; ella, a esposa do sol, sem mais 
poder reflectir em seu seio, palpitante 
de amor, a imagem idolatrada, os raios 
acariciadores !...

Coitada de ti, meiga gottinha d’a- 
gua; como foste infeliz!...

* * *

E, com a voz maguada e triste, a 
lagrima do ceu lamentava-se assim:

— “Pobre que sou!... Que terrível 
una!... Quem me fará voltar os dias 
passados, os meus dias felizes e de 
gloria?!... Meu reino encantado, meu 
palacio florido, meu throno precioso, 
meus vassalos fieis, quando vos torna
rei a possuir?!... Minha limpidez an
tiga, pureza e candura que me en
chiam de ufania, quando, quando vos 
recuperarei?!... Hoje-, infeliz! sou 
iodo, sou lama immunda e feia!... 
Não mais serei acariciada e beijada por 
ti, ó sol divino; não mais te reflecti- 
rei em meu interior, nem refulgirei sob 
a meiguice esplendorosa de teus raios! 
Nunca mais, nunca mais!... Pobre de 
mim !... ”

Assim falava... E a sua voz era dé
bil como um fio muito tenue e vago de 
luar; e soluçante como um arroio a 
deslisar languorosamente por entre pe 
dras...

* * *

Ah! puríssima gotta d’agua! O úni
co capaz de fazer-te regressar aos 
teus dias passados e felizes, o unico 
que possue o dom de fazer com que 
recuperes tudo, tudo o que perdeste, 
é o sol, — o sol radioso, aquelle que 
tu amaste, aquelle que te ama!... Não 
desanimes, nem te lamentes, portan- 
:o!... Roga ao sol que te dê a perdi
da gloria!...

* ♦ *

E a pequenina gotta d’agua rogou. 
E foi attendida... O sol evaporou-a e 
o orvalho tornou a deposital-a em seu 
reino encantado, — um jardim mara
vilhoso; em seu palacio inegualavel, — 
uma roseira em flor; em seu throno 
sem jaça, irradiante, sublime, singelo 
orno a sinceridade e grandioso como 

o estridor do mar, imponente como as 
cousas triumphaes e accessivel como 
as cousas simples: — a rubra e macia 
pétala de rubra e macia rosa!...

II
Quanta semelhança entre a gotta 

d'agua e a alma humana!...
Tu também, ó alma, emquanto és 

pura vives feliz, cheia de gloria, res- 
plandescendo alegria! Vives num paiz 
le sonho, onde tudo são suavidades e 
doçuras, bello como o doce reflorir de 
um sorriso... Habitas em palacios ma
ravilhosos e sentas-te em thronos ma
gníficos... Tua belleza encanta e fas- 
ina; tua limpidez e simplicidade at- 

traem e algemam... E o Sol eterno, 
Deus, deixa-se vencer por tua candu
ra; tu O amas, e Elle te honra com o 
seu terníssimo amor... E, transfigura
da, refulgindo da Luz immarcessivel e 

vi na, embebida do Infinito, és a ima- 
;em luminosa da Perfeição, da Graça, 

da Harmonia!... Deus é immensidade, 
esse Sol é immensuravel! Tu, ó alma, 
és pequenina!... Mas és límpida; não 
e corrompeu o vicio, não te embaciou 

o mal... e o Amor faz milagres!.. 
Por isso, tu podes, num milagre do 
Amor, esconder em teu regaço o In
finito!.. .

...Mas eis que vacillas; e caes! E 
és pó; e lama, e miséria, e fraqueza...

Questões Marianus
Seguindo praxe já estabelecida em 

a nosa Congregação, no dia em que a 
Egreja festeja a Annunciação de N. 
Senhora, todos os nossos congregados 
se reunirão para renovarem a promes
sa feita a Virgem Santíssima quando 
receberam o glorioso titulo de seus 
filhos dilectos.

E’ este um costume muito de accor- 
do com o espirito mariano e que vem 
constituir, por asim dizer, um aviva- 
mento da palavra empenhada no so- 
lemnissimo momento cm que, por gra
ça divina, fomos contados no numero 
dos eleitos da excelsa Rainha dos Céos.

E’ posiveí que muitas das palavras 
do Acto de Congregação não tenham 
ainda sido esculpidas fundamente em 
o nosso coração, e que a acção do tem
po tenha tentado apagar os anceios c 
os desejos que se aninhavam em noso 
âmago, de nos collocarmos na van • 
guarda dos nossos combatentes.

Apresenta-se-nos agora ocacsião 
própria de reavivarmos e reafirmar
mos as nosas promesas; de tomarmosf 
o escopo de fé e brandindo-o com uma 
vontade de ferro, cinzellar-mos em 
noso coração bem fundo as palavras 
que vamos pronunciar novamente, 
gravando-as indelevelmente de manei
ra a termos sempre viva a nossa res
ponsabilidade de filhos de Afaria.

Cumpre-nos firmar de novo o gran
de desejo que temos de servir á nosa 
causa.

O acto de consagração a N. Senhora 
é um compromisso que fazemos pu
blicamente empenhando nossa honra, 
nosa palavra de catholicos praticantes 
de tudo fazermos pelo noso ideal ma
riano.

Façamol-o reflectidamente.
Meditemos com vagar sobre o que 

vamos prometter outra vez, e eleve
mos nosas preces a Jesus, implorando- 
lhe jamais se apague a lampada vo
tiva do'nosso ardor e do noso enthu- 
siasmo pelo noso sodalicio.

Mercê de Deus, a Congregação com 
o ser uma mentalidade de soccorros 
espirituaes, já representa um dos ele
mentos vitaes que animam toda a nos
sa actividade de combatentes na ac
ção catholica. Já sentimos bem fundo 
a necessidade, a imprescindibilidade 
de um grémio como o nosso, afim de 
sermos de facto verdadeiros valores 
eficientes na batalha cruenta pela re
generação dos costumes hodiernos.

Não esqueçamos pois, de meditar so
bre a consagração que vamos fazer 
detodo o noso ser á Virgem Santíssi
ma. Reafirmemos as nosas convicções 
e intensifiquemos a nossa acção Ma- 
riana pelo bem da nossa causa.

Finalmente, não olvidemos agrade
cer a Deus a ventura que temos de 
ser os eleitos da Rainha dos Céos, col- 
locando-nos assim ao serviço da cru
zada de “omnia instaurare in Chris- 
to”: Sejamos Marianos agora e sem
pre.

Março 1929.
Paulo Sawaya Presidente da Congregação
O vendaval do peccado esboroou tudo 
-> que de bello possuías... E tu, alma 
infeliz, não mais podes amar o teu 
Deus; não mais podes reflectir sua di
vina Imagem, porque Ella só se re- 
flecte nas cousas puras, e simples, e 
iimpidas. e crystallinas!...

Então te lamentas! E’ commum cho
rar a felicidade perdida, quando não se 
soube conserval-a!...

E quem ouvirá tuas deprecações? !...
— Só Aquelle que tu amaste, só 

Aquelle que te ama! Só Aquelle para 
o Qual, apesar de tua lamentável e 
dolorosa queda, tu tendes, tu te incli
nas sempre: Deus, o Sol dos teus ma
viosos ilylios!...

Rogas, pois, a Elle... E Elle te ou
ve... E purifica-te... Com o calor de 
seus raios, evapora-te: — a Dor é 
essa evaporação! E o orvalho da pie
dade recolloca-te nas regiões antigas, 
onde eras rainha, onde ers feliz, onde 
eras bella, onde eras limpida, onde eras 
pura!...

E, assim, é que podes, de novo, re
fulgir sob as sonoras irradiações do 
Sol divino, numa apotheose de luz, nu
ma epopéa de rutilancias... E, de no
vo, tu, ó alma, — tão pequenina, — 
consegues abrigar em teu seio o Im- 
mensuravel!...
ALUISIO CALAZANS DE FREITAS

Congregado.

— O soneto é de Maria Alinda Bo- 
nacci Brunamonti, poetisa italiana.

Paz
Utópica

Desde que terminou a ultima guer
ra, por uma dessas reviravoltas muito 
communs na opinião e nos afectos dos 
homens, verificou-se no mundo intei
ro, um repentino amor á paz e uma 
accendrada repugnância á guerra.

uns opumistas mgeiiuos, c us na 
muitos neste nosso unnuscuio torrau, 
vem nessa transiormaçao sumia, o m- 
íiuxo poüeroso uc meas sao ae um 
numanuarismo cicvauo e noore, be
bidas nos ideae» positivistas, socialis
tas e mais “ísta* , rcinanscentes do 
secuio da uiberaaüe, com jl maiuscu
lo, que se seguiu a revolução iran- 
ceza.

E assim pensando, candida e pia- 
mente, acreditam na realidade e eiii- 
cacia de quantos pactos e tratados al
guns ingénuos (Dem intencionados, 
vremol-o, imaginaram e fizeram ra- 
etiticar, com a pompa e alando que 
tanto agradam aos governos, quando 
assignam mesmo os mais insignifican
tes documentos lixando os limites de 
meio kilometro de território.

E dani a celeuma incrível que levan
tam (um verdadeiro parto da monta- 
nna) quando vem em perigo a menina 
dos seus olhos: a paz.

Ainda ha poucos dias, a Europa es
tremeceu toda. .tiouve um corre-corre 
de embaixadores, para cá, ministros, 
para lá; conferencias com chefes de 
governo, pela manhã; reuniões de ga
binete, á tarde. Us jornaes pendura
ram em suas primeiras paginas, arti
gos de folego em que se clamava pela 
paz e se maldizia a guerra, encabeça
dos por titulos, em typos escandaloa- 
mente garrafas e capazes de arrepiar 
os cabellos a um careca: A PAZ 
AMEAÇADA — A EUROPA A’ BEI
RA DO ABYSMO — NOVA CON
FLAGRAÇÃO EM PERSPECTIVA.

O caso terrivel era, no emtanto, dos 
mais corriqueiros nas altas espheras 
jda espionagem, da intriga e da cana- 
Jhice políticas: uma simples e grossei
ra falsificação, segundo os últimos .in- . 
formes do telegrapho.

E ahi está a solidez dos pactos e 
tratados; a habilidade malandra de 
jum velhaco, lançada espalhafatosa
mente a publico por um jornal, talvez 
pouco escrupuloso, poz em perigo a 
candida menina vestidinha de aivo e 
enfeitada de raminhos de oliveira.

Mas, nada disto nos deve admirar. 
Os homens são o que sempre foram. 
Caim, orgulhoso e imbecil, matou o ir
mão e depois fugiu temendo a própria 
sombra. E dahi para cá, a Historia nos 
mostra sempre a mesma cousa; perio
dicamente a humanidade degladia-se 
nas mais injustas e infames guerras. 
Depois, quando já correu bastante do 
seu sangue, quando já não aguenta 
mais a dor das feridas que ella própria 
se fez, quando o medo, atordoado pela 
(Crueldade e pela raiva, volta a si fa
zendo-lhe tremer as pernas já bam
bas de cansaço, então recomeçam os 
amores e as adulações á paz. E vem 
os clamores e dogmatizações contra a 
guerra; vêm os tratados e os juramen
tos solennes de obedecel-os. E o ho
mem, então, pecca vergonhosamente 
por hypocrisia.

A humanidade não quer a paz, ou 
melhor, não a sabe querer. Ella sente 
alguma cousa que pensa ser, mas não 
é, amor pela doçura, descanço e tran- 
quillidade do mundo. O que sente é 
um medo covarde dos soffrimentos e 
afflicções que a guerra traz comsigo 
E ella amará, assim, a paz, até que o 
tempo traga-lhe o esquecimento do 
que soffreu. Então veremos voltar-lhe 
todos os symptomas de valentia fan- 
farroneira que ha de estallar pouco 
depois, em outra guerra, ainda mais 
sangrenta e fratricida que a ultima..

Tudo isso, porque o homem, eterno 
idiota, não se lembra 'de fazer de Deus 
a base dos seus tratados e compro
missos. Porque, elle, presumpçoso des
de Adão, quer mudar o coração de 
seu semelhante, fazendo-o descrer 
d’Aquelle que é o Príncipe e o Senhor 
da Paz.

Desconfiemos dessa tranquillidade 
jsem Deus; desconfiemos desses paci 
jfistas que, emquanto juram amor eter
no a Minerva, fazem guerra a Chris- 
to!
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0 BRASIL CALUMNIADOSecção das filhas 
: de Maria

Km 24 de Fevereiro, ultimo domingo ; 
do mez, as Filhas de Maria de Santa 
Cecilia, cumprindo as determinações 
do seu Regulamento, fizeram a com- 
munhão geral, como é de praxe, na 
Matriz de Santa Cecilia.

A reunião mensal realizou-se á ho
ra prescripta, usando da palavra as 
senhoritas Gabriella de Carvalho e Lu- j 
cia de Queiroz Telles. Esta falou so
bre o “Valor das tribulações na vida 
espiritual ”, num esplendido trabalho 
que foi muito apreciado; o assumpto 
da primeira foi um capitulo do Manuel, 
sobre, o qual a oradora bordou um so
lido commentario que mereceu elogios.

O revmo. director em addição á pa
lestra sobre o valor da tribulação, es- 
platiou-sç em considerações praticas, 
opportunas, e efficazes, encarecendo o 
espirito de resignação e o valor da 
conformidade ao beneplácito divino, 
nas occasiões adversas.

Depois pediu o concurso das Filhas 
de Maria para a “ Semana Festiva ”, a 
reálízaV-se proximamente; ainda fez 
varias recommendações antes de reti
rar-se.

Após as orações e avisos do costu
me, deu-se o vncerramento da reunião, 
tendo novamente se reunido as Filhas 
de Maria de Santa Cecilia, para a 
piedosa pratica da “ Hora Santa ” que 
todos os mezes é feita conjuntamente 
pelas Associações M arianas da Pa- 
rochia.

O côro, magnifico, composto de ele
mentos de ambas as congregações, 
entoou os hymnos proprios á solenni- 
dade, dando-se o encerramento com a 
bençam do S. S. Sacramento.

A reunião geral do mez corrente, 
realizar-se-á em 24, 4.o domingo do 
mez. .

As Filhas de Maria deverão fazer em 
partíé-Ular as novenas da Annunciação 
e de S. José, que começam respecti- 
vamcnfe em 16 e 10 de março.

Lucrarão indulgência plenaria, cum
prindo as disposições precisas, nos 
dras da Annunciação, Quinta-feira 
Santa e Domingo da Resurreiçao, e in
dulgência das Estações, no 4.o domin
go da Quaresma, Domingo de Ramos, 
Sexta-feira da Paixão e Sabbado de 
Alleluia, si visitarem uma egreja ou 
oratorio publico e ahi rezarem segun
do a intenção do Summo Pontífice.
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caridade:
Passando pela terra, onde ha sombras 

. . e espinhos,
Foi deixando, Jesus,

O bem,' que se entreabriu em flor, pe
los caminhos, 

Numa esteira de luz.
E o sol. da Caridade a terra illuminou 

Erri lenitivo aos males;
E. a semente do amor. em breve ger

minou
Pelos campos c valles.

De toda a parte, vêm ao doce Coração, 
— O mysterioso abrigo — 

Almas cheias de dor. pedir consolação 
. Ao divinal Amigo.

P.-Jesus quê é — Amor” —, promette 
com bondade 

A’quelle que O imita,
Esbatendo na terra a luz da Caridade, 

Uma vida infinita...

Almas de escól que sempre tendes 
mãos affeitas 

A lenir toda a dor,
A vós. na gloria, o galardão d’almas

eleitas,
A vós, no céo, o Amor!
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II
Ultimainentc, têm provocado uma 

justa reacção. o, produzido energica 
repulsa, os conceitos falsos e depri
mentes que, a nosso respeito emitti- 
ram, o Ministério de Trabalho da Pies- 
panha, e o jurista Ximenes de Asúa.

Já não é de espantar, que o proprio 
governo de uma nação européa, se 
exprima sobre o Brasil, em termos tão 
pouco lisongeiros, e por tal forma de- 
tanciados da realidade.

Ainda não se extinguiram de todo, 
os echos, que despertou entre nós, o 
incidente do nosso governo com a Li
ga das Nações.

A falta dc consideração publica e 
official, de que então fomos victimas, 
da parte das potências européas,dei
xa bem patente o modo como somos 
julgados.

De hespanhol ainda se comprehende 
linguagem virulenta. São bem co
nhecidos os motivos históricos, e ou
tras attenuantes...

Mas do resto da Europa, para 
quem somos terra de florestas virgens 
immcnsas, habitadas por indios e ne
gros, e uma infima minoria de brancos 
dirigentes... Para quem não temos 
civilização, Hem progresso algum... 
Decididamente é caso de perder a pa
ciência.

A authenticidade desses absurdos, 
que se dizem do Brasil, c facto indis
cutível, testemunhado com grande in
dignação, por todos os brasileiros que 
vão ao Velho Mundo.

E por maiiores que sejam os contra- 
sensos, que imaginar se possam, em 
nosso detrimento, ainda estão muito 
aquem das monstruosidades espalhadas 
no ext range iro.

Os prejuízos detoda a especie, que 
nos acarretam a falta de confiança e 
o descrédito nacional, são incalculá
veis.

Para comproval-os, estão ahi os ex
cursionistas, os commerciantes, e em 
matéria de finanças, o proprio go
verno.

E’ inconcebível, que esse estado de 
coisas se prolongue por mais tempo. 
Não podemos tolerar, que um grandio
so e próspero paiz como o nosso, seja 
eterna e innocentemente victima da 
ignorância e da má fé.
Mas para acabar de vez com isso, ê 

necessário antes de tudo que estude
mos a realidade nacional, um pouco 
mais detidamente. O simples facto de 
ser nossa patria, já por si só, deveria 
bastar, para levantarmos bem alto o 
nome do Brasil, e o defendermos dc 
todas as injurias, que continuamente 
lhe são assacadas.

Mas, o conhecimento das vantagens 
e das riquezas naturaes do nosso sólo, 
que já principiam a serem exploradas, 
e o serão fatalmente em futuro não 
remoto; um eestudo mais attento e 
comparativo da nossa Historia e do 
nosso Progresso, emfim, os muitos ar
gumentos indiscutíveis, que facilmen
te acharemos, fortificarão poderosa
mente os alicerces da consciência pa

triótica c nos levarão infallivelmcntc- 
a um maior amor. e ao mais irradiante 
enthusiasmo pela brasilidade.

O conhecimento, e a consequente 
admiração das coisas patrias, consti
tuem o mais efficaz e confortador es
timulante ao patriotismo sadio e cons
ciente.

O brasileiro — e quando digo brasi
leiro, claro está que me refiro á gran
de massa anonyma, em geral — não 
ama e não sabe o valor do Brasil, e 
se o ama, ama-o apenas como expres
são geopragliica.

E’ um amor puramente cartogra- 
phico, que se traduz, por uma ingê
nua admiração pela grandeza cauda
losa do Amazonas, pela pujança das 
mattas, pelo esbondejar das catádupas 
e até pelas onças e pelos indios. Quem 
tem a sensatez decxclamar “ Antes 
não os houvesse ” passa por mau pa
triota
~ Patria, entretanto, não é isso. A 
idéa verdadeira da Patria é a “de na
ção de posse de um território”. Em 
ultima analyse, a Patria não é mais do 
que a própria nação que a constitue. ;

Ora. o noso mal, está em que nós, 
tendo o culto da terra, não o temos 

| da gente nem da civilização. A nossa 
Historia, as nossas tradições, a biogra- 
phia dos grandes vultos do nosso pas
sado, não interessam senão, pequeno 
grupo de estudiosos.

O povo. nas suas dases médias, em 
absoluto despreza o conhecimento de 
taes assumptos.

Felizmente, a par da massa igno
rante existe uma élite intellectual, que 
já não se curva passivamente e não ou
ve sem replica, as opiniões pesimistas 
e superficiaes, que foram sempre a 
nosa tara fatal, 
do que valehh;

Esse núcleo nacionalista, convicto do 
que vale o nosso paiz, pela própria lei 
do Progresso, ainda ba de impôr as 
suas idéas ardorosas e necessárias, e 
irá crescendo em força eem numero, 
até que o povo brasileiro, seja um po
vo de patriotas activos e. emprehende- 
dores de infatigáveis trabalhadores no 
engrandecimento moral e material da 
nação.

Eé o que nos ha de salvar.
Sem nacionalismo, sem confiança em 

suas próprias forças, jamais se viu uma 
grande nação.

Nenhum general, ao marchar para 
o combate, diz aos soldados que o re
sultado da lueta é incerto, ou que a 
victoria seria das hostes inimigas. Elle 
proclama antes detudo mesmo, que o 
triumpho ha de caber ás suas tropas, 
que a gloria da pugna, lia -de tremular 
na sua bandeira.

Asim também acontece com os indi
víduos, e com as sociedades. E’ enco
rajamento eestimulo.

O norte-americano, julga-se o maior 
e melhor homem da Terra — para ele 
tudo que não é yankee não vale nada 
o francez, que divide o mundo no clás
sico “ France et lá-bas ”, este compe- 
netradissimo que a França é o paiz

mais civilizado do planeta. O inglez j 
nunca seesquece dc que a Inglaterra, 
é a primeira potência mundial, e or
gulha-se todo, ao dizer que nos seus 
30 milhões de kins.2. o sol nunca se 
deita.

Os allemàes, apezar de esmagados 
pela adversidade, e opprimidos oor 
por difficuldades de toda a especie, 
consideram-se a nação mais forte 
e illustrada do mundo.

A Italia, dominada por um partido 
cujo nacionalismho attingiu as raias 
do jacobinismo, dá pelo seu resurgi- 
mento, o exemplo, do que vale o 
patriotismo como directriz governa
mental.

Um mero confronto com a Argenti
na. evidencia bem a força e a influen
cia do sentimento nacional em nos
sa vizinha do sul, e a grande inferio
ridade que em relação a ella, esta
mos nesse particular.

E ainda, mais quando os paizes es
trangeiros tomam por lemma, nos en
xovalhar a torto e a direito, quan
do tudo isso acontece em deshonra da 
nossa patria e é natural,, é evndente e 
forçoso, que sejamos rigorosamente 
nacionalistas, e que aprendamos a de
fender o que é nosso.

Parece entretanto que muita gente 
não quer entender, isso. Por vezes os 
proprios brasileiros, são os primeiros 
a detractar e a desmoralisar a sua pa
tria.

E’ característico o caso dos que 
nos accusarani de termos provocado a 
guerra do Paraguay, e de intuitos im- 
peralistas.

Ora, é bem notorio o nosso desin
teresse proverbial, em todas as guer
ras oue tivemos.

Alguns escriptores, chegam a pon
to de nos negarem capacidade, e nos 
recusarem as qualidades indispensá
veis, para sermo sum grande povo.

Tsso da bocca, de um brasileiro se 
parece muito com blasphemia.

Por emquanto, ainda somos uma 
nação de 60 o|o de analphabetos. A 
instrucção e a educação imprescindí
veis, ainda não vieram desgraçada
mente, augmentar a capacidade de 
trabalho e de producção do homem. 
A grande maioria, da nossa popula
ção, se contenta com o indispensável 
para subsistir, e não tem ídeaes na 
vida nem sabe o que é patria. Defen
derá o solo, por que tira delle de que 
viver, e não por ser sua patria. Mas 
com o correr dos tempos, essa mul
tidão de homens intelligentes e de 
boa indole, haverá infallivelmente, de 
ser apparelhada convenientemente, 
para as luetas da vida civilisada.

E nesse dia bemdito, ainda deste 
século o Brasil ha de assombrar o 
mundo pelo seu progresso e pela sua 
grandeza.

As condições presentes, só nos for
necem razões para confiar no futuro.

Se, apezar da rotina governamental 
o surto do nosso paiz, é maravilhoso, 
que se dirá quando em breve expirar 
a era de politicagem, que em compa
nhia dó analphabetismo, são as nos
sas grandes pragas nacionaes?

< ANGELO JOSE’ DE ARRUDA.

A força
do mal

O peccadò foi o causador de toda a 
corrupção humana.

Satanaz astuto, além de ter aprisio
nado a nossa humanidade, profana-a 
com a lascívia do seu infinito odio, fa
zendo com que muitas almas se apar
tem do caminho da verdade, por uma 
formidável, terrível e illogica preven
ção contra a religião de Christo, ima- 
gindo-a como “um terreno minado 
em que a gente se afunda, sem se dar 
pelo perigo: uma como matta escura, 
semeada de armadilhas e ratoeiras pa
ra feras”. (1) E assim, o terror se lhes 
apodera, de forma que não se animam 
a avançar no estudo da mesma reli
gião. Inconscientemente ou não, es
sas almas tomam a Deus por quem ? 
Por um embusteiro, como termina o 
Pé. Hoornert, digno filho de Sto. 
ígnacio, no seu livro “ Le combat de la 
pureté E de facto. Pois se a reli
gião na é mais do que illusoria phan- 
tasia, de que justo odio seria réo o mei
go Jesus de Nazareth, o dulcíssimo Fi
lho de Mariar !... E Deus havia de 
presenciar semelhante usurpação de 
seus attributos, impassivelmente, 
consentindo que, semelhante “impos
tor” se fizesse adorar durante vinte 
longos séculos, illudindo tantos no
bres e generosissimos corações?!'...

Não!... Não é crivei. Ao contrario, 
é' um irrisorio absurdo todo este pen
sar. Perdoae-me oh Jesus!... Vós já 
tínheis dito que se a vossa obre pro
vinha de satanaz, então elle destruía 
o seu proprio reino. Não, meu Jesus !... 
Como São Pedro, quero dizer, com 
tódo 'o enthusiasmo de minlfalma: 
“Vós sois o Christo, o Filho de Deus 
feito homem”!... Creio em Vós oh 
Jesus; espero em Vós; amo-Vos sobre 
todas as cousas, porque sómente Vós 
sois santo, sois o Senhor, sois o Altís
simo, oh Jesus Christo, com o Espi
rito Santo, na gloria de Deus Pae”!..

Pesa-me ter-Vos offendido. Quizera 
sempre amar-Vos como devo.

(1) Pe. Roormet, S. J.
P. J. G.
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SEMANA FESTIVA

Proseguem, com grande enthusias
mo os preparativos para a próxima 
Semana Festiva, que promette extra
ordinário brilho.

A época do inicio de sua rea- 
lisação foi transferida para 20 de 
Abril.
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V. exc. já adquiriu o volume 

dos Estudos de Nossa Primeira 

Semana Social Mariana?

Pois adquira-o sem perda de 

tempo.
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ATRAVEZ DOS LIVROS
J. B. CAVALCANTE E A. A. SIQUEIRA — O BOM EMPREGO DO TEMPO

L. CL. FILLIO N — S. S. — TRADUCCÃO
Mesmo que tardiamente, não podía

mos deixar de emittir algumas impres
sões sobre a traducção do precioso li
vro de Fillion, cuidadosa e brilhante
mente feita pelos talentosos semina
ristas J. B. Cavalcanti e A. A. Si
queira.

Lamentável é a ignorância que sobre 
este assumpto paira em nosso meio. 
Dedicamo-nos muito ao estudo 
das sciencias e letras, mas peccamos 
pela base, deixando á parte o principio 
primordial de nossas acções: o bom 
emprego do tempo.

Á falta de um niethoclo na vida la
boriosa, um plano que occupe todos 
os nossos minutos, como a falta de 
um programma para que, pelas nossas 
acções realizemos os nossos ídeaes 
faz com que não se attinja nunca ao 
ponto almejado. Os prejudicados, os 
grandes prejudicados somos nós. “ A 
arte preciosa de nos utilisarmos bem 
da vida eonfunde-se quasi com a de 
á íarga aproveitarmos nosso tempo”. 
L.Temos necessidade, de conhecer, >pá- 
f4‘‘Systhematisarmos. todos os nossos

actos, o valor do tempo.
Em hora mui propicia, pois, lem

braram-se aquelles seminaristas de 
num alto gesto de patriotismo e de' re
ligião, nos apresentar um estudo com
pleto sobre o assumpto.

O livro de L. Fillion se resume no 
que nos annuncia no prefacio: “ Em 
uma primeira parte indagaremos suc- 
cessivamente á fé, á razão e á expe
riência que cousa nos possam dizer so
bre o valor do tempo; ouvidas estas 
tres autorisadas e eloquentes vozes, 
evidenciaremos as conclusões delias 
hauridas. Buscaremos denunciar numa 
segunda parte os principaes inimigos 
do nosso tempo, afim de nos exci
tarmos a renhida peleja contra elles; 
a seguir, que meios idoneos e metho- 
do sagaz havemos de abraçar, acsim 
para proteger nosso precioso tempo, 
como para extrahir delle todo o pro
veito possível, centuplicando-o em nos
sas mãos ”.

Acostumados os leitores a comparar 
as promessas das plataformas com a 
phantasia dos relatórios, perguntarão,

desconfiados, se estas não serão tam
bém do mesmo molde.

Mas a confiança advirá á leitura 
los primeiros capítulos.

Consignado o fim que se propõe o 
autor, passemos a fallar, ligeiramente, 
Jos vários capítulos de seu livro.

Na prosecução de seu plano encon
tramos sublimes conceitos e admiráveis 
ensinamentos.

A cada affirmativa seguem-se exem
plos claros e citações autorisadas re
forçando solidos argumentos.

No primeiro capitulo depois de de
monstrar que o tempo é propriedade 
de Deus que nos foi confiada, a sua 
origem, a sua relação com a fé, ter
mina com duas curiosas e interessan
tes asserções: “...escreveu uma filha 
de Santa Theresa; “se o tempo se 
pudera comprar, o nosso Carmelo em
penharia nesta aequisição todos os 
seus haveres”. E um venerando ancião 
setnelhantemente repetia a seus filhi- 
nhos : “O tempo é muito precioso: é a 
moeda que compra o céo; não o dis- 
perdiceis”.

O que nos diz a razão é o titulo do 
segundo capitulo. Insiste o autor em 
deixar bem claro a brevidade do tem
po.

No terceiro encontramos um tre
cho, que por ser uma conclusão inte
ressantíssima da primeira parte so
mos forçados a reproduzir:

“Tempo é dinheiro”, dirão os povos 
ardentes e vigorosos do Novo Mundo; 
e em suas Qfficinas e em seus cam
pos vereis todos os membros da fa
mília, mulheres e creanças, homens de 
idade e homens feitos, entregues corn 
actividade febril ao trabalho. Cada ho
ra que passa traz-lhes uma chuva de 
ouro, o.objecto unico dos seus anhe- 
los.

“Tempo é gloria”, exclamará o am
bicioso ; e, por aturados esforços e me
neios babeis, cedo conseguirá trans- 
formal-o em honras e coroas.

Para o sabio, tempo é sciencia. 
Transcorref-lhe-ão os dias e parte das 
noites no gabinete do trabalho. Por 
enríquecer-se de conhecimentos nullos, 
ás vezes fúteis, arruinará a saude e 
para elle serão perdidos os instantes 
roubados aos queridos estudos.

“ Que diremos dos Santos ?. Morre
ram alguns delies aos vinte annos co
mo um .Luiz . dé Gonzaga, um Estanis-

lau Kostha e um João B.erchmans; 
mas com tal perfeição terão dispendi- 
do a existência diminuta, que apezar. 
.dos poucos annos delies se poderá di
zer:. Consummatus in brevi, explevit 
têmpora multa”.

“Tàrabem para nós, tempo é scien
cia, e santidade, é gloria de Deus; sa.o 
mil ganhos temporaes e intellectuaes, 
é emfim -d conjuncto de todos os bens, 
neste mundo e no outro. Melhor ain
da e com mais razão que os poetas da 
antiguidade, podemos comparal-o a 
uma divindade bemfazeja e chamar-lhe 
“ o anjo dos pobres mortaes”.

Terminada esta primeira parte, que 
é a base do edifício que o auctor de
seja construir, inicia-se a segunda com 
a affirmação conclusiva da exposição 
precedente.

Linguagem clara, escoimada de re
buços, livre do “ pedantismo chronico ” 
que predomina na maioria de nossos 
livros.

Aconselho aos leitores que furtem 
uma hora ao tumulto da vida e com 
calma e meditação leiam o livro, o pre
cioso livrinho que deverá figurar em 
todas as estantes criteriosas como Es
culápio da falta de tempo.

ANTONIO DE PAULA ASSIS
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Reunião do Conselho
Reuniu-se no dia 5 p. p. o Conselho 

da Congregação, sob a presidência do 
Congregado dr. Paulo Sawaya e com! 
a presença do Director Mons. Mar
condes Pedrosa.

Demissão
Foi concedida, a pedido, a demissão 

do congr. Cassio Ciampollini do cargo 
de Zelador-mór, devido a motivos par
ticulares.

Commisão Organizadora do 
Regulamento

A commisão deverá reunir-se no 
proximo dia 26 para discutir as bases 
do regulamento da Secção de Educa
ção Physica, que está sendo organi- 
sado pelo congr. chefe da secção.

Semana Festiva
O Conselho tomou conhecimento e 

approvou a mudança da semana fes
tiva para os dias 20 e 28 de Abril.

Conselho da Congregação
O Congregado Collatino de Campos 

deu conhecimento da eleição do Con
selho da Congregação de São Luiz, o 
qual está composto pelos congrs. Be- 
lisario Salles Caldas, Affonso Sette 
Jr., Cláudio Mancini, Hélio Vita 
João Hummel, Nelson Pinto Silva.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

No dia 3 deste, sob a presidência 
do Congregado Cotllatim de Campos, 
tivemos a reunião deste departamen
to.

Secção de Impresna^ — Communi- 
cou o congregado chefe desta secção 
que o congregado encarregado da 
secção de anúncios pediu demissão e 
que o redactor-chefe do “Legioná
rio ” está licenciado por 2 mezes, sen
do indicado para substituil-o o coxi- 
gregado Antonio de Paula Assis.

Movimento durante o mez de feve
reiro:
Dinheiro entrado durante o

mez........................................ 573Ç400
Dinheiro sahido durante o 

mez......................................... 375§000

Saldo para Março .. .. 198Ç400

SECÇÃO DE EDUCAÇÃO PHY
SICA

Continuam animadíssimas as aulas 
de gymnastica. Esta secção, receben
do da exma. sra. d. Umbelina de 
Sousa Aranha diversos apparelhos, fi
cou deliberado fosse uma commissáo 
fazer-lhe entrega do officio de agra
decimento.

Secção de visitadores — Esta se
cção, que, por vários motivos, ainda 
não tinha funccionado, iniciou hoje 
as suas visitas ás seguintes congre
gações: Santa Ephigenia, cagreg. 
Carlos Simões Poyares, e a do Braz; 
congreg. Roberto Bonecher.

Secção Esportiva — Movimento da 
caixa durante o mez de fevereiro: 
Dinheiro entrado durante o

mez........................................ 245$800
Dinheiro sahido durante o 

mez........................................ 180?000

Total............................. 650?800
Congregação de S. Luiz Gonzaga

— Realizou-se, no dia 3 a eleição de 
6 conselheiros, para a formação do 
Conselho dessa Congregação. Foram 
escolhidos 12 nomes, entre os 25 con
gregados e desses foram eleitos os 
srs. Belisario Salles Coldar, 41 vo
tos; João Hummel, 21; Hlio Vitea e 
Cláudio Moreira, 19; Nelson Pinto e 
Silva, 14; e Affonso Sette Junior, 11 
votos, além desses eleitos, muitos ou
tros foram votados.

Noticia — Um dos nossos congre
gados, estando em férias, em uma 
fazenda, organizou uma aula de cate
cismo e dentre os muitos alumnos, 5 
tiveram a felicidade de receber a Je
sus Hóstia pela primeira vez. Esse 
congregado, aqui chegado, enviou a 
todos a estampa de lembrança desse 
acontecimento.

Departamento de Piedade

Reuniu-se esse departamento no 
dia 3 do corrente sob a presidência do 
cong. Olavo M. Calazans.

Secção de Zeladores: — A reunião 
dess asecção realizou-se no dia 2 do 
corrente. Compareceram os seguintes 
congregados zeladores: Cyro de An
drade, Darcy Café, Edgard de Araú
jo, Edgard Pinto de Souza, Flavio 
Pents e Silva, Fabio Correia Alva
renga, José Siqueira Cunha, José Vi
ta Junior, João Estevam Siqueira 
Junior, Jorge Barros, Lamartine Pe
drosa Brandão e Sylvio Procopio. 
Aprenderam os mesmos as fichas de 
frequência e informações sobre o mo
vimento piedoso do mez findo.

Secção de Noviços: — Proseguem 
com regularidade as reuniões desta 
secção todas as 5.as feiras ás 20 ho
ras, na matriz.

Sub-secção de Aspirante: — Fo
ram apresentadas numerosas propos
tas de candidatos á Congregação. 
Consta a- secção, actualmente, de 31 
aspirantes.

Secção da Sagrada Eucharistia: —
Ksteve reunida essa secção conjun- 
ctamente com a dos zeladores.

Grande tem sido a sua propaganda, 
entre os congregados, elevando-se 
actualmente a 40 numero de associa
dos.

Nesta reunião falaram os congre
gados ojsé Filinti da Silva e Pa
dre Arthur Ricci. Foi designado o 
congregado Dr. Paulo Sarraya para, 
na próxima reunião fazer uma ligeira 
palestra sobre assumpto eucharisli- 
co.

Secção situalista — Foram desi
gnados para a ornamentação da capel- 
la existente na sede, os vongregados: 
Carlos Decourt Junior e Carlos Ba- 
ptista Pereira, de 11 a 17 de Janeiro; 
Carlos Simoens Poyares e Carlos 
Meira Mattos de 18 a 24 de Janeiro.

VARIAS
VIAGEM

Seguiu para o Rio, onde vae con
cluir os seus estudos, o nosso estima
do congregado Carlos Elias Aun.

Ao nosso companheiro, que se vae 
agregar a Congregação da Lagoa, 
auguramos muitas felicidades.

ANNIVERSARIOS

São os seguintes os anniversarian- 
íes da quinzena:

Dia 10 de março, Paulo de Carva
lho e Castro;

dia 10 de março, Enos Mondadori;
dia 18 de Março, Oswaldo Pedro

sa ;
dia 21 de março, Edgard Pinto de 

Sousa;
dia 22 de março, José Avila de Ma

cedo ;
dia 25 de março, Aluisio Freitas 

Calazans;
dia 25 de março, ítalo Izzo.

SUMMARIO DOS ACTOS DA 
CONGREGAÇÃO

Piedade:
10- 3 — Missa, communhão e reu

nião geraes ás 9 horas.
I4_3 — Reunião, de noviços e as

pirantes ás 20 horas na Matriz.
17-3 — Missa e reunião ás 9 ho

ras ;
21-3 — Reunião de noviços e aspi

rantes ás 20 horas.
24-3 — Missa e reunião ás 9 ho

ras.

Acção:
11- 3 — Reunião da Secção de Ca

ridade (Conferencista Senhorita Do- 
nata).

11-3 — Aula de gymnastica, ás 20 
1|2 horas, na séde.

15-3 — Aula de gymnastica, na sé
de.

17- 3 — Reunião da Secção de Im
prensa. após a missa.

18- 3 — Reunião da Secção de Ca
ridade.

18-3 — Aula de gymnastica.
23-3 — Aula de gymnastica.
Estudo:
13-3 — Reunião da Secção de Edu

cação da Pureza* ás 20 horas.

0 culto Mariano e a ordem Premonstratense
(Especial para O Legionário) - Peio Cgo Melchior Rodrigues do Prado - O. Pr cem

Pcrlustrando os annaes da Historia 
das Ordens Religiosas, de um modo 
admiravel, se nos depara um com sa
liente testemunho dos carinhos mater- 
naes de Maria; concentrando, porem, 
a nossa attenção nos fastos da Ordem 
de São Norberto, desde o seu berço 
até a presente época, forçados somos 
a concluir que Norberto e seus filhos, 
e, por conseguinte, a Ordem Premons
tratense toda foi sempre objecto de um 
carinho e solicitude particular da SS. 
Virgem.

Segundando os profundos desígnios 
da Providencia, Maria, como Mediane
ira entre Deus e os Homens, lança os 
inabalaveis alicerces de um novo Ins
tituto no vasto campo da Igreja: a 
santificação de Norberto.

Este, com a rapidez do raio que tra- 
gncamente o prostrára, até o pó da 
terra, se eleva ao apogeo da santidade, 
fortalecido pala mão poderosa d’A- 
quella que conquistára seu coração.

O recem-convertido, logo após, se 
entega, corajoso, ao ministério da pre
gação, fazendo germinar nas almas de 
seus ouvintes sentimentos nobres e 
elevados para uma vida melhor, e mes
mo sem o perceber, para a melhor vida, 
predispondo elementos da grande Or
dem Canonocal.

Guiado sempre pela Virgem Santa, 
dirige-se para Diocese de Laon, na 
França. Quanta consolação não seria 
para nós, si fosse dado penetrar nos 
mysterios da visão celestial da Capella 
de São João Baptista, em Prémontré!

Designado o lugar para a fundação 
do Instituto, a Protectora da nova 
Ordem diz a Norberto que a approva- 
ção apostólica.

Querendo a Virgem Immaculada dar 
larga espansão a seus ternos e mater- 
naes carinhos,* apparece, cercada dc 
angélicos espíritos, ao Santo Fundador 
dizendo: “ Fiíi, Norberte, accipe can- 
didam vestem ”.

Meu filho, Norberto, reebe este cân
dido habito. Maria Santíssima mani
festava, dum modo admiravel, o intento 
de que, ao par do SS. Sacramento, a 
sua Immaculada Conceição fosse, des
de então venerada, propaganda e exal
tada pela Ordem Premonstratense.

Não nos causa, pois, admiração, que 
esta nova arvore no jardim da Igreja, 
em pouco tempo, estendesse as suas 
ramificações por toda a parte.

Era, comtudo, mistér que a Ordem 
Canonical, não obstante se abrigar de
baixo do manto protector da Virgem 
Mãe, recebesse o cunho da adversi
dade.

Durante o seu longo percurso atra
vés dos secdlos, vemos que as potên
cias infernaes, tramando as suas ter
ríveis insídias, fazem sentir o peso es

magador de suas mãos destruidoras
Postergando a calumnia e a perse

guição, cobrindo com o véo dc immor • 
lai gloria os despojos santos de seus 
amados filhos, trucidados pelos infa
mes; passando por cima das ruinas de 
suas abbadias, conventos e collegios, a 
Ordem Premonstratense, ainda que 
debilitada por taes revezes, vôa com 
os dias, corre junto aos mezes, anda 
conigua aos anos e assarta-se com 
os séculos no universo da historia, pa
ra se apresentar, agora, na vasta ga
leria do pantheon humano como que 
transformada das mais vivas esperan
ças.

Sim, os filhos do grande Heróe do 
século XII têm um logar especial no 
sacro recinto do Coração Immaculado 
de Maria.

Ignorado era por Norberto o exe- 
jvrando sentimento da ingratidão.

Vendo-se, desde os primeiros instan
tes de sua conversão, como objecto de 
maternal carinho da parte da Virgem 
Mãe, lhe era mistér que fizesse nascer 
em seu coração a delicada e graciosa 
Ior do reconhecimento, cujo perfu

me se exhalasse como penhor de gra-
..:o. E, na realidade, outra cousa 

não aspiramos ao perlustrar os fastos 
da Historia Premontatense.

A ultima morada de um dos primie- 
ros companheiros de São Norberto, 
na prégação, é o templo de Valencian- 
nes, consagrado á Virgem du San-Cor- 
don.

Esta dedicação para com a Mãe do 
puro amor toma maiores proporções, 
quando o Santo Fundador vê os seus 
esforços secundados, milagrosamente, 
pela Virgem Immaculada.

A primeira Igreja de Prémontré é 
'edicada a Maria Santíssima.

O éco desta consagração se repercu
tiu, através dos tempos, de tal fórma, 
que, no dizer de um historiados, as 
communidade norbertinas não podiam 
nascer nem se abrigar sinão á sombra 
dos altares da Virgem Mãe.

A São Norberto cabe a honra de 
ter defendido, séculos antes da defi
nição solenne, o dogma da Immacula- 
da Conceição. Não obsatnte as vivas 
opposições de seus coetâneos, Norber
to se constituiu defensor do grande 
privilegio de sua celestial protectora, 
principalmente na cathedral de Lion. 
De um officio da Immaculada Concei
ção, composto pelo Fundador de Pré 
montré, infelizmente, só nos resta, ho
je, uma antiphona. O tempo que tu
do destróe, parece-nos ter poupado es
te vestígio, em penhor de gratidão 
dum filho para com a sua Mãe. Inter
calada no Breviário Premonstratense 
se nos depara como um preciosoannel, 
oito vezes secular, da tradição catho-

lica em favor da Immaculada Concei
ção.

Convicto de que somente com tal 
patrocínio a sua obra seria duradoura, 
o Pae dos Premonstratense não ldei- 
xou passar um só momento em que 
vivificar, cada vez mais, o amor- fi
lial para com a Virgem Maria.

Entre os muitos santos de que se 
gloria a Ordem Premonstratense e que 
são outras tantas estrellas rutillantes 
na aureola de nosso Santo Funda
dor, não podemos deixar de citar São 
Hermann José e São Thiago, que 
belos exemplos nos legaram de san
ta familiaridade com amãe de Jesus.

FF finalmente, como que reiterando 
as palavras de São Norberto, direi que 
ainda hoje não seconcebe o nome de 
Premonstratense, sem que surje ra- 
dianteo c ulto mariano, honra e glo
ria da nossa Ordem.

Eis-nos, emfim, no momento em que 
nos é mistér dar livre espansão aos 
nossos sentimentos da mais terna ve
neração e reconhecimento para com 
Maria Santíssima. Neste curto lapso 

de tempo, rompemos, audaciosos, o ne
gro véo que nos separa da noite escu
ra do passado, para enfrentarmos, 
século por século, indagando-lhes, com- 
carinho, o que continham os annaes dc 
sua historia, e as ruinas de sua deca
dência; fomos ao berço da Ordem 
Premonstratense, e de lá, depois de 
ier convergido os nossos fracos olha
res, para a mansão celestial, retroce
demos, trazendo, jubilosos, os teste
munhos do vinculo sacrosanto que une 
os Norbcrtinos á Virgem Immacula- 
da.

A SOLUÇÃO DA QUESTÃO 

ROMANA

De S. Exa. Rvma. D. Aloysio Ma- 
sella, Núncio Apostolico, no Brasil, 
[recebemos gentil cartão agradecendo 
telegramma que lhe enviamos, com 
nossas congratulações pela solução 
da Questão Romana.

MONS. EGYDIO LARI

Fez annos ante-hontem, Mons. E- 
gydio Lari, Auditor da Nunciatura, 
actualmente em São Paulo.

Uma commissão de Congregados de 
Santa Cecilia, foi cumprimental-o em 
nome da Congregação, no Mosteiro 
de S. Bento, onde se acha hospedado.

A S. Rvma. felicita, também, mui 
sinceramente, "O Legionário”.
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Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothccarias. Inven
tários, desquites, despejos e ou

tros processos de rapida solu 

ção. Fraça da Sc, 70-Salas 5 -c 

7. (Kscriptorio dr. Piedade).
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14_3 — Aula de Apologética, ás 20 
horas na Matriz.

16-3 — Reunião da Secção de Cul
tura, ás 20 horas na séde.

21-3 — Aula de Apologietica, ás 
20 horas, na Matriz.

Rua das Palmeiras, 38------- Telep. 5 — 1259
Recebeu grande sortimento de modelos novos para senhoras e

meninas

Luiz 15 e baby.
Em verniz desde.................30$
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Em naco beije............................ 38$

Em salto de sola
Em verniz desde....................25$
Em pellica marron .... 30$
Em naco. beije....................  .30$
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CENÁCULO E CALVARIO
"W* T”mculado ao povo Judeu, por' 
\j .liame bem sagrado, era con-
y venicnte cumprisse o Divino

Mestre as prescripções giza
das no codigo de leis da na

ção que lhe embalára o berço. Era- 
lhe de conveniência e se lhe não im
punha como dever, porque sobre ser 
Judeu de nascimento, era também 
Deus* — o Senhor e Legislador Su
premo.

Mas, deixada á parte tal questão, 
o ponto nosso é estudar, agora, como 
celebrou Jesus uma dessas festas, que

Facií de passar pela imaginação e 
não para o papel, o mixto de espanto 
e tristeza que atirou as almas dos 
apostolos em afflicção profunda, aper
tando-lhes ainda mais o coração, em- 
quanto pelos ouvidos se lhes entravam 
as ultimas palavras cabidas dos lá
bios de Jesus.

Sómente a João quando logrou 
aconchcgar-sc do peito amoroso do 
Christo, lhe foi dado saber, á puri
dade, sobre quem pesava aquella pa
lavra desgraçadamente terrível.

O que entraria neste momento pe-

íilmas das suas manchas e dos seus 
peccados f...

Quando Judas sahira era já entra
da a noite. Era de* noite, diz o tex
to sagrado. Frase breve, mas, verda
deiramente, de tragica brevidade! Era 
noite e também o era, de mais espes
sas trevas, -na alma daquelle infeliz, 
que, transpondo os humbraes do Ce
náculo, apostatava, para sempre, do 
amor de Jesus.

Ai, malaventurado, mil vezes, quem 
renega do Christo e da sua fé.

Que do Christo apostatem Judas

Imagem do milagroso Santo Christo de Limpias, 
venerada na Hespanha

os rabbinos, moralistas de então, in
terpretavam-a ”sub gravi” a todo Ju
deu. K’ a festa da Paschoa, ultima 
da sua vida, na prophecia do Christo.

Descri.pta pelos Evangelistas, cm 
demorados capítulos, esta solcmnida- 
de, quiz o Divino Mestre festejal-a, 
,no conchego daquelles que tiveram a 
graça extraordinária de privar com 
,elle — os Apostolos — os muito ama
dos seus apostolos.

Aos convivas, nesses dias dc festa, 
era-lhes defeso pelo ceremonial, tra
çado pelo grande legislador hebreu — 
Moysés — trazer a esses convívios 
memórias de tristeza. A Paschoa de
via ser inteira só dc alegrias para o 
povo de Israel.

Entretanto, antes das épocas c das 
edades, havia já outro ceremonial, 
mais obrigatorio, que não este dos 
Judeus, para a Paschoa do Divino 
Mestre.

Nesta refeição, portanto, legal e 
divina, fallou Jesus, em affirmatva 
tão solemne quanto triste: Em ver
dade, eu vos asseguro, um de vós 
será o meu trahidor.

la alma de João — “João a aguia 
do entendimento, a phenix do amor, o 
secretario do peito de Christo, aquel- 
le discípulo que entre todos soube 
melhor amar e merecer ser mais 
amado*', o que lhe iria pela bclla al
ma o Evangelho não o diz; mas, a 
julgar, segundo a psycologia huma
na, acreditamos que grande c gran
demente profunda teria sido a dôr 
que íhe veiu partir a alma, toda es- 
tuante dc fé e amor, pelo seu Chris
to c pelo -seu Deus.

Andava ainda em meio a refeição 
que vamos presenciando, senão quan
do entra o trahidor a executar o pla
no que trazia assentado na mente.

Quasi de golpe despeja o Cenáculo 
aquclle corpo que escondia uma alma 
bem mais fria do que um mosaico. 
Afasta-se deste modo, vae commen- 
tando Santo Agostinho, o que era im- 
mundo, permanecendo só os aposto
los, irmanados com o seu purificador, 
postos de parte como trigo da sizania. 
E que purificador — accrescentamos 
nós cm nossa fé — que purificaria as

e os que, jamais, o conheceram, ao 
perto Ou sentiram nunca, dentro de 
si, as delicias do seu amor, não é de 
mirto admirar!

Que do Christo apostatem, porém, 
os christãos, mais culpadamente, elles, 
regenerados nas aguas salvadoras do 
baptismo; que do Christo apostate- 
mos também nós, culpados mais do 
que todos, por alimentados, vezes sem 
numero, na divina mesa do amor — a 
sagrada Eucharistia — isto, imagina
do sómente, é para. horrorizar.

Instituída a Sagrada Communhão 
e distribuída na terra, á primeira vez, 
ao depois daquelle profundíssimo dis
curso theologico, que enfcichava mys- 
terios tremendos e consoladores, 
acompanhando o Divino Mestre, se 
parte dalli o collegio apostoLico, rumo 
do Gcthsemani.

Alto do Calvario. Quão penosa e 
difficil teria sido a Jesus a subida des
se Calvario, tão somente seguido de 
um grupo dc piedosas mulheres, sa- 
bel-o-emos um dia, depois de subido 
também o nosso. «

A lacônica simplicidade dos. Evan-

,gelis»tas, em descrever as scenas da 
paixão do Filho de Deus, tem sido, em 
todos os tempos, objecto de reparo 
dos que se occupam, de espaço, em 
estudar a paixão.

Effectivamente. Não ha, em toda 
a narração dos Evangelistas, indigna
ção contra os soldados ou cómpaixão 
,pcla victima.

Expuzeram elles sem rebuços o 
drama do Calvario aos olhos do uni
verso.

E todas as gerações podem con
templar, na athmosphera diaphana, 
atravez do tempo, a imagem de Chris
to crucificado, sem roupagens de re- 
thorica sentimentalista.

Subido o Calvario, entre dores e 
gemidos, Jesus é Crucificado.

Era precisamente tres horas da tar
de daquella sexta-feira de Nisan, 
quando Jesus inclinou a cabeça, dan
do o ultimo suspiro.

Lá, não muito ao longe, assentava- 
se a cidade de; Jerusalem.

A^quella hora para o templo con
vergia todo o povo de Israel.

Era offerecido a Jehová, por mãos 
dos sacerdotes, o sacrifício do ritual 
judaico. E Israel, de joelhos, derra
mava suas orações, pedindo perdão a 
Jehová e anhelando, em ameias su
premas, o resgate.

Auxiliado pelos levitas e seguindo 
todo o ceremonial, escrupulosamente, 
desceu o sacerdote o * golpe mortal 
na victima, em que vieram pesar to
dos os peccados do povo.

E por entre Israel que resava pas
sou a commoção profunda dos mys- 
terios. Momentos depois consumma- 
ra-se completpmente "a victima, no 
fogo que a levára para as alturas, 
onde Jehová esperava aquella oblação.

Elle a acceitara. Applacara-se a sua 
ira. E Israel levantara-se reconciliado.

Sim. Jehová embainhára a espada 
da sua ira, por holocausto infinita- 
mente mais augusto e de valia infi
nita também que se complctára a al
guns passos dalli. O altar era uma 
.cruz, O templo e o povo esses eram 
p mundo inteiro. O sangue do Cor- 
de.ro Immaculado, banhando o ma
deiro sacrosanto, cahia derramando 
bençams e graças por sobre toda a 
.humanidade, e por sobre aquella Je
rusalem que rezava pela vinda do 
Messias.

Jerusalém, Jerusalem, tu não co
nheceste como teu libertador esse 
Jesu* de Nazareth — esse Jesus hu
milde e bom. Mas, o mundo inteiro 
ama e adora esse Jesus, seu liberta
dor — verdadeiro Homem e verda
deiro Deus.

Jerusalem, Jerusalem; fechaste teus 
ouvidos aos prophetas e teu coração 
ao arrependimento, porque não pu
deste comprehender um Deus reves
tido da natureza humana.

Sim. Jerusalem, tu não comprehen- 
deste, porque um Deus morto na 
Cruz é o mysterio dos mysterios — 
é o mysterio do Amor.

Pc. ROQUE PINTO DE BARROS

A voz das Igrejas
—= (CONFERENCIANDO) =----

Ha séculos, jazia em velhos calha
maços de pergaminho o canto da casa 
do Senhor, ao passo que entrava por
tas a dentro, em terrível invasão, e 
das cathedraes e de- todos os templos, 
a musica profana que ahi foi residin
do despoticamente. Muito se desejou 
viesse alguém e expulsasse das igre
jas catholicas esse barulhento invasor. 
E alguém veio e o expulsou. Dei
xá-las, porém, mudas, sem voz, não 
lhes seria justo. Porisso se fez rein- 
troduzir, mais nobre e forte, o exilado 
e plangente canto gregoriano. “Can- 
tae ao Senhor © bemdizei seu nome, 
diz o Propheta no 95.° dos1 seus psal- 
mos”. Mqito vasta é a matéria que se 
comprime sob o thema — Cantochão*

Apenas diremos alguma cousa so
bre a sua historia, tão cheia de vicis
situdes como a de qualquer um de 
nós; daremos em seguida alguma no
ção acerca da sua essencia e final
mente tocaremos de leve no que diz 
respeito á sua execução. Dá-se o no
me de Cantochão ou Plano, á musica 
religiosa ou sacra, porque nao lhe são 
communs os saltos precipitados, que, 
tão frequentemente, se acham na mu
sica profana. A origem do canto sa- 
grjado, data de tempo remotíssimo, 
desde o Rei Propheta é que s*e vem 
modular orações em cantochão. Não 
nos causa, pois, surpresa o sabermos 
que a sya tonalidade tem accentuado 
gôsto nas melodias hebraica^ e gre
go-romanas, desde que estas tiveram 
influxo poderoso por sobre aquellas. 
O cantochão recebeu outros nomes 
ao longo da sua existência e isto, pa
ra indicar terno . reconhecimento aos* 
seus cultores. Assim é que no quarto 
século foi chamado de “Ambrosiano” 
para immortalizar o grande amante 
das suas melodias, o bispo de Milão — 
Santo Ambrosio. Em tempos pouco 
menos afastados dc nós, viveu o 
grande cantochanista o papa S. Gre- 
gorio, o qual bordou e enriqueceu as 
paginas do nosso gradual, cam as suas 
inspiradas melodias.

Quando São Gregorio Magno es
crevia as suas geniaes composições, 
diz-nos uma piedosa tradição popular, 
— era constantemente assistido por 
uma pombinha que lhe pousava ao 
hombro. Assim é que o vemos repre
sentado ainda hoje.

Quem seria aquelle pombinho mys- 
tico senão o Divino Espirito Santo 
o inspiador daquelles arroubos meló
dicos? Não impomos' essa tradição 
aos caros leitores, como certa e ve
rídica, mas como provável, nós a to
mamos. Só debaixo de tão grandiosas 
inspirações, poderia alguém legar-nos 
modulações tão arrebatadoras’. Viu o 
grande papa chegar o termo dos seus 
dias em 604, após treze annos e meio 
de gloriosíssimo reinado. Foi então 
que o canto Ambrosiano, em home
nagem a tão eximio artista, que foi 
Gregorio Magno, lhe herdou o nome 
e até hoje o conserva. Honroso ap- 
pelido! Infelizmente, profundo lhe 
golpeou o peito e o prostrou em pa- 
rallitico lethargo, a revolução religio
sa da Renascença. A pouco e pouco 
foi substituído o canto gregoriano 
pela enchente das harmonias profa
nas, quasi theatraes. Veio, porem, a 
mão carinhos»a e amiga da gravidade, 
mil e uma vezes bemdita! Transpoz 
os humbraes dos templos, subiu ao 
côro, e, sovando com os azorragues 
de sua palavra energica, e regulou a 
vóz ao descabido invasor. E^ta mão 
bemfazeja e santa foi a do grande 
pontífice ã quem devemos a reintro- 
ducção do canto gregoriano no seu

AVISO AOS NOSSOS CONGREGADOS
MEIA-HORA SANTA ' ADORAÇÃO

Realizar-se-á este mez, dia 28, quin
ta-feira Santa, ás 16 horas, na matriz 

de Santa Cecília, a meia hora Santa, 
a que deverão comparecer todos os 

congregados. Chamamos-lhes a at- 

tenção sobre a obrigatoriedade do 
comparecimento a estes actos.

Todos os congregados deverão fa
zer uma hora de adoração ao Santís
simo Sacramento, na noite de Quin
ta para Sexta-feira Santa, devendo 

cada um procurar inteirar-se da hora 

que lhe será marcada em nominat* 

affixada na Igreja e na séde.



O LEGIONÁRIO

EVANGELHO DO DOMINGO DE RAMOS
(24 de Março de 1929)

Em caminho de Jerusalem, che
gou Jesus a Betphage, junto ao 
monte' das Oliveiras. Ahi enviou 
dous dos seus discipulos, dizendo» 
lhes: “Ide á aldeia que vos está 
á frente e encontrareis logo uma 
jumenta presa e um jumentinho 
com ella. Desligae-os e trazei=mos” 
Tudo isto aconteceu para que se 
cumprisse o que fôra predito pelo 
propheta: “Dizei á filha de Sião: 
Eis que teu rei vem a ti cheio de 
mansidão, sentado sobre uma ju
menta e um jumentinho, filho da 
que está sob o jugo”. Retirando- 
se, pois, os discipulos, fizeram co
mo lhes ordenára Jesus; e trouxe
ram a jumenta e o jumentinho. 
Sobre elles coflocaram as suas ves
tes e fizeram Jesus montar. Grande 
multidão deitou seus mantos so= 
bre os caminhos, outros, cortando 
ramos de arvores, extendiam=nos 
ao longo da estrada. E as turbas 
que seguiam como as que prece
diam, exclamavam: “Hosanna ao 
Filho de David! Bemdito o que 
vem no nome do Senhor. Hosanna 
nas alturas! I”

REFLEXÃO

Seis dias apenas antes das suas 
ignominias é Jesus alvo desta ma
nifestação popular. Ninguém a pre
parara. Nem poderia fazel-o. Em 
Jerusalem as condições n£o eram 
propicias ao Salvador. Os potenta. 
dos dia a -dia redobravam diligen

cias como perde-lo. Não obstante, 
com grande desaponto dellcs, das 
multidões, irrompe vehcmcnte este 
testemunho de amor c sympathia 
para com o mestre. E’ um facto 
extranho sem duvida. Não é de
mais procurar-lhe razão sobrenatu
ral. Isaias dissera que o sacrifício 
do Messias dependeria da sua von
tade livre: — oblatus est quia ipse 
voluit. — Em cumprimento destas 
palavras mostrou Jesus a sua 
superioridade sobre os seus inimi
gos, quando no jardim das Olivei
ras prostrou toda a cohortc que 
lhe viera ao encalce. Foi. porem, 
um facto de caracter particular; 
tendia mais á humilhação dos que 
se apresentavam para o vergonho
so delicto. A entrada triumphal 
em Jerusalem é totalmente diver
sa. Com ella Jesus tornou patente 
aos olhos de todos quão livre seria 
a sua oblação realizada poucos 
dias após. Do mesmo modo que, a 
despeito das suas machinações não 
conseguiram os Escribas e Phari- 
seus impedir fosse Jesus acclama- 
do Rei pelos filhos de Israel, assim 
sómente com sua permissão pude
ram mais tarde lançar mãos sacrí
legas na sua sagrada Pessoa. Obla
tus est quia ipse voluit — Offerc. 
ceu-se livremente, com um acto 
cujo dominio tinha em absoluto. 
Amou-nos. O seu secrificio, que 
r.os foi redempção, eis a prova. 
Não fôra livre e seria imperfeita, 
q ti a si diriamos incompleta.

Um dos traços característicos da 
physionomia moral dc São Bento, 
nos é revelado pelas resoluções ra- 
dicaes que vllc soube tomar cm mo
mentos de difficuldadc. (1)

Assim foi que, depois dc ter esta- *

ABBADIA DE IV

belecido cm Subiaco uma communida- 
dc composta dos seus primeiros discí
pulos, c fundar nas circumvizinhanças 
mais 12 mosteiros, tendo cada um 12 
monges c um superior, a quem S. Gre- 
gorio chama pou (2) isto é Abbade, S.

EVANGELHO DO DOMINGO DA RESURREIÇAO
(31 de Março de 1929)

E tendo passado o dia de sab- 
bado, Maria Magdalena, Maria 
mãe de Thiago, e Salomé compra
ram aromas para embalsamar o 
corpo de Jesus. E bem de madru
gada, no primeiro dia da semana, 
vieram ao sepulchro, ao nascer do 
sol. Diziam entre si, quem nos 
afastará a pedra da entrada do mo
numento? E observando, viram a 
pedra revolvida para o lado. Era, 
entretanto, enorme. Entrando no 
sepulchro, viram um jovem senta
do ao lado direito, envolvido em 
veste branca: Ficaram attonitas. 
O jovem, porem, lhes disse: “Não 
temaes. Procuraes a Jesus de Na_ 
zareth que fôra crucificado. Re- 
suscitou, não está aqui. Eis o lo. 
gar onde o depositaram. Quanto a 
vós, ide e dizei aos seus discipulos 
e a Pedro, que vos precederá na 
Galilea. Lá o vereis como EUe vos 
disse”.

REFLEXÃO

Chegou o dia da victoria. "Es
tava escripto no plano da Miseri
córdia e da Justiça Divina, que o 
corpo de Jesus fosse martyrisado 
durante a sua vida mortal — esti-
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vesse tiritando de frio, na mange - 
doura — soffrcsse a pobreza, a fa
diga e as intemperies — fosse car
regado pelo mesmo demonio no 
deserto — derramasse suor e san
gue — fosse objecto dc perse
guições, o alvo do odio dos judeus 
o joguete de Hcrodes, o cscarneo 
dos soldados. Passassem ao seu 
turno para atormcnta-lo as bofe
tadas, os escarros, os açoites e os 
espinhos. Devia curvar-se sob o 
peso da cruz e delia pender enitre 
o céo e a terra. Foi amargurado 
em sua ultima agonia com fel e 
vinagre e... já cadaver... (cruel
dade inaudita!) ainda barbaramen
te ferido. A tudo se sujeita, tudo 
acccita Jesus na hora das trevas. 
— Quando, porem, os verdugos, 
exhaustas as suas forças, se entre
gam ao necessário descanço: quan
do os seus inimigos estão para en
toar o hymno dc victoria sobre a 
sua tumba... — estava também 
escripto: resuscitará ao terceiro 
dia — Surrexit, resuscitou. E* a vi
ctoria. Mas, não nos olvidemos, 
“opos-tuit Christum multa pati et 
sic intrare in gloriam suam — De
veu Christo padecer muito para en
trar na sua gloria".

ü ....x
f Àb W.
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Interior da Sacristia da mesma Abbadia de Monte Cassino.
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palacio que outro não é senão o do 
proprio Deus. Elle o fez quando em 
1904 promulgou e espalhou pelo orbe 
determinações sobre a musica sacra. 
Grave injustiça faríamos a D. Pothier. 
a D. Santher, a D. Kicnle, a D. Moc- 
querau, ao padre De Sa-nctis e jnaxime 
a D. Gueranger, si não lhes nomeás
semos os .nomes.

Penmitti-nos, caros leitores uma 
palavra sobre o “ Motu-Proprio”, por
que falar sobre o canto gregoriano 
e, nada dizer a respeito do gesto mo
numental de Pio X, é como talhar 
uma imagem sem delinear-lhe as for
mas. Vamos transcrever alguns para- 
garphos do Codigo Juridico da Mu
sica Sacra e assim formareis idea mais 
nitida e justa.

Lemos no § 2.°: “No maior grau 
deve a musica sacra possuir a santi
dade, que de si e do modo da sua exe
cução exclue o sabor profano; a ex- 
cellen-cia da forma, pois, si não fôr 
verdadeira arte é impossível que pro

duza a cfficacia requerida pelo fim 
da Igreja cm adihitti-Ja na liturgia.

Deve alem disso ser universal, isto 
é: embora se admitta nas composi
ções o caracter regional, deve este 
subordinar-se sempre aos caracteres 
da musica sagrada de modo que não 
produza má impressão aos extrangei- 
ros".

Outro artigo que vem a scr o 14.° 
reza:

— “Na capella musical “Côro” so
mente se deve admittir homens pro
bos e virtuosos que, pela gravidade 
durante as sagradas funeções se mos
tram ^dignos do seu officio”. O art. 
23.° é assim constituído: "Deve con
dem nar-sc cm geral o gravíssimo abu
so dc considerar ponto secundário a 
liturgia, como si esta estivesse a ser
viço da musica. A musica, pelo con
trario, é simples e humilde serva da 
liturgia”. Outro art. importante é o 
25.° que manda: — “Nos seminários 
c institutos ecclesifasticos, com amor

Bento vcndo-sc perseguido pelo odio 
e pela inveja de muitos, mormente de 
uni certo clérigo chamado Florcr.cio, 
deixou Subiaco c, com alguns discí
pulos, dirigiu-se a uma soberba mon
tanha, no antigo “Laiium" hoje pro
víncia Romana, coberta dc um bos
que sagrado, onde dois séculos após 
Constantir.o, adorava-se ainda o deus 
Ápollo. (3) Ahi, elle construiu um onu 
torio e um novo mosteiro, que, aben
çoado por Deus, se desenvolveu e é 
hoje a magestosa e celebre Abbadia

se cultive o canto gregoriano, segundo 
as prescripções tridentinas c, neste 
ponto, prodigalizem os superiores to
dos os incitamentos aos aluninos. 
Onde fôr poss vel sc funde entre os 
clérigos uma “Schola-Cantorum”,para 
a poliphonia sagrada". Mais outro ar
tigo, ((iic é o 27.": — “Cuide-se dc 
instituir novamente ao menos nas 
igrejas principaes as antigas “Scho- 
ia-Cantorum", o que até nas paro- 
chias ruraes não é diíficil para um 
clero zeloso". Basta ver esta meia 
dúzia dc artigos, para comprehemlcr 
e avaliar o que seja a obra immortal 
do padre De Sanctis que foi promul
gada pelo papa Pio X. Fclizmentc já 
se vae introduzindo nos seminários

monges do Occidcnte uns 15 annos 
como abbade do Monte Cassino, e fal- 
ieceu a 2 de Março de 543, segundo 
respeitável tr a dicção.

Entre os annos de 580 e 590, foi o 
mosteiro destruido pelos Longobar- 
dos. Um dos monges conseguiu salvar 
us despojos mortacs do Santo Patriar- 
eha e os levou ao Mosteiro de Fleu- 
i y-sur- Loirc, que passou a se chamar 
St. Bei oit-sur-Loire.

Mais tarde, em 718, sob o reinado 
do Papa Gregorio ü, o abbade Pctro-

c até com grande perfeição o doce 
c plangente canto gregoriano . Até 
aqui, cm resumo, a historia do canto 
s:,Srad0- (Continua)

HONORIO RIBEIRO DANTAS

cendios, a despeito de tudo, lá está 
o grande monumento revelador da 
grande alma de S. Bento e da bene- 
nicriia Ordem Bcnèdictina, a comme- 
morar o seu jubileu.

1). IGNACIO DE LOYOLA, O.S.B.

(1) La Pliysionomie Morale de S. Benait. 
D. I. Ryelanet, O. S B.

(2) Dial. Liv. II c. V.

(3) Les Benedictins. D. Brunno Desiret, 
O. S. B.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxtxxmtxttxtmmxux!
NÃO PODEMOS DAR Á SSMA. 

VIRGEM outro titulo mais condi
gno da sua incomparável grandeza a 
não scr o ineffavel nome de Mãe de 
Deus.

AOS KOSS08 ASSIGNANTBS

Pedimos aos nossos assignantes do interior, em atra
ir0 no pagamento de suas assignaturas, o obséquio de o 
fazerem logo. afim de que não lhes seja suspensa a remes
sa d «O Legionário». As assignaturas poderão ser-nos en- 
viadas em vale postal, ou cheque, á ordem de nosso gerem 
te, Mauro Pinto e Silva.
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dc Monte Cassino, o Archi-Ccnobio 
da Ordem de São Bento, tão celebre 
no dominio das scicncias c das ar
te; tão famoso pela missão que lhe 
coube r.o seio da Igreja e da civilisa- 
ção; missão que lhe immortalizou o

narc voltou a Monte Cassino e reedi
ficou o mosteiro.

Entre os annos de 755 e 757, as re- 
l quias dc S. Bento foram, em parte, 
restituídas ao mosteiro de Monte Cas
sino; e ahi, unidas ás relíquias de Sta.

ONTE CASSINO (Italia) Parte interna da nave.

mome, gravando-o em caracteres in
deléveis nas paginas indefcctiveis da 
Historia.

Diz a tradicção que a fundação do 
Archi-Ccnobio data de 529.

Viveu ainda o Santo Patriarcha dos

, '-m if

Escholastica, sua irmã e se encontram 
r.a bella, artística e sumptuosa crypta 
da Basílica, maravilhosamente deco
rada cm mosaico pelos monges de 
Bcuron.

Apezar das perseguições e dos in-
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ao Congresso
....... iariana de São Paulo

iariano de Sevilha
A Federação das Congregações Marianas d® S. Paulo, orgão repre

sentativo da mocidade mariana, enviou ao Congresso Mariano de Sevi
lha por intermédio dos nossos congregados Luiz Eulalio e Sylvio Vidigal, 
a seguinte mensagem:

« S. Paulo, Brasil, em 18 de Março de 1929.
« Eminentíssimo Senhor.
« A Federação das Congregações Marianas de São Paulo, 

« Brasil, tem a subida honra de cumprimentar a Vossa Emi- 
« nencia Revma. a quem pede permissão para apresentar os 
« jovens congregados snrs. Sylvio e Luiz Eulalio Vidigal, como 
« eeus delegados e representantes, portadores do seu cordialis- 
« simo applauso e da sua plena adhesão ao primeiro Congresso 
« Mariano Hispano-Americano de Sevilha, de que V. Em. Revma. 
* é o benemerito promotor e digníssimo presidente de honra.

« Alem disso, a Federação das Congregações Marianas de 
« S. Paulo declara que estará presente em espirito aos trabalhos 
« de tão nobre certamen, para cujo bom exito faz a Deus arden- 
« tes prece?, por intercessão de Sua Mãe Santíssima, hypothe- 
« cando desde j á a sua sincera completa e incondicional solida- 
« riedade a todos os actos, deliberações ou conclusões, que o 
« Congresso, em sua alta sabedoria, entender de approvar, na 
« certesa de que delles hão de resultar inestimáveis benefícios 
« de ordem espiritual e material, não sou. ente para os devotos 
« de Maria, como também para os fieis em geral.

« Approveitando a opportunidade para exprimir a V. Em. 
« os protestos da nossa mais elevada consideração, subscrevemo- 
« nos, servos em Christo

(a) P. Jose Visconti, S. /., Director.
(b) Dr. Paulo Dutra da Silva, Presidente.
(c) Sebastião Medeiros, Secretario».

A S. Eminência Revma. o Snr. Cardeal Arcebispo defSevilha, Hespanha
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Questões Marianas
A AGGREGAÇÃO Á PRIMA 

PRIMARIA ROMANA

Tem sido objecto dc controvérsia, 
em algumas Congregações, a validade 
da aggregação á Prima Primaria. Pio- 
põe-se o seguinte:

”Uma Congregação erecta em uma 
parochia e aggregada á Prima Pri
maria, tendo atravessado um tempo 
mais ou menos longo de crise, na 
sua reorganisação adoptando as mes
mas regras e as mesmas condi
ções, necessita de nova aggregação?”

A nosso vêr, se a Congregação 
continua a funccionar como anterior
mente, sob os mesmos estatutos, sem 
modificação de nome, nem dos pa
tronos, não é preciso requerer-se no
va aggregação. . ,

Geralmente quasi todas as òocieaa- 
des de Maria, mormente entre nos, 
onde o movimento é ainda tão recen
te, teem atravessado periodos de cri
se bem pronunciados, contudo, nao 
deixam ellas de existir, são para to
dos os effeitos Congregações^ Maria
nas, e como taes aggregadas á Prima 
Primaria.

Como cm todas as corporaçoes 
mais ou menos numerosas, «nos grê
mios marianos, ha os periodos dc de
clínio succedeiido-se aos de verdadei
ro apogêo. Se organísassemos um gra- 
phico do movimento das nossas ja 
numerosas Congregações Marianas, 
raramente obteríamos ■ um em que 
houvesse uma linha de ascendência 
continua e ininterrupta.

Fatalmente teríamos1 .linhas quebra
das, embora sempre ascendentes.

E’ natural que ainda não se encon
tram entre nós, bem comprehendidos 
o valor e a excellencia das Socieda
des de Maria; falta-nos tempo bas
tante para que os fruetos se sazonem. 
E* * de sfe esperar porem, que esse tem
po esteja bem proximo, e pouco a 
pouco os nossos jovens se compene
trem da resistência da fibra do ca
racter mariano.

As deserções não são, felizmente, 
numerosas!, mas ainda são sufficientes 
para deixar claros sensíveis nas filei
ras. Mormente nas Congregações que 
nao se fundaram sob o espirito ge
nuinamente .mariano, as crises se suc- 
cedem com frequência. A instabilidade 
de acção é um dos mais accentuados 
característicos da mocidade hodierna, 
e dahi o rigor que se deve observar 
em uma Congregação, onde se impõe 
collocar a piedade e a disciplina aci
ma de tudo. Aquelles grêmios ma
rianos parochiaes que deixaram 
de fwnccionar algum tempo, so
mente por falta de congregados, 
permanecendo, por assim dizer, num 
estado de vida latente, se não foram 
extínctos por decreto da auctoridade 
diocesana (a unica competente para 
tal-fim), teTão os mesmos direitos 
logo que voltem á vida activa. A no
va agregação nao s'e faz necessária. 
Todos aqueles que se alistarem, então, 
nas suas fileiras • serão verdadeira
mente Congregados Marianos, com- 
tanto que observem rigorosamente as 
regras das Congregações de N. Se
nhora.

Paulo SAWAYA 
Presidente da Congregação
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0 Governo do Povot

pelo Povo
“Se queremos viver numa verda

deira Republica, nosso primeiro 
cuidado deve ser a formação de 
verdadeiros cidadãos republicanos. 

E* possível que não alcancemos a 
perfeição, mas ella deve consti
tuir nosso ideal”.

NOÉ DE AZEVEDO

Racional e intuitiva é a preponde
rância das maiorias. As eleições re
solvem e determinam as supremacias 
partidarias. (Não se assustem os lei
tores : n.âo vamos falar dc eleições, 
nem de juntas apuradoras). Em nos
so paiz este principio, cm determina
dos pontos de vista, não prcdomkia. 
Referimo-nos a parte tocante a re
ligião.

O povo é tradicional e quasi unani
memente catholico, apostolico e ro
mano, e, no entanto, na nossa Re
publica, “governo do povo pelo povo” 
a Religião acha-se separada do Es
tado.

A alma separada do corpo...
A Religião e a Lingua são ele- 

,mentos básicos na formação da na
cionalidade e apresentam- se como 
o principio primordial da constitui
ção social e política de um povo.

Nós que -nascemos aos pés de 
Christo, que crescemos ao lado do ma
deiro bemdicto da Redempção, — o 
paiz que percebeu os primeiros laivos 
de civilização pelas mãos angélicas 
e carinhosas dos jesuítas, porque não 
proclamar bem alto, por toda parte, 
o elevado sentimento religioso dc 
seus "homens fortes de vontade”, 
maravilhados na terra dos encantos 
pelas bellezas da fé?

“O Povo não compreh-endé a mas

sa humana é também a sua crc-nça”. 
Sem os dois élos que os alimentam, 
religião c lingua, sendo impossível, 
como o é, a unidade nacional, os 
paizes não proseguirão ás alturas a 
que estão fadados.

A Irlanda jamais se conjugou com 
,a Inglaterra. O leni ma que empolgou 
,a lueta pela victoria do direito e da 
justiça foi morrer ou vencer.

... “recorremos outra vez á força 
nosso extremo recurso. Acceitamos 
todas as consequências desta resolu
ção, preferindo morrer como homens, 
combatendo pela liberdade, a arrastar 
mais tempo uma existência de ser
vidão”.

No Brasil tivemos a Guerra dos 
Hollandescs: não eram dois povos 
que sc trucidavam embriagados na 
sede da vingança ou no ouro do paiz 
desejado: era a diversidade da cren
ça que empolgava “os exércitos im
provisados ”.
, Os depositários do poder executivo, 
ate mesmo na phrasc dc J. J. Rous- 
seau, não são senhores, são ministros 
do povo.

Absurdo é pois, o povo governan- 
do-se a si mesmo e indo de encontro 
ás suas próprias opiniões.

O primeiro passo para attingirmos 
aquella perfeição, cm que Noc dc Aze
vedo .encontra o remedio para a repu- 
blicanisação da Republica, é um ma
nifesto singelo: é o dia cm que o Bra
sil inteiro sc levantar numa mesma 
onda de cnthusiasmo, de fé e de amor, 
e bradar o que em arroubos dc elo
quência nos proclamou D. José Perei
ra Alves, uma das mais proeminentes 
Jiguras da tribuna sagrada:

E* preciso que o Christo seja cida
dão brasileiro I

Trabalhemos para que a nossa Re
publica seja o governo do povo pelo 
povo c “havemos dc ver a nossa ban
deira auri-verde, aza materna] da pa- 
tria, transformada na corporal do 
Brasil, envolvendo o coração palpitan
te do Christo!”

ANTONIO DE PAULA ASSIS

Semana Festiva
de Santa Cecília

Reaiisar-se-á de 21 a 28 dc Abril, 
na rua Immaculada Conceição, 5, sédc 
da Congregação.

O LEGIONÁRIO

O
mcz de Março sempre nos re
corda um grande nome que 
synthetisa uma grande gloria. 
Morria num março, talvez ri
sonho cpmo este, em mil no

vecentos c vinte e trez, cm Petropolis 
Ruy Barbosa. Golpe inesperado, sur
presa para toda a Patria que se co
bria de luto. A morte deste homem 
formidável que assombrou uma civi- 
lisação. o historico dos seus últimos 
momentos aventados pelos jornaes 
(iaquclla manhã inesquecível, causa
ram espanto, provocaram nas altas 
csphcras do positivismo ou «nos “al
candorados” círculos dos livre-pen
sadores, um pasmo, uma admiração, 
que se converteram num silencio de 
mármore.

Ruy, sc rcconcilhára com o catholi- 
cismo á hora da morte! Verdade dura, 
mas “tragada” cm surdina nas pe
numbras dos princípios "infalliveis” 
da phiiosophia moderna.

* * *
Ruy Barbosa nunca foi atheu. Se o

estudarmos mesmo naquelles tempos 
em que ataca íortemente a Igreja Ro
mana, encontramos sempre o auctor 
do "O Papa c o Concilio” reivindi
cando sua crença cm Deus. Ruy 
era um crente com tendências ao ca- 
iholicismo, pondera Baptista Pe
reira.

A sua oração na Missa Campal na 
data de seu jubileu civico, no Rio de 
Janeiro, basta para fazer por terra a 
these que sustenta o atheismo dc Ruy.

“Beiudita seja, Senhor, a mão que 
tantas graças cm mim tem derrama
do. Vós me destes progenitores' im- 
maculados, que buscaram ensinar-me a 
não errar os vossos caminhos. Libera- 
lizastcs-mc cincocnta annos dc activi- 
dade ao serviço de meu paiz...”

Alem destas palavras impregnadas 
de religiosidade podemos destacar de 
uni seu discurso, esta verdadeira prece 
dc um crente, esta verdadeira cxhor- 
tação dc tun patriota:

“Deus, que me infundistes1 o amor 
da beíleza, da verdade e da justiça; 

,que povoacs de vossa presença as mi- 
,nlia-s horas de arrependimento, de per- 
»dão e de segurança na vossa miseri
córdia ; que, ha dezenas de annos me 
descobris os meus erros, me reergueis 
<!os meus desalentos, me conduzis pelo 
vosso caminho; dai-me agora mais do

que munca, o animo de não mentir 
aos meus semelhantes, de me não cor
romper nos meus interesses, de não 
temer ameaças, não me irritar de in
jurias, não fugir a responsabilidades”.

“Ruy nunca foi atheu”, é uma af- 
,íirmação de Baptista Pereira, e quem 
melhor que Baptista Pereira poderá 
aventar tal afíirmação a respeito 
da vida do grande jurisconsulto.

Si Ruy Barbosa foi por algum tem
po inimigo da Igreja, si criticou cm 

vmuitos dos seus escriptos o catholi- 
cismo chegando mesmo fazer campa
nha á Religião, esse mesmo Ruy não 
deixa dc ser um grande admirador 
do papado, um grande admirador da 
Igreja Catholica. Pouco a pouco, diz 
Baptista Pereira, a luz da crença, ca
tholica foi lhe irradiando no espirito 
e é elle mesmo quem o confessa nos 
seus escriptos.

A “Anarchia e Religião” ecripto 
cm 1898 pelo grande mestre do direi
to, demonstra a sua admiração pela 
Igreja Catholica que elle considera 
a “primeira pessoa moral e íntelle=* 
ctual do mundo” e pelo papado que 
Ruy Barbosa reconhece “firmado por 
tradicções divinas” -e que o denomi
na Soberano Apasiguador Universal.

“O século vinte — principia Ruy 
na ”Anarchia c Religião” — vae ser 
o século do arbitramento nos confli- 
ctos entre as nações. E, quando o ar
bitramento reinar entre os povos ex- 
haustos pela política marcial do sé
culo dezenove, o papel arbitrai desse 
soberano descoroado e desinteressado 
entre as ambições territoriaes, que 

.impcllcm os Estados uns contra os 
outros, augmentará infinitamente o 
valor da sua situação excepcional, da 
sua altitude semi-oracular no mundo 
•civilizado. Quem sabe se o papa não 
será então o grande pacificador, o 
magistrado eleito, de hypothese em 
hypothcsc, entre os governos, para 

, solver as contestações gravidas de 
ameaças e conduzir á harmonia, pela 
submissão voluntária aos dictames 

‘da justiça, as grandes famílias huma
nas iniiniisadas. Maior que a suzera- 
nia da media edade feudal, exercida 
pela anathema e pelas deposições, 
imperará essa judicatura electiva, no 
assentimento a cujas sentenças as 
coroas e as republicas se inclinarão 
apenas á força dos' seus compromis

sos e á desarmada autoridade por 
ellcs constituída”.

Note-se, diz Baptista Pereira, com- 
-mentando -este periodo, o maravilho
so descortino de Ruy quando diz, ain
da no s:eculo XIX, que o sceulo XX 
será do arbitramento, que a anarchia 
ameaça os governos mais fortes e que 
haverá uma judicatura electiva, a que 
se inclinarão coroas e democracias. 
‘ Ruy descrevendo o mundo varrido 
pelos vemdavaes de uma anarchia nun
ca vista e agitado pelas tempestades 
do socialismo que ameaça todos os 
governos e poderios diz, que para lu
tar e vencer essas forças anarchicas 
“será mister uma organisação inter
nacional capaz de arrostar a organi
zação internaciofnal do socialismo, 
mas uma organisação como a dalgre- 
ja, cujas raizes não se enxerguem na 
invenção humana, e pareçam nascer 
gemeas com a palavra celeste, nos 
seios remotos da verdade inspirada”.

Com a mesma “eliquencia que bor
bulha do coração e sahe flammejan- 
do as-cu as como o ferro candente da 
forja” continua Ruy Barbosa que pa
ra Baptista Pereira, evoluía religiosa- 
mente o seu espirito para o catholi- 
ci>smo:

“Dahi o valor incommcnsuravel, ir- 
o*ealisavel do pontificado na solução 

vdas crises contemporâneas, valor in
ternacional, valor político, aonde« os 
proprios paizes protestantes1 hão de 
ir beber meios de resistência e conser
vação inspirados no embate com as 
forças da desõrdem, que encapellam 
as suas ondas em torno de nós.

“Tudo isso conspira pela igreja”, 
d:z um fino pensador, um racionalista 
sem seita.

Incarnada no chefe supremo, que 
a representa, ella é a primeira pessoa 
moral e- intellectual deste mundo”.

* * *
Este mez de Março sempre nos re

corda o grande brasileiro. Ruy,na ver
dade, é um mundo, como disse o au
tor do “0 Brasil e a Raça”. E esse 
mundo póde ser estudado em muitos 
dos seus aspectos. Ruy como crente, 
Ruy e a Igreja, são assumptos para 
livros. E’ certo que Ruy Barbosa cri
ticou e cruelmente a Igreja Romana, 
o Pontificado, mas foi um grande ad
mirador do Papa e da Religião Ca
tholica.

Ruy, mais tarde quando os janei
ros começavam a pesar demasiados 
sobre os seus hombros tornou-se um 
admirador ardoroso da Religião Ro
mana.

Velho thema que se repete...
S. Paulo, 2-III-29.

RUY CALASANS
E— EE3 ■!

ESTATÍSTICA DESOLADORA 
Os paires no Brasil

H
a muito, que inutilmente te

nho procurado, dados posi
tivos sobre as forças reli
giosas do nosso paiz.

Infelizmmente, mão -exis
te, informações completas de fonte 
nacional. Entretanto todos sabem, 
que a linguagem das estatísticas, é 
mais eloquente e convincente, que 
qualquer outra, e a opinião que nos 
proporcionam, segura e verdadeira- 
devido a sua evidente imparcialidade.

* Quem quizer, por exemplo, saber 
quantos conventos," igrejas ou mostei
ros existem no Brasil, o numero de 
membros das associações religiosas, 
etc. não encontra de que satisfazer a 
sua curiosidade. E’ obrigado, a recor
rer a fontes extramgeiras, quasi sem
pre incompletas e atrazadas.

Foi o que fiz, deparando com um 
cxemmplar do “Testo e Atlante de 
Gcographia Ecclcsiastica”, publicada 
cm Roma, sob a direcção de Mons. 
Luiz Grammatica.

Nunca poude me conformar, que 
um immenso paiz, como o Brasil, po
voado por 40 milhões de habitantes, 
todos catholicos, tivesse apenas a 
relativa insignifcancia de 3.000 sacer
dotes, calculo geralmente acceito.

No recenseamento de 1920, sob o 
titulo “Proffissões”, estavam rlegis- 
trados 2.200 sómente.

Mas agora, segundo a estatística 
,dc Mons. Grammatica, o clero brasi
leiro, copõe-se de 4.500 membros: 
2.327 seculares e 2.175 regulares. Pos
suímos 17 arcebispados e 52 bispados 
suffraganeos.

Essa estatística não se refere a re
ligiosas nem a irmãos leigos, nem a 
igrejas, seminários e conventos, por 
falta de informações certas.

Comprehehde.se, que i-sso já repre
senta notável progresso, sobre o com- 

/Pisto anterior. E’, sem duvida, uma 
consolação, que apezar de confortan
te, está no entretanto, longe de nos 
alliviar da vergonha que pesa oppres- 
sora, sobre todas as consciências 
christans.

Minas Geraes figura com 889 sacer
dotes, S. Paulo com 880, o Rio de Ja
neiro e Districto Federal com 441, a 
Bahia com 274, o Rio Grande do Sul 
com 320 e assim por deante.

A archidiocese, com maior nu-me- 
,ro de pastores, é a de S. Paulo com

^
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Factos Marianosòu-t, scguindo-sc a clc Marianua com
ovu.

iL. essa penuna gerai, <ie vocações 
emeazes, assoia uma maçao, que se 
u z uiiaiuiíieiueiuc cathouca, uma ra
ça irauiciurauiicnie christa, que a 
úeSpciiu ue íoüos os liliuos iiao o <ie- 
niunsira exarameute.

oc compararmos, e-utao, o estado 
uu cainoiicismo em nosa patria, com 
u a^-*s ouirus paizes, uiemsive os üe- 
ciarauauieiite proieSiautes, maiores 
amua serau a uossa csiuperacçao e a 
nu^sa vergo una.

r,, reanueiUc existem xortes razoes 
para isso.

comecemos peios instados Unidos, 
a íiaçau mai^ au aniaua ao munao — 
mciusive em maiena ae imperiaiismo 
— cujus naOiiaiites tem a lama de 
icreixi emmeiiieiiieiiie uiuiitaristas e 
gozauores.

j/ois bem, nmllograda a íama, que 
,é um laniu duvidosa, os Ustauos Lni- 
uos, com os seus zu miliioes d^ catho- 
ncus, mas caiiioncos de iacto,e não de 
"rotuxo —que e entre nos a espccie 
mais ge-neransaaa — contam zz.uüu 
paares, ou.uuo rengiosas e irmãs de 
candauje, oa.üUU seminaristas, e 8u0 
cuiiventos, mosteiros e abbadias.

yuauao cnegarexnos a um resiil- 
taao apezar ae todas as nossas tradic- 
çoes rengiosas.

i\a i< rança, mau grado as perse
guições e as rcstricçoes, os sacer- 
uotea são 4U.U00, e as ordens religio
sas femininas e masculinas (só ir- 
mas ieigaaj tem ••yü.UUU membros, na 
Aiiemanna, patria e quartel general 
ao protestantismo, os que se dedi
caram ao ministério divino são em 
numero de ^/.Uuu, e a Jtloüanda tam
pem lutherana, tem tantos padres 
para Z milhões de catholicos, quan- 
ios o Brasil para 40 mnhões.

A pequena e heroica Bélgica, com 
uma popuiaçao 0 vezes menor que a 
nossa, possue o dobro dos mossos sa
cerdotes, além de 4a.OUO religiosas e 
religiosos leigos. Lnviou ás missões 
em 19//, 3.000 missionários e missio
narias.

A eloquência dessas cifras dispen
sa muitos commentarios. Deixa bem 
patente, que quanto mais cultura tem 
um povo, tantos mais imitadores dc 
Christo possúe. Evidencia o atraza- 
mento e a imercia em que permane
cemos, quando comparamoos o nosso 
ch.ristianismo com o de outros povos, 
e o absurdo e sem razão da nossa 
hostil-dade, a tudo quanto cheira a 
vocação sacerdotal. Emfim, que a es
cassez de padres, é apenas indice de 
pouca cultura popular.

Seria inconcebível que Deus se te
nha esquecido, na sua infinita mise
ricórdia, de suscitar vocações entre 
nós.

Facilmente poderemos certifxar- 
mo-nos do contrario. Ha em grande 
profusão milhares e milhares de ra
pazes, que tencionaram ou tencio
nam ainda, seguir a Christo mais de 
perto que os outros.

Dessas milhares de vocações, ape
nas algumas conseguem vingar, e a 
custo, de que só Deus sabe o que.

A causa, ou melhor, as causas. da 
fragilidade e do fracasso dessas boas 
intenções que raramente passam dis
so — são múltiplas e muito variadas.

Primeiramente temos a falta de co
nhecimentos religiosos nas famílias, 
que em sua immonsa maioria, não 
consideram a Religião nas suas belle- 
zas espirituaes e moraes, mas tão so
mente, na pompa, nas recitações á 
guisa dc orações, e na harmonia sã e 
impressionadora, solemnidade do cul
to externo. Este, é julgado a parte 
essencial c principal do Catholicismo. 
Ora, o culto externo é aponas acces- 
sorio. Serve para abrilhantar aos 
clros cio povo c exteriorizar as mani
festações do culto espiritual, aliás ac- 
çessivcl a bem pouca gente, sem o 
qual não ha culto, c portanto Religião.

E não se trata aqui das baixas ca
madas populares, cuja concepção do 
chrislianismo se confunde c se com
plica, com superstições c fetichismo.

Nessa pobre gente, «nem é bom fa
lar. A falta quasi absoluta, de cultura 
ntellectual e moral, determina uma 
mentalidade, que se não é completa- 
mente rude e brutal, tem intimos tra
ços dc semelhança com as dos tem
pos barbaros e primitivos, anteriores 
ao Christianismo.

Subtrahiamos dos 40 milhões de ha
bitantes do Brasil, os analphabetos. 
Restam 16 milhões. Destes, ainda te
remos que separar os indifférentes, os 
sem religião, os inimigos do Catholi
cismo, os que não têm educação moral 
ou religiosa, e os que formam a es
coria da Sociedade, c que não estão 
somente entre os analphabetos. Se 
restarem 5 milhões ainda é muito, 
ainda teremos dc darmos graças a 
Deus.

Esse numero ficará reduzido .a me
nos de um m lhão, se puzermos de la
do o$ catholicos de “rotulo”.

K ncssfc milhão a grande maioria 
é o elemento feminino.

Dc uma coisa podemos estar cer
tos: é que esse calculo é optimista. 
A dura realidade salta logo aos olhos 
de quem quer que seja. Em nosso ca
so, principalmente, um critério seve
ro, seria de todo incompatível com a 
realidade ou teríamos que desistir de 
tocar no assumpto, ou senão tería
mos forçosamente de concluir que os

ANN1VERSARIOS

Completam mais um anno de exis
tência os Congregados:

dia 2o de Março, Ítalo izzo;
dia 29 de Março, Dr. josé Marcon

des Pedrosa;
dia 1 de Abril, Paulo Miki Tacasou 

Ei not ta;
dia 8 <le Abril, Sylvio Boock;
dia 8 de Abrijl, Laerte Simões Ar

ruda ;
dia 18 de Abril, Oscar Natividade.-

OS NOSSOS CONGREGADOS 
ACADÊMICOS

Acabaram de malricular-sc na nos- 
í>a Faculdade de Medicina, após bri
lhante exame vestibular, os nossos 
.queridos congregados bylvio Costa 
jpoock, Yaliuo de Moraes, e o aspi
rante José Altentekler Silva.

A estes nossos companheiros se 
abre agora um vasto campo, onde po- 

sdcrao exercer proíicuamente o apos
tolado mariauo. Constituem elles sem 
auvida uma das nossas esperanças 
para arregimentação dos acadêmicos 
■nas nossas fileiras.

Congratulamo-nos com os presados 
congregados pelo exito alcançado.

LUIZ EULALIO 
E SYLVIO VIDIGAL

* Partiram no dia 19 do corrente, em 
viagem de estudos, para a Europa, es
tes nossos congregados. São elles por
tadores da mensagem da nossa Fe
deração Mariana no Congresso Ma- 
riano de Scvilha.

A’ Virgem Santíssima, os nossos 
rogos pelo exito da viagem dos nos
sos presados irmãos marianos.

A EMBAIXADA CHILENA AO 
CONGRESSO MARIANO 

DE SEVILHA

No dia ’10 do corrente, pelo “Val- 
idivia”, passou por Santos a embaixa
da chilena ao Congresso Marianó de 
Sevilha, composta de numerosos re
presentantes das associações maria- 
nas do Chile.

A embaixada tem como director o 
Rvmo. P. J. Francisco Corrêa, S. J., 
DD. Director da Federação Mariana 
do Chile. Ao lado do R. P. Corrêa, 
encontram-se o Dr. Alfredo de Bar- 
«ros Errazuriz, DD. Presidente daquel- 
!a entidade mariana chilena, -e a Ex. 
.Sra. D. Sara Ortuzar de Vicuna, DD. 
presidente da secção feminina da Fe
deração Mariana- referida.

Nas docas aguardavam o desem
barque dos irmãos chilenos, o Rvmo. 
P. José Visconti, S. J., DD. Director 
da mossa Federação Mariana, Rvmo. 
P. J. Dante, S. J., Superior dos RR. 
PP. Jesuítas de Santos, congregado 
Dr. Paulo Dutra, presidente da nossa 
Federação Mariana, congregado Dr. 
Luiz Toiosa, presidente da Congre
gação de S. Luiz, de S. Paulo, congre
gado Milton Silva, presidente da Con
gregação Mariana dc Santos, vários 
representantes desse núcleo mariano, 
e os congregados Paulo Sawaya e 
Raul Coliet Silva, representantes da 
nossa Congregação.

Após o desembarque, os visitantes 
dirigiram-se ao Santuario do Cora
ção de Jesus, onde uma commissão

verdadeiros catholicos não passam mo 
Brasil dc alguns milhares.

Outra grande difficuldade que os 
candidatos ao sacerdócio encontram, 
e esta quasi insuperável, consideran- 
do-sc o momento actual, são as cir
cunstancias exteriores, a vida social 
moderna, ou mais precisamente a pró
pria sociedade, que exerce mas voca
ções influencia decisiva. São as mil 
seduções mundanas, que sç nos de
param a cada passo. E’ urna como que 
verdadeira rêde de tentações, que 
ataca a mocidade dc todos os lados, 
c quasi sempre acaba por aprisional-a 
nas suas malhas intri.ncadissimas, de 
onde só consegue sahir, se é que sabe, 
quem paga enorme tributo, quem dá, 
,o que cm si tem de melhor.

São os innumeros attractivos do: 
mundo que attrahe a si oda a gente 
como imaii dc alta potência, e termi
na por illudir a todos, que se deixa
ram levar por sua miragem, premian
do-os com amarga decepção, que es- 
tygmatisa a madureza, como o prazer 
fugaz a mocidade.

Nos tempos modernos, com este 
immenso e grandioso progresso ma
terial, as scducções se multiplicaram 
a não poderem mais. O luxo, o exhi- 
biociorismo, as preoccupações, a agi
tação e o nervosismo das grandes ci
dades, nem siquer deixam tempo para 
cuidarmos da nossa alma, com o cari
nho e a attenção que ella merece.

A vida moderna absorve por tal 
forma o nosso espirito e .as nossas 
actividades, que raro nos lembramos 
dc uma co-ncentração é recolhimento 
espiritual, para meditarmos sobre a 
vida, que não póde prescindir de uma 
orientação intelligente, e para adorar-

das Filhas de Maria santistas pres
tou respeitosa homenagem ás suas co
irmãs chilenas, oífertaiido-lhes um lin 
do ramalhete de flores.

Tivemos occasião de conhecer bem 
de perto o i,Ilustrado presidente da 
Federação Mariana Chilena, Dr. Al
fredo dc Barros Errazuriz, senador 
da Republica e lente de Direito Civil 
na Universidade Catholica de San
tiago. S. Excia. mostrou-sc muito in
teressado pelos nossos trabalhos ma
rianos. De uma vivacidade e argú
cia, que bem caracterizam cm S. 
Excia. o catholico de acção, ia aimo- 
tando minuciosa mente todas as in
formações colhidas dos nossos.

A Ss. excias., assim como ao R. P. 
J. Francisco Corrêa, tivemos oppor- 
tunidade dc offerccer alguns4 exem
plares dos “Estudos da Primeira Se
mana Social Mariana de Sta. Cecilia”, 
e alguns numeros d’ “O Legionário”.

Após a. visita ao Santuario do Co
ração de Jesus e á cidade, voltaram 
os directores c demais membros da 
embaixada chilena para bordo, deixan
do entre nós as melhores immpressões.

<i; l
CONGRESSO MARIANO IBERO - 

AMERICANO NO RIO DE 
JANEIRO

De accordo com as ideas actual- 
mente correntes, é provável que seja 
lançada cm uma das assembléas do 
proximo Congresso de Sevilha, a pro
posta de realisar-se cm Setembro de 
1930, no Rio de Janeiro, um congres
so ibero-americano dc todas as Con
gregações Marianas.

Certamente caberá á embaixada 
chilena, a effectivação de tal pro
posta.

Fazemos votos para que vingue tal 
idea, e que dcr.tro cm breve esteja
mos novamente na lueta alçando a 
bandeira da Immaculada.

FEDERAÇÃO DAS CONGREGA
ÇÕES MARIANAS

Rcalisou-se r.o dia 18 do corrente 
a reunião ordinaria da Federação, 
correspondente á segunda quinzena 
dc Março.

Foi lida, e por todos approvada, a 
mensagem que a Federação, em nome 
da mocidade mariana, enviou ao Pri
meiro Congresso Mariano de Sevilha, 
por intermédio dos nossos congrega
dos dc Sta. Cecilia, Sylvio c Luiz Eu- 
lalio Vrdigal. Em seguida foi commu- 
nicado pelo congregado secretario que 
a Federação promove «na Semana 
Santa próxima, um retiro fe
chado, cm Itaicy, casa dos RR. 
PP. Jesuítas. A partida será na 
quarta feira, dia 27, pelo trem das 
16 horas, iniciando-se os exercí
cios espirituaes, ■nesse mesmo dia ás 
20 hs., e terminando no domingo pela 
manhã. Serão directores do retiro os 
RR. PP. Guiere e Teyus, S. J. As in- 
scripções aos poucos logares restan
tes, pois que só ha alojamento para 
18 retirantes, poderão ser feitas em 
a nossa Congregação com o congre
gado presidente. As despesas para es
te retiro, incluída a passagem pela via 
íerrea, serão dc 40§ por pessoa.

Tratou-sc a seguir da eleição da 
nova directoria da P'ederação. Antes 
de se proceder á mesma, usaram da 
palavra os congregados Dr. Aguir.al-

mos o Creador, a Fonte de todo Bem 
e toda Felicidade real.

K para aggravar tudo isso, as popu
lações ruraes, desde que o possam, 
convergem para os grandes centros 
civilizados, onde a par de grandes 
vantagens matcriacs, existem ainda 
ma ores desvantagens moraes.

Além de tudo, a excessiva liberda
de, que hoje cm dia desfruetam, a mo
cidade tanto masculina como a femi
nina, (esta ainda com menos razão), 
não poderia deixar de ter melhores 
consequências do que as que a todo 
momento, temos occasião dc pre
senciar.

De mais a mais, a educação, que 
o cinema c certa litteratura, dão á 
mocidade, não é lá muito recommen- 
davel... apesar de ser quasi a unica 
adoptada modernamente.

(Continua no proximo mnnero) 

ANGELO SIMÕES DE ARRUDA

--------- ' '■■■■■

Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

mcrciaes e hypothccarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Sálas 5

e 7. (Escriptorio dr. Piedade).^

::

S
Exercícios espirituaes em 

ITAICY —------
« Realisar-se-ão de 27 a 31 do corrente os ♦♦
H exercícios espirituaes na casa dos RR. PP. 
I Jesuítas, em Itaicy. A partida será pelo trem 
| das 16, 3/4 hs. da estação da Luz. As inscrip- 
1 ções são limitadas para 18, e poderão ser fei- 
| tas com o congregado presidente da Congre- 
H gação, na séde social ou na Matriz, até o dia 
I 25 do corrente.

do Ribeiro e Paulo Sawaya. O pri
meiro propunha que fessem eleitos so
mente candidatos para os cargos de 
presidente e vice-presidente,sendo que 
os demais cargos fossem preenchidos 
por escolha do R. P. Director junta- 
mente com eleitos, e com approva- 
ção do conselho da Federação; o se
gui; do, propoz que se considerassem 
inelegíveis principalmcnte para o car
go de presidente, os actuaes presiden
tes de Congregações, visto como, si 
pela força das circumstancias são 
congregados que não podem desviar a 
sua attenção do seu nuclco de traba
lho. Estas foram approvadas, s'endo 
a segunda com rc-stricção.

Pelo congregado Dr. Aguinaldo Ri
beiro foi ainda communicado que em 
sua ausência, seria seu substituto na 
Federação, como representante da 
Congregação de Sta. Iphigenia, o con
gregado Felix Bandeira Netto.

Pelo Dr. Jayme Rosemburg, presi
de nc da Congregação da Barra Fun
da, foram apresentadas algumas ob-

jecções, cuja discussão fi.cou adiada 
por se tratarem -de pontos de regula
mento interno.

Procedida á votação, verificou-se 
piaioria de votos aos congregados: 
Dr. Sebastião Medeiros, da Congre
gação de S. Luiz, para presidente, e 
Dr. Jayme Rosenberg, da Congrega
ção da Barra Funda, para vfce-presi- 
dente. Os eleitos foram acclamados 
pela assistência.

Km segui,cia tratou-se do distincti- 
vo a ser adoptado por todos os ma
rianos de S. Paulo, idêntico ao que 
já se adopta no Rio. Foi acceita a 
proposta da Casa Nicoli, com os se- 
gumtes preços:

dc metal ................... 2§000
de prata ................... 3§000
de ouro ..................... 20Ç00O

A próxima reunião se realisará no 
dia l.° dc Abril, no mesmo local, ás 
20 Yz horas (Rua Wenceslau Braz 22, 
2.° andar).

Movimento do mez de Fevereiro de 1929
RECEITA

Mensalidades recebidas .... 28SOOO 
Mensalidades recebidas pelo

cobrador ............................ 239$000
Recebido da Secção de Im

prensa ................................ 290$500
Idem da Secção Sportiva .. 207S100

764S600

Saldo de Janeiro ............... 5:Í17$440

5:882^040 

Saldo para Març

DESPESAS

Pago ao cobrador sua com
missão .................................. 23$000

Idem 2 cadeados c uma fe
chadura ................................ 10$000

Idem 8 taboas ......................... 16$000
Idem 2 dobradiças e 20 gr.

corda ...................................... 8$600
Idem 18 metros de fio el-

ctrico .................................... 9$000
Idem á Secção de Imprensa. 375$000
Idem á Casa Pratt ............... 32$000
Idem luz da Séde ................... 115ÇOOO
Idem 1 terno dc couro ......... 650$000
Idem 3 capachoos ................. 52$00Q
ídem 6 Iam padas ................... 18$000
Idem despesas da Séde .......... 50$000
Idem á Secção Sportiva ........ 180$000

1:538?600

Balanço .................................. 4:343$440

5:882Ç040

4:343$440 S. E. ou O.

S. Paulo, 10 dc Março dc 1929.

TELMO DE SOUSA PEREIRA

..........

Uma visita á

Rua das Palmeiras, 38 
Phone, 5"1259

Permanente stock tíe calçados finos 
para homem, em todos os modelos

g<:=-—....=....................... =..: .... = T-zrzzaa
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MARI A-VIRGEM
Annunciação

Com um ”fiat” creou Deus o mundo; com um “fiat” preparou Maria 
a Redempção, fazendo descer ao seu seio virginal o Verbo de Deus.

(D. DUARTE LEOPOLDO)

AO são as festas da Igreja 
apenas recordações e aroni- 
versarios de acontecimentos 
que somente interessam á 

^Religião; as festas christãs' Lembran
do os tocantes mysterios que se 
cumpriram para a nossa salvação, “re
novam os íruetos para cada um de 
nós”, desprende-nos por alguns in
stantes das cousas terrenas transpor
tando as nossas almas para junto de 
Deus.

E’ no dia das festas religiosas, na 
pratica de um culto externo que as

centos de jubilo para derramar a ala
cridade em nossos corações...

A festa da Annunciação de Nossa 
Senhora, que a Igreja, <je 25 de Mar 
ço transferiu este anno para 8 de 
Abril, tem também os seus encantos, 
as suas licçÕes c as suas magnifi
cências. . C1

A Annunciação é o mysterio tfa 
omnipotência de Deus c da grandeza 
de Maria. Todas as prophecias, todas 
as esperanças de um povo crente, to 
das as lagrimas, todos os suspiros e 
preces, todos os hymnos e lamentações

Deus. Num rumor -de azas e num ja
cto de claridade um anjo baixando 
do ceu e “entrando ou de cila estava” 
lhe disse: Deus te salve, cheia de gra
ça: o Senhor é contigo, bendicta és 
tu entre as mulheres. Maria como o 
ouviu, continua o Evangelista, turbou- 
se do seu falar, c deseorria pensativa 
que saudação -seria esta. Então o An
jo lhe disse: Não temas; porque tu 
achaste graça deante de Deus. E eis 
conceberás um filho é lhe darás o no 
me de Jesus. Este seçá grande e será 
chamado o Filho do Áltissimo e Deus 
lhe dará o throno de David, e elle 
reinará eternamente na casa de Jacob 
e o seu throno não terá fim.

Depois das palavras do embaixa
dor dc Deus explicando como se ope
raria o grande mysterio Maria com 
a humildade que> caracterisou toda a 
sua vida disse: eu sou a escrava do 
Senhor, faça-sc em inim segundo a 
sua palavra — fiat mihi secundum 
verbum tiram.

K o Anjo desappareceu.
Os ceus abriram-se, uma torrente 

de luz derivou da plenitude do Espi
rito Santo no seio da Virgem, e o 
Verbo sc fez carne e habitou entre 
nós. Sublime mysterio, sublime e mys- 
terioso desígnio de Deus. “0 Altíssi
mo, disse São Bernardo, querendo res
gatar o genero humãno, collocott o 
preço da.redempção nas mãos de Ma-

Dr. Paulo Sawaya
No dia 6 do corrente mez, perante 

a Congregação da Faculdade de Me
dicina de São Paulo, defendeu bri-

Dr. Paulo Sawaya

annos de vida acadêmica, um talen
toso e estudioso alumno, sempre que
rido dos seus collegas e sempre fiel 
cumpriàor dos seus deveres.

O Dr. Paulo Sawaya veio para nos
sa Congregação em 1926, logo depois 
de sua fundação, justamente no mo
mento em que atravessava o perío
do mais difficil do seu curso medico, 
entregando-se do corpo e alma ao no
vo grêmio Marrano, não poupando 
energias em arregimentar as forças 
no novo campo de trabalho para o 
qual era delegado como presidente.

Ao nosso congregado Dr. Paulo os 
nossos sinceros parabeps.

ÍT O C H

Ihantemente a sua these o Dr. Paulo 
Sawaya, obtendo distineção.

O nosso presidente, como todos nós 
sabemos, revelou-se durante os seis

Annunciação de Nossa Senhora

orações se multiplicam, que da terra 
como o incenso que se evola dos tfou- 
ribulos sóbe- para o ceu maior nume
ro e mais ardentes preces — escadas 
de Jacob por onde se elevam a Deus 
3s nossas queixas e também por onde 
descem as diviinas consolações.

Cada festa, cada cerimpnia tem na 
liturgia da Igreja seu encanto espe
cial. E’ o mez de Maio, onde tudo é 
alegria e brilho, lindo mez onde o 
branco dos lir.ios com o azul dos ceus 
pàre^em casar-se na onda branco- 
azul das jovens que entoando louvo
res á Maria vão depositar, aos seus 
pés, lindos ramalhetes de flores... E’ 
o dia dos mortos, das piedosas roma
rias aos cemitérios, dia de lagrimas, 
saudades e luto... E’ o Natal, onde- 
tudo é poesia e vida, onde tudo res
pira a myrrha e ós presépios, festa 
onde os accordes jubilosos dos bron
zes altaneiros e os estridulos das cam
pas no “Glorfa in excelsis” têm ac-

começavam a ter o seu termo porque 
se realizavam as verdades pregadas 
pelos prophetas.

Um Anjo annunciava á Maria.
Era a primeira claridade da Nova 

Luz que ia nascer, era o preludio do 
grande mysterio da regeneração da 
humanidade, eram os primeiros raios 
que prenunciavam a chegada do Sol 
de Justiça — o verbo que livraria os 
homens do inferno, elevando a nossa 
natureza até o throno da divindade. 
E a mediadora nesse grande my-ste- 
•rio, ,o canal por onde havia de descer 
da Fonte essa plenitude de graças 
foi Maria Santíssima, virgem esposa 
de José que vivia humikkmente num 
recanto risonho da Galileia.

* * *

Deus te salve, cheia de graça* Dos
lábios da Virgem desprendiam-se as 
ma s lindas e as mais puras orações 
que inflammadas de amor suíriam até

Uma mulher prendia a- humanidade 
aos grilhões de escravidão do demo
li io e uma mulher também libertava 
os homens para a condição de filhos 
dc Deus.

Kóra Maria Santíssima a escolhida 
para a realização do grande myste
rio, que segundo Santo Ephrcm fez 
do seu seio um ceu onde reside a di
vindade.

Naquelle tempo, como hoje havia 
nobres princesas vestidas de purpura 
e cobertas de ouro. O Cneador procu
rando sua Mãe neste mundo, não a 
procura nos palacios nem >nas cortes 
opulentas onde ha glorias da terra e 
grandezas ephemeras. E’ na cidade 
humilde (\c Nazareth nas entranhas de 
uma Virgem humilde que o verdadei
ra Deus vae tomar a forma humana, 
fazer-se carne como nós — Verbum 
caro factum est. Mysterio de amor e 
de humildade.

Amor de um Deus que se faz ho
mem para nos salvar e que ‘nos da tu
do, elevando-nos. acima dos anjos, á 
condição de filhos de Deus, humilda
de de Maria que ás palavras do An
jo: Tu és Mãe de Deus. Achaste gra
ça deante delle, rçsponde: Não sou 
senão a sua escrava; E* porque poz ós 
olhos na minha baixeza. — Respexit 
humílitatem ancillse suse.

O Angelus é uma prece que nos re
corda a Annunciação da Virgem.

Quando as tardes vão cahindo mo
rosas c tristes, illumiinadas pelos últi
mos raios de sol poente... ao ciciar 
da brisa pelos laranjaes e ao canto 
dolorido dos sabiás, alli,a-se o som 
grave e monotono dos bronzes nos 
accordes plangentes da Ave Maria

Ave Maria! O campanario entôa 
Sua voz echôa na longínqua serra 
E o atheu procura decifrar a medo 
Qual o segredo que essa hora encerra!

E os olhos dos homens bons se -er
guem para o ceu c os seus lábios bal
buciam a saudação angélica. . .

Maria Santíssima! Estrella da Ma
nhã ! Raiiíha do Universo e Mãe de 
Deus, “voz fizestes cessar o anathe- 
ma que pésava sobre o vosso povo; 
e ao envez dos- gemidos, ouvir-se-á a 
voz das gerações a vos proclamarem 
bemmaventurada ”.

RUY CALASANS

Ha dias a França recebeu cm seu 
peito uma funda punhalada: a morte 
de Foch. 0 mundo inteiro cobriu^se 
de lueto pelo trespasse do grande ca
bo de guerra. Até os allemães, ess<es 
mesmos a quem elle vencera, os pró
prios gencraes que elle1 derrotara, fo
ra unanimes em elogiarem-irio e exalta 
rem sua grandeza de guerreiro e pa
triota !

Os alliados choraram a partida do 
vencedor de 1918, por sympathia e 
gratidão; os allemães, por sentimento 
de justiça e admiração; os francezcs 
por amor.

O generalissimo que conduziu as 
forças alhadas á victoria, merecia per
feita mentoe toda elssa consternação.

de homem. Como sioldàdÓ, muitos 
poucos vultos na historia o igualam 
e talvez nenhum o sobrepuje.

Alem das qualidades que o puzeram 
t'm evidencia como guerreiro, Foch 
possuía um caracter recto, um;a alma 
grande. Cathohco convicto e sincero, 
foi, o Marechal francez, um exem
plo para nós.

Houve em sua vida um episodio 
pequienijnio, embora, mas, que, para 
mim, tem maior significação qu-e as 
duas victorias do Marne' e que todo 
o seu magnifico plano que' levou os 
allemães a pedirem o armistício de II 
de Novembro: quaindo chamado por 
Clemenccau a assumir o commamlo 
nnico, conhecedor das ideas antí-cleri- 
caes do então Presidente do Gabinete 
francez, e par,a evitar possíveis mal 
entendidos futuros, perguntou-lh* si

SEMANA
Para os congregados terem livre ingresso na séde durante os dias 

da Semana Festiva, deverão entregar uma prenda qualquer ao congr. 

Flavio Pinto e Silva, até o dia 18, recebendo em troca um cartão 
permanente.

SECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
Conforme resolução do Conselho, reunido no dia 9 do corrente e 

de ordem do Rvmo. Director Monsenhor Marcondes Pedrosa, faço 

publico, que o prazo para a renovação das fixas de identidade foi pro- 

rogado até o dia 30 do corrente, devendo para isto apresentarem os in

teressados a sua fixa conjuntamente com 1 photographia 3A ao con_

8 gregado chefe desta Secção. Todo aquelle que não tirar a sua cader- 

8 neta até o prazo marcado, será excluído da Congregação.
I OLAVO M. CALASANS
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EVANGELHO 
do segundo domingo depois da Paschoa

(14 DE ABRIL t)E 1929)

“Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra pela porta 
no aprisco das ovelhas mas sobe de outra parte, este é ladrão e sal
teador. Ao invês, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A 
este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz; e ás suas ovelhas 
chama-as pelo nome e as faz sahrr. E como hajam sahido, vae na 
frente delias e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A 
um extranho não seguem, antes, delle fogem, porque não conhecem 
a voz dos extranhos”.

Disse-lhes Jesus esta parabola; elles, porem, não entenderam o 
que lhes quizesse Jesus dizer. Falou-lhes, pois, novamente: “Em ver
dade, em verdade vos digo que eu sou a porta do aprisco. Quantos 
têm vindo são ladrões e salteadores, e as ovelhas não lhes ouviram 
a voz. Eu sou a porta. Por mim quem entrar, será salvo; entrará 
e sahirá e terá pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e 
perder. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham com 
mais abundancia.

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas 
ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor a quem não per
tencem as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o 
lobo chega e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário 
e não lhe importam as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as 
minhas ovelhas e ellas me conhecem, como o Pae me conhece e eu 
conheço a meu Pae; e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E 
tenho ainda outras que não são deste aprisco, e é necessário que 
eu as traga . Ellas ouvirão a minha voz e se fará um só rebanho e 
um só pastor”.

REFLEXÃO

Jesus somente é digno do titulo de Bom Pastor. Porquanto, como 
nos afíirma nesta parabola, bom Pastor é o que dá a vida pelas suas 
ovelhas, Elle só levou o sacrifício a esta perfeição, Elle só immo- 
lou-se pelo seu rebar.ho. Verdade é que os Apostolos c tantos outros 
pastores filão duvidaram deante dq sacrifício da própria vida: dirc- 
etamente. porem, o fizeram por Jesus e só de modo reflexo também 
pelas ovelhas confiadas ás suas guardas. Jesus não; immolou-sc uni- 
camerjte pelas ovelhas; abandonou o Seio do Eterno Pae <c deixou- l 
se pregar na Cruz com o fim unico de arrancal-as da servidão do 
demonio. E tudo isto fez para que tivéssemos vida e -em mais abun- ül 
dancia, vida sobrenatural, vida real e não a illusoria que se esvae | 
nas phantas'as terrenas Pensemos nós as ovelhas do rebanho de í! 

Christo, como lhe fomos custosos,* e o amemos com amor de obras, 
sem frustrar-lhe os seus desígnios amorosos, com uma vida tibia 
toda absorvida em caducas futilidades.
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não sabia que elle tinha do:s irmãos 
Jè-suitas.

Essas palavras, sem immportancia 
á primeira vista, são no emtanto de 
uma grandeza extraordinária: si fosse 
preciso pôr de parte sua religião, elle 
renunciaria a tudo: poder, holnras, 
gloria!

Foch foi uma das grandes admira
ções de minha meninice Então, fran- 
cophilo (até á ponta das unhas, eu o 
apreciava como vencedor da Allema- 
nha. Hoje, venero-lhe a memória, co
mo homem de uma grande elevação 
moral.

Naquelle tempo, eu não comprehen- 
dia que se pudesse pensar em Foch, 

‘sem sentir uma gr.ande sympathia 
por elle. E ainda agora, não encon
tro justificativa para factos, como os 
de que foram protagoíiistas, em Pa- 
riz, os deputados communistas, e um 
jornal do mesmo credo.

Na Camara, emquantò a maioria 
dos representantes, em profundo si
lencio, de pé. reverenciava a memó
ria do illustr.c morto, os communis
tas arrogantemente, permaneçam 
sentados, dando assim .uma prova in- 
sophismavel da estupidez e do embru-

HA DIAS, veio parar-me ás 
mãos, um folheto de propagan

da protestante, assaz curioso. Ulti
mamente, deram os nossos irmãos se
parados para fazer, ”pro- salvação” 
do Brasil, uma intensa campanha, 
com feitio accentuado de reclame 
commercial “yankee”, a qual por ve
zes, assume um caracter bastante co- 
mi:CO e até grotesco. O fothetosinho 
de que fallei acima, é um exemplar 
precioso dessa nov.a cspecie de hu
morismo. Nunca imaginei que em tão 
poucas linhas fosse poss:vel metter 
tal quantidade de asneiras!... O au- 
ctor do opusculo, á parte os generos 
de ütteratura, oertamente, poria Tá
cito num chtnello...

Já a própria capa do livreco, é uma 
obra de espirito. A* primeira vista dá 
a idéa de prospecto de algum reme
do para cai-los, ou cousa que o valha, 
mercê do titulo: “Para os meus pés”. 
O principio da phrasc, “uma tampa
da”, vem desenhado, naturalmente pa
ra exercitar as faculdades advinhati- 

*jo;ioj o SB A 
Logo na primeira pagina, encon

tramos este trecho, de uma ingenuida
de c sinceridade, tocantes: “Este 
opusculo, por exemplo, ao serem li
das as primeiras paginas, é logo joga
do para um lado quando não é imme-

tee mento mental a que levam as dou
trinas que professam.

Ao tempo em que todos os jornaes 
do mundo, inclusive a imprensa al- 
lemã, teciam sentidos necrologios ao 
generalíssimo francez, um diário com- 
munista da Cidade Luz, teve a supre
ma covardia de injurial-o depois de 
morto...

Isto chega ás raias da monstruo
sidade, pois, si até os animaes “tem 
amor ao sólo em que nasceram, si el
les mesmos tem amor a seus ir
mãos !. ..

Esses francezes, esquecidos de que 
Foch os salvara da mais dura miséria 
talvez, só encontraram phrases amar
gas como fel para o maior francez!

E são esses hypocritas os que pre- 
con:sam o pan-humanismo e quantas 
imbecilidades inventaram para seu 
proprio proveito!

Emfim, delles nada de melhor era 
licito esperar: com a mesma facilida
de com que pronuncam uma blas- 
pfoemia, .atraiçoam a patria.

Eelizmepte para a França, esses 
episodios repugnantes, são abafados 
pela gloria e pela grandeza de seus 
filhos, como Fernand Foch!

diatamente levado para o cesto de 
papeis 'inúteis”.

Em seguida, citando palavras de D. 
Duarte Leopoldo, quando vigário de 
Santa Cecília, interpreta-as o autor, 
da mesma form.a como sócm os pro
testantes explicar as passagens da 
Bíblia: a seu bei prazer.

Depois vem a colleção, uma colle- 
ção phantastica, de imbecilidades.

O que res.alta, porem, mais de prom- 
pto do tal Hvrinho, é a obcessão que 
tem os protestantes, de nos atacar. 
Elles são incapazes de fazer propa
ganda da sua pretendida reforma, som 
nos mostrar os dentes: pregar a sua 
religião resume-se para elles cm 
investir contra os catholicos e o ca- 
tholicismo.

Não vale a pena analysar o folhe
to até o fim. Não temos aqui “O 
Legionário”, secção humorística. Só 
mais uma palavra: o auctor, algum 
“brasileiro”, nascido em Massachus- 
sets:. òu cousa parecida, assassinou 
perfidamente a granrmatica. Coitado! 
Melhor lhe1 seria voltar par.a sua terra 
a converter os Mormons: para isso 
não teria necessidade de quebrar a 
cabeça nem os queixos numa proble
mática possibilidade de apprender ou
tras línguas.

P
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A PALAVRA DE DEUS

O LEGIONÁRIO 14—4—1929

I «MEL KRUSE, 0. S. E.
UM BEMFEITOR DA MOCIDADE

Um dos traços mais característi
cos da personalidade de D. Miguel 
Kruse, Abbade de S. Bento, ha pou
co fallecido, é sem duvida o seu in- 
contido enthusiasmo pela juventude 
catholica.

Temperamento de batalhador, jor
nalista de pulso, caracter talhado 
para o leme das grandes emprezas, 
D. Miguel foi o lidador incansável, 
que numea conheceu o esmorecimento 
ou o desanimo. Nas numerosas luetas 
em que soube ser o orientador sagaz, 
•e campeão destemido. S. Excia. se 
mostrou sempre verdadeiro soldado 
de Christo, não escondendo a sua il- 
1‘mitada confiança na Providencia 
divina. Por outro lado, seu coração 
affeito á caridade, era um relicário 
dos mais bellos sentimentos que so- 
bredoiravam a sua personalidade dc 
dircctor dc almas e dc consciências.

A juventude catholca occupavta 
um logar dc destaque no seu coração 
amoroso. Soube sempre cons:dcrar o 
valor da mocidade que visceja ao pé 
do altar, e jamais negou seu apoio aos 
seus arrojados emprehcndmentos, 
quando não era o proprio detentor 
do leme das graindes empresas.

As Congregações Marianas cm par
ticular, muito devem a D. Miguel 
Kruse. Tinham ellas cm S. Excia. um; 
amigo sincero, um pae extremoso, 
director incansável. Director que foi 
da Congregação Mariana do seu que
rido gymnasio, conseguiu ali intensi 
ficar o amor e a devoção á Virgem 
Santíssima, reuinindo os melhores 
alumnos sob a protecção da excelsa 
Rainha dos céos.

Sao numerosas as obras Marianas 
que receberam de D. Miguel, valioso 
concurso.

A communhão paschoal dos acadê
micos. a semana aluisiana. o Con
gresso da mocidade catholica, para 
rão alongarmos as citações, devem 
muito do seu exito á coadjuvação de 
S. Excia.

Não resta duvida a perda dc D. Mi- 
cru cl Kruse deixou no seio da mocida
de catholica e particularmentc ra ju 
ventude Mariana. uma lacuna immen- 
*a. F/ justo, pois que nós, moços ca- 
Iholicos, choremos a sua ausência, e 
guardemos o seu nome bem fundo ro 
coração.

Paulo Sawaya
* * *

Dentre as homenagens prestadas^ 
a D. Miguel Kruse, tem a salientar a 
promovida pela Federação das Con
gregações Marianas.

Domingo ultimo, das 13 ás 19 ho
ras, os representantes de todas as 
nossas Congregações Marianas fize
ram a guarda d-e homra ao corpo ex
posto na capella de N. Sra. das Do
res, na Abbadia. Segunda feira, ás 7 
horas, o Rvmo. P. José Visconti 
C. J., director da Federação, cele
brou, na Abbadia lima missa, em que 
tomaram parte os congregados Ma- 
rianos, fazendo a communhão por in
tenção do illustre morto.

A nossa Congregação fez-se re 
presentar -em todas estas solennida 
des, tendo lançado em acta do Con 
selho um voto de pesar, <e enviado 
um officio de pesames ao Rvmo. 
P. Prior da Ordem benedictina.

NOSSO PAPA
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Secção ias Filhas de Maria
Movimento do mez de Março

Em 24 de Março, as filhas dc Ma 
ria reuniram-se para a Communhão 
Geral, cm Santa Cecília, -e no mesmo 
dia, á hora aprazada, encontraram-se 
na Capella para a reunião mensal 
Estes actos, não podendo ser realiza
dos no ultimo domingo do mez, em 
virtude das solemnidades da Paschoa, 
foram antec:padas para o domingo 
precedente.

Nessa reirnião falou a Filha de Ma 
ria, Srta. Dulce Monteiro Machado, 
fazendo o commentario sobre o capi
tulo do Manual: — “Das reuniões”. 
— O seu trabalho esteve optimo, ser- 
do francam-ente elogiado pelo Direc 
tor que fez mais algumas considera 
ções a respeito.

A Hora Santa tendo sido transfe
rida para a Quinta-feira santa, foi 
realizada com toda a piedade ás 16 
hor.as desse dia, avultando o numero 
de Congregados e Filhas de Maria 
que devotamente homenagearam a Je
sus Eucharistia.

Tamb-em se concentraram as Filhas 
de Maria par.a acompanhar as pro
cissões solemnes da Semana Santa, 
tendo comparecido em grande numero 
á procissão do Enterro, na Sexta- 
feira da Paixão, e á da Resurreiçao 
ao alvorecer do grande Domingo.

Houve ,ainda no mez de Março as 
reuniões do Conselho e das zelado
ras ; em ambas foram tratados assum- 
ntos que muito interressam á vida da 
Pia União.

No corrente mez de Abri haverá 
a "Semana Festiva”, sendo necessá
rio o ítuxilio de todas as Filhas de 
Maria, para maior brilhantismo dos 
dias decorrentes entre 20 e 28, na Le
gião de S. Pedro, á R. Immaculada 
Conceição, 5.

Cecilmna

Muitos de nós ainda se recordam 
da alegria immensa que se apoderou 
de todo o mundo no dia 6 de Feverei 
ro, de 1922, quando chegou a todos 
os recantos da berra a noticia da elei
ção ao Pontificado Supremo, do Car
deal Achilles Rati, com o -nome de 
Pio XI. A improvisa moléstia e a 
morte quasi repentina do Papa Bento 
XV, suscitara cm todos uma commo- 
ção profunda. A grandeza do Papado, 
a sua potência, a assistência divina á 
Igreja, a necessidade dos povos de 
recorrer ao Papa, como á ancora de 
salvação nas tempestades, como á luz 
nas trevas, o amor dos catholicos pe
lo Papa, o apego de todos os crentes 
á cathedra de Pedro, manifestaram- 
se visivelmente na morte do Pontífi
ce da Paz. Todos, catholicos e não 
catholicos, estados e mações, quize- 
ram participar do lueto universal. Do 
Papa se occuparam, por vários dias, 
os jornaes do mundo inteiro, descre
vendo as minudencias da sua enfer
midade, da sua gloria edificante, da 
sua commovedora morte... e todos 
.renderam homenagem ao grande mor
to. recordando em modo particular 
os seus benefícios aos infelizes, aos 
prisioneiros, aos feridos, aos mutila
dos, durante a guerra, e depois delia, 
a todos qs que soffLam as suas ter
ríveis consequências, sem distineção 
dc nacionalidade nem de religião. Mas 
Deus, quiz bem depressa conceder á 
Igreja um novo chefe. O conclave ini
ciou-se a 3 dc fevereiro de 1922, na 
maravilhosa capella Sixtina, presen
tes 153 Cardcaes, emquantò o mundo 
inteiro pedia ao divino Pastor se 
dignasse conceder á Igreja um San
to Pontífice. Depois de tres dias e 
poucos cscrutiimos, no silencio religio
so da Capella, ouve-se o Cardeal Gas
par rj prorompier na expies-são clás
sica: — Habetnus Pontificem!

Um fremi to de santo jubilo imvadiu 
aquella sala, maravilhosa testemunha 
de tantas eleições pontifkaes. O Neo 
eleito chamou-se — Pio — porque 
•esse nome recordava-lhe o Papa de 
sua juventude (Pio IX), e também o 
Papa que o havia chamado a Roma 
(Pio X.) Naquelle momento solenne 
O Novo Pontífice, tomava nas mãos 
as chaves de Pedro, e ali mesmo, 
imane diatamente começava a exercer 
com a mesma auctoridade do Pri
meiro Papa, o seu poder: “ ... Con- 
f r.ma os teus irmãos. .. Apascenta os 
meus cordeiros...” Com este manda
mento divino no coração, Pio XI, le
vantou-se cheio de animo e coragem 
•e .tendo abraçado affectuosamente aos 
Cardeaes, agora também seus filhos, 
dirigiu-se para a “Loggia” de S. Pe
dro, para, como primeiro acto do seu 
Pontificado, dar a sua bençam para a 
Italia e para o mundo inteiro. Na 
praça de S. Pedro, ,a comprimir-se, a 
immensa multidão, prorompe num ap_ 
plauso fnenetico, cheio da mais justa 
alegria. Era que os filhos havi-am no
vamente encontrado o pae affectuo- 
so, o pae commum <Ja christandade! 
Pouco depois todo o mundo partici
pava daquella alegria e rend:a graças 
ao Senhor pelo dom precioso que 
acabava de‘ offerecer á sua Igreja.

Quem era o Novo Pontífice? Veja
mos algums traços biographicos de 
Pio XI.

Nasceu em Nesto, aldeia d»e Brian- 
za, na Lombardi,a, no dia 31 de Maio 
de 1857, foram seus paes Francisco 
Ratti e Teresa Galli, sendo baptisado 
no dia seguinte, com o nome de Achil
les Ambrosio Damiano. Desde a escola 
primaria distinguiu-se pela vivacida
de de ingenho e perspicácia de in*- 
tuição. Manifestando signaes de vo

cação sacerdotal, matriculou-se, ain
da muito joven, no seminário gymna- 
sial de S. Pedro Mahtyr e depois no 
scmin;ar io liceu de Montza e final
mente no seminário maior de Milão.

Em 1879 foi enviado ao Collegio 
lombardo de Roma para terminar os 
estudos de Theologia, aperfeiçoar-se 
na Philosophia e fazer o curso de di
reito canonico na Universidade Gre
goriana. Ordenou-se sacerdote no dia 
20 de Dezembro de 1879 e celebrou 
sua primeira missa no dia 21 do mes
mo mez, na igreja de S. Carlos Bor- 
romeu, celebre em Roma, por guar
dar as relíquias desse Santo. No ter- 
ce:-ro anno de sua permanência em 
Roma, em menos de quatro mezes, 
doutorava-se em direito canonico, na . 
Universidade Gregoriana, em theolo
gia na faculdade da “Sapienza” e 
em Philosophia na Academia de S. 
Thomaz. Regressando a Milão foi 
nomeado professor de theologia do
gmática e eloquência sacra no semi
nário da archidiocese. Em 1888 foi 
cham,ado por Monsenhor Ceriani,i pa
ra a bibliotheca Ambrosiana. Guiado 
por aquelle grande mestre, Padre 
Ratti, aprendeu a interpretar os codi- 
gos e os documentos antigos da histo
ria, guardados religiosamente naquella 
bibliotheca, gloria de Milão, construí
da no sceulo XVII, pela munificência 
do cardeal arcebispo Frederico Borro- 
meu, sobrinho de S. Carlos Borromeu.

Attendendo aos estudos e ás pes- 
qu:zas históricas, o Padre Ratti não 
transcurava o ministério sacerdotal, 
mas attemdia, como veremos adeante, 
com grande e singular piedade a cura 
‘as aliíias.

Fallecido Mon. Ceriani, Padre Rat- 
‘•i em 1907 foi nomeado prefeito da 
B bliotbeca, que pelos seus trabalhos 
ievia conquistar um novo explendor.

Mas, cm 1911 Pio X o chamou a 
Roma para trabalhar na bibliotheca 
Vaticana, com o célebre Padre Ehrlc, 
a quem succedeu definitivamente em 
1914, com os aplausos die todos os dou
tos, que o conheciam.

Em 1918, Bento XV, conhecendo os 
-eus raros dotes de scienc;a e de diplo
macia. nomeava-o visitador apostoü- 
co e encarregado dos negocios eccle- 
s ias ticos, ra Polonia, nação que aca
bava de libertar-se do jugo (estran
geiro.

Em 1919, depois de ter superado 
com raro successo, gravíssimas e do
lorosas difficuldadies, o Santo Padre 
elevava-o a Núncio Apotolico, c a 
Arcebispo de Lepanto. Foi sagrado na 
Cathedral de Varsóvia pelo cardeal 
Kakowski, em 28 de Outubro de 1919. 
Quando a horda bolohevista irrompeu 
nos subúrbios da cidade de Varsóvia, 
e os representantes d.as outras nações 
fugiram todos, o Núncio do Papa, 
Mons. Ratti, permaneceu firme no eeu 
.postio, distribuindo copiosos benefí
cios de caridade e conselhos. Não 
obstante isso, soffreu grande amar
gura, por occasião • do plebiscito da 
Alta Silesiia, nos últimos mezes da sua 
permanência na Capital da Polonia. 
Entretanto a Providencia Divina guia
va-os para mais altos destinos. Mor
ria em Milão, o Cardeal Ferrari, Ar
cebispo dc santa memória, e Bento 
XV, para succedel-o nomeava Mons. 
Ratti, eíevando-o á sagrada Purpura 
no dia 13 de Junho de 1921. Fez seu 
sokmne ingresso em Milão, por entre 
o enthusiasmo fremetico do povo, em 
8 de Setembro de 1921. Depois de cin
co mezes apenas de apostolado, na 
capital Lobarda, a divina providen
cia cham,ava-o á cathedra de Pe
dro, afim de recolher a herança de 
Bento XV.
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Cursos práticos e rápidos 
DACTYLOGRAPHIA, 
TACHYGRAPHIA, 
CORRESPONDÊNCIA, 
CONTABILIDADE,
CALCULO,
CALLIGRAPHIA,
PORTUGUEZ,
INGLEZ.

Aulas diurnas e nocturnas para 
ambos os sexos

Matricula áempre aberta 
R. JOSÉ BONIFÁCIO, 18-B
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Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Pi-edade).
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E S S E N C I A

O canto gregoriano é essencial- 
memte livre do rythmo; monódico e 
diatónico, composto de acordo com os 
modos gregorianos.

Por natureza, reccusa todo e qual
quer acompanhamento. Para evitar- 
se, porem, a desafinação, tolera-se o 
acompanhamento de orgão. Muito se 
amolda ás regras da oratoria, pois, 
como já dissemos, não se submettem 
a compasso as suas cadencias. De ou
tro lado, não soffre amiudadas altera
ções chromáticas. No cantochão ro
mano, apenas o .“si” pode ser be- 
mohzado.

Mais. O canto gregoriano nem sem
pre é syllabico, ou seja: Nem sempre 
a cada syllaba corresponde uma nota. 
Quando tal acontece, o que se dá na 
sua grande maioria, ao canto, dá-se 
o nome de melismático. Vemos cla
ramente que os cantos melismáticos 
são sempre ricos em vocalisaçoes, em 
ondulações de voz. Assim os “alle- 
luias” são sempre melismáticos, .ao 
passo que as ”Sequências” são ge- 
ralmente syllabicas. Encontram-se, 
pois, muito a miude os agrupamentos 
de duas, tres ou mais notas. A estes 
agrupamentos chamaram' “neumas”. 
Aos neumas de uma ou de duas notas, 
deram-lhes os nomes de “ponctus”, 
“virga”, “podactus” e “clivis”, po- 
dendo-se-lhcs ajuntar a “bístropha” 
c a “bivirga”. Os de tres ou mais no
tas são chamados: “scándicus”, ”clí- 
macus”, “torculus” e “porrectus”, 
aos quaes podemos associar a “tris- 
tropha” c a “trivirga”, o “sálicus” e 
o “pressus”.

Até aqui, a matéria bruta, a mas 
sa informe. E' preciso que nella venha 
actuar uma fórm.a para lhe dar vida. 
Esta alma, esta forma é o rythmo.

“A ordem no moviento”, diria Pla
tão. O 'rythmo, no canto gregoriano, 
pode ser b ugrio ou ternário. .Biná
rio, ^quando os ”ictus” ou impulsos 
caem de duas'cm duas notas; terna- 
rio, quando de tres em tres.

Quasi não existe trecho exclusiva
mente binário. Muito ao contrario; 
ha quasi sempre, uma mistura livre e 
artisfea. Voamos sobre isto, lançan
do apenas um olhar per transenam 
para evitar, emquanto possível, o es- 
tylo demasiadamente d:dactico.

Grave offensa faria aos que nos 
lêem, si nos quedássemos a esmiuçar 
a essência da musica, a mexer em 
todas as molas, a desparafusar todas 
as suas juncturas; basta-nos, por ora, 
ver tudo em seu conjuncto.

Vejamos si o canto gregoriano tem 
os requisitos de uma musica: Tres re
quisitos são exigidos para termos a 
linguagem musical: l.° a Melodia ou 
successão de sons de imtonação di
versa ; 2.® o Rythmo ou ordem no mo
vimento sonoro; 3.° a Harmonia. Ha 
entre elles grande differença.

A phrase musical é por essencia 
“uma melodia em rythmo”. ella su
põe necessariamente os dois primei
ros elementos: a melodia.e o rythmo.

São, pois, elementos proprios e in
dispensáveis á phrase. A harmonia, — 
falamos d,a harmonia simultânea, 
(união de vários sons que se fazem 
ouvir de uma só vez, accorde, acom
panhamento, polyphonia, i. e., plu
ralidade de vozes) — esse elemento 
vem ajuntar á phrase e reveste-a de 
uma especie1 de roupagem. A arte gre
goriana não usa dos tres elementos: 
ella é homophiona, i. e., de uma só 
voz. E' a arte da melodia núa. Apezar

disso, não se pode taxal-a de pobre. 
“As mais belas phrases musicaes são 
as que possuem a força no seu pro- 
prio bôjo” dizia Wagner. Aliás, cada 
phrase, embora essencialmente' me
lódica, encerra em si os elementos 
da harmonia.

De outro lado, “a melodia é a ex
pressão acabada da existência intima 
da musica. O Antiphonario Romano 
é fonte perenne de verdadeiras ale
grias estheticas. Parece que o tempo 
não teve força para alterar essas cur
tas formulas melódicas; e isto é ver
dadeiro não somente para os indiví
duos, mas para as quarenta gerações 
de homens que as têm ouvido e re
petido. Esta vitalidade1 prodigiosa... 
põe os trabalhos humildes da musa 
christã num lugar elevado entre os 
monumentos do engenho humano” 
falava Gevaert.

Com um pouco de observação per
ceberemos os movimentos diversos 
que as diversas syll.abas têm na phra
se falada e teremos então um desenho 
melodico. Quanto ao rythmo é mani
festa a sua existência. (Conf. o 23.® 
numero de “La Schoaía paroissiale” 
do Boulletin Liturgique — 1925 — 
■edictado pelos monges benedictinos de 
Sai.nt André, Belgic.a).

“Todos os sentimentos da alma, 
diz Santo Agostinho, têm, na l:rg 
gem musical, sua modulação própria” 
Pondo os olhos nos tons dos psalmos 
e applicando-lhes mui attento o nos
so ouvido, diremos que o 1.® tom en- 
cerr.a gravidade; o 2.® é embebido de 
uma tristeza contricta; o 3.® é de um 
mystico sublime; o 4.° é de um todo 
harmonico; o 5.® se desfaz em doce 
alegria; o 6.® resumbra devoção; o 7,® 
é digno dos arjos e finalmente o 8.® 
encerra o cumulo da perfeição, se
gundo aquillo: “gravis, tristis, mys- 
ticus, harmonicus, lactus, devotus, an- 
gelicus, perfcctus” (Conf. Cours 
abrege et pratique de Pfain Chant).

Isto é subjectivo, não ha negar. A 
nós pode agradar-nos o que a outro 
desagrada. Sim, é verdade. Mas ha 
uma grande massa que assim vi,a a 
gravidade, a tristeza contricta, o mys- 
ticismo, o harmonioso, a alegria, a 
devoção, o celeste c a perfeição, nos 
tons gregorianos, e. dahi, ouso com
provai-o. Ouçamos Santo Agostinho: 
“Quantas lagrimas derramei ao som 
dos vossos hynrnos «e de vossos cânti
cos ! Quam doces e poderosas commo- 
ções senti, em ouvindo resoar os vos
sos louvores, pela bôcca dos vossos 
fieis”.

“Quando se executa o canto gre
goriano, dizia São Bernardo, as al
mas tristes «encontram alegria; os es
píritos fatigados, consolo; os tépidos, 
um princípios de fervor; os peccado- 
res, um attractivo á compuncção”.

F/ que realmente se adapta o can
to gregoriano a todos os sentimentos 
d,a alma humana! Baini assim se ex- 
premi u nas sua ”memórias Históri
cas”.

“Depois de' um exame arrazoado a 
respeito das bellezas do cantochão 
digo que de todos estes méritos reu- 
n dos, resulta no canto gregoriano an
tigo um não s-ei que de inegual,avel, 
uma fineza espontânea de expressão, 
um pathetico que punge, um natural 
elegante e facil, sempre vigoroso, 
sempre «n-ovo, sempre florido, sempre 
bello, que se não descora, que se não 
envelhece” !!! Mais. E chegou a dizer, 
talvez com exaggero, o celebre musi- 
cologo Ambros: — “Segundo o meu 
parecer, nada de compatível ao canto
chão têm creado os grandes mestres 
da musica polyphonica, para o aug- 
mento da «melodia, para a magestade, 
profundeza do sentimento c sublimi
dade do extasis”.

Ha um argumento a que os philo-

A FÉ
“Sem a fé é impossível agradar a 

Deus” (Hebr. XI, 6).
Crê-se naturalmente ao medico, si 

a enfermidade nos salteia; crê-se ao 
engenheiro, quando constróe uma pon
te metallica, um tunel, um edifício 
majestoso, nem se fica a duvidar so
bre a solidez daquellas obras; crê-se 
ao sabio, quando coordena .as suas 
pesquixas, observa as suas experiên
cias, traça os seus cálculos, synthe- 
tiza a.s suas leis. E’ razoavel acceitar 
o testemunho dessas autoridades fal- 
liveis. Porque não será mais razoá
vel admittir o infallivel testemunho 
de Deus, a sabedoria e fidelidade por 
exccllencia?- Nem se engana nem nos 
engana a autoridade divina, veraz e 
.sapientíssima.

“Rogo^vos, irmãos, pede aos roma
nos (XII, 1) S. Paulo, pela misericór
dia de Deus, que offereçaes os vos
sos corpos como uma hóstia viva, 
santa, agradavel a Deus, para que o 
vosso culto, seja racional”. Vigouroux 
entende que, neste passo, “racional” 
é synonimo de “espiritual”, em oppo- 
sição a carnal. E* do homem espiri
tual não discutir as ordens <lo Supe
rior, não querer vêr as razoes cm que 
o Superior se inspirou para as dictar, 
mas obedecer humildemente, acceitar 
a vontade imposta, como o pedreiro 
acccita piamciitc as determinações mi
nistradas pelo architecto sem as dis
cutir nem por cm duvida. Nesse acto 
da intelligencia e <la vontade submis
sa é que está o m«erito da obediência 
na fé. Ora, isso é fazer um acto ra
cional. Quando uma Intelligencia in
finita, como a de Deus, nos impõe 
uma verdade, seria estolidez recusal-a, 
como a insipiência do rude que não 
quizess-c admittir a sciencia e a pro
bidade dc um medico perito ou de um 
architecto hábil. Não é crêr ás cegas, 
é judreiosamerte curvar a sua intelli
gencia limitada de homem, em maté
rias cuja visão lhe escapa, como um 
aiumno que, sem detido exame, ado
ta as íeis scientificas descobertas pe
los gênios.

Até os sábios, nas suas disciplinas, 
não são autodidactas. .Nem tudo se 
experimenta ou observa pessoalmente 
na sciencia. Crê-se: a muitas conclu
sões dc outras scicncias subsidiarias 
e ás aralyses que os outros sábios 
operaram ou entreviram.

* * *

A fé pode ser acto e pode scr ha
bito.

Acto de fé é o assentimento da in
telligencia, sob o império da vontade 
e influxo da graqa, por meio do qual 
a mente adhere ás verdades reveladas 
por Deus, justamente por causa des
se motivo externo: — da autoridade 
divina que' revela.

sophos chamam: testimunho histori- 
co de autoridade. A excellencia do 
canto gr-egoriano está, pois, sobeja
mente declarada e comprovada, já 
que espuzemos em resumo o históri
co d,a musica sacra e a sua es-sencia 
c fizemos falar as auctoridacles que já 
não falam, porque o corpo está des
feito em pó e a alma entôa na eterni
dade os «louvores de Deus.

Vamos agora citar as graves do 
israelita Halevy: “Eu não com-
prehendo os padres catholicos, que 
possuindo o rico thesouro do canto
chão, permittem nas .igrejas a pobre- 
sa da nossa musica profana”. Bôa 
lição!!!

HONORIO R. DANTAS 
Congregado Mariano

Colhem-se, dahi, tres 'elementos ba
silares :

ha um acto da intelligencia que
adhere;

ha um acto da vontade que orde- 
n,a; ha a graça que influe; e tudo por 
um motivo externo á razão humana: 
— a veracidade e sabedoria do teste
munho de Deus revelante.

A sciencia, pelo contrario, Se dis
tingue da fé, porque a sciencia se 
funda num motivo sempre interno, ti
rado pela própria razão. Em outras 
palavras: a fé se alicerça num cri
tério extrínseco; a sciencia, num cri
tério intrínseco.

Como habito, a fé pode ser cha
mada a virtude sobrenatural e theo- 
logica que dispõe a mente a assentir 
frmemente ás cousas reveladas por 
Deus, por causa da autoridade de 
Deus revelador.

Por ser habito, evidentemente' sup- 
põe um estado em que haja repetição 
de actos. * * *

A fé, como a virgindade, merece 
estar s«empre-' circumdada de mil cui
dados, porque pode perder-se e, uma 
vez perdida, >não a podemos adquirir 
com as próprias forças. E’ um dom 
dc Deus, o mais precioso dom do Es
pirito Santo. Por isso mesmo que é 
precioso, o demonio por cem manei
ras a assedia nos livros, nas conver
sações, nas companhias dos homens, 
nos vôos da phantasia irrequieta, nas 
dores mal sofíridas* no orgulho que, 
nas duvidas irrazoaveis, não quer in
clinar a mente. Antevia esses frago
res da peleja o grande S. Paulo. Mas 
a-consellvou a Timóthco: “Sustenta 
o bom combate da fé” (I Tim. 6, 12).

Pe. ARMANDO GUERRAZZI
L—------------HlfeO ES .1

Aos nossos leitores
O proximo numero d*“0 Legioná

rio”, sahirá no proximo domingo, dia 
21, em homerfagem a nosso Arcebispo, 
D. Duarte Leopoldo.

estatística sesolaboha

Os paires no Brasil
(Continuação do numero ainterior)
O que facilmente poderemos depre- 

hender do ligeiro exame feito no 
numero passado, das condições, 
actuaes da vida espiritual e religio
sa, é que para alguém se dedicar in
teiramente ao culto e ao serviço di
vino, e á tarefa do seu proprio aper
feiçoamento moral, são absolutamen
te indispensáveis um procedimento 
irreprehensivel, força de vontade fóra 
de commum, prudência e selecção n.as 
relações, nas leituras e diversões, e 
emfim, uma graça especial de Deus, 
sem* a qual é impossível superar as in- 
numeras e formidáveis difficuldades, 
que se oppõe á consecução de ideal 
tão elevado.

O menor desleixo, o mais appa- 
rentemente insignificante deslise, em 
tarefa tão delicada, póde importar 
em consequências fataes.

Uma pequena fagulha, por vezes, 
provoca incêndio pavoroso, que des- 
tróe em pouco tempo, todo o írueto 
de arnnos e annos de trabalhos árduos 
e immensos. O rapaz, que tem a fe
licidade de ter sido chamado por Deus 
a servir no seu ministério sacerdotal, 
tem igualmente o dever importantís
simo e indeclinável — isso também é 
obra dos paes e superiores — de cui
dar esmeradamente a sua sublime vo
cação e tratar de desenvolvel-a o má
ximo possível. Ora, como é que essa 
vocação ha de fructificar, se as con
dições do ambiente, de posição, etc., 
não lhe favorecem, muito pelo con
trario tendem a atrophial-a, prejudi
cam-na?

Os únicos remedios que se nos 
apresentam são os que acima ennu- 
meramos, e que raramente são em
pregados entre nós.

E’ a isso que se deve a escassez
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ATRAVEZ DO S
HERNANI DE BARROS CAMARA — A Santa

O Sr. Barros Camara, atravez de 
uma perfeita historia do Vaticano e 
do Papado, ventila neste seu livro 
todo o movimento impulsionado pela 
celebre Questão Romana, o que deter
minou a sua origem e as consequên
cias delia result.adas.

O seu trabalho appareceu, pois, em 
hora muito opportuna,. visto que, até 
agora, a these que desenvolveu com 
tanta proficiência, é o assumpto ‘na
tural de todas as rodsts.

Os jornaes, procurando nos dar um 
'resumo do historico da reconciliação, 
encheram columnas e columnas sem 
nada nos ter contado.

E é ju-stamente a faculdade de syn- 
these o que mais põe em relevo a 
obra do Sr. Barros Camara.

O auctor resume em cento e oiten
ta paginas, todo o brilho espiritual 
da vida pontifícia, todas as vicissitu
des que enfrentaram a figura excel
sa e soberana do doce Christo na ter- 

^ra, a organisação interna do Vati
cano, as concordatas, o conolav-e, indo 
a-ttingir brilh,antemente ao alvo pro
posto, isto é, concluindo por deixar 
bem patente a qualidade da Santa Sé 
de pessoa de Direito Internac:onal.

Documenta com factos históricos, 
de veracidade comprovada, que se suc- 
ceder,am antes e depois de. 1870, todas

as suas asserções, dando ao livro um 
extraordinário realce.

Este assumpto, como o proprio au
ctor declara no inicio de seu traba
lho, em muitas nações d,a Europa é 
conhecido, porquanto, tem sido muito 
discutido e apreciado por grandes su
midades em Direito.

O mesmo não acontece em nosso 
paiz, advindo dahi a necessidade que 
tínhamos de uma obra que nos désse 
uma idéa d,a reconciliação, ha pouco 
realisada, e das relações internacio- 
naes da Santa Sé.

Os fruetos da solução da Questão 
Romana, que foi, talvez, o maior 
.acontecimento do século, «e que reve
lou o espirito liberal, a intelligercaa 
realisadora e o1 temperamento enér
gico e febril de Mussolini, o legitimo 
e verdadeiro interprete do$ sentimen
tos e dos desejos do povo italiano, 
não são desconhecidos pelos nossos 
catholicos, porqu«e o accôrdo de 12 de 
Fevereiro não foi só um acontecimen>- 
to nacional, não se limitou a expan
dir nos âmbitos estreitos do continen
te europeu, m,as repercutiu até as pia-

Sé
gas mais longínquas do universo, co
mo soe acontecer com tudo o que en
volve a veneranda personalidade do 
Chefe Supremo da Egreja Catholica.

Em seu substancioso trabalho, o 
Sr. B.arros Camara, esclarece e accen- 
tua á necessidade que temos dc con
correr com o obulo para o Santo Pa
pa, que repentinamente^tem dc soccor- 
rer milhares de victimas do infortun o, 
que algum terremoto ou catastrophe 
deixa ao relento e famintas.

E' in<t er es santíssima a parte do li
vro que trata do Obulo de S. Pedro, 
e que reproduzimos abaixo:

“Como -todo soberano temporal, o 
Papa, em pleno exercício de s«eus di
reitos, percebia impostos dos súbditos, 
Impostos esses destinados á manuten
ção dos serviços públicos.

Como soberano espiritual, desde 
tempos remotos recebia auxilio dos 
catholicos dc todo o orbe, afim de 
atender ás despezas ind:spensaveis 
ao seu ministério apostolico.

Como salienta Affonso Celso, “a 
Igreja tem ministros e fun«ccionarios 
que precisa sustentar, tem templos, 
altares, ceremanias que lhe é mister

LIVROS
em Direito Internacional
conservar; tem pobres a socorrer; 
escolas a subvencionar; obras ,a em
preender e expandir, mil exigências 
pecuniárias que lhe cumpre satisfa
zer, afim dc cumprir a sua missão”.

Esse auxilio dos catholicos espa
lhados pelo mundo, é recolhido annu.al- 
mente por occasião da festa dos Apos- 
tolos São Pedro e São Paulo, sem co- 
acção da qualquer especie.

Se, por vezes, monta a quantias 
vultuosas, não é porque as co-llectas 
sejam feitas com intimidações, mas 
porque a veneração dos fieis pelo seu 
Pastor, jamais foi desmentida.

O obulo de S. Pedro, até ao tem
po de Henrique VIII, contava com o 
auxilio da Inglaterra. Portugal con- 
core para elle desde o tempo de Afon
so I.

Depois dos acontecimentos de 1870, 
não tendo a Santa Sé aceito a sub
venção do governo Italiano, os ca- 
thõlxos começaram a concorrer ainda 
com quantias maiores, de modo que 
ao tempo de Leão XIII, grande parte 
das despesas feitas pelo Papa, era co
berta pelo óbolo de San-Pedro”.

A seguir, em uma nota, o autor

declara que é consolador para os bra
sileiros o facto de, no anno de 1927, 
o óbolo de S. Pedro haver attingido, 
só n.a archidiocese do Rio de Janeiro, 
a quantia de 65:000$000.

Lendo .este capitulo ficamos, pois, 
com uma idéa perfeita do que seja o 
óbolo de S. Pedro, ha um anno insti
tuído em nossa Congregação, obede
cendo e uma conclusão da Primeira 
Semana Social Mariana, realisada em 
nossa parochia.

A Santa Sé em Direito Internacio
nal é um exceílente livro, que deve 
ser lido por todos os intellectuaes ca
tholicos.

A leitura deste trabalho vem refor
çar o nosso emthusiasmo vibrante pe
la solução d,a Questão Romana, pela 
coroação do Papa e sua libertação em 
Roma, pela proclamação da sua legi
tima e eterna Soberania.

Ao terminar a leitura d,a obra do 
Sr. Barros Camara, repetimos com 
Carlos de Azeredo:

Rejubilemo-nos de vel-a a essa so
berania acceita agora por toda a Ita- 
lia — mãe de pensadores, de escri- 
ptores, de artistas e de grandes chris- 
tãos e santos.

Saudemos-lhe a obra de concilia
ção, realisada graças á vontade con
vergente do Pontífice, do rei, do Sr. 
Mussolini e do Cardeal Gasparri 1

ANTONIO DE PAULA ASSIS



O LEGIONÁRIO 14—4—1929

Factos Marianos
Nossa Congregação

CONSELHO GERAL

O Conselho da Congregação esteve 
reunido em 2 do corrente, extraordi
nariamente, e em 9 em reunião ordi
nária, tendo tomado varias resoluções.

Recepção

O Conselho escolheu, após estudar 
as fixas, os aspirantes que deveriam 
scr recebidos como -noviços, a 7 do 
corrente, e os Congregados que de 
veriam se aggregar á nossa Congre
gação.

Vaga no Conselho

Pediu demissão do seu cargo de 
Conselheiro -o congr. João Mathias 
Barker, por não poder comparecer ás 
reuniões.

Exclusão

Foi excluído da Congregação o 
congregado Renato Vieira Armando 
por não comparecer aos actos da 
Congregação.

Salão de Palestra que se acha confor
tavelmente inst.allado em um dos com
partimentos do andar superior de nos
sa séde.

Caixa

Votos de pezar

Foram lançados cm acta votos de 
pesar pelo fallecimento do Rvmo. D. 
Miguel Krus*e, Abbade do Mosteiro 
de São Bento, c pelo fallecimento do 
Rvmo. Mons. Saliba.

Licença

O Conselho concedeu 2 nieaes de 
licença ao nosso congr. Pedro José 
de Carvalho.

. i! *
Renovação do Conselho

O Conselho resolveu que os novos 
conselheiros deverão ser nomeados 
pelo nosso Director Rvmo. Mons. 
Marcondes Pedrosa, de accordo com 
as Regras da Congregação.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

No dia 7 deste, sob a pnesidemeia 
do Congr. Collaiino de Campos, tive 
mos a reunião deste Departamento.

Secção de Imprensa — Continua 
funccionando com toda regularidade 
esta secção.

Movimento da Caixa — Saldo
anterior

Dinheiro
mez

entrado durante o

Dinheiro
mez

sahido durante o

198$400

190$000

Saldo para Abril

388$400

8$100

380S300

Receita
Des-pesas

Dcfficit

2$000
16$000

14?000

Secção de Educação Physica—Con
tinua em pleno desenvolvimento esta 

• secção, não só as aulas de gymmasti- 
ca, como as secções de pingue-pon
gue, bilhar, xadrez, damas, etc.

Movimento da Caixa — Saldo
65$800 

230$000
Dinheiro

mez
entrado durante o

Dinheiro
mez

sahido dur£nte o
295Ç800

165$000

Saldo para Abril 130$800

Secção de visitadores — Foram vi
sitadas as Congregações de S. Luiz 
e da Immaculada Conceição de Sta. 
Ephigenia; visitas essas que deixa
ram óptima impressão nos visitantes.

Secção de Reuniões Sociaes — Com 
toda solemnidade foi inaugurado
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de sacerdotes em nosso paiz. E é isso 
também, que é mosso dever inadiavel 
remediar.

Infelizmente, por emquanto, nao 
podemos fazer maiis do que reagir con
tra o ambiente desfavorável á Reli
gião em que vivemos. Os que deseja 
rem se alistar em nossas fileiras, já 
sabem onde está a bandeira.

E* impossível que os catholicos con
tinuem a viver dispersos, como até 
agora o têm feito. E* preciso aprovei
tar todas as energias, conjugar todos 
os esforços daquelles que luetam pela 
causa do Bem.

Assim, conseguiremos reagir eff- 
cazmente, contra a decadência social 
que vae corroendo progressivamente 
a sociedade hodierna.

Ao terminar estas desalinhavadas 
phrases, não poderia deixar, sem ir de 
encontro á m.‘nha consciência, de er
guer uma prece ao Altiss mo, para 
que se digne inspirar aos filhos desta 
terra abençoada, a força heroica ne
cessária para seguirem ainda mais de 
perto, se for possivel, o seu Redem
ptor c Modelo, Jesus Christo, e as
sim possam attingir á maior perfei
ção moral, de que darão o exemplo 
e que ensinarão por todo este immcn-: 
so Brasil, que hão de christianisar.

Congr. Angelo Simões de Arruda

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

Rcalisou-se no primeiro domingo 
do corrente a reunião deste departa
mento sob a direcção do congregado 
Olavo M. Calasans, tendo compareci
do as secções filiadas ao mesmo.

Secção de Zeladores — Reuniu-se 
esta secção no dia 6 do corrente mez, 
sob a chefia do zelador- auxiliar Fla- 
vio Pinto e Silva, por achar-se adoen
tado o congregado Arthur Wolff Net- 
to, zelador-mór.

Após as chamadas e as orações 
do costume, apresentaram os ze- 
lodores, informações sobre a vida pie
dosa dos congregados. As fichas ac- 
cusaram a realisação de 15 actos pie
dosos. Foi concedida i demissão ao 
cóngr. zelador Sylvio Procopio sen
do indicado para substituil-o o congr. 
Carlos Prestes Funchad.

Secção de Noviços — Sob a direc
ção do congr. Paulo Carvalho e Cas
tro, as reuniões tem-se realisado inor- 
malmente ás quintas-feiras na matriz 
apoz a aula de apologética.

Solemniementc realisou-se em nossa 
Matriz, domingo passado, ás 7 horas 
da noite, a recepção dos noviços, sen
do recebidos pelo Monsenhor Director 
os seguintes jovens:

Oswaldo Lagoa Martinelli, Abilio 
Roneri, Carlos Salgado, José Pedro 
de Souza, Benedicto Medeiros, Helson 
Cassad Antonio Lara Cruz e Javan 
Toledo.

Secção da Sagrada Eucharistia
Esta secção sob a chefia do congreg. 
Raul Collet e Silva, reuniu-se no dia 
6 do corrente, conjunlamente com a 
de zeladores.

Consta actualmente com 43 mem
bros.

Grande tem sido a dedicação do 
congreg. Raul Collet, com o fim de 
arregimentar os jovens congregados 
nas fileiras desta secção.

Por motivo justificado deixou de 
fallar nesia reunião o comgregado- 
Presidente Dr. Paulo Sawaya, fallan_ 
do em lugar do mesmo o nosso Rmo. 
Director Monsenhor P-edrosa.

Foi dcs:gnado para fallar na pró
xima reunião, que se realizará no dia 
4 de Maio, o congregado Ruy M. Ca
lasans.

Secção de Aspirante — As reuniões 
desta secção tem-se realizado junta- 
mente com as da secção de noviços. 
Consta actualmente com 20 aspiran
tes. Foi concedida a demissão ao as
pirante Mar o Castanho Raggio.

Secção Ritualista — E’ a seguinte 
a escala para ornameintação da capella 
durante o proximo período:

De 14 a 17 de Abril: Congr. Edgard 
Pinto de Souza;

De 18 a 21 dc Abril: Congr. Emos 
Mor d ado ri ;

Dc 22 a 24 de Abril: Congr. Edgard 
Ferreira de Araújo;

Dc 25 a 28 de Abril: Congr. Eduar
do Barros Martins.

José Filinto da Silva Junior; 
Waldomiro Siqueira;
José Villac;
José Urbina Telles;
Jorge Barros;
Carlos Simom Poyares;
Dr. José Marcondes Pedrosa; 
Sylvio Procopio;
Amador Corrêa Campos;
Yalmo de Moraes;
Angelo José Simões de Arruda. 
Laerte Simões de Arruda; 
Edgard Pinto de Sousa.

Aspirantes:

José Alteinfelder Silva;
José Alves.

Noviço:

Vicente de Camargo Moura.

daInscreveram-se por intermedio 
nossa Congregação:

Dr. Fabricio Barros;
Dr. Constantino Catalano; 
Aldo de Assis Dias.

Turma da ‘Semana Santa, 27 a 31 
dc Março p. p.: (Turma dc Itaicy)

Cotngrcgados:

Arnaldo Fachini;
Mario Calasans;
Oscar Esteves Natividade; 
Geraldo Magella Collet e' Silva; 
Miguel Franchini Nctto.
Vasco Ferraz Costa.
Noviço:
Henrique Brito Vianna. 
Inscrcveu-se por intermédio 
Congregação:
Carlos Collet.

da

ANNIVERSARIO

Faz annos no dia 18, o congregado 
Oscar Esbeves Natividade Junior.

“O Legionário” felicita-o, pedindo 
á Virgem SSma. lhe dispense sua 
protecção.

AOS NOSSOS CONGREGADOS 

Summario dos actos da Congregação

Piedade:

14-4 Missa, communhão 
geral, ás 9 horas.

18-4 Reuinião de noviços e aspiran
tes, ás 8 horas, na Matriz.

reunião

Acção 

14-4

15-4

15-4
19-4

Reunião da Secção dc Impren
sa, após a missa.
Reunião da Secção de Carida
de (Conferencia Sta. Donata). 
Aula de gymnastica.

EXERCÍCIOS ESPIRITUAES

Já -este anno os nossos congrega 
dos tomaram parte nas duas turmas 
dos exercidos espirituaes promovidos 
pela Federação Mariana.

O nosso Departamento de piedade 
não tem sua acção limitada somente 
na propaganda dos exercícios espiri- 
tuaes entre os congregados mas feLa 
extensa a outras pessoas que não per
tencem aos Grêmios da Virgem San
tíssima.

Assim é ,que na primeira turma dos 
exercícios realisados no Seminário 
Maior, durante os dias do cannaval, 
inscreveram-se 37 retirantes, sendo 34 
da nossa Congregação; na 2.* turma 
dos exercícios realisados em Itaicy, de 
27 a 31 de Março ultimo, dentre os 
18 retirantes, 7 eram do nosso rnucleo.

As relações são as seguintes:

1.* Turma, no Semimario Maior:

Monsenhor Marcondes Pedrosa;
Paulo Sawaya;
Collatino de Campos;
Olavo Calasans;
José Cesar Lessa;
Oswaldo Pedrosa;
Fellippe Elias Aun;
Agostinho Lucio Corrêa.
La-ertc Gonçalves dos Santos;
Raul J. Vaz Collet Silva;
Pedro José de Carvalho;
José Avila Macedo;
Antonio de Paula Assis;
José Mo*ntc'ro Machado;
André José de Carvalho;
Aluizio Calazans de Freitas;
Roberto Boncckcr;
Flavio Pinto e Silva.
Luiz Moràto de Mello

Estudo:

17- 4 Reunião da Secção de Educa
ção da Pureza, ás 20 horas, na 
séde.

18- 4 Aula dc Apologética, ás 20 ho
ras, na Matriz.

20-4 Reunião da Secção dc Cultu 
ra, ás 20 horas.

FEDERAÇÃO DAS 
CONGREGAÇÕES MARIANAS

Nova directoria — Communhão Pas
cal — Retiro de Itaicy

RealisouJse mo dia 1 de Abril a 
reuniião ordinaria da Federação, cor
respondente á primeira quinzena do 
corrente nvez. \

O secretario Dr. Sebastião Medei
ros justificou á mesa, a não leitura 
da acta e falou sobre o retiro recluso 
feito em Itaicy pelos congregados 
marianos.

Pediu também o secretario que se 
lançasse em acta um voto de louvor 
ao Pe. Reitor de S. Luiz e aos Pes. 
Jesuítas que collaboraram para o fe
liz exito do Retiro. Falou-se sobre a 
execução do Regimento interno da 
Federação sendo admittido para (a 
comm ssão o Dr. Jayme Rosemburg.

Tomou posse em seguida a nova 
directoria assim constituída: Director:
Pe. J.osé Visconti, S.J.; Presidente:
Dr. Sebastião Medeiros; Vice-Presi
dente: Dr. Jayme Rosemburg; l.° Se
cretario : acadêmico, Ruy Moura Ca
lasans; 2.° Secretario: Felix Bandei
ra Netto e Thezoureiro: João La Fa
rina. Em seguida o Rvmo. Pe. Viscon
ti, tomando a palavra, falou sobre o 
Rvmo. D. Miguel Kruse, Abbade de 
São Bento pedindo que se inserisse 
em acta um voto de pezar pelo seu 
passamento, ficando decidido que os 
congr. guardariam o corpo cm dia 
previamente designado. Também tra
tou-se das festas do Jubileu do Sr. 
Arcebispo, Communhão Pascal dos 
Acadêmicos c registro das Congrega
ções Marianas dc São Paulo.

CONGREGAÇÃO MARIANA
DO GYMNASIO DE S. BENTO

Encontra-se na direcção deste gru
po mariano o Rvmo. D. Ignacio de 
Loyola, O. S. B., enthusiasta e ardo
roso propagandista das Congregações 
Marianas.

Com a reabertura das aulas, im«i- 
ciou-se a organisação da Congregação 
Mariana, composta exclusivamente de.líSs

alumnos do Gymnasio. Dentro em 
pouco ^e dará a solenidade da posse 
da nova directoria.

CONGREGAÇÃO MARIANA 
DO BRAZ

A Congregação Mariana N. S. Ap- 
parccida e S. José, desta parochia, 
commemorará a. 25 do corrente, o seu 
l.° annivcrsario de fundação. Duran
te esse lapso de tempo, essa congre
gação tem progredido animadamente, 
pois que conta grande numero de 
congregados e aspirantes, possiíe re
gular bibliotheca e salão de esportes.

A frequência ás -missas, ás rezas 
e a todos os officios da egreja, é no
bre entre os congregados. A repre
sentação desta Congregação Mariana 
no Congresso da Mocidade Catholica 
realisado em Setembro p. p. nesta ca
pital, já attestou o espirito piedoso 
dos jovens congregado^ marianos e 
a sua boa comprehensão aos nobres 
fins das Congregações Marianas. Os 
rvmos. assitentes conego dr. Benedi
cto P. dos Santos e rvmo. padre Fran
cisco Salles G. Ferro, tem sido incan
sáveis na direcção da congregação. 
Também muito tem auxiliado na edu
cação espiritual aos congregados, os 
seminaristas João Herculano Pereira 
Cardoso e Renato Salles Camargo de 
Azevedo, os quaes tem sido, tam
bém, os instruetores da Scliola Can- 
torum da Congregação.

Actualente a Congregação Maria
na do Braz está orientada pela se
guinte directoria: rvmos'. conego dr. 
Benedicto Pereira dos Santos e pa
dre Francisco Salles G. Ferro, assis
tentes ccclesiasticos; presidente, José 
Matarese; Io assistente, Antonio Gon- 
sales; 2.°, Justo Mejorado; l.° the- 
soureiro, Eliseo Mejorado; 2.°, Fran
cisco Prado; l.° secretario, Arthu 
Gomes Moreira; 2.° Américo Ferraz 
da Silva; bibliothecario, Francisco 
Salles Camargo Azevedo; instru- 
ctor, João Baptista Ramos; ^yndican- 
tes, José Vasques de Carvalho e Lu 
cas Pedro de Brito, consultores, J. 
Martha Filho, José Alves, Flavio A. 
Lima e Paulo Ciasca.

A séde da Congregação está instal- 
lada á rua Monsenhor Andrade, 1-A.

Para commemorar a passagem do 
l.° anniyersario da fundação, haverá 
sessão literaria e no dia 24 do corren
te os congregados realisarão, n«a ma
triz do Braz, a communhão mensal, 
como cm todos os 4.os domingos do 
mez, de accordo com o seu regula
mento interno.

CONGREGAÇÃO MARIANA 
DE STA. CRUZ

(Rio Claro)

Fo: empossada a nova directoria 
desta prospera Congregação, com sc 
de na Igreja de Santa Cruz, em Ri 
Claro.

Os novos dirigentes deste núcleo 
mariaro são os seguintes:

Director: Rvmo. P. Albino Sella;
Assistente: Rvmo. P. Luiz Maria 

Fernandes.
Presidente : Pasfchoal Pilla ;
Vice presidente: Valentim Hebling;
1. ° Secretario: Firmino Alves da 

Cunha;
2. ° Secretario: Antonio Traina;
Thesoureiro: Oreste Armando Gio- 

vanni;
1. ° Conselheiro: Affonso Cesar;
2. ° Conselheiro: Elias Fausto Oli

veira ;
3. ° Conselheiro: João Foreste;
1. ° Assistente: Sylvio Cesar;
2. ® Ass.’stente : Herminio Ignatte;
3. ® Assistente: Augusto Salles Lo-

S2S

se-
o

pes.
Mestre de Noviços: 

latti. Emilio Ve-

AQUI NO BRASIL, é costume 
d:zer-se, aliás em perfeito ac

cordo com a verdade, os litfceratos 
morreríam á mingua, si só com sua 
arte contassem para viver.

A classe culta, isto é, a que iê, não 
é bastante para encher os estôma
gos, bastante respeitáveis, de nossos 
escriptores. Os proprios “immortaes” 
condemnar-se-iam, irremediavelmente, 
á morte, si se dedicassem exclusiva- 
mer.«te aos trabalhos da penna. Ha
verá excepções, talvez, mas, rarís
simas.

O grande publico, que em outros 
paizes, abarrota as bolsas dos gas
tadores de tinta, em nossa terra, ou 
não lê absolutamente nada, ou devora 
as linhas, com o único fito de saciar 
a curiosidade e os instinctos.

Dahi uma grande difficuldade para 
todos os que escrevem, no Brasil; ou 
trabalham seriamente,num esforço des 
medido, unicamente por amor ao bel% 
lo c ao verdadeiro, e, «então, condem- 
nam-se, quasi certamente, a n^cm se
rem conhecidos, ou fazem commercio, 
sem respeitar conveniências, nem ca
racter, inem honra . .

A esses commcrciantes de escri- 
ptos, apresentam-se vários caminhos, 
quer no jornal, quer no livro: a por- 
nographia, a opposição systematica, a 
diffamação, o «escandalo, ou o ataque 
á religião.

A vereda que lhes pareder mais 
propicia na occasião. é a que tomam. 
Não fazem questão de nenhuma, 
aquella que os puzer ma:s cm eviden
cia, por essa desembestam...

A’s vezes ainda têm o cuidado de 
cncapuzarcm-se cm um pouco de origi
nalidade... Por isso põem-se a archi- 
tcctar novas escolas, como si ellas sur
gissem, como Marte, a um coice de 
Júpiter.

Ultimamente, appareceu, pendurada 
ás paginas dc um diário da Capital,, 
uma revista, mais ou .menos desse ge
ne ro, orgão de um “club de antro
pofagia”, que, si não me engano, pre
tende nacioinalisar-nos ,levando-nos 
a estudar e amar o que é nosso, prim. 
cipiando pelo índio. A intenção póde 
não ser má, mas, esses “antropófa
gos". esquecidos do quanto fizferam 
os Jesuítas pelo -ind gena, escrevem 
cousas como esta: ”A mystificação 
tem. diversos rotulos, um dell-es: S.J., 
e muitos outros”.

Emfim... o seu redactor-chefe, com- 
scicnciosamente, intitula-se açouguei
ro.......  Não sei ao certo, si a revista
pretende fazer humorismo á custa dos 
abnegados padres da Companhia de 
Jesus; o que é verdade é que erra
ram a vocação, si é isso que visam. 
Pobres humoristas... E saber-se que, 
no Brasil ha tanta^. terra inculta á es
pera de quem a cultive, tanta enxada 
suspirando por um par de mãos!...
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Como é natural, a directoria recem- 
empossada, sob o amparo da Vi«rgem 
Santíssima, ha de estender de mui
to a acção mariana na populosa pa
rochia de Rio Claro.

Nossos votos de prosperidade.

CONGREGAÇÃO MARIANA
DE MOÇOS CATHOLICOS

(Taquaritinga)
m ■ i

Mercê de Deus, vae num crescen
do continuo o desenvolviento dos1 nu
merosos grupos marianos em o nos
so Estado.

Taquaritinga, a exemplo das ou
tras parochias, já possue a sua Con
gregação tyfariana, sob a direcção do 
Rvmo. P.Felippe Alonso.

\Os moços marianos dessa localida
de já possuem uma sede, onde se 
reunem diariamente, formando um 
grupo selecto que procura um ambien
te cordial e fraterno para os exercí
cios de piedade e a sã recreação do 
es'pirito.

Parabéns á nova Congregação.

Bicycletas Britannia
e ACCESSORIOS

Stock permamente para ho

mens, senhoras ey crianças.

Preços esfveciaes para reven

dedores.

Distribuidores:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapetininga, 69

S . PAULO

Caixa Postal, 2028
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0 Dia do Senhor ftreebispo
2 1 DE ABRIL

MA especial, carinhosa e significativa homena
gem prestam, hoje, os Marianos de Santa Ce
cília, Filhas de Maria e Congregados, ao Sr 
Arcebispo Metropolitano.

Na defesa de uma das theses sustentadas 
durante a nossa “Semana Mariana”, chegou- 
se, entre outras, á conclusão de se instituir 
“O Dia do Sr. Arcebispo”, ficando resolvido 
fosse o dia 21 de Abril, como preito de amor 

filial e veneração ao nosso venerando Antistite, cuja autoridade, por 
esse modo, não só desejamos vêr proclamado, como ouvida com 
acatamento, apoiada, e mais do que isso, obedecida, como quer e 
manda a Madre Egreja.

E’ um hymno ao principio de autoridade, hoje tão esquecido 
e menosprezado.

Desejamos affcrmar que respeitamos em S. Excia. a autoridade 
eccelesiastica — aquella que o mesmo Jesus instituiu e que consti- 
tue o embasamento de indestructivel solidez granítica desse edifício 
que se chama — a Egreja Catholica — contra a qual, segundo pala
vras do Salvador Divino, nunca prevalecerão as portas do inferno.

Magnifica hierarchia: o Pontífice Máximo, os Bispos e os Sa
cerdotes! Estes a auxiliarem os Bispos, legítimos successores dos 
Apostolos, na faina ininterrupta e constante de ensinar a todos os 
povos, de prégar o evangelho a toda a creatura, missão que lhes as- 
signou o Mestre. Aquelle — o Summo Sacerdote — a dirigir todo o 
orbe catholico, investido da divina autoridade, apascentando ovelhas 
e cordeiros, chamando as desgarradas, afim de que haja um só 
rebanho e um só pastor.

E’ essa autoridade que queremos vêr realçada, e para a qual 
damos o nosso incondicional apoio. Essa autoridade é a fonte, o 
segredo de toda a organisação desse maravilhoso organismo que é 
a Egreja Catholica, motivo de admiração de seus mais acérrimos 
inimigos, que se sentem pequeninos deante dessa força ineguaiavel, 
que sendo humana é divina, pois que toda autoridade dimana de Deus 
e que foi o proprio Homem-Deus quem a concedeu aos Apostolos 
e seus successores.

E nem de outro modo poderia ser, pois, todo o organismo so

cial presuppõe o principio de autoridade para dirigil-o, govemal-o, 
oriental-o na consecução de um determinado escopo.

A Egreja quer, em todo o mundo,que a acção catholica seja uma 
palpitante realidade. A esse desejo acóde toda a juventude.

Mas, de quem depende a iniciativa desse movimento? A quem 
compete a direcção dessas forças latentes e esparsas? E* á auto
ridade ecclesiasticà em cada diocese. Essa autoridade é quem inspira 
quem sugere, quem anima, quem conforta, quem ordena, quem aben
çoa esses movimentos.

E, na pessoa do nosso Arcebispo encontramos o organisador 
por exceílencia: o homem que delineia determiado plano e o segue 
á risca através dos maiores impecilhos. E* a autoridade na genuina 
expressão da palavra; dirige sem tergiversações e sem desfalleci- 
mentos. Mas, o nosso Arcebispo não encarna exclusivamente a au
toridade emquanto ella é um puro “jus imperii’. Elle a encarna prin
cipalmente emquanto essa autoridade se refere ao seu predicado 
de pae espiritual, de pastor deste grande rebanho. E’ a autoridade 
temperada pelos dictames de um coração de pae bondoso e recto, 
illuminado pelas luzes de uma sciencia bebida na fonte mais pura 
de Fé e amor a Deus; é a ascendência bemfazeja sobre suas ovelhas.

Elíe é o Bom Pastor, conhece suas ovelhas, ama-as e delias 
saber ser amado, pois, as ovelhas conhecem o Bom Pastor.

Tributamos ao Sr. Arcebispo nossas homenagens, noss0 preito 
de veneração e amor filiaes, como catholicos de fé convicta, e, por
tanto, expontaneamente, ex=corde, e, saudamol-o dizendo:

“DUARTE ARCHIEP1SCOPO HONOR, VIRTUS ET SALUS 
PERPETUA”.

JOSÉ MARCONDES PEDROSA
s

m Q NOSSO ANTISTITE**
D. Duarte Leopoldo pertence ao 

numero dessas almas que a todos 
arrebata pela grandeza de seu co 
ração e pelos dilatados horizon
tes de suas iniciativas sempre 
úteis e sempre felizes.

Olhar para o Arcebispo de São 
Paulo é olhar para um rozario de 
benemerencias. é olhar para um 
sem numero de instituições nota 
veis que se ergue á vista de todos

A nossa matriz com sua torre 
esguia a apontar para o azul, ta
lhada em fino estyío românico, de
corada por consagrados artistas 
brasileiros, onde nós, todos os do
mingos nos reunimos para cantar 
os psalmos de Maria foi obra de 
D. Duarte. Foi elle quem formulou 
o projecto e poz aos hombros es
sa empreza levantando o primeiro 
dos templos modernos que se con
struiram em vSão Paulo.

D. Duarte já, alguém dissera, 
lembra os virtuosos arcebispos da 
Idade-Media que consagravam a 
sua vida á gloria de Deus, erguen
do as mais bellas cathedraes que 
hoje o mundo admira como os 
mais valiosos monumentos de arte.

Lancemos as nossas vistas para 
o centro de nossa “urb” e lá ve
mos os princípios em granito de 
uma grande igreja gothica que vae 
surgindo como uma aurora de luz 
a illuminar toda a cidade — eis o 
trabalho desse homem admiravel 
que se caracterisa em emprehen- 
der grandes obras.

Escriptor primoroso não des^ 
cuidou, D. Duarte Leopoldo, de di
vulgar em cartas pastoraes e em 
livros de ascética e historia os prin 
cipios da religião e da verdade.

Foi D. Duarte quem fundou a 
denodada Legião de São Pedro 
que tantos serviços prestou á cau
sa catholica em São Paulo, hoje 
transformada em Congregação 
Mariana que graças á protecção 
da Virgem e ao enthusiasmo e 
amor de Monsenhor Marcondes

Pedrosa, continua as tradicçoes 
gloriosas dos antigos legionários. 

* * *
A nossa Congregação instituiu 

por conclusão da Semana Mariana 
o dia do Sr. Arcebispo, que será 
celebrado hoje, 21 de Abril, obede
cendo o seguinte:

1) Pela manhã, ás 8 (oito) 
horas será celebrada missa na 
Matriz, com a assistência de TO
DOS os membros da Congregação 
os quaes deverão fazer a sua 
communhão.

2) Em seguida á missa e após 
o café, todos os membros da 
Congregação deverão estar em a 
séde social afim de assistirem á 
inauguração do retrato de S. Kx. 
Rvma. em uma das dependencias 
da mesma. Fallará nessa occasião 
o congregado Dr. José Marcondes 
Pedrosa.

' RUY BLAS

A \rz das Igrejas
(Conferenciando) --------- -—

(Conclusão)

EXECUÇÃO

Para a boa execução dq canto, o 
mais acertado é seguir, á risca, as re
gras dc Conrado de Saverne. Este il- 
lustre cantochanista do século XV foi 
professor de musica sacra e profana, 
na Universidade de Edelberga.

«Na execução, dizia elle, seis cousas 
são necessárias: — Cantare concordi. 
ter, differencialiter, mensuraiiter, me= 
diocriter, devotionaliter, et satis ur- 
baniter”. (Apud Schola Paroissiale do 
Bouletin Liturgique).

— CONCORDITER! Que se não 
adiante este, deixando aquelle1 atraz, 
nem um outro arraste ou retarde a 
marcha, quando os demais vão num 
cantar ligeiro.

— DIFFERENTIÁL1TER ! Este 
differentialiter não tem cabimento no 
canto gregoriano, mas grandemente 
realça a musica profana, dando, assim, 
margem á* polyphonaa.

— M ENSURALITER! O canto
chão primitivo, bem como o actual, é 
avesso toda e qualquer medida. O ter
mo empregado pelo Tnusicista refere- 
se á musica figurada e, si ao canto-

A QDESTÂO RELIGIOSA 
EM FRAIÇA

Os últimos telegrammas de Paris 
nos têm trazido auspiciosas noticias. 
Acaba de ser approvado no parla
mento francez, um projecto de lei, 
auctorisando a reabertura dos novi
ciados das congregações religiosas, e 
subvencionando as missões catholi- 
cas franoezas, que militam no Exte
rior. Que essa retractação, constitua 
já notável progresso, e represente um 
passo 'considerável para a paz religio
sa, não resta duvida nenhuma. Mas a 
nota destôante, que denegriu um tan
to a pureza do quadro, foi dada pela 
attitude insólita e descarada, pela op~ 
posição violenta dos radicaes socialis
tas, que envidaram os maiores esfor
ços para que o projecto abortasse.

A Igreja e o Vaticano foram dura
mente atacados, sem contemplações; 
choveram injurias e apodos os mais 
calumniosos ; ameças tremendas ; dis
cursos incendiários foram proferidos 
pelos muitos e encarniçados inimigos 
da religião, quas.i todos, quando não 
communistas, socialistas vermelhos, 
que nada respeitam.

Sc não fôra a personalidade enér
gica e resoluta de Poincaré, que 
ameaçou demittir-se,, caso não fosse 
approvado o projecto, ponho lá as 
minhas duvidas, que hoje a França, 
que se intitula patria da liberdade, 
estivesse livre do pesadelo anti-reli
gioso, e das leús draconianas contra 
o -exercício do catholicismo — que 
não existem, nos proprios paizes in
fiéis, por mais barbaros que sejam — 
e que mu«:to depõem contra as suas 
instituições, que de liberaes só o no
me parecem ter.

A divida da França para com o Sr. 
Poincaré, — que já é grande — au- 
gmentou consideravelmente, com as 
leis cm favor das congregações reli
giosas, o prestigio do grande estadis
ta augmentou-se consideravelmente 
pcrarjtc os catholicos, de quem aliás 
sempre foi amigo, tanto quanto as 
circumstancias da sua vida politica 
lhe permitira- á consciência também 
politica.

Como sc sabe as leis anti-religio
sas na França, datam de 1905, com o 
ministério Combes. Pouco depois as 
congregações religiosas eram expul-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

chão se referisse, é que na sua épo- 
cha o cantochão era batido a marteílo.

— MEDIÓCRITER! Não convem 
que -na execução do canto gregoriano, 
(como cm nenhum outro cantto), se 
solte a voz, como fazem os cantores 
inhabeis.

— DEVOTIONALITER! Eis o 
mais importante! Que exhale unção 
o nosso canto e edif que aos que as
sistem ás ceremonias. Deste modo te
remos acertado o alvo, teremos alcan
çado o fim.

— SATIS ÚRBANITER! Satisfaz 
este requisito todo aquelle que canta 
“devotionaliter”, porquanto a faílta 
de polidez não se irmana á devoção. 
Aquelle que, no coro não é grave e 
modesto, pecca duplamente : contra 
Deus, — em não lhe respeitando a 
sua casa, contra os homens, — em 
lhes sendo descortez.

Não insistimos mais nesta regra 
que Conrado nos deixou, porque 
muito clara e precisa já se nos mos
tra. Quando, pois, nos acharmos no 
coro. cantaremos com nobreza e ga
lhardia, isto é :

— CONCORDITER. MENSURA- 
LITER. MEDIÓCRITER. DIFFE- 
RENCTALITER, DEVOTIONALI- 
TER et SATIS ÚRBANITER e as
sim teremos satisfeito aos homens 
e a Deus!

HONORIO R. DANTAS
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A PflUfiVRfl DE PEDS
EVANGELHO 

| do terceiro domingo depois da Paschoa
m

21 DE ABRIL DE 1929

Naquelie tempo disse Jesus aos seus discípulos: “Um pou

co ainda e já me não vereis, e mais uns momentos e me toma

reis a ver, porque Vou ao Pae”. Disseram, pois, entre si os seus 

discípulos: “Que é isto que nos diz: Um pouco e não me ve

reis e uns momentos mais e já me tornareis a ver?;e porque
Hvou ao Pae?” Diziam portanto: “Que é isto: um pouco? Não v 

sabemos o que EIJe diz”. ®

Conheceu, pois, Jesus que queriam interroga-lo, e lhes dis- i 

se: “Procuraes saber entre vós porque vos disse: “Um pouco 

e não me vereis e um pouco mais e me tomareis a ver. Em ver* 

dade, em verdade vos digo, que haveis de chorar, e gemer e o 

mundo se alegrará; vós ficareis tristes, a vossa tristeza, porém, 

se ha de mudar em gozo. A mulher quando dá a luz, tem tris- u 
teza, porque é chegada a sua hora, mas depois que deu | 

á luz o filho, já se não lembra do seu soffrimento, porque nasceu |jj 

um homem no mundo. Assim vós agora tendes tristezas, ver- ^ 

vos-ei, porém, novamente e vosso coração se alegrará, e o vos

so gozo ninguém vos poderá tirar”.

REFLEXÃO

Com a visão da Cruz já próxima Jesus pronunciou aquellas 
palavras que tanta angustia e perplexidade causou nos discipu- u 
los. Previa Jesus todos os tormentos de sua Sagrada Paixão, j| 

e nelles via o typo que os seus deveriam imitar, de longe em- [j] 
bora, para se tornarem conformes á sua imagem e assim mere- ^ 
cerem a herança dos filhos adoptivos. E’ 'São Paulo quem o diz 
só entrará na gloria, só será admittido a partilhar dos bens pro- 
prios do Pilho de Deus quem a Elle se assemelhar nas dores 
e na paixão: — “accepistis Spiritum adoptionis filiorum... si 
autem filii et heredes... coheredes Christi, si tamen compati- 
nnir ut et conglorificemur”.

Consolemo-nos e nos alegremos nas nossas tribulações, el- 
las nos asseguram do nosso amor a Jesus. Demais, estão cir- 
cumscriptas ao breve dia de nosa viagem. Virá em breve o mo
mento da paz, o momento sem fim, quando virmos novamente
o nosso Salvador; e a nossa alegria será completa, ninguém 
nol-a poderá tirar.

Embarque de Monsenhor Pedrosa
Com destino á Sevilha, onde vão 

I assistir os trabalhos do grande 

Congresso Mariano Ibero-Ameri
cano partiram hontem á tarde de 
Santos pelo transatlântico “Al- 
mansora” o nosso querido Mon

do vapor foram os congrs. PPes. 
Roque Pinto de Barros e Pedro 
Raoul Gomes, a directoria da 
Congregação, muitas familias des
ta e daquella cidade e grande nu
mero de congregados marianos.

Vicio e Virtude

1=2 DfeO [=]

sas, de accordo com a lea Waldeck- 
Rousseau. Durante a guerra os pa
dres foram obrigados a alistarem-se 
no exercito. O governo então come
çou a relaxar o cumprimento das leis 
Combes e. Waldeck-Rousseau, até 
1924, com o gabinete radical de Her-, 
riot, inimigo declarado e encarniçado 
da Rclgião, que elle perseguiu o mais 
que poude, secretamente influencia
do e auxiliado pela maçonaria.

O procedimento de Herriot sus 
citou protestos por toda a França, 
assumindo priixipalm-ente na Alsacia 
Lorena. caracter violentíssimo.

Por felicidade as intenções pouco 
affectuosas do Sr. Herriot e dos seus 
sequezes anti-clericacs, — polichincl- 
los movidos pelas machinaçõcs ma
çónicas — não tiveram muito tempo 
para se exercerem. O ministério de 
S. Excia., cabia fragorosamente, e de
pois de uni linterregno de gabinetes 
mensaes, ..subia ao poder em 1926 o 
ministério, presidido pelo Sr. Poin 
caré, que ainda se conserva, e queira 
Deus por muito tempo ainda, apezar 
da opposição systematica c feroz dos 
radieaes-socialistas, que se vendo der 
rotados nas ultimas votações do Par
lamento. ameaçam ceus e terra, e 
juram tirar . tremenda vingança da 
peça que o Sr. Poincaré lhes pregou.

Vê-se, pois, que o sectarismo anti- 
religioso mostra-se irreductivel e ca
da vez mais obstinado.

Os que andam a' censurar intole
rância no -proceder da Igreja, com
parem-no com o espirito tacanho e|

mesquinho do anti-clericalismo fran
cês, que sendo uma minoria, quer 
tolher a liberdade da maioria catho- 
lica.

O Sr. Poincaré, pela sua attitude 
decidida e clarividente, mais uma vez 
faz jús á gratidão e á admiração 
fervente, que os seus compatriotas 
lhe consagram.

Pcrmitta Deus, que a França, de 
agora cm deante não seja mais vi 
ctima das diabólicas machinaçÕes da 
Maçonaria e dos radieaes-socialistas. 
que já muito lhe fizeram sentir as 
suas consequências desastrosas, tanto 
moral como politicamente.

ANGELO SIMÕES DE ARRUDA

senhor Director juntamente com o 
Dr. Paulo Sawaya, presidente da 
Congregação.

Ao embarque de Monsenhor na 
gare da Luz desta capital estive
ram presentes muitas pessoas, sa
cerdotes e diversos congregados. 
Até Santos para assistir a sabida

A Monsenhor Pedrosa nosso Di 
rector e ao Dr. Paulo Sawaya, “O 

Legionário”, que é a voz de todos 

os congregados, faz votos de mui 
tas felicidades pedindo á Nossa 

Senhora que os proteja em toda a 
viagem.

£3 - ------ -------- ■ ■

Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade).

DRS.

Annibal de Campos
e

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

* Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva
l.o Andar - Sala . 108
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Um doll&r pir palavra
E* o que acabam de offerecer a Coo

lidge pela sua collaboração 
jornalística

O ex-presidente Coolidge tem rece
bido grande numero de propostas 
para emprezas.

Os editores de uma grande Ency- 
clopedia acabam de lhe offerecer pe
la sua collaboração, a somma an- 
nual de 25.000 dollares e um dollar 
mais por cada palavra, pelos artigos 
que elle queira escrever sobre políti
ca internacional. Mas fez-lhe a adver
tência de que esperava que Coolidge 
continuasse a ser o homem sóbrio 
de palavras que todos conhecem e 
que só escreveria as absolutamente 
necessárias para expressar o seu pen-: 
sarnento...

Completo sorti
mento variado 
de chinellos

V. S. encontra 

na

Rua das Palmeiras, 38 
Phone. 5-1259

Contraria, contrariis curantur, — 
nos ensina velho provérbio que de 
ha muito vem rolando com o rolar 
do tempo.

A’ maneira do oceano, que ao ci
ciar de leve aragem, se lhe encara
colam vagas sobre, o largo dorso, o 
iracundo se inflama, se enfurece,, se 
desmancha em impropérios, ao demi- 
nuto topor de brincadeiras, graçolas 
ou sorrisos.

Testa enrrugada, gestos ameaça
dores e com physionomia carregada, 
deixa que jorrem dos olhos esbuga
lhados raios de viva cólera, fôgo de 
imminente vingança, fluxos de odios 
perpetuos.

‘ Quando, tempestuoso e' bravio, o 
mar se embate contra os recifes, 
num rugir sanhúdo, todos os sensa
tos e prudentes o evitam. De modo 
semjelhante se evita o colérico, e 
mais ainda, que deste se fóge ás lé
guas, bem que elle se ache em pla
cidez de animo.

Sabemos que o mostrar-se irado 
é expôr a baixeza do coração a olho 
nú; sabemos ser fruto da insensatez 
e escravizarmo-nos á paixão da cóle
ra; sabemos e até conhecemos a fun
do o quanto seja de hediondo esse 
vicio e de nobre a virtude da paciên
cia. No emtanto... "deteriora sequi- 
mur”, dizemos parodiando Ovidio.

Muitas são as analogias que se nos 
deparam entre o vic:o da cólera e o 
da embriaguez.

Ambos não reprimidos, acarretam 
desastrosas consequências. Pequeno 
nos pareceria o (prejuízo causado, si 
ao desvanecer-sc da allucinação mo
mentânea, com ella terminasse. Não 
é o que acontece, porem, o mais das 
vezes, gritam-nos factos. Eil-a a pri
meira consequência que nos deveria 
bastar para nos persuadir que dani
nha seja a cólera.

Delia é que, ás mais das vezes, se 
originam crimes de hediondez phan- 
tastica. Quantos não se lamentam 
por haver apunhalado ou trucidado 
o seu proximo, para dar largas aos 
baixos sentimentos de vingança, que 
torpes são e mais que isto! Muito 
não é para admirar que esta paixão 
nos accometta c atordoe e -nos ponha 
em desepero. Por ventura este vicio 
não <nos tolda a razão? Não é elle 
o fruto do coração mal formado? 
Muito ao envés, quem nos poderia o 
allegar como sendo geratriz de des
moronamento moral a paciência 
christã?

Se nos lembrássemos da palavra:
— "Sede mansos e humildes de co
ração”, -talvez não devessemos cur
tir a lembrança atroz de um passa
do tenebroso! De nenhum modo é , 
improprio ou descabido lembrar-se 
^qui o nome de Francisco de Sales, 
heroe que passou a vida em comba
tes internos com o vicio, o vicio ty- 
tanno da impaciência De índole ex~ 
cessivamente iracivel, á mínima fais- 
ca, — pretexto muitas vezes futil, e 
lá se ateava, naquelie coração, o in
cêndio rubro da cólera...

Conseguiu, no emtanto, domesticar 
esse dragão sanhudo, para Deus, ju
gulando-o, sem piedade.

Só então, a sua presença encheu, 
de satisfação aos que a gozavam, ao 
passo que, antes, só de innumeros 
dissabores lhe embebia o espirito.

E* para o sanguíneo immortifica- 
do, motivo de descordias e de odios 
perpetuos uma palavra levemente ac- 
cidulada de malicia. Ao envés, para 
melindrar um paciente, seriam neces
sárias carradas de picardias frizan- 
tes, e, para o abalar... creio nada 
ser capaz disto 1 • •

Todos gostam de conviver com 
pessoas de bom caracter, dóceis e 
mansas de coração ; quantos, porem, 
são as que as imitam? 1

— Poucas, muito poucas! Em vlii- 
do a provação, vencem poucas e mui
tas perecem nella, como incautos que 
£e jogam em pleno mar bravio.

MILES CHR-ISTI
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Factos Marianos
Nossa Con

ANNIVERSARIOS

22 de Abril — Arrigo Meucci.
23 de Abril — Armando Filinto da 

Silva.
23 de Abril — Geraldo Magelia 

Collet e Silva.
24 de Abril — João Monteiro Ma

chado.
26 de Abril — Agostinho Lucio 

Corrêa.
29 de Abril — Luiz Morato de 

Mello.
7 de Maio — Carlos Prestes Fun

chal.
BJBLIOTHECA

Movimento de Março

O seu funcionamento durante este 
nrez foi muito bom havendo grande 
numero de consulentes.

Sahiram para leitura fora da séde 
29 volumes. Recebemos em doação 
20 volumes e varias revistas e jor- 
naes.

À bibliotheca está passando por 
uma reforma devido a encaderna
rão de muitos volumes. Àpproxima- 
se o total dos livros a 2.500.

AOS NOSSOS CONGREGADOS

Summario dos actos da Congregação

Piedade:
21- 4 Missa e reunião ordinaria, ás

9 horas.
28- 4 Missa e reunião ordinárias,

communhão geral, ás 9 horas.
2- 5 Reunião de noviços e aspiran

tes, ás 20 horas, na Matriz.
4-5 Reunião da secção de zelado

res, ás 20 horas, na séde.
4- 5 Reunião da secção da Sagra

da Eucharistia, ás 20 horas, na 
séde.

5-5 Missa e reunião ordinárias, 
ás 9 horas.

9-5 Reunião de noviços e aspiran
tes, ás 20 horas.

12-6 Missa, communhão e reunião 
geral, ás 9 horas.

Acção:
22- 4 Reunião da Secção de Carida

de (Co*nf. Sta. Donata).
29- 4 Aula de gymnastica.
29-4 Reunião da Secção de Carida

de (Conf. Sta. Donata).
3- 5 Aula de gymnastica.
5- 5 Reunião da Secção de Impren

sa, .após a missa.
5-5 Reunião dos Departamentos, 

ás 10 horas, na séde.
6- 5 Aula de gymnastica.

gregação
6- 5 Reunião da Secção de Carida

de (Con-f. Sta. Donata).
7- 5 Reunião do Conselho as 20 ho*

ras, na séde.
10-5 Aula de gymnastica.

Estudo:
2-5 Aula de Apologética, ás 20 ho

ras, na Matriz.
4-5 Reunião da Secção de Cultura, 

ás 20 horas nã séde.
9-5 Aula de Apologética, ás 20 ho

ras, na Matriz.

SECÇÃO DE IMPRENSA
Pedimos aos co-ngregados que não 

teem recebido regularmente o ”0 
Legionário” o favor de reclamar ao 
gerente Mauro Pinto e Silva.

—' Reassumiu o cargo de Reda- 
ctor-chefe do nosos jornal o congre
gado Ruy Calasans que esteve por 
algum tempo de licença.

EI
CONGREGAÇÃO MARIANA IMMA- 

CULADA CONCEIÇÃO E SãO 
LUIZ DE GONZAGA

Taubaté

Os alumnos do Seminário desta 
cidade estão trabalhando para a fun
dação da Congregação Alariana, de
vendo ser solemnemente inaugurada 
em dias proximos. Temos recebido 
noticias desse núcleo de destemidos 
jovens que combatem para o bem 
collectivo da mocidade.

CONGREGAÇÃO MARIANA 
DO GYMNASIO DE S. BENTO
No dia 6 ultimo, sob a direcção do 

R. P. lgnacio de Loyola Regi-s, rea- 
lisou-se, na sala da bibliotheca do 
Gymrjasio, a primeira reunião desta 
Congregação Mariana. Compareceu 
grande numero de alumnos, antigos 
congregados, e outros que preten
dem ingressar-se neste grêmio ina- 
i "ano.

D. lgnacio de accordo com os pre
sentes tomou diversas deliberações 
dc caracter administrativo, apresen
tando alem disso o regulamento da 
Congregação. Na próxima reunião 
no dia 13 haverá a nomeação da di- 
rectoria parà este ãnno.

Ã seguir usou da palavra o Sr. 
Paulo Sawaya. presidente da nossa 
Congregação, c que tem auxiliado 
D. lgnacio na rcorga-nisação da Con
gregação, que discorreu sobre o fim 
das Sociedades Marianas.

Chaga ^Maternal
E’ inegável a sublimidade do 

amor materno. Ser Mãe, como 
disse o nosso Coelho Netto, é “pa
decer num paraizo” !...

Porem, é christão, merece as 
honras* da consagração filial o 
egoismo do amor materno? Não. 
O proprio Jesus nos deu o exem
plo. Quanto despreso ao egoismo 
da Virgem-Mãe, aliado ao mais 
sacrosanto amor de Filho!... E 
a Virgem-Mãe como foi radiosa 
na santidade da sua maternidade! 
Quem, mais do que Ella amou o 
Menino-Deus ? E quem, mais do 
que Ella, entregou o ,seu Filho á 
humanidade ? Onde estava o egois
mo de Maria ? Não existia,- porque 

. não é christão, porque é uma cha
ga do peccado...

* * *
Pobres filhos aquelles que se 

vêm escravisados pela violência 
desse mal quasi sem remedio, por
quanto o remedio não está fóra e 
sim, nasce na fonte do coração 
materno, e se resume na vontade 
de amar como deve ser: mater- 
nalmente, isto é, sem violência, 
simplesmente, expontaneamente 
communicativo; sem rodeios,chris 
tãmente, sem escravisar-se e fazer 
escravisados os filhos-; numa pa
lavra: sem EGOISMO, o grande 
mal que nunca foi sentido no Seio 
da Mae de Christo. . .

* * *

O que é o amor materno? E’ 
o carinhoso amparo de uma mãe 
ao seu filhinho, principalmente na 
quadra mais clifficil dos seus pri
meiros annos, amamentando-o, 
protegendo-o contra tantos peri
gos e tantos males, que somente 
as mães podem avaliar; é a angé
lica vigilância aos primeiros ar
roubos da infanda; é o osculo do 
amor, do dever e da religião!... 
O amor materno é o amor que 
ampara e guia... O amor de mãe 
é soffredor. Porque amar é' sof- 
frer...

Porem, amar, communicar-se, 
sem conter a fraqueza do humano

pendor para o egoismo, não é 
amar MATERNALMENTE. E\ 
ao contrario, escravisar-se a si 
e aos seus filhos; é tornar a vida 
um martyrio; é despenhar-se no
chãos da miséria e do peccado... 

* * *
Oh Mãe Celeste!... Olhae pa

ra as nossas mães da terra!... 
Dae-lhes um coração semelhante 
ao vosso, afim de que ellas nos 
possam amar como devem !...

Oh Santa Mãe de Deus! Oh Mãe 
de nosso Jesus! Oh nossa Mãe 
Celeste!... Protegei-nos.. Aben- 
çoae aos nosos paes e a nós, para 
que nos unamos nos sacrosantos 
laços do VERDADEIRO AMOR! 
E que o amor filial seja uma irra
diação do amor materno, na sin- 
gelleza, santidade e pureza de sua 
fortaleza christã. . .

Pedro José de CaryaJho

AVISO
SECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Conforme resolução do Conselho, reunido no dia 9 do corrente e 

de ordem do Rvmo. Director Monsenhor Marcondes Pedrosa, faço 

publico, que o prazo para a renovação das fixas de identidade foi pro- 

H rogado até o dia 30 do corrente, devendo para isto apresentarem os in

teressados a sua fixa conjuntamente com 1 photographia % ao con

gregado chefe desta Secção. Todo aquelie que não tirar a sua cader

neta até o prazo marcado, será excluído da Congregação.
OLAVO M. CALASANS
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Bicycletas Britannia
e ACCESSORIOS

Stock permainente para ho

mens, senhoras e crianças.

Preços especiaes para reven

dedores.

Distribuidores:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapetininga, 69 -------- ♦-

S . PAULO

Caixa Postal, 2028

NO CALVARIOE
RGUIDAS, como uma torre 

gothica, na direcção das 
nuvens, as tres cruzes lá 
estavam no alto do Golgo- 

thavcom seus braços abertos, nu
ma elevação de prece, num ample
xo de amor com toda a humani
dade.

4c * £
I

Perdoae=Ihes, Pae, porque 
nãó sabem o que fazem.

As trevas soturnas venciam a 
pouco e pouco a luz do dia e a 
natureza tomava uma cor de 
chumbo.

O sol apresentava a pallidez dos 
cadaveres.

Aos clarões azulados dos relâm
pagos que zig-zagueavam no es
curo dos horizontes respondia a 
voz cavernosa dos trovões ribom
bando pelos quebrados das serras.

E Jesus, levantando a fronte en
sanguentada para o ceu bronzeado 
qu,e reflectia a tristeza do seu sem
blante disse: Perdoae-Ihes, Pae, 
porque não sabem o que fazem.

E os verdugos respondiam a es
ta prece de amor e de perdão com 
o riso sarcástico do escarneo e 
com a blasphemia que brota dos 
íabios d’aquelles que vivem cegos 
pelo vicio e transviados pelo furor.

II
Em verdade te digo: hoje 
estarás commigo no Pa
raíso.

Também padecendo um marty
rio, mas em expiação ás faltas que 
cometeram, estavam ao lado de 
Jesus amarrados ao madeiro, os 
dois ladrões. Um, zombando d’a- 
quèlla hora terrível, sem medo da 
eminencia da morte, descrente e 
tnáo, voltando a cabeça para o la
do do Mestre disse em tom de mo
fa juntando sua voz á da turba

blasphemadora: Se és filho de
Deus, safva-te a ti e salva-nos a 
nos.

/ O outro criminoso, admirado 
déante a audacia atirada de seu 
companheiro de crimes, implora 
de Jesus a sua protecção : Senhor, 
Iembra=te de mim quando estive
res no teu reino.

E Jesus, cujo olhar meigo de 
bondade a todos encantava, cujas 
sentenças e conceitos confundiam 
aos grandes da lei, voltando ao 
scelerado arrependido, com a 'sua
vidade de sua voz que cicia como 
a aragem, voz de perdão e de es
perança, perdoa e consola a Dimas 
dizendo: Em verdade te digo: ho
je estarás commigo no Paraíso.

III
Mulher, eis ahi teu filho,
filho eis ahi tua mãe.

Enquanto a cólera dos elemen
tos se explodia nos clarões do raio 
e no troar ameaçador do trovão, 
enquanto o scenario das cousas se 
confundia em lutas dé morte e os 
apostolos amedrontados se encla- 
s ura vam em suas casas, Maria — 
a mãe extremosa e João — o dis
cípulo amado, juntamente com 
Magdalena, estavam firmes como 
estatuas de mármore ao sopé das 
cruzes.

Maria-Virgem, a imagem da 
dor, Maria de Magdala, a imagem 
do arrependimento e da peniten
cia e João, a personificação da 
gratidão e do amor. Os olhares do 
Mestre moribundo, embaçados pe
lo sangue que tingia-lhe o sem
blante cahiram como raios lan
gues de sol por sobre aquellas tres

•creaturas. Maria, a santa filha de 
Nazareth, que na gruta de Be- 
thlem recebeu o primeiro olhar de 
Jesus, agora nos alcandores do 
Golgotha recebia os seus derra
deiros olhares acompanhados da- 
quellas sublimes palavras: Mu
lher, eis ahi teu filho.

Maria, a rainha dos ceus, a es- 
trella radiante da manhã, era da- 
quelle instante santo e grandioso 
a mãe do Apostolo, a mãe de to
dos os peccadores, de todos os ho
mens que palmilham a terra, bons 
e máos e até dos representantes 
da força publica daquelle tempo 
que assassinaram o seu filho que
rido.

Filho, eis ahi tua mãe, foram as 
palavras de Jesus ao Apostolo 
amado. João representava naquel- 
le momento toda a humanidade, 
todos os homens, os santos e hu
mildes, os ambiciosos e máos, to
da essa gens universal que desde 
os primeiros tempos até os dias 
de hoje alimenta em seu seio o 
germen do vicio e do peccado, da 
dissolução e do crime.

Sublimes foram estas palavras 
do Homem-Deus, — a humanida
de com uma mãe, uma mãe no 
céu que zela por todos nós. Uma 
mãe, como Maria Santíssima •—• 
que se “adianta radiante como a 
aurora, bella como a lua, brilhante 
como o sol e terrível como um 
exercito em ordem de batalha’.

IV
Meu Deus! Meu Deus!
Porque me desamparas-te.

A que ponto chega a injustiça 
dos homens. Jesus, que só fez o

bem, que pregou uma doutrina de 
amor, que amara sem limite aos 
homens, é preso, insultado, sen
tenciado á morte, amargurada 
tendo de carregar ás costas pelas 
vias de uma cidade o lenho do cru
cifixo. “Foi triste até a morte” 
que o Divino Mestre deixa de seus 
Íabios cahir esta queixa dolorida, 
queixa dos homens: Meu Deus! 
porque me desamparas-te.

V*
Tenho séde.

Jesus ei*a também humano e 
soffria alem da tortura da dor 
physica de um corpo dilacerado, 
cio cansaço, a tortura da sede. Os 
seus Íabios resequidos pediam 
agua e os verdugos impiedosos ro
çavam-lhes- a esponja amargosa 
do fel... A Jesus que disse: vos 
que estaes cansados com o peso 
cie vossas culpas eu vos alli- 
viarei; a Jesus que tinha sêde 
do bem dos homens, sêde das 
creancinhas, sêde da felicidade dos 
povos, sêde que todos fossem a el- 
le, sêde de -salvar o mundo, recebe 
em paga de tanta dedicação e de 
tanto amor, a esponja saturada 
dó fel. Passaram-se os carrascos 
do drama do Calvario, agonisou 
.e morreu o poderio romano, pas
saram-se os séculos e também' se 
transformaram os povos, e o mes
mo Jesus do amor ainda prova a 
esponjada amargura levada bru
talmente a seus labio.s. divinos pe
la humanidade de hoje que cega 
aos prinlipios das leis de Deus 
malbarata-se nos labyrinthos do 
vicio.

VI
Tudo está consummado.

Cumpriu-se a Escriptura. Ana- 
thematizado pela opinião publica, 
como revolucionário, impostor, 
clemente, pregador da dissolução 
e do crime, coroado de espinhos e 
insultado, Jesus pregado numa 
cruz no cimo de uma montanha 
entregava seu espirito ao Pae. 
Consummava-se a obra da iniqui
dade, da injustiça e da ignorância. 
Consummava-se a maior das tra
gédias, o maior dos crimes, mas 
consummava-se também a Re- 
dempção dos homens, a obra da 
Salvação.

VII
Pae, em vossas mãos en= 
commendo o meu espirito.

As trevas dominaram as cousas. 
Os elementos estremeciam-se. Os 
trovões rolavam pesadamente por 
sobre os abysmos. Os rochedos 
fenderam-se e o véu do templo 
rasgou-se de alto a baixo. Parti
ram-se as lousas e os mortos se 
levam taram de suas campas. O 
sol s-umiu-se. A terra tremeu, o 
dia foi substituído pela noite e as 
estrellas appareceram no céu.

Pae, em vossas mãos, encom- 
mendo o meu espirito. —- “Prece 
de amor que se evolou para o rei
no de Deus e que nos ha d’e ampa
rar atravez dos -séculos e das ge
rações por vir, com o mesmo va
lor com que vevificou os séculos 
e as gerações que se foram”.

* * *

Erguidas, como uma torre go
thica, na direcção das nuvens, as 
tres cruzes la estavam no alto do 
Golgotha,ò com seus braços aber
tos, numa elevação de prece, num 
amplexo de amor.

Ruy Calasans



EM BEHEFICIO 
Santo Cecília, a

TARREGA — Gran Jota Aragonesa - Solo para violão — 

Sr. Carlos Alberto Collet e Silva.

APOTHEOSE A’ SANTA CECÍLIA —, Sua coroação ao lado 

d© São Valeriano, quadro de B. Calixto,

Santa Cecilia .............................. Angelina Serra Negra

São Valeriano .......................... Paulo Carvalho e Castro

O anjo .......................................... Maria Clara Motta

Tiburcio .................. ..................... Armando Filinto da Silva

(Será cantado em surdina um Hymno á Santa Cecilia) (coro).

VIOLÃO E GUITARRA — Canções regionaes, fados argen- 

tinos e portuguezes pelas srtas. Helena Pontes, Irmãs Magaldi, 

Vera Pacheco Jordão, Nair Pimentel, Luzita Pimenta Bohn e 

muitas outras.

Grupo Srta. Yvonne Domerie fará cantar as suas alumnas ao violão.

Dansas clasicas e bailados característicos pelas alumnas da Srta* 

Yvonne Domerie.

Comedias, diálogos e monologos pelàs alumnas de D. Noemia Nas

cimento Gama.

SOLOS DE VIOLÃO por Carlos Alberto Collet e Silva; peças clás

sicas de grandes novidades e nunca ouvidas em São Paulo.

Declamação por DD. Noemia N. Gama, Juíieta R. Becker, Maria 

da Gloria Chaves, Marina Cerqueira Cezar, Pauliquinha de Squ- 

za Pereira, Cecilia Trigo, Zilda de Oliveira e outras.

Canto — D. Emma Rocha Brito, Sara Ramos, Prof. Levy Costa 

e suas alumnas, alumnas de D. Olympia Wanderley.

Quadros vivos. Bailados hollandezes, bailados de ciganas.

Julio Tinton dirá pilhérias humorísticas, etc.

A commissão promotora da Semana Festiva é a seguinte:

Monsenhor Marcondes Pedrosa

Condessa de Serra Negra
<

Maria Emilia Bastos Siqueira

Angelina Steidel

Umbelina de Souza Aranha

Sophia Neves da Costa

Corina Rola

Fidalina Souza Aranha

Elisa M. de Barros Cavalcante*

Maria Amélia da Costa Carvalho

Victoria Serva Pimenta

Stella Carvalho Mener Gonçalves
l

Annita Pinheiro 

Cynira Morato Leite 

Angélica de Queiroz Barros 

Zenaide Corrêa

SEMANA

Iniciou-se hontem a SEMANA FESTIVA em beneficio das 

Obras Parochiaes de Santa Cecilia. Ninguém ignora o que são as 

obras desta parochia. Ahi estão o asylo do Turiassu* perfeitamen

te montado e que mantem dezenas de famílias pobres, dando-lhes 

alimentação, roupa, cama, emfim, provendo-lhes de todo o neces

sário. Não ha duvidas, que somente esta obra de protecção á ve

lhice desamparada, por si só justificaria a realisação desta Sema

na. Ahi está a Escola Parochial de S. Cecilia, ahi estão as obras 

sociaes das Congregações Marianas, orientadas no intuito louva- 

bilisimo de arregimentar os jovens, salvaguardando-os dos male

fícios do laicismo moderno, da corrupção e do materialismo. Pensa- 

se que a juventude não necessita do amparo da sociedade. Infe- 

lizmente, neste particular, estamos atrazadissimos, estando ainda 

longe de nós o espirito de associação efficaz e profícua, até agora 

ttentado pelas associações dptholicasv Hodiemamente, foai$ que 

qualquer outra classe, impõe-se cuidar da juventude afim de que 

ella represente “de facto” a esperança da Patria, afim de que não 

Yá produzir cidadãos acobardados, inermes, molles, sem energia, 

inefficazes para qualquer emprehendimento de valor.

Cremos inútil insistir sobre os motivos que justificam de so

bejo a realisação desta Semana Festiva, á qual todos os parochia- 

nos devem emprestar seu apoio e sua sympathia.

Esta iniciativa de um grupo de distinctas senhoras que dis

pensam todo o seu devotamento ás obras desta parochia, merece 

de todos quanto acompanham de perto o evoluir das diversas asso

ciações aqui reunidas, não somente os applausos como também 

a sua cooperação no sentido de íograr=se o maior exito possível.

O programma é selecto e variadíssimo, tendo sido cuidadosa

mente preparado paro corresponder á sympathia dos parochianos.

t
A SEMANA FESTIVA que hontem se iniciou em a nossa 

séde social, á rua Immaculada Conceição, 5, constará de explendi- 

das secções com optimos programmas, principiando todas as tardes 

ás 5 horas.

Às barracas que estão artisticamente armadas nos flancos do 

amplo edifício teem seus nomes orientaes e bem significativos: a 

barraca das prendas chama-se BETHANIA; dos brinquedos e bom

bons: NAZARETH; da pesca maravilhosa: TYBERIADES; das 

ciganas: ARABIA; do chá: CANA’ e finalmente a barraca onde 

se quebram louças e ha barulho denomina-se BABEL.

O Programma do salão de arte foi organisado pela Exma. Sra. 

D. Victoria Serva Pimenta, constando mais ou menos do seguinte:

GOTTSCHALH — Hymno Nacional — Lydia Simões.

GUITARRA E VIOLÃO — Nair Pimentel — Luzita Pimenta

Bohn.

RECITATIVOS — Sra. D. Noemia N. Gama.

CANÇÕES AO VIOLÃO — Pelo Trio Magaldi (irmãs Maria,

Mourinha e Filoca Magaldi).

TARREGA — Capricho Arabe.

FESTIVA
*

Obras Parochiaes de 
lmm.da Conceição, "5
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crentes se dilata de contentamento 
ao contemplarmos com os olhos da 
mente a Rainha dos Ceus, ao pre
senciarmos com os olhos do corpo ás 
estupendas manifestações de fé que 
ao som do orgam e ao evolar-se dos 
incensos os templos são espectáculo 
nas noites de inverno, quando deante 
da ara da Virgem se comprime' uma 
mocidade sã, uma legião de jovens, 
que espesinhando o respeito humano 
e despresando a critica de almas 
cheias de miséria, demonstram publi
camente a fé que alimenta no coração.

E* esta a verdadeira juventude, se
nhora de si e de sua liberdade interior, 
juventude quç olha com indiferença 
para o mundo, cujo brilho se confun
de com as luzes dos salões de dan
ças e ’ cujo ambiente tem a duração 
ephemera das palavras vãs, que escri-

Krgamos aos ceus as nossas orações, 
ao romper da alva, ao trinar dos pás
saros, ao cahir da tarde, ao sussurro 
dos bronzes, na taciturnidade das noi
tes, em todos os instantes de nossa 
vida, transportemo-nos ao throno de 
Maria, nossa Mãe e peçamos sua in
tercessão nas luetas que intimamente 
temos que travar em nossos corações, 
imploremos o seu auxilio nas batalhas 
gigantescas contra o demonio que 
disfarçado nas phantasias do mundo e 
estribado nas fraquesas da carne der
rota fragorosamente milhares de al
mas novas que não oram e não vigiam.

Na elevação de nosso espirito ao 
sobrenatural, pela mesma trajectoria 
que descreve a prece ao subir ao ccu 
também descem as consolações para 
a terra.

RUY CALASANS
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Saudação Civica
ao Snr. Arcebispo

TODOS OS CONGREGADOS M ARIANOS E FILHAS DE MA. 
RIA DE SANTA CECÍLIA DEVERÃO ESTAR PRESENTES 
Á GRANDE SAUDAÇÃO CIVICA EM HOMENAGEM AO 
NOSSO AMADO ARCEBISPO. PARA ISSO COMPARECE
RÃO TODOS NO LARGO DO AROUCHE, DOMINGO, 19 
DE MAIO, AS 16 HORAS E MEIA, ONDE O POVO~ CA- 
THOLICO DE S. PAULO REUNIR-SE-Á, PARA A' FORMA

ÇÃO DO SOLEMNE PRÉSTITO.

41 Al A. I O i

T
ODAS aquellas recordações tão 

encantadoras c poéticas que 
invadiram nossa alma no Na
tal e desappareccram com o 

despontar do novo anno, parecem re- 
vivesccr em nossa mente neste mez 
de flores e de alegria.

Mez de alegria e de flores e tam
bém de poesia e amor...

Poesia, porque tudo nestes dias é 
lindo como os alvacentos lirios dos 
campos, porque se respira em tudo o 
ambar trazido das florestas longín
quas e virgens pela viração suave do 
sul.

Amor, porque o nosso coração de

ptas sobre o lençol das praias são des
manchadas pela duna ou apagadas pe
la primeira onda.

Oh mez abençoado da Rainha do 
Azul! Maio risonho, quando nas ma
nhãs de sol as arvores se resplande
cem do orvalho que fulgura como as 
scintillações da virtude... Quando ivas 
noites silenciosas e frescas as monta
nhas se alvejam do rocio que cai do 
ccu como chuva de bençams...

* * *

Cantemos jovens dc Santa Cccilia, 
jovens de ambos os sodalicios maria- 
ros, cantemos os louvores de Maria.

Pe. Pedro Gomes
Festejou, no dia 30 de Abril, o seu 

a universa rio natalício o Revmo. Pa
dre Pedro Gomes, estimado coadjutor 
da nossa parochia.

Nunía, tão limitada noticia como 
esta, não nos é possível traçar, nem 
de longe, uma biographia completa 
do nosso querido anniversariante.

Vac para mais de trèz annos que 
Santa Cecília vem recebendo o con
curso cíficaz de S. Revma. nos vários 
ramos da actividadc sacerdotal.

Numa communhão de preces, pedi
ram seus amigos c admiradores ao 
Autor da vida coivscrve ainda por 
muitos annos no meio denós a pre
ciosa existência de S. Revma.

Fugindo ás justas homenagens que, 
por certo, todos seus amigos lhe pres
tariam, foi Sua Revma. passar essa 
data no seio dc sua Exma. Família, 
em Campinas.

”0 Legionário” que muito deve ao 
Revmo. P. Pedro formula os mais ar- 
deivtes votos pela felicidade de S. 
Revma. c deixa estampadas nestas li
nhas as suas sinceras congratulações.

“Ad muitos annos”. t
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Ghrosicà is ifso
A VIDA MARIANA NA BAHIA

Na tarde de 23 de AJ>ril, mal des
embarcámos na Bahia, procurámos o 
Collegio Antonio Vieira, residência dos 
RR. PP. Jesuítas.

A cidade de Salvado*,1 é, sem duvi
da, o escrínio' fõrtVMá^aioSÇâT tradic- 
ções. Cidade alta c cidade baixa, pla
nos inclinados e elevadores, ladeiras 
e avenidas largas asphaltadas, tudo al- 
H existe numa profusão pittoresca, 
rescendendo ao tempo antigo. Aqui e 
alli prédios novos, modernos de vá
rios andares, parecem desafiar a ro
tina da tempo — que se vae, numa an- 
cia de acompanhar bem de perto o 
surto pujante da civilisação.

Encantadoras as suas numerosas 
egrejas, de fachada vistosa, circum- 
dando praças ou varejando ruas. Egre
jas por toda a parte, templos ances- 
traes, que veem vencendo a força mo
dernista da epocha, alicerçados no 
panito imperecível da fé. Estupenda 
Bahia, guarda avançada da nossa 
crença, terra das nossas tradicções, 
resumo do Brasil catholico, sob a im
pressão forte que nos despertaste, nós 
saudamos em ti e terra de Santa 
Cruz!

* * *

A vida mariana na cidade do 
Salvador é intensissima. Chefia o mo 
vimento a Congregação Mariana Aca
dêmica, fundada pelo R. P. José Ma
ria Alves, S. J., e actualnientc sob a 
direcção eííicacissima do R. P. D. 
Luiz Gonzaga Cabral, S. J., que alguém 
chamou dc Vieira moderno e que em
presta á Congregação toda a pujan
ça do seu talento, alliada ao zelo in
tenso devotado á causa da juventude 
brasileira.

Pia mais dc 15'Congregações na Ca
pital. Iodas ellas se reunem, forman
do uma entidade a Federação Maria
na, sob a direcção de S. Excia. o Sr. 
Arcebispo Primás.

Aqui ha tudo que se pode desejar 
cm matéria de organisação da moci
dade catholica. Circulo de Estudos,
I ensionato CathoHco, Assistência aos 
Pobres, etc., tudo sob direcção ma
riana exclusiva.

Fomos optimamente'recebidos pelos 
RR. PP. Cabral, Costa e Torrcnid. Pa
dre Cabral felicitou-nos pel“0 Legio
nário” e -honrou-nos com a incumben 
cia de representar a sua Congregação 
no Congresso de Sevilha.

Pela Mulher 
----- e Pelos Costumes

“Na mulher o pudor é graça e bellesa”
Peccariamos perante a' nossa con

sciência se nos fallccesse coragem 
para contribuir com a pequena par- 
cclla dc nossas possibilidades, na 
construcção da muralha que o notável 
orador sacro Mons. Macdowcll vae 
erguendo para pór a coberto de pe
rigos a mulher brasileira. Impõe-se 
a protecção ao nosso elemento femi
nino contra o contacto' extrangeiro 
pernicioso, os falsos bafejos civili- 
sadores, o contagio ameaçador da 
massa corrupta que envolve grande 
parte do velho continente.

Não são pequenos os latifúndios 
do abysmo que se nos depara. E’ a 
França artística offerecendo a moda 
que fulmina o pudor, a Norte Ame
rica apresentando doutrinas de mar 
culinisação, a Allemanha maculada 
pela Guerra Universal e a Russ 
bolchevista ostentando as trevas de 
um verdadeiro paganismo torpe, a 
guisa de inger.ua concurrente.

Os altos brados de revolta contra 
a moral christã já se tem feito ouvir. 
E a humanidade peccadora, numa on
da volumosa c horripilante, se levan
ta contra a verdade e contra a reli
gião l§a jdq... jpiristo, ^ daquelle
Christo que se eleva nas grandesas 
celcstiaes de sua gloria!

Brados maliciosos e perversos 
echoam atravez do oceano, visando 
as nossas plagas: “A mulher brasileira 
só sabe cosinhar quitutes para o ma
rido e fazer orações á Virgem Maria 
e a Santo Antonio (o Santo favorito 
das moças e das solteironas)”.

“Emquanto no Brasil ainda se pro
cura resistir ter.azmcnte á invasão fe
minista as mulheres alcançam grandes 
victorias no exterior!”

Palavras que mão realisam o seu 
fim, não attingem o seu alvo, porque 
não irritam a mulher brasileira, supe
rior a frivolidades e futilidades, joia 
preciosa cujo cncánto excede a todas 
as maravilhas que nos circundam.

Mãe carinhosa dc nossos lares, 
meiga esposa conductora de felicida
des em um succeder de risos e affa- 
gos, companheira altiva e compene
trada da missão de possuir destinos!

Corsários insensatos, commercian- 
tes ambiciosos, tentam commetter um 
crime de tesa majestade deturpando, 
pela mulher brasileira, a verdadeira 
bellesa da. mulher brasileira, num mo-’ 
vimento que o piedoso sacerdote 
Mons. Macdowcll, a quem protesta
mos, como marianos e brasileiros, a 
nossa inteira solidariedade, num alto 
gesto de patriotismo e de amor ás 
nossas tradições, denominou os fune- 
racs do pudor das nossas patrícias.

... Mas a mulher brasileira ainda

Prescntcou-nos com o precioso l.° 
Tomo do Arch'vo Mariano Acadêmi
co, annuarios, estatutos do Pensiona
to, Regras, etc.

Muito teremos que dizer ainda da 
vida mariana da Bahia.

Continuaremos.

Bordo do Almanzora, 24-4-29. pró
ximos ao porto de Recife.

Paulo SAWAYA 
Presidente da Congregação

vive, ainda se eleva no seu. throno ful
gurando amor meiguice, bondade, reli
gião, intelligencia e bellesa!

A mulher brasileira ainda vive no 
protesto que a innocencia a faz calar!

A mulher brasileira vive porque el- 
la não abandonará o seu lar para ves* 
tir o maillot que lhe estiver reservado, 
porquanto, quem o occupar, ingenua
mente ou não, não representará a beL 
lesa das nossas patrícias, cujo maior 
encanto reside no pudor I

A mulher brasileira continuará a far- 
zer orações á Virgem e a ensinar a 
Ave-Maria ás criancinhas, compene
trada dc que ha “uma philosophia ex
celsa, uma poesia ineffavel — a arte 
div.na de soffrer e perdoar, que só se 
apprende na escola do Calvario, ao pé 
da Cruz, donde cahiram, entre relam_ 
pagos de sangue e amor, estas pala
vras do céo:

“Pae, perdoa-lhes, que não. sabem 
o que fazem”.

Brasil! Eu te saúdo na grandesa 
de teu nome, na intrepidez dos ban
deirantes de teu solo, na força dos 
operários de teu porvir, no talento e 

"na religião’rde teus**filhos, <hos teus' 
“homens gigantes” ! Eu te saúdo, eu 
te bemdigo, eu te exalto na verdadei
ra bellesa da mulher brasileira!

ANTONIO DE PAULA ASSIS
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^ EM UM dos últimos r/umeros 
d’“0 Legionário, fizemos al

guns reparos sobre certas allusões 
feitas, na “revista de *antropopha- 
ga”, aos Jesuítas. Ora, os senhores 
canibaes do “Diário de São Paulo”, 
acharam absurda a nossa qifeixa e 
•nos prometteram uma resposta arra- 
zadora. Esperamol-a... Porem, ape
nas recebemos algumas ironia^, uma 
ameça e mais accusações á Compa
nhia de Jesus. Podia ser peior.

Qpanto ás ironias, são armas njui- 
to delicadas para quem está acostu
mado a brandir o tacape. A ameaça, 
absolutamcnte, não nos amedrontou 
(caapóra, anhangá, et caterva, hoje 
em dia, só assustam bébés e antropo- 
ohagos). A respeito de polemica, tam
bém r>ão pensamos: para tal, seria 
preciso que tomássemos a serio es
ses bugres de calças largas, paletosi- 
nho e gravata de laço o que. elles 
mesmos o hão dc reconhecer, é im
possível.

Quanto ao mais: affirmaramos oue 
o hidio muito dev:a ao Jesuíta. Um 
antrooophago comorometteu-se a 
^rovar-noc o contrario, isto é. aue o 
Tf'c,dt? só fez mal ao i*'dio: e só foi 
''aoaz de attirar-noc mais algumas ac- 
r,isaçõe* roPtr?» n. Sociedade dc Jesus. 
Accusacões. aliás, ?á gastas polo uso 
e rompletamentc desmoralisadas.

Esse dlntrado bugre desconhece 
nuasi completamcntc a historia do 
Brasil do contrario sabería nue a 
opinião do Cardeal Saldanha iá tr~o 

« r\ hrdapca doç mie serenam ente 
iulga.ni os Jesuítas. Saberia ma is qug 
~m-+rr» o que a^Fmn o oafriarchu Ac 
Lisboa, ha um "sincero atlestado” fir- 
mylo nor 80 pessoas das mais res- 

rnfrr mi?-s insiis-
oeit;ss:ma (um irmão do Cardeal Sal- 

on?' <Y~, P conrlucta 
dos Jesuítas irreprebensivef.

Eu não faço aò sr. Jap.v o offercci- 
mento de ensinar-lhe Historia: não 
sou mcstre-escola.c ellc, si não caçava 
passarinhos durante as horas do Gru
po, deveria saber a Historia dc sua
Patria. essa mesma que os antropo-
phagos pretendem reformar.

Em todo caso' dou-lhe um conse
lho: compre uma Historia do Brasil, 
do protestante Southey, e leia-a com 
attenção...
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A PAkRVSA DE DEUS
EVANGELHO 

do Domingo dentro da Oitava da Ascenção
(12 DE MAIO DE 1929)

Naquelle tempo disse Jesus a seus discípulos: “Quando vl«r o Pa- 
raclito, este Espirito de Verdade que procede do Pae e que eu vos 
enviarei da parte “de meu Pae, eUe dará testemunho de mim. E vós 
também dareis testemunho porque desde o principio estaes commigo. 
Disse-vos estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar»vos-ão 
das Synagogas, e tempo virá no qual quem vos sacrifique julgará 
prestar homenagem á Deus. Isto hão de fazer porque não conheceram 
o Pae nem á mim. E estas coisas vos digo, que quando aconteçam vos 
lembreis que vo-las predisse”.

REFLEXÃO
Da divindade de Jesus deram testemunho o Espirito Santo c 

os Apostolos. O Espirito Santo descendo visivelmente sobre os Apos
toles no dia de Pentecostes, estes pregando a doutrina e os milagres 
de Jesus, e sobretudo praticando os preceitos do Mestre. A graça di
vina penetrou-lhes a mente e o coração, c cllcs correspondendo ás 
suas inspirações evangelizaram mais do que com a palavra, com uma 
caridade ardente, com virtudes tidas por impossíveis pela sublimidade 
neilas encerrada. Este testemunho á nós também compete, de nós 
Jesus também espera que O annunciemos aos que O r.ão conhecem 
com a santidade da vida christã. Regenerados nas aguas do Baptis
mo. fortificados com a uneção do Chrisma, vivificados com a Carne 
e o Sangue do Salvador, estamos, póde hem dizer-se, submergidos 
na graça, compenetrados do Esprito Saião. Ai de nós, si estes dons 
celestes não surtirem o seu cífcito. A nossa tibieza significa o nada 
da nossa cooperação, e esta é p pouco, mas é o tudo que á graça 
podemos ajuntar. Conforme cila seremos julgados.

tt

XX

« EVANGELHO♦♦♦«
do Domingo de Pentecostes

I (19 DE MAIO DE 1929)

** Naquelte tempo disse Jesus aos seus discípulos. “Quem me ama
?! guarda a minha palavra e meu Pae ha de ama-lo e a elle viremos e
XX junto delle faremos a nossa morada. O que me ama, observa os meus S ♦♦ ♦♦ 
H mandamentos. A palavra que ouvistes não é minha mas do Pae que ♦♦ 4 ♦♦ 
♦♦ me enviou. Estas coisas vos disse estando comvosco. O Paracleto, o ♦♦
H Espirito Santo que o Pae vos ha de enviar em meu nome, elle vos ||
K ensinará todas as coisas e vos fará lembrar quanto vos tenho dito. XX ♦♦ ♦♦Deixo-vos a paz, dou=vos a minha paz, não como o mundo a dá eu £ 
♦♦ ♦♦
♦♦ vo-ía dou. Não se perturbe o vosso coração, nem se assuste. Ouvistes ♦♦
H que vos disse: Vou e tornarei a vós. Si me amasseis, alegrar-vos-íeis ll
XX certamente porque vou ao Pae e o Pae é maior do que eu. E vos XX
♦♦ disse antes de que estas coisas aconteçam para que acrediteis quando XX
«» ♦♦

♦♦ se derem. Já vos não direi mais porque vem o principe deste mundo
♦♦ embora sobre mim nada tenha de seu; mas, para que o mundo saiba

que amo ao Pae, como deite recebi um mandamento, eu o cumpro: H
XX Levantae-vos, saiamos daqui”. ti
xx ix

REFLEXÃO ^

U “A palavra paz significava para os hebreos a salvação e todos
♦♦H os bens que a cila conduzem. Essa paz foi scllada com o Sangue do 
Si Cordeiro Immaculado, é a nossa herança dc filhos de Deus. O mundo 
H pode prometter a paz, mas não a pode dar. Extinguindo as luzes da p 

Fé, abalando os remorsos da consciência, pensa o impio gozar em ú 

paz dos fruetos do seu peccado —• paz enganadora e illusoria, porque XX 
sua alma está sempre perturbada c inquieta. Um grão dc areia pode 
destruir-lhe todo o castello dc suppostas e mentirosas venturas, e elle jl 

S o sabe. Mas a paz do christão é solida porque lhe vem da alma e se || 
H apoia no testemunho da consciência; é inabalavel porque tem cm S 
5 Deus os s-cus fundamentos. Com effeito, que pode temer aquelle que § 
XX ama a Deus sobre todas as cousas, que delle espera soccorro e amparo,
XX que tudo espera da sua mão como uma bençam do céu?” Úx\

xxxxtxxnxxuxxxxxxxxtxxtxixxxtxxxxxxxxxnxxxxxxxxuxxxxxxxxxxtxuxtxttxxx:

A ACCÃO CATHOLICA E AS 
CONOREUAÇÕES MARIANAS
Ei, u.H cloi fins das congregações 

.«arianas - a Acção Catholica. - 
Não são só os padres que devem agu 
nesse sentido/ r.ão. todos os cathoh- 
cos e pr ncipalmcnte nós, os congre
gados marianos, devemos nos arre
gimentar e cohcsos travar a lueta so- 
ciai catholica.

Vemos os exemplos que nos dao as 
Corgrcgaçõcs dos outros paizes; dc- 
vemos levar em consideração os an- 
„os de existência dessas e a pouca 
idade das nossas, que, graças ao au
xilio da SS. Virgem, vem surgindo, 
como por encanto, em iodas as pa.o- 
chias da nossa iormosa Cap tal.

0< sacerdotes devem Sl1 os Ó'° 
«oiros dessa acção o vós os seus se
guidores, isto í, cllcs devem dar a vo* 
dc comutando e nós, obedecer.

Vemos, cm nossos dias, attiiuu 
rcni-se lodos os actos sociaes. ás as
sociações não catbolicas, quando de 
facto cllcs são o reflexo das avia
ções catbolicas que vêm regenerando 
a mocidade dos nossos das, pimci- 
palmer.te as congregações mar.anas. 
Eis o q«e diz o Santo Padre sobre 
esse assumpto: ’’A acção catholica 
se comprei,eiule pela participaçao dos 
seculares no apostolado que consiste 
«a diffusão, na defesa c na appbca- 
ção da íc c da doutrina catholica «a 
vida individual, domestica e civil • 

Onde poderemos encontrar íojças 
para essa lueta se não na devoção a 
SS. Virgem: Ella que foi a corre- 
demptora da humanidade não poderá 
desamparar setis filhos cm uma cam- 
panha destas,

Não é .necessário haver modifica
ção alguma em seu mcchanismo so
cial pois, como vemos, a acção social 
tom por base a íc, a rcligão c o 
amor á Patria e á hamilia.

Hasta olharmos para o México c 
veremos os fruetos das congregações 
marianas: deram quatro martyres, 
nesta epocha em que os homens so 
querem os prazeres, as riquezas, as 
glorias caducas deste mundo despre
zando as riquezas da vida espiritual, 
as riquezas eternas.

Diz, ainda, o Santo Padre que elles 
foram os martyres da íc c que apren
deram a amar a virtude e a igreja na 
congregação mariana. #

Bcllo exemplo para nós que ini
ciamos a nossa vida mariana!

Km carta dirigida ao Padre Schmitt, 
por occasião do Congresso daCo n 
gregações de Essen ívi AÜcmai.ha, 
diz o Santo Padre que vê nas congie- 
gações marianas a nova fonte de tra
balhos religiosos em prol do aposto
lado c que esse exemplo servirá para 
despertar muitos cathohcos que se 
achem arredados dessa grande obra 
da regeneração dc nossa socicdale, dos 
nossos costumes, da nossa mocidade, 
sim, porque é delia que depende o fu
turo e a grandeza da Patria extreme. 
cida, c. não se pode comprchcndcr 
amar á Patria sem procurar livrai-a 
dos males que a assoberbam, falta dc 
fé. dc religião, de amor á família c 
de respeito ás autoridades constitui 
das; precisamos iniciar a nossa cam 
punha, não com armas que causem a 
morte, não. mas com as armas da nos
sa santa religião que são: a ora
ção. a diffusão da fé, os exemplos c 
a bôa imprensa.

Neste mez dedicado á Virgem, mez 
de cânticos, incensos c flores, corra 
mos aos pés dc seu altar c imploremos 
d’Eli a as forças .necessárias para que 
possamos ser congregados de facto 
congregados promptos para os maio 
res sacrifícios cm prol da religião 
que só desejam a rcchristianísaçao da 
Terra de Santa Cruz.

CO LL ATINO DE CAMPOS 
Presidente interino

fiTALO IZZO
Com grande dislineção concluiu o 

seu curso no Conservatorio Dramáti
co e Musical o nosso talentoso con
gregado Ítalo Izzo.

Piedoso, i> cansavel. muito dedica
do a seus companheiros faz jús á 
admiração e ao apreço cm que é ti
do pelo vasto circulo de seus amigos.

c sente de perto as pulsações fortis- 
s mas, do seu desenvolvimento dyna- 
mico.

A seguinte estatística, extrahida dc 
publicações officiaes, demonstra ex- 
huberantemente, as proporções do 
surto maravilhoso da nossa capital, 
que de 2.960 prédios c 24.000 habitan
tes em 1872, passou a ter

1890 — 64.000 habs. c 10.012 prédios
1900 — 240.000 
1910 — 375.000 
1919 — 526.000 
1925 — 846.000 
1927 — 948.000

c 21.700 
e 33.000 
e 59.000 
e 88.000 
c 98.600

Cada anno, são construidãos 6.000 
edifícios, c a população cresce de 
50.000 pessoas.

Actualmentc S. Paulo é a 4.* cida
de da America Latina, e a 28.* do 
mundo, deixando muito para traz, to
das as outras que a 30 annos lhe 
eram superiores.

ANGELO S. DE ARRUDA 
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á do Brasil

Ha muito tempo que o nosso ma- 
riano vem revelando à sua capacida
de artística quer em concertos, quer 
em festivacs, em que presta o seu va
lioso concurso.

Presentemente faz parte da Or- 
chcstra Pianistica. onde occupa bri
lhante posição e actua com extraor
dinário realce.

Congratulamlo-sc com o novo 
maestro pela conclusão de seu cur
so, “O Legionário” faz ardentes vo
tos pela sua felicidade na carreira 
que inicia.

=0 S

0 progresso de S. Paulo
Toda a gente sabe, que actualmentc 
S. Paulo é um des centros mais ci 
vilisados e progressistas cio mundo. 
O seu desenvolvimento é simplesmen
te assombroso. A sua prosperidade 
formidável, produeto do trabalho in
cessante dc um povo activo e inteí- 
ligente, chega a convencer os mais 
embrutecidos derrotistas, aos sccpti- 
cos os mais obstinados, que assim 
se vêm obrigados, por força das cir- 
cumstancias, a acreditar no que lhes 
offusca a vista.

S. Paulo é uma replica viva, esma
gadora aos que não confiam no fu
turo do Brasil.

E* uma cidade que se augmenta 
prodigiosamente em população, como 
cresce espantosamente em superfi- 

á medida em que a vão cobrindo

A dircctoira dc Estatística Demo- 
grapbica, tem publicado regularmente 
informações muito interressantes, a 
respeito da nossa poulação.

Reunindo e comparando, esses vá
rios dados, todos officiaes, que nos 
têm chegado ás mãos, conseguimos 
organisar o seguinte quadro, do au- 
gmento progressivo da poulação do 
Brasil:

1776
1798
1820
1854
1872
1890
1900
1920
1926
1928

1.500.000 habs. 
3.000.000 habs. 
4.500.000 habs. 
7.680.000 habs. 

10.200.000 habs. 
14.6121.000 habs. 
17.400.000 habs. 
30.645.000 habs. 
36.870000 habs. 
39.108.000 habs.

dezenas de milhares dc construcções.
Em 1890. os seus habitantes não 

passavam de 64.000, e as habitações 
de 10.000. No Brasil, levavam-lhe a 
palma o Rio de Janeiro, Salvador, 
Recife. Santo Amaro, Juiz de Fóra, 
Campos e Sabará.

Santiago do Chile tinha uma po
pulação 3 vezes maior e Valparaiso 
quasi duas vezes. Montevidéu tinha 
180.000 habitantes. Caracas 73.000. 
Pucbla e Guadalajara 80.000, Bogotá 
95.000.: nos Estados Unidos, São Luiz, 
Boston e Baltimore 450.000, Nova Or- 
leans e Washington 250.000, Detroit 
c Milwankce 200.000. Só a Allema- 
nha tinha 45 cidades, superiores a 
S. Paulo (liojc 4).

Qualquer cidade, de alguma impor
tância na Europa, era maior que a 
nossa. Paulicca.

Passaram-se os tempos, e S. Pau
lo. a vetusta e acanhada villa colonial 
ultra-modesta, soffre uma transfigu 
ração basica. Assume foros de cida
de moderna e agitada, de metropole 
civilizada e rica, para quem não são 
precisos adjectivos retumbantes, pa
ra elogiar, tal a admiração que natu 
ralmente lhe dedica quem nelía vive,

Dos algarismos acima se deprehen- 
de, que em 100 annos (1820-1920) ella 
sc multiplicou por 7, c nos últimos 
26 annos duplicou-se. Se considerar
mos os 2 recenseamentos de 1900 e 
1920, vemos que nesse ínterim o au- 
gmcntq annual (média) foi de '670.000 
habitantes.

Nesse mesmo período, a média an
nual das principaes nações, foi de 
1.700.000 habs. nos Estados Unidos, 
1.400.000 na índia, 1.500.00 na China, 
e no Japão, 400.000 na Allcmanha, 
350.000 na Italia, 400.000 nas ilhas 
Britannicas, 200.000 na Argentina, 
150.000 na Hespanha, c 60.000 na 
França.

E note-se, que os Estados Unidos, 
de 1900 a 1920, receberam 700.000 
emigrantes por anno, emquanto o 
Brasil recebia 100.000, e na Argenti
na entravam 150.000.

Por ahi se pódc julgar a grande 
vitalidade da nossa raça, superior nes_ 
se particular ás demais, que não lhe 
poupam conceitos deprimentes por 

l mais infundados e desmentidos que 
sejam.

Diga-se de passagem, que nos úl
timos cem annos, immigraram nos 
Estados Unidos 35.000.000 de pessoas, 
c na Argentina 6 milhões, o que 
vem depôr ainda mais eloquentemen
te a nosso favor, pois no mesmo 
periodo vieram para o Bçrasil apenas 
4.500.000 emigrantes.

O Brasil, sendo quanto ao numero 
le habitantes, o 12.° paiz do mundo, 
é o quinto, quanto ao augmento an
nual da sua população.

zxxtxxxxxxxxxxxxtxxxxtxtxxxxxxtxnt

AVISO -- “O Legionário”
Pedimos aos srs. assignantes que não teem recebido este 

jornal regularmente o obséquio de reclamar ao gerente JV1AURO 
PINTO E SILVA, rua Immaculada Conceição, 5.
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Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade)

(
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O CINEMA
“Nvhi! est in intellectu quod non prius fuerit in sensu”

E
STE aphorismo define precisa- 

mcnte o ensino intuitivo. — o 
ensino baseado na observação 
directa das cousas, feita de 

um modo tal, que a crcança com- 
prehenda aquillo que sc lhe quer en
sinar, independentemente de discus
são ou raciocin o.

A intelligcficia ainda rudimentar da 
crcança não comporta, sem grande 
esforço, que muitas vezes a inutiliza, 
o extenuante processo de cnsi.no pra
ticado por meio de abstraeções ou de 
noções mais ou menos vagas. E\ po
rem. um maravilhoso receptáculo dc 
ideas, quando estas decorrem dc fa
ctos ou phenomenos sensíveis, pois 
que então, .a própria creança c que 
•descobre, formula tacs ideas, appren_- 
hendendo-as, natural c espontanea
mente da observação. O alumno vem 
a ter por mestre a própria natureza, 
tão fecunda cm manifestações de to
da especie. O professor não é mais 
do qnc um instrumento auxiliar, des
tinado a despertar a attençao do alum
no, mostrar-lhe os diversos phenome
nos, indicar as relações entre clles 
existentes, — faz, em summa, o pa
pel que. para o myopc desempenham 
os oculos, para' o surdo as cornetas 
acústicas... Portanto, deve cllc ter o 
máximo cuidado em apresentar a na
tureza ao alumno, sem as deforma
ções que causam á vista as lentes más. 
ou aos ouvidos as cornetas viciadas...

Não é, entretanto, possível exhibir 
aos olhos curiosos da creança tudo 
quanto é necessário para que ella ap- 
prehenda as Lções a ministrar-lhe. 
Dahi a necessidade de se recorrerem 
a artifícios, que nem sempre rcprodu_ 
zem com • cxactidao perfeita o objccto 
ou o phenomeno que tem dc ser apre
sentado.

Sem duvida as representações pelo 
desenho ou pela modelagem auxiliam 

. immcnisamentc o professor ; mas estas 
imagens têm o grande defeito dc se
rem mortas, dc não apresentarem a 
suggcstão do movimento, que multi- 
pbca ao infinito os vários aspectos 
das cousas. Tudo isto pode scr en- 
cortrado na tela de um cinema, mun
do cm miniatura, por onde é possível 
perpassar tudo quanto existe. E en
tão. quanta facilidade para o profes
sor! Sua palavra, que muitas vezes 
não penetra os cerebrozinhos ir«fan- 
tis, será substituída pela imagem viva 
daquillo que cllc ensina.

Numa aula de gcographia, dc scien- 
cias physicas ou naturaes, de historia, 
cm qualquer aula,, cm fim, quantos re
sultados não se colheriam com a ex- 
hifrção de films que, não somente il_ 
lustrariam as lições repassadas de 
theorias, como também amenizariam, 
fariam interessantes, tornariam, em 
summa. o ensino attrabente,. transfor
mando as horas dc es,tudo em momen
tos de prazer!

E’ o meio, por excellcncia.. para at-
trahir a attençao da creança. Sim,
porque quando ella vai paraNa escola,
não sabe bem porque vai. Não é o
amor ao estudo que a chama: não é
a vontade de aprender ,não é o desejo
de ser grande, não é a gloria de, ser 

• . \ sabia, que a impelle. Vai. porque seus
paes o querem: vai satisfeita, porque, 
irriquieta. gosta de -novidades. Mo
vem-na a obediência c a curiosidade. 
Essa d:sposição favoravel deve, pois, 
ser aproveitada. E sc o ensino não 
lhe for compatível, não lhe crescerá 
no coração o amor ao estudo. O peor 
alumno da classe, o mais desattento. 
seria outro durante a sessão cinema- 
tographica.

* * *

A toda acção corresponde uma re- 
acçã^ igual e contraria.Assim, á acção 
benefica do cinema escolar, dirigido 
pelo mestre, corresponde a rcacção 
maléfica dos espectáculos publicc*s.

Não ba uma villazinha, uma nesga 
de terra povoada, que não ostente o 
seu cinema, que não admire o “Ra- 
mon”, não sonhe com a formosa “Glo
ria ”...

Todos os assumptos são explora
dos : o amor e o odio, a virtude e o

Terá o Brasil mais um Cardeal?

crime, as vistas naturaes e as concc 
pções fantasticas, o bem c o mal, o 
bello e o horrível...

O coração humano tende sempre a 
dar largas ás suas paixões; a intelli- 
gencia bem orientada as refreia. E’ a 
luta continua do instincto animal com 
os sentimentos ministrados pela civi
lização christaii, que produz o equilí
brio, permittindo ao homem viver cm 
sociedade. Esse equilíbrio, como bem 
se comprehende, rompc-sc desde que 
venha a preponderar uma daquellas 
forças oppostas; e o^ estímulos que 
vêm de íóra, as suggestões e provo
cações oriundas de sccnas animadas, 
desenvolvidas com fina arte, exercem 
manifesta influencia no despertar dc 
paixões adormecidas, na exacerbação 
de instinctos latentes.

Sendo o cinema uma diversão espa- 
lhadissima, c de preço relativamcntc 
insignificante, exercerá, em alto grau, 
a sua influencia benefica ou nefasta, 
especialmente na creança, muito scn_ 
sivel a cousas bonitas que lhe façam 
sorrir a alma. Ella não tem as facul
dades psychicas desenvolvidas para 
saber discernir o bem do mal. Vê c 
imita. Extasia-se ante os quadros 
cambiantes das projecçõcs luminosas 
e em casa, depois, cheia de cnthusias- 
mo, cata na memória. frangalhos de 
impressões, transforma-os e procura 
cxecutal-os.

Frequentemente sc tem noticia de 
factos lastimáveis praticados pelas 
crcar.ças, sob a influencia dos drama- 
Ihõcs cinematographicos c cspeciaL 
mente das chamadas “fitas policiaes”: 
— assassinatos, tentativas dc descar
rilamentos dc trem, fugas da casa pa
terna, ctc.

O Codigo de Menores, no capitulo 
X — “Da vigiiancia sobre os meno
res” — voltou a sua attençao para o 
assumpto, prohibindo energicamente 
as exhibições, aos menores de 18 an- 
nos, de “fitas que façam temer in
fluencia prejudicial sobre o desenvol
vimento moral, intcllcctual ou phy- 
sico, e possam cxcitar-lhcs perigosa- 
mente a fantasia, despertar instin
ctos maus ou doentios, corromper pe
la força dc suas suggestões” (Art. 
128 § 4.°) E no § 7.° dispõe: “Os em
presários, dircctores ou donos de es
tabelecimentos cinemas, ou os respon 
sáveis pelos espectáculos, que permit- 
tirem o accesso destes aos menores 
probibidos por lei, ficam sujeitos á 
multa de 508000 a 2008000 por menor 
admiftido, e ao dobro nas reincidên
cias..................... Do mesmo modo se
rão punidas as pessoas que conduzi
rem comsigo á representação meno
res aos quacs cila é intcrdicta; ou 
que tolerem ou permittam que meno
res sob sua responsabilidade ou a seus 
cuidados tenham accesso á represen
tação prohibida”.

Infelizmcnte. porém, a lei não 
vai sendo executada intcgralmentc... 
Os nossos tribunaes judiciários têm 
concedido alguns “habeas=corpus”, 
anmulando, desse modo, tão benéficas 
disposições.

Que ao menos nas famílias catho- 
licas não se verifiquem taes abusos. 
Que os paes christãos velem sobre 
as diversões de seus filhos; que nós 
— filhos de^Maria, sejamos um exem
plo vivo — combatendo toda a exlii- 
bição que possa magoar o Coração 
delicado c meigo de Jesus.

MYRIAN

A imprensa diaria, vem insistindo 
ha dias. num consta, vindo de Roma, 
de que o proximo Consistorio reunir- 
se-á cm Setembro, annunciando, por 
essa occasião. SS. Pio XI. a crcação 
de nossos Cardcacs, sendo tres na 
America Latina, dos quacs um no 
Brasil.

Como um dos apontados para tão 
alto cargo indicam a d. Álvaro Au
gusto, Arcebispo da Bahia c Primaz 
do Brasil, do qual. com estas linhas, 
em sincera homenagem, publicamos 
o retrato.

Nada sabemos de positivo a respei
to. Esperemos que seja vcridica a 
noteia.

O Brasil, um dos primeiros paizes 
calholicos no mundo, bem merece es
sa distinção, que os brasileiros dese
jam com ardor c ufania.

D. Álvaro Augusto, uma das intel- 
ligencias mais vastas e cultas, uma 
das almas mais piedosas dc nosso 
episcopado, faz jus ás honras do cha- 
péo cardinalício, que tanto elevará 
nossa patria no concerto das nações.

^ A PROPOSITO do concurso dc 
belleza promovido ultimamente 

pelo paganismo Norte Americano, um 
escriptor carioca commehtando o des
pudor da parada do Rio, lembrava a 
utilidade dc se elaborar um novo co
digo para a Republica brasileira cujo 
primeiro artigo assim rezasse:

1) Fica prohibido no Brasil ter ver
gonha.

A ironia bastante eloquente, dispen
sa commentarios. Attingc as candida
tas. tão vergonhosamente exploradas; 
attingc a multidão, emula dos antigos 
romanos cujo único atractivo era o 
grito dc: “Parem et circenses”; mas 
attingc sobretudo o Snr. presidente 
da Republica que ao envez de prcoc- 
cupar-sc com os altos problemas da 
Nação, e dar ao povo os altos exem
plos de civismo e de bons costumes 
de que tem obrigação,perde o seu tem 
po c trahe ao seu dever, dando im
portância ofíicial á banalidade do con
curso, recebendo officialmente, cm 
Pctropolis, a caravana das candidatas.

Esse facto, demonstrou mais uma 
vez, c talvez melhor que nunca a in-

ESCOLA REMINGTON
Cursos práticos e rápidos 

DACTYLOGRAPHIA, 
TACHYGRAPHIA, 
CORRESPONDÊNCIA, 
CONTABILIDADE,
CALCULO,
CALLIGRAPHIA,
PORTUGUEZ,
INGLEZ.
Aulas diurnas e nocturnas para 

ambos os sexos
Matricula sempre aberta 

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 18. B

competência do Snr. Presidente da 
Republica, em conduzir o Brasil aos 
altos fins dc sua nacionalidade. Qual 
a utifdadc- desse concurso para o 
Brasil? Mesmo na Lypothese de que 
o Brasil obtivesse nelle o primeiro 
lugar, que vantagens para nós?

Os francczcs, por isso não deixa
riam dc chamar-nos “les Sauvages 
,dc la Bas” nem deixaríamos de scr, 
para os oriectaes interessantes ma- 
caquítos.

Occupe-sc o Snr. Presidente em 
levantar o nome do Brasil no estran
geiro, elevando a dignidade do povo, 
pela nioralisação dos costumes, pelo 
amor ao trabalho, pelo apoio aos es
tudos e á scicncia, mas não servindo 
de fantoche á propaganda excêntri
ca dos pândegos do Norte que em 
nada interessa á nação e muito me
nos... á familia brasileira.

* Deus não nos quiz conceder cou
sa alguma que não passasse pelas 
mãos da Santíssima Virgem.

S. Bernardo
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Bicycletas Britannia
e ACCESSORIOS

Stock permanente para ho

mens, senhoras e crianças.

Preços especiaes para reven

dedores.

Distribuidores:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapetininga, 69

S . PAULO

Caixa Postal, 2028
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Congresso Mariano 
em Sevilha

Tnaugurou-.-e ha poucos dias a Ex
posição internacional em Sevilha; 
dentro dc mais alguns, abrir-se-á so- 
Icmnemente na mesma cidade o Con
gresso Mariano Latino-Americano.

Com a partida para a Hespanha 
de nosso Director e Presidente ficou 
assim composta a representação da 
Congregação de Sta. Cecília nesse 
grande ccrtamcn: Mons. Marcondes 
Pedrosa. director.: Dr. Paulo Sawaya, 
presidente, c congregados Luiz Eu- 
lalio Bueno Vidigal e Sílvio Vidigal.

Pelo “O Legionário”, nossos con
gregados ficarão ao par de todos os 
passos dados no Velho Mundo, pela 
nossa delegação, em clironicas dc 
Paulo Sawaya, cuja primeira, ainda 
de terras do Brasil, publicamos boje, 
em outro logar desta folha.

Km Sevilha, durante o Congresso, 
haverá uma exposição da imprensa 
manana mundial; entre os periódicos 
expostos figurará uma colleção <F“0 
Legionário”. Nos proximos numeros 
publicaremos as clironicas remeti idas 
pelos nossos enviados, e noticias de
talhadas das sessões do grande cer
ta men mariano.

EE1 i

^ NESTAS CO LU MN AS já fize
mos algumas considerações a 

respeito dos meios menos decentes 
de que lançam mão alguns jornaes, 
com o fim de conseguirem populari
dade e dinheiro. Dissemos, então, 
que para esses mercenários da im
prensa, qualquer fónna de reclame é 
boa, desde que canalisc alguns mil 
réis para suas bolsas.

Entre cs.se meios, citamos o es
cândalo que sc faz em torno de rou
bos, assassinatos e suicídios.

Ha mesmo periódicos para os quacs 
essa ignóbil exploração faz parte do 
seu “inodus vivendi”, chegando al
guns á perfeição dc, não sc conten
tando com os occorridos na Capital, 
publicarem relatos minuciosos de cri
mes perpetrados em outros estados 
e até em outros paizes.

A\s vezes, á falta dc- melhor maté
ria, faz-se tal celeuma dos factos 
mais. corriqueiros,das aggressões mais 
sem importância, que cilas assumem 
proproções espantosas. E, quando 
succede haver um crime de alguma 
sensação, tlgum cosinheiro-repor- 
ter prepara um prato sticculcn 
to, bem apimentado, bem indigesto. 
As sccnas mais infames c degra
dantes são contadas com todos os 
pormenores, aos quacs o imaginoso 
rab scador da noticia, talvez junte 
mais alguns, por sua própria conta. 
Para mclhrtr chamar a attençao ao 
leitor, estampam-se photographias. ou, 
na falta delias, algum artista de fan
caria., pinta a scena culminante ou a 
mais brutal do facto.

A isso dhamam, os que tem a bos
sa commercial ,uma fórma intclli- 
gente dc attrahir leitores entre o po
vo miúdo que é o que faz a sabida e 
consequentemente a prosperidade do 
jornal.

A isso nós chamamos falta dc ver
gonha, dc caracter c de probidade 
profissional.

Explorar dessa fórma a curiosida
de e os instinctos do povo é um ver
dadeiro crinic. De facto instigar ao 
mal, não é também um crime?
' E’ de facil observação que, apóz 
a algazarra feita pela imprensa em 
torno de crimes dc alguma sensação 
(muitas vezes produzida pelo proprio 
alarde dos jornaes), segue-se uma 
serie de crimes de maior ou menor 
importância.. Mas se pode notar is
so, em se tratando de suicídios. Diz 
o povo que o suicídio c contagioso, 
e com razão: exempla trahunt...

Ao que sc deve attribuir esse con
tagio? ...

-Ha pouco, a Camara Municipal, 
talvez assustada com o crescimento 
da criminalidade na capital, regula
mentou a proliibição do porte de ar
mas. Porque não se faz cousa seme
lhante com os jornaes, prohibindo-os 
de levarem a muitos cerebros treslou
cados, quem sabe, a primeira idéa de 
um crime?

Temos, é verdade, uma lei de im
prensa, mas, essa, já se disse, parece 
que foi feita para fazer calar c não 
para moralisar... Si non é vero...

E* necessário que esses jornalistas 
se compenetrem que a imprensa é 
uma cousa muito nobre para ser as
sim achincalhada.

_ E não se diga que a noticia da pri
são e castigo dos criminosos sirva de 
espantalho aos deliquentes.

O medo do castigo nem sempre 
affasta o homem do mal. Si um ho
mem, antes de perpetrar um crime, 
oensasse na possibilidade de ser pre
so, não o cometteria.. porque, na 
maioria dos casos um criminoso, no 
fundo, não passa de um covarde.
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Milton Ircriv.i. •.
João Koisin 
O mar Jofírc
Paulo Rodrigues ele Moraes 
Vicente Sá Barbosa.

Lista dos aspirantes que passaram 
a noviços :
Bruno Raberti 
Renato Pereira 
Paulo Mello Gonçalves 
José Mello Gonçalves 
Olímpio Ferraz da Rosa.
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|AO POVO GRTJiOIiICOl 
loa DE S. PAUL
::

I
1

Transcorrendo neste mez de 
Maio a data Jubilar de Sua 
Excia. Rma. o Sr. D. Duarte 
Leopoldo e Silva, Arcebispo 
de S Paulo, são convidados 
todos os catholicos da Archi- 
diocese para comparecer á 
grande Saudação Civica que 
se realisará Domingo, 19 de 
Maio. O grande préstito reu-j 
nir-se-á no largo do Arouche, 
ás 4 e meia horas, dirigindo- 
do-se apóz ao Palacio S. Luiz 
Todos os catholicos de S, Pau
lo deverão homenagear o seu 
DD. Antistite e Pastor toman
do parte nessa grandiosa ma

nifestação de apreço e 
amor filial:

♦' •

j7 Commissõo f
' J:
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12-0 -1924

roí enviado ao Lxmo. e Rvmo. sr. 
Arcebispo Coadjutor do Rio de Janei
ro, telegramma dc congratulações pe
la brilhartc e patriótica acção dç. S. 
Excia. Rvma. e de seu clero na cam
panha contra a febre amarclla.

ANNIVERSÀRIO

Dia 16 de Mao completa mais 
um anno de existência o nosso caro 
irmão em Maria, Congregado Arlindo 
Baptista Pereira.

JUBILEU EPISCOPAL DO 
SNR. ARCEBISPO

Alem da Saudação Civica do povo 
dc S. Paulo ao Snr. Arcebispo a rea
lizar-se no Domingo, dia 19, haverá 
nesta matriz um dia de adoração ao 
SS. Sacramento que foi marcado para 
Quinta feira, 16 do corrente. Te Deum 
Solenne no Domingo dia 19 após o 
Sermão do mez de Maio.

Os congregados deverão fazer em 
particular a adoração ao SS. Sendo 
obrigatória a assistência de todos na 
Cerimonia do Te Deum.

* * *

A convite da Federação o Snr. Ar- 
ccbspo celebrará uma Missa Solenne 
no dia 19, Domingo. Serão expedidos 
avisos para cada um dos Congregados

indicando o local e a hora em que 
será celebrada c.,sa Missa, cuja assis-

Semana Festiva
Rcalisou-se com extraordinário 

brilho a annunciada Semana Festiva 
em beneficio das obras parochiaes de 
Sta. Cecilia.

Conforme publicamos, deveria ter- 
se encerrado a Semana a 28 dc 
Abril, porem,apóz uma pequen-a in
terrupção. reiniciou a 3 deste, termi
nando a S.

Aos nossos leitores
Entra, com este numero, “O Le

gionário”, no seu terceiro anno de 
existência.

Ha dois Jannos, que nossò jornal 
nasceu; pequenino a principio, foi 
crescendo aos poucos, graças aos des
velos de Paulo Sawaya e ao apoio 
forte e decidido de Mons. Pedrosa.

Si, hoje, “O Legionário” pode es
forçar-se por correr apparelhado aos 
seus irmãos Marianos, a elles o deve.

Sob a direcção segura de Sawaya 
muita se desenvolveu nosso orgão.

“O Legionário”, graças a Deus 
não ha de desmentir as esperanças 
de seu fundador.

Ao assumirmos a direcção do or
gão da Congregação promettemos 
augmcntal-o no seu • anniversario. 
Elle transcorre hoje. Não deixare
mos de cumprir o promettido.

A 22 do corrente, data do jubileu 
Episcopal de D. Duarte Leopoldo, 
com um numero em homenagem á S. 
Excia. Revma., inauguraremos uma 
nova phase d,wO Legionário”, em 
formato maior e com farta e escolhi
da collaboração.
K=

DRS.

Annibal de Campos
e

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva

l.o Andar - Sala 108

Factos Marianos
Nossa Congregaç a o

CONSELHO DA CONGREGAÇÃO
Reuniu-se, cm 7 do corrente, o 

Corselho Geral, com a presença do 
Director interino, Rvmo. P. dr. Ar- 
thur Ricci.

Recepção — No proximo dia 26 do 
corrente haverá recepção dc novos 
congregados.

Exclusão — Foram excluídos da 
Congregação, por abandono dos seus 
deveres, os congregados Aluisio Ca- 
lazans de Freitas c José Christiano 
Fonseca.

Reunião extraordinária — Haverá, 
no proximo dia 21 do corrente, uma 
reunião extraordinária do Conselho 
para escolha dos noviços que deverão 
ser recebidos como congregados.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

Xo dia 5 deste mez, sob a presidên
cia do congr. Collatino dc Campos, 
houve reunião deste derpatamento.

Secção de Imprensa — Continua 
funccionando com regularidade esta 
secção. For motivo justificável deixou 
des scr apresentado o movimento da 
caixa.

O encarregado da secção communi- 
eou que o jornal do dia 21 dc Abril 
íoi dedicado a S. Excia. Rvma. o sr.. 
Arcebispo Metropolitano, pela passa
gem do anniversario da tomada dc 
posse de yigario da parochia de Santa 
Cecilia. Fazendo tal -numero parte da 
commemoração do “dia do Arcebis
po”. objccto de uma das propostas da 
Semana Mariana effectuada em Ju
nho do anno passado. O segundo nu
mero dc Maio d?“0 Legionário” será 
novamente uma homenagem da Con 
gregação a D. Duarte Leopoldo, por 
motivo de seu Jubileu Episcopal.

Secção de Educação Physica — De
vido á Semana Festiva, realizada em 
a séde da Congregação, não funccio- 
nou esta secção.

Secção de Reuniões Sociaes — Du
rante a Semana Festiva esta secção, 
com o concurso das Filhas dc Maria 
auxil ou os festivaes effectuados -no 
Salão Santa Cecilia.

No dia 21 de Abril, foi inaugurado 
no salão de palestras um retrato de 
S. Excia. Rvma. o sr. Arcebispo Me
tropolitano.

zada no dia l.° deste mez, esteve re
gularmente concorrida. Presidiu-a o 
Rcvmo. Padre Dr. Arthur Ricci, di
rector interino da Congregação. Tem 
augmentado muito 'o numero de .ins- 
criptos, resultando disso muitas com- 
niunhões aos domingos.

balou por esta occasião o congreg. 
Ruy Calasans. Foi designada para 
faliar na próxima reunião do mez de 
Junho, o cong. Collatino de Campos. 
Grande tem sido a acção do congre
gado chefe desta secção, afim de 
promover a mantensa do cnthusias- 
mo dos nossos camaradas á Sagra
da Eucharistia.

Secção de Aspirantes — As reu
niões desta sccçãa têm-se realizado 
juptamente com as da secção de no
viços. Consta actualmcntc com 34 as
pirantes.

Secção Ritnalista — E’ a seguinte 
a escala para a ornamentação da ca- 
pclla:

De 12 a 15: Congregado Enos 
Mondadois.

Dc 16 a 39: Congregado Edgard 
Ferreira de Araújo.

De 20 a 23: Congregado Flavio 
Lopes de Mendonça.

De 24 a 26: Flavio Pinto e Silva.

Movimento da ca:xa:
Saldo anterior ...........
Despezas ...................

250$000
225$000

Saldo ................................ 25Ç000

Secção de visitadores — Foi visita
da a Congregação Mariana da Conso
lação e enviadas commissões ás festi
vidades do anniversario da Congrega
ção de Santa Ephigenia e á Commu- 
nhão Paschoal dos Acadêmicos.

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

Reuniu-se este departamento, no 
domingo, dia 5 do corrente, sob a 
presiderxda do congregado Olavo 
Marcondes Calasans e com a assis
tência do .actual presidente da Con
gregação Collatino de Campos, tendo 
comparecido as secções filiadas ao 
mesmo.

Secção de Zeladores — Realizou-se 
no dia 2 do corrente a reunião desta 
secção, sob a chefia dp congregado 
Arthur Wolff Netto, zelador-mor. 
Esta reunião teve lugar na Matriz, 
por achar-se impedida a séde com a 
“Semana Festiva”.

Após as orações de costume .e as 
chamadas, notou-se a presença dos 
seguintes zeladores: Francisco San
tiago, Edgar Pinto de Souza, José 
Vita Junior,. José Siqueira Cunha, 
João Estevam Siqueira Junior, La- 
martine Pedrosa Brandão. Fnanquil 
lino de Almeida Junior. Romeu Ro- 
berti, Edgard Ferreira de Araújo e 
Jorge Barros.

Deixaram de comparecer a esta 
reunião, diversos zeladores, devido 
ter-se necessidade de mudar para '? 
primeira 5.*-. feira do corrente mez es
ta reunião, a qual se realiza commu- 
mente ao primeiro sabbado, queixan
do-se os membros que faltaram de 
não Jcr sido avisados com antece- 
dcncia.

Pelas informações prestadas por 
alguns zeladores resolveu o zelador- 
mór. mandar avisos a tres congrega
dos, que ha algum tempo vem faltan
do aos actos da Congregação, sem a 
justificação neccssaria.

Houve neste mez uma pequena al
teração no quadro de zeladores.

Secção de Noviços — Sob a chefia 
do congregado Paulo Carvalho e 
Castro, as reuniões tem-se realizado 
normalmente na Matriz, ás 5.as fei
ras apóz a aula de apologética.

Consta essa secção actualmcntc 
com 33 noviços.

Secção da Sagrada Eucharistia —
A ultima reunião dessa secção reali

1=3

CONGREGAÇÃO MARIANA 
DE S. LUIZ DE GONZAGA

Em reunião extraordinária do Con
selho, rcalisada a 5 do corrente,,ficou 
deliberado fossem eleitos dois dos 
conselheiros para l.° c 2.° assistentes 
da mesma. Foi escolhido para secre
tario o congr. Luiz Gonzaga Parahy- 
ba Campos em substituição ao congr. 
Affonso Sette Junior que aggregou- 
se á congregação dos maiores.

Em reunião do conselho rcalisada 
cm 28 de Abril, foram escolhidos para 
receberem fita de noviços diversos 
aspirantes.

Lista dos noviços que passaram a 
Congregados :
Carlos Reis de Almeida 
Nelson Reis de Almeida 
Antonio Luiz do Vai 
Armando Mondadori
Chriçfiatm Mnrap.í
João Luiz do Vai - 
Lelio G. Alcantara

tcncia será obrigatória a todos os
i

Congregados.

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos Actos da Congregação

PIEDADE ACÇÃO ESTUDO

12-5 A’s 9 horas, missa, commu- 
i>hão e reunião geraes.

16-6 Reunião de noviços e aspi
rantes, ás 20 horas.

19-5 Missa e reunião ordinárias.

14 5 Rmniãn Serção de Cari
dade, ás 20 horas.

17-5 Aula de Gymnastica.
20- 5 Idem.
21- 5 Reunião da Secção de cari

dade, ás 20 horas.
2Í-5 Reunião do Conselho, ás 20 

horas, na Matriz.

16-5 Aula de Apologética.
18-5 Reunião da Secção de Cul

tura.

Rua das 
Palmeiras, 38

Phone, 5*1259

i maior" casa 
caldos 

do bairro
Participa a sua distincta freguesia que recebeu para as festas de Maio e Junho 

o seguinte:
Para HOMENS, um lindo e escolhido sortimento de calçados das melhores fabricas.
Para SENHORAS, o mais lindo e variado sortimentos dos últimos modelos de sa

patos proprios da estação.
Para RAPAZES, MENINAS e MENINOS, V. S. encontrará o mais satisfactorio 

stock, desde o mais forte e modesto calçado para casa e collegio como o 
mais fino para passeio.

-Hm CHINELOS e SANDALIAS, mantemos sempre um sortimento completo de to
das as marcas que se fabricam, presentemente acabamos de receber mais 
um Rovo e variado sortimento para inverno.

Não deixem de nos fazer uma visita

C
f>
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í3l V X S O
A todos os catholicos avisa-se que o tempo marcado 

para a desobriga paschoal na Archidioeese de S.Paulo, finda- 
se no proximo domingo, 26 de Maio, festa da SS. Trindade.

T
ODAS as grandes individuali

dades, teem e tiveram sempre 
signos externos de sua manei
ra de ser, que despertam e 

subjugam a attenção dos seus bio- 
graphos, assim como dos artistas que 
os descobrem.

Não raro esses signaes são de 
uma eloquência tão positiva que me
lhor do que as palavras põem de re- 
ievo o sentido largo e puro de seus 
pensamentos a serviço da causa que 
defendem.

Em alguns é o olhar que falia, em 
outros é do sorriso que surgem as 
palavras reveladoras, como cm D. 
Duarte.

Para todos aquclles que o conhe
cem atravez de suas obras, atravez 
de sua piedade exemplar, de sua ca
ridade infinita, de sua energia incom- 
mum, do seu apbstolado incançavcl, 
do seu patriotismo sem desfalleci- 
mentos e de sua cultura opulenta, 
assim como para aquclles que pela 
primeira o defrontam, — o sorriso 
de D. Duarte, lembrando quasi sem
pre o do immortal Leão XIII, é du
ma eloquência crystallina c indefi- 
nivel.

Ao vel-o, após as grandes cerimo
nias do nosso culto, disputado pelos 
fieis, abençoando a multidão que: o 
cerca, a gente experimenta a neces
sidade imperiosa de'cáhir de- joelhos 

*? af a! * as si o n tem p 1 á r o sorriso que 
distribue a todos, indistinctamente, 
como dadiva celeste reservada apenas 
aos eleitos do Senhor.

No meio dos moços, que extreme- 
ce, esse sorriso sc transfigura e assu
me visões ardentes duma alegria 
evangélica que canta c sc transfunde 
cm cada olhar.

Bem merece por isso o titulo 
que sc lhe outorgou de Arcebispo da 
Mocidade.

E durante esses 25 annos de fe
cundo episcopado, que a archidioeese 
inteira de S. Paulo festeja alvoroça- 
la neste dia — levantando egrejas, 
multiplicando parochias, creando bis
pados, traçando novos e seguros pla
nos á acção catholica. erguendo a 
maior cathedral da America Latina, 
fundando asylos c institutos, ampa
rando orphãos e orientando voca
ções, restaurando"' conventos e soda- 
licios, semeando escolas, erguendo 
edifícios magestosos, soliíicando pa
trimônios cxhaustos, em que cente
nas dc milhares de contos foram em
pregados no culto divino, e em obras 
de caridade excelsas, — o sorriso de 
D. Duarte foi muita vez o milagro
so condão de todos esses múltiplos 
feitos, cada um dos quaes seria suffi- 
cicnte para consagral-o á eterna ve
neração da nossa catholicidade.

O sorriso, traço de união efficien- 
te entre o corpo e a alma, assume 
na figura do nosso amado Antistite, 
,as proporções dum. predicado raro, 
atravez do. o uai. p.9t .
templa o sorriso D'Aquelle que o 
elevou ao alto cargo de Princnpe da 
Igreja.

VICENTE MELILLO

■

r.i ■

O PASTOR
Lá vae o Pastor, encosta acima, 

tangentio com o seu bordão, o reba- 
"uo coiu.auo aos seus cuidados. As 
ovvirniJias sao numerosas, a verde 
cumpn.a onde cilas devem repousar 
e longe e o caminho íngreme; nao 
importa 1

Arrimado ao seu cajado, lá v.ac 
elle, — morro acima, morro abaixo, 
— evitando as pedras e as urzes do 
cammno aimi de que não possam ic- 
rir as suas caras ovelhas. Alas a es
trada é extensa e a fadiga é grande; 
nao importa!

Por vezes a inclemência do tem
po, — tempestade íragorosa ou sol 
escaldante, — fazem-iPo tremer pelo 
seu rebanho. Com a fato encharca
do, ou com o suor a gottejar-lhe da 
ironte, elle continua pela estrada, to
do attenção, todo cuidado, todo des
velo, não sc extravie alguma ovelha!

A sede sccca-the a garganta; não 
importa, no campo desejado encon
trará a fonte cristallina, e para ma
tar-lhe a fome fruetos frescos e sa
zonados o esperam; a esperança ani
ma-o, q elle continua a sua ascenção.

Depois de muito caminhar, elle at- 
tinge uma grande collina verdejan
te, esmaltada*de flores: é o oásis de
sejado, o ponto escolhido para o re
pouso. Certifica-se que o seu reba
nho está completo, que nenhum car- 
neirinho se perdeu, e cmquanto to
dos sc espalham e se deitam ao re
dor, escolhendo uma arvore frondo
sa cujos galhos produzem uma som
bra deliciosa, também elle, o bom 
Pastor, procura um pouco de repouso.

E emquanto descansa, medita! 
“Vinte e cinco annos que ando iTes- 
fai-na! Zagal ^ ainda novo, fui ser
vir rAimas teras do sul, longe da fa
mília e dos amigos que mais prezava! 
Ao cabo de dous annos, o Senhor 
chamou-me para confiar-me um re- 
gâoiho maior, 'mais numeroso, mais

inquieto, mais difficil de guiar. 
Quantas noites de insomnia, quantas 
lagrimas, quantas dôres e quanto 
trabalho para arrancar o meu reba
nho dos despenhadeiros e dos abys- 
mos, por onde, inconsciente, o vi 
prestes a arremessar-se! Quantas 
corridas e quanto trabalho, atraz das 
ovelhinhas desgarradas, para trazel- 
as de novo ao redil! Quanto suor 
derramado, para construir-lhes pelas 
estradas, pousos confortáveis onde 
ellas pudessem commodamente se 
abrigar! Quanta vigilia, quanta af- 
flicção ao vel-as doentes ou feridas, 
para tratal-as e cural-as! Mas, Deus 
seja louvado! tenho consciência de 
que tenho cumprido satisfatoriamen
te a minha missão. Se muito soffri. 
muito amei; c se muito padeci, tam
bém gosei horas dc doce consolação, 
verdo o meu rebanho nédio e sadio, 
docil e obediente á voz do seu Pas
tor. Que mais posso desejar”?

E as ovelhinhas parecem compre- 
hender o scismar de seu guia; 
olham-mo com ternura, roçam-se do
cemente ao seu fato, balem com mei
guice, e dizem na sua linguagem: 
” Senhor, conservac-nos por muito 
tempo ainda o nosso querido Pastor! 
Elle c tão bom e nós o amamos tan
to! Elle tem tido comnosco cuida
dos incessantes, carinhos e ternura 
de verdadeiro Pae, proporcionando- 
nos todo o bem, sacrificando a sua 
saude, o seu bem estar para guiar- 
nos a esta mansão de repouso e de 
paz, de encanto e dc progresso; es
tancando-nos sempre a fome e a se
de, procurando em fim tudo o que 
póde nos tornar grandes e fortes, 
Abençoae-o, Senhor,e transformae as 
suas lagrimas, as suas dôres *e as 
suas afflicções, em outras tantas pé
rolas c pedras preciosas, que se vão 
engastar na coroa com que Vós pre
miareis os /justos e os bons, no mo
mento da recompensa!...

LUCIFLÔR
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Ao Venerável irmãoC t* . ■> w.

I KZ?ODm nn Arcebispo de São 
L/JU,V/1 V/LL/W Paulo no BRASIL

PIO PP. XI.
Venerável Irmão,
Saudação e Bençam Apostolioa.
Sobram motivos aos teus diocesanos para ce

lebrar com alegria o anniversario do teu episcopa
do que se aproxima. De facto, não esquecendo os 
louvores, nem poucos e nem pequenos, que mere 
ceste regendo a diocese de Ourityba, no governo 
desta amplissima archidioeese qual foi tua preoc- 
cupação constante sinão conduzir cuidadosamente 
pelos campos da salvação o rebanho que te foi 
confiado e, excitando-lhe opportunamente a fé, con
formar os costumes privados e públicos com as 
normas e virtudes christãs?

Isto attestam as parochias frequentemente vi
sitadas conforme as prescripções dos cânones, com 
grande increj ento da causa catholica; os templos 
erguidos em muitos logares, uns novos e outros 
ampliados conforme exigia o crescer da população ; 
as communidades religiosas devidamente reforma
das e santificadas, e finalmente os collegios aber
tos em varias partes, onde a juventude, esperança 
do futuro, é instruída na lei e doutrina christãs. 
Nem podemos silenciar o que, com o concurso dos 
teus diocesanos, tens feito para a construcção de 
uma nova Cathedral, bem digna da piedade do teu 
clero e do teu povo, é Nosso vivo desejo, favor 
que de Deus ardentemente imploramos, é que, de 
tod^ concluida e bem acabada, quanto antes a pos
sas felizmente consagrar.

Justo é, pois, Venerável Irmão, te regozijes com 
tão fausto acontecimento e ao mesmo tempo ren
das graças infinitas ao Doador de todos os bens, 
que em nenhum tempo te faltou com o seu valio
so auxilio.

Nós de coração participamos do teu jubilo, as
sociando com affecto paternal os Nossos votos aos 
votos de todos. Finalmente, para que se torne mais 
augusta esta commemoração e redunde em maior 
proveito das almas, concedemos-te que, no. dia do 
teu jubileu, após a celebração da S. Missa, aben
çoes os presentes em Nosso Nome e lhes concedas 
a Indulgência Plenaria, conforme as condições exi
gidas para lucral-a.

Seja penhor dos favores divinos e testemunho 
de Nossa particular benevolençia a Bençam Apos
tólica que a ti, Venerável Irmão, ao teu clero e ao 
teu povo, affectuosamente concedemos no Senhor.

Dado em Roma, em S. Pedro, no dia 8 do mez 
de Abril, no anno de 1929, oitavo do Nosso Ponti
ficado. — PIO PP. XI.

Í
^IS-NOS hoje em pleno jubileu 

argênteo da sagração episco- 
J pal dc S. Excia. Rvma, o Sr. 

Arcebispo Metropolitano, D. 
Duarte Leopoldo c Silva. Exulta a 
Archidioeese paulista, c — por que o 
■não diremos congratula-se com esta 
cphemeride o Brasil catholico.

Ha vinte e dous annos que a Ar- 
chidiocesc dc S. Paulo acompanha de 
perto, carinhosamente, a seu Pastor 
sollicito c ha 25 annos que S. Paulo 
não perde de vista a seu filho estre
mecido. Um homem dc fé, um orga
nizador, um coração amigo dc sua 
terra.

* * *

Um homem de fé. “Será o homem 
um theorema que caminha?” — sur- 
prehendido inquiria Tainc. — Não. 
*0 homem tem na Igreja a solução 
plausivci desse enigma. Empunha, na 
romagem para o Infinito, o facho bri
lhante do ideal. Escudado na graça 
de Deus, vae construindo, aos pou
cos, mediante o bem, o monumento 
da própria felicidade, e collabora, con
sciente ou inconscientemente, para a 
felicidade alheia. O bem é de si mes
mo diffusivo: Como a idéa, procura 
derramar-se... Feliz daquelle que. a 
outros faz felizes 1 Só o desalentado 
ouve o regougar de trovões imaginá
rios, retrocede e larga a obra , em 
meio, desarticulada e triste..Pércc*

. *■ Ti«E;tsãrmttího^e’' paVraó”rTf è-
cúa... O destemido, ao revez, o es
pera e enfrenta. Ora, o mundo secre
tamente admira a intrepidez humana, 
que, razoavel, persevera. O que se 
dá com um bispo apostolico. Talha
do para pugnar em defesa do bem, á 
custa do proprio sangue, e collocado 
para reger uma parcella do rebanho 
do Senhor, faz-se o vigia activo e 
desvelado na pastoreação das almas, 
á luz meiga do Evangelho.

Assim D. Duarte se revelou sem
pre, compenetrado da sua alta mis
são episcopal. Não abandonou o re
banho um instante siquer. Porque é 
um homem de fé. Um “honio Dei”. 
Vibrou iia Pastoral sobre o SS. Sa
cramento, diffundiu o Lausperenne 
pelas parochias da Archidioeese, deu 
amplitude á procissão de Corpus 
Christi e culminou no Congresso Eu- 
charistico de S. Paulo, — facto que 
deixou recordações indeleveis.

O seu amor á S. Virgem transpa
rece ardente, quando assiste c anima 
ao propagai* das Congregações ma- 
rianas de filhos e filhas dc Alaria. 
Reluziu no Congresso Mariano dc 
1918 c mais intensamente brilhou no 
recente Congresso da Alocidade ca- 
troiica, do anno passado, cujos écos 
ainda nos resoam aos ouvidos.

Collocou todas as construcçõcs que 
dirige, sob o patrocínio do excelso 
patriarcha S. José, e, confiante na ac
ção da Providencia, não mingua sua 
actividadc produetora, nem afrouxa 
diante das diíficuldades que aos olhos 
profanos, poderiam parecer insuperá
veis, inauditas.

Um homem dc fé!
Digam-no a obra das vocações ec- 

clesiasticas, que tanto acarinha; o 
crescente numero de communhõcs, 
pelas parochias; a disciplina, activi
dadc e zelo do seu clero; a propaga
ção dos catecismos, dos ensinos apo
logéticos, das missões parochiacs; a 
divisão da sua vasta diocese de S. 
Paulo em oito suffraganeas.
■ Innegavelmente, é um homem de 
fé.

E um organizador.
A seu commando, quasi trinta igre

jas artísticas aprumaram, em S. Pau
lo, suas muralhas silenciosas, para 
abrigarem, cm *suas naves solennes, 
a oração fervorosa.

Aqui, foi creando asylos para or- 
phans, de ambos os sexos, para des
amparados, para a velhice que geme

na pourtza, para morpiiet cos e íiihos 
ue murpneucos. zvn, maiiüuu erguer 
convênios e casas cie uongregaçoes, 
como as uo V crDo u-ivino, ue a. La
mino, ue òchiiora cio Carmo, cia 
raixao c do Salvador.

i\ao esta honrando a engenharia 
brasileira o Mosteiro de S. Teresa, 
nas» Perdizes, em apurado estylo co- 
ioniai? Obra de S. Excia.

Além, surgem collegios novos co
mo o Externato S. Cecilia, sob a for
ma de Pensionato, o Collegio des Oi- 
seaux c o das Marcell-inas.

Ainda mais. o movimento asso
ciativo que se amplia, a obra sanea- 
dora dos retiros para o clero, para as 
associações e para a mocidade; os 
vários cyclos de visitas pastoraes á 
diocese inteira, por si ou por outros, 
a reforma sapientíssima dos mostei
ros em suas Constituições internas 
c segundo os dispositivos do Codi- 
go Canonico.

S. Excia. incontestavelmente é um 
organizador. Ora, diz o grande soc-io- 
logo Philippe Meda, “a organização 
foi sempre o segredo do bom exito 
das obras grandiosas e mais diffi- 
ccis”. (Pensieri e azione).

Nesse sentido clamam bem alto 
por S. Excia. a Curia, a Màtriz de 
S. Cecilia, que S. Excia. planejou e 
deixou em meio, o Sem.nario da Vil- 
jia Albertma, o novo Seminário do 
Ipiranga,^ q‘ .Retiro, para^. <^ f/acèr^ 
tes Uiva lidos -e oiitros -institutos ve
neráveis. Tem a linguagem dos la
dos. xmiiim, um organizador.

c um grande coração -amigo de sua 
terra.

Uiga-nol-o o devotamento que con
sagra ás antiguidades religiosas de 
sua patria. Quantas obras de valor 
artístico c não menos valor historico, 
quantos preciosos documentos e fon
tes não salvou no archivo e no museu 
da Curi-a Metropolitana, relicários das 
nossas tradições religiosas paulistas? 
As suas monographias históricas, a 
memorável conferencia sobre- “A In
dependência c o clero” por occasião 
do centenário, a par dos seus brilhan
tes escriptos, lavrados em estylo ada
mantino, de lknpido vernáculo — as 
Pastoraes, os sermões da Paixão, a 
Concordância dos Santos Evangelhos 
— não lhe provam o affecto que de
dica á Patria ?

S. Excia. é, sem lisonja, um gran
de brasileiro. Não é grande sómente 
quando manda erigir igrejas e asylos, 
escolas e conventos. E’ grande tam
bém quando, sereno e majestoso, am
para movimentos de caridade e des
ce até ao povo soffredor e humilde, 
commieerando-sc delle destemida e 
heroicamente nos momentos doloro
sos da pandemia da grippc, em 1918, 
e da revolução que, em 1925, sacudiu 
S. Paulo. E* grande, quando engenha 
a Curia, modelo mundial de* archivo 
ou executa os novos Seminários, um 
nos topes da Villa Albertina, que olha 
serena para a cidade estrepitosa, e 
outro nas alturas gloriosas do Ipi
ranga. , jj

Quando nada disto bastalse, um 
monumento falaria por todos: a con
strucção da bellissima Cathedral ar
tística, pompeante hoje no coração 
da cidade de S. Paulo.

Quantos homens, de outras classes, 
poderiam citar no activo de suas 
obras construídas, a não ser os enge
nheiros, por officio, tantas construc- 
ções coma plantou S. Excia. Rvma. 
ra Archidipcese? Lapides clamabunt: 
as pedras clamarão. S. Excia. não 
trepidou. Agiu. Rodeou-se de colla- 
boradores operosos, de amigos dei sua 
terra. Não esmoreceu. A Cathedral e 
as outras obras ahi estão, a compro
varem na linguagem muda das pe
dras, que-o arcebispo d-e S. Paulo é 
um homem de fé, um organizador, 
um coração amigo de sua terra.

P. ARMANDO GUERRAZZI

NUMERO 
em homenagem 
a S. Excia. Rma. 
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Ia penumbra do Santuario
A communhão converte-nos em 

leões, animados pela flamma de 
uma coragem divina, e que fa
zem recuar o demonio só com 
o seu olhar terrível!

(São João Chrysostomo)

Os bronzes em seus accordes plan
gentes accentuavam morosamente o 
Angelus.E o som, lento e triste allian- 
do-se á melancholia da tarde que fin
dava e ao canto do passaredo da cam
pina echôava tristemente pelas que
bradas das montanhas azues...

Era o convite dos campanarios 
brancos á oração...

* * *

Cheio de fadigas e trabalho, um 
velho homem, com passos vacillantcs 
transpondo as arcadas gothicas de um 
vetusto mosteiro, dobra-se deante do 
Tabernáculo.

U sol agonisante, atirava sobre o 
templo raios purpurinos que atra
vessando os vitraes da capclla iam 
brincar na parede de fronte.

E então pelo cerebro coberto de 
neve, do velhinho que orava, passa 
como irradiações divinas este pensa
mento gigante:

............................... si esboroasse um
cna a cupuia celeste, si uma iresta 
apenas ncna ^e praticasse, se me tos
se üauo abrir um postigo nessa abo- 
boaa, que íeixc de luz não se proje- 
ctaria na terra, que harmonias não 
se estravasar.am tio céu, que ondas 
tle perfume não viriam inebriar a 
numanidade I

Meu Jesus, que sensação 110 mo
mento em que . voSso ministro sóbe 
ao aitar com a chave do Tabernáculo 
ua mão! Vae-se abrir o postigo do 
céu! Minhas pupilas sc dilatam nu
ma curiosidade immensal... Sim, lá' 
dentro é o céu.

Aure-ae a porta. Mas nao jorra a 
luz, porta a tora. U pequeno escrínio 
e silencioso. -\ao ha revoadas de an
jos, nao na lulgXirações.

ueus escoiuntio !... Torque é, Se
nhor, que vos encanta/a humilhação? 
cmsiuac-mc, Senhor, a amar assim o 
abatimento. Não seria melhor que 
um raio, ao menos; da vossa gloria- 
Mummasse o vosso Tabernáculo?

. Quanta gente aííluiria então para 
junto de vós. Entretanto podendo ter 
o sacrario fulgurando em! scintilla- 
ções de. sol, preferis o abatimento e 
a solidão. Segredos do Amor: — Sa- 
crificaes a vossa gloria terrena em 
beneficio nosso, pois dissestes: ‘‘bem- 
aventurados os que não viram e 
creram’’.

* * *

Quantos ensinamentos nesta pa
gina de- meditação. Quantas licçoes 
sublimes nestas verdades da ié.

A luicharistia é esse sacramento 
aomiravel, oiide se resume a grande
za iniin ta de um Deus no alvo seio 
aa hóstia. íl’ na penumbra dos Ta- 
ncrnaculos/ escond.do .naquellc sa
crario silencioso, .que está o Rei do 
Universo, aquelle que tem tudo em 

' suas mãos, o verdadeiro Deus, o al- 
pha e o omega, o principio e o fim 
de todas as cousas.

Nós, congregados marianos e fi
lhos de Nossa Senhora, vamos aos 
Sacrarios silenciosos todos os dias 
depois de nossas occupações, c, ahi, 
nesse silencio de verdadeira vida de
positar aos pés de Deus as nossas 
orações e dar graças dos tantos bens 
que recebemos.

Ahi, isolados do barulho do mun
do, com o coração a transbordar de 
fé c amor, juntemos ao crepitar da 
lampada que arde dia c noite nessa 
soturnidade abençoada, o sussurro 
das nossas preces, as nossas orações.

Para vencermos as lutas desta vi
da, para vencermos as batalhas tra
vadas com a carne na intimidade do 
coração, para v.cncermos o demonio 
e o mundo, alli está o escudo, alli es
tá a fortaleza.

E’ a Eucharistia que nos transfor
ma de ovelhas timidas em leões in
vencíveis que desafiam o furor das 
tempestades que o inferno desenca
dea contra nossas íraquesas de ho
mens.

Vamos a Jesus na Eucharistia 
porque ahi está a força, ahi está a 
nossa arma para a peleja

No mundo, só ha uma juventude, 
r.quella que trilha pelos caminhos 
doirados da virtude. Esse exercito dc 
moços, que por ahi afóra, vive mer
gulhado "íso vicio, que vive nos lupa
nares. em noitadas de libertinagens, 
se definhando nos prazeres desregra
dos da carne, não é a verdadeira ju* 
ventude, a juventude que a Patria 
reclama. Verdadeira mocidade é essa 
que tem o semblante bei lo como a 
virtude c cândido como os lírios dos

::
::

::

Martyr da Liberdade
'J* * . SP- Í i ÉÍ

Uma pagina scintillante,de fé e patriotismo
—................. i •
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D. Duarte Leopoldo, a par de ardente pa

triota, é, também, um pesquisador paciente e 
meticuloso de nossa historia. Consciencioso, se
reno, profundo no ajuizar, seus escriptos reve
lam um historiador de pulso. Disso se conven
ce quem lê a sua descripção do martyrio de Frei 
Caneca, uma de suas mais bellas paginas de 
historia. Vasado em puríssima linguagem, é 
interessantíssimo esse julgamento, por um bis
po, do heroico frade revolucionário, cujo maior 
crime foi, talvez, o ter ardentemente desejado 
um Brasil mais nobre e mais livre. Esse tre
cho de historia clama bem alto do elevado 
patriotismo desse Arcebispo-historiador, que sa
be ajuizar com serenidade e entrelaçar no mes
mo amor a sua Igreja e a sua Patria.

Abaixo transcrevemos do seu Livro «O 

Clero e a lndependenciay>, esse empolgante 
eplsodio da historia do Brasil-imperio.

g

S

Redactor da famosa gazeta que, sob o nome de Typhis Pernam
bucana, se publicava no Recife, era Pr. Caneca erudito e vigoroso 
polemista. Resumindo “os característicos moraes e intellectuaes dessa 
legião de patriotas Ietradosç fautores da agitação democrática , pre
gava desaffrontadamente o systema republicano. Como o Padre Ve- 

Ü narcio dc Rezende, negava ao Imperador o direito dc outorgar a 
tf constituição, sem o concurso dos representantes do povo. Verberava

a dissolução da Constituinte c oppunha-se á eleição de novos de
putados.

Libcllista fogoso e desassombrado, arrojou-se ao fumo das ba
talhas, cahindo prisioneiro na Fazenda do Juiz. Facilitaram-lhe a 
fuga, mas, confiado na justiça da sua causa c na clemencia do Impe

li rador, não quiz fugir, preferindo as incertezas de um julgamento 
tt regular. Era contar demasiado com a magnanimidade do vencedor.
|| Um frade de mais ou dc menos, fosse embora um patriota ardoroso
Ü c benemerito, não importa a essa madrasta sem entranhas, qué tem
f| sido a política de todos os tempos. Muitos dos seus companheiros
H haviam de chegar a posições eminentes no paiz, teriam a confiança
H e sympathia dos governos, alcançariam gráus honoríficos e titulos
H de bcnemerencia; mas a soberania afrontada precisava de uma vi-
** ctima, e não era muito que fosse essa um pobre frade de parceria 

com alguns homens do povo desprotegidos e ignorados.
H Tinha pressa a commissão militar do Recife. Frei caneca pro-
|| testa contra a incompetência do juiz, uma vez que só lhe imputavam 
H um abuso da liberdade de imprensa. Sem embargo, foi- o réu summa- 
H jFÃriamente julgado e condcmnado á pena infamante da forca.
♦|'*í| Na manhã de 10 de janeiro de 1825, ouviu Fr. Caneca, calmo c 
♦< resignado, a sentença condemnatória, sendo logo conduzido ao ora-
b- tório, “onde as suas práticas aos circunstantes — diz R. Pombo —
H eram serenas, mas sempre encaminhadas a propagar a excellencia
|| das doutrinas ultra liberaes”.
♦♦ Note-se, todavia, que o chamado ultra liberalismo' de Fr. Ca-
XX neca, com0 dc tantos outros ccclcsiasticos, era simplesmente amor cn-
|| tranhado á independência da sua patria. Que não era elle um repu-
H bheano vermelho, um liberal intransigente e sectário sob o ponto
♦♦

H de vista religioso, mas sim patriota e nacionalista, prova-o o ser-
♦♦ mão político que pregou na matriz de S. Antonio, em 1822, por mo-
tX tivo da acclamação de D. Pedro I, discurso que, si então lhe rnerc-
H céu elogios, não lhe valeu a clemência do Imperador. Adstricto á♦♦

maçonaria, cujos fins não eram ainda inteiramente conhecidos no 
Brasil, Frei Caneca, illudido como tantos outros, era pfO fundamente 
crente. A maçonaria exaltou-lhe o patriotismo, desvirtuando-lhe a 
missão sacerdotal. Do maçon fanatizado ficou o padre com todas 
as falhas c defeitos que lhe inspirou a seita, mas sempre filho da 
Igreja a que pertencia por nascimento e por convicção.

Preparando-se para a- morte, recebeu os sacramentos das mãos 
de seu superior hierarchico, Kr. Carlos de S. José, Provincial (los 
Carmelitas e futuro Bispo do Maranhão.

O Cabido de Olinda, dc cruz alçada, seguido de todas as ordens 
religiosas, do clero secular e das irmandades do Recife, intercede 
pelo condcmnado, na esperança de lhe alcançar o perdão; mas o 
general Lima e Silva, que tanto havia demorado a execução da sen
tença, já nao póde esperar c o réu ha dc ser justiçado sem remédio. 
Justiçado, sim, mas que haja antes de soffrer a degradação das or
dens sacerdotaes, porque esse condcmnado' era sacerdote e a jus
tiça. .. tem os seus escrúpulos.

Conduzido para a Capella do Terço, "notavelmente resignado, 
sem mostrar exterior de susto nem ostentação de coragem", sujei

ta-se o raártyr da liberdade á cerimonia tremenda da degradação 
sacerdotal.

Disposta a tropa cm grande circulo, afastados o algoz, os aju
dantes c meirinhos, aproxima-se o réu do altar que ali se armára, na 
praça pública, á entrada do templo. Vestem-lhe todos os paramen
tos sagrados, como si o padre houvesse, ainda uma vez, de celebrar 
o sacrifício incruento da Redempção. E a cercmonia começa.

Com grande aparato, em siloncio de morte, ante a multidão 
como que tulmii.aua pelo cxiranho e extraordinário do successo, o 
celebrante lhe tira das mãos o calix, a hóstia e a patena; rapa-lhe, 
com um cutello, as mãos sagradas para o sacrifício; depois, mu a 
um. o vai despindo dos paramentos sacerdotaes, desde a casula ate 
o am eto, recitando, a cada cercmonia, orações que exprimem a des- 
autoração dos poderes e privilégios, que aquellas insigiíias representam!

Despem-no, finalmente, da batina, raspam-lhe a tonsura, cortam- 
lhe os cabellos. Está o padre degradado das ordens sacras; já não* 
póde exercer o ministério sacerdotal. Mas... acaso perdeu elle o 
caracter sacerdotal seilo indelevcl que lhe ioi Impresso na alma, no 
dia memorável da ordenação? Esse padre já não será, porventura, 
um padre?

O instincto dc um homem do povo no-lo vai dizer, dentro em 
pouco, á hora mais soleniie dessa tragédia horripilante.

No entretanto, occorre-nos inquerir si foi legal e devidamente 
autorizada essa ccremonia tremenda, com que a Igreja, forçada pelo 
braço secular e pela dureza dos costumes, lhe entrega um dos seus 
ministros, com a condição expressa de lhe ser poupada a vida e a 
integridade dos membros.

A degradação è uma pena gravíssima, para o sacerdote muito 
mais iniamante que a pena capital, e a Igreja não lha impõe sem que 
tenha esgotado todos os recursos á clemencia da autoridade civil. 
E’ precedida de um processo canônico regular, custoso, ditíicd, pon
derado, não entrando em causa a vida do paciente.

Ora, nada disso referem os chronistas que, entretanto, foram 
largos na descripção do martyrio dc Fr. Caneca. Não se iala siquer 
cm delegação regular e indispensável, tratando-sc dc uma ccremonia 
privativa dos Bispos, r.nica autoridade competente em caso tão ex
traordinário. Funccionaram dois sacerdotes, — rezam as chrúnicas. 
Autorizados por quem? — Nada se sabe.

\ E’ licito pois affirmar que essa degradação foi tão iilegal, quan
to o ioi também a execução da sentença a que não presidiram, os 
juizes nem se observaram as disposições da lei.

Coi.summada a degradação, em que Fr. Caneca revelou toda a 
grandeza da sua alma, segue o cortejo para o lugar do patíbulo. Ahi, 
porém, já no instante supremo, surge um incidente, com que não 
contavam os juizes. O carrasco designado para a execução, certo 
pardo que se achava na cadeia por algum dôilicto commetlido, recusa- 
se, terminaiitemente, a enforcar o padre. “Apesar de lhe pisarem os 
peitos com os couces das granadeiras, defxando-o por morto, repetia 
elle que o matassem', mas que tal deshumanidade não commeteria".

Seguindo-lhe o exemplo de respeito ao caracter sacerdotal, dois 
outros pretos, postos a ferro, violentados e espaldeirados, ali mesmo 
ao pé da forca, não se deixam vencer. Recusam-se, formaímente, a 
enforcar o patriota religioso.

Fm tanto embaraço, • sem nenhuma attenção ao teor da sen
tença, portanto ainda uma vez illegalmente, ordenam os juizes que 
o réu seja fuzilado, e um cios soldados da patrulha, o crcoulo João 
da Costa Palma, cáe fulminado a meio do caminho.

Atado á colunma, segundo as suas próprias instrucções, pois era 
elle talvez o unico a quem restava alguma calma c ponderação, quiz 
Fr. Caneca falar aos circunstantes. Mas o frade que, no rumor das 
luetas políticas, havia partido os vínculos da obediência religiosa, 
submete-se, com perfeita serenidade, a um simples gesto de PT. Car
los, s-eu legitimo superior. Leva a mão ao peito, para indicar o alvo, 
e morre como padre quem como padre havia delinquido.

Degradado das ordens sacerdotaes, confundido com os bandidos 
vulgares, indignos de commiscração, quanta não seria, no angustiado 
passo da morte, a consolação da sua alma, ao sentir-se venerado como 
padre por esse homem do povo que, ainda violentado lhe respeita o 
caracter sacerdotal.

Agostinho Vieira — conservemos-lhe o nome á gratidão do cle
ro brasilei-ro — Agostinho Vieira, esse pardo detento por crime tal
vez de pouca monta, esse carrasco reverente ante a majestade do sa
cerdócio, bem merece uma consagração que lhe perpetue a memória. 
Quando os grandes e poderosos, perdido o sentimento de humanidade, 
conculcam os mais sagrados sentimentos christãos, toca aos humil
des e pequeninos essa nobreza (Palma que, mareada embora, persiste 
ainda no fundo do coração. Agostinho Vieira venera e respeita, no 
padre degradado, o caracter, indelcvel que a própria Igreja não lhe 
póde tirar e, com elle, ha de- penetrar os umbraes da eternidade.

IT. Caneca, como o Padre Roma, como o Padre MigueLnlio, tem 
sido victima de uma injustiça. Uns só lhe sabem os erros como sa
cerdote, e o desconsideram; outros só lhe aplaudem as exaltações 
patrióticas e desconhecem ou deprimem o padre. A História, porém, 
descontando-lhc, na estatura moral, as falhas que a reduzem, ainda 
encontra bastante que sobreleve ao talão das mediocridades felizes 
e lisonjeadas.
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campos, mocidade que soffrendo as 
aguilhoadas da tentação, domina e 
corrige os movimentos desordenados 
da carne, verdadeira juventude é es
sa que sem respeito humano dobra- 
se nos patamaes da escada do pres- 
byterio e rcccbc das mãos do sacer
dote a hóstia branca dos Taber
náculos.

A Eucharistia é o principio da for
ça e o principio das energias porque 
cila occulta Jesus que é Deus.

Como as ondas que se atiram nas 
praias e sc despedaçam em espumas, 
vamos todos os dias aos pés dc Deus, 
na penumbra do Santuario, atirando- 
nos nessa Fonte de Consolações e 
despedaçando as cadeias de vicios, de 
orgulho c de máos instintos que vi
vem acrisoladas em nossos corações.

Maio de 1929.
RUY CALASANS

Icenas nordestinas
El

— Montem, caro Rodolpho, pouco 
antes do badalar das Ave-Marias, 
me pediste que eu te narrasse algu
ma cousa do meu Nordeste, ao que 
accedi contente. No cmtanto, foi-hos 
preciso cortar o fio da conversa.

— Vamos, Pcdrinho, á sombra do 
caramauchcl e lá me contarás as no
vidades que indaguei de ti.

E clles sc íôram á sombra do ca- 
ramandhel. ..

— Começarei a dcscrcver-tc as 
dolorosas scenas de uma sêcca, para 
terminar cm épocha mais feliz.

Era pelo mez dé SanFAnna. Um 
sol de África engolfava-nos em luz 
dourada. Os campos tostados e gar- 
ranchentos se diziam sáfaros. Os cer
cados que tragaram innumeros suo

res não restituíam o que se lhes havia 
sido confiado. A semente lançada á 
terra com cila se abrazava toda. Es- 
l a vam os em princípios adeantados dc 
rigorosa sêcca!

Ingrata devéras é a natureza no 
Rio Grande do Norte, berii como no 
cálido Ceará e na vizinha Parahyba.

De ha muito o céo lhes negara o 
orvalho, — o suspirado néctar das 
madrugadas!

As vazantes sc haviam •extinguido 
e peior ainda, que dos rios só sc viam 
os leitos pardacentos, rachados, sêc- 
cos. O algodoal, porem, de par com 
os caprinos saltitantes, parecia insen
sível ás horríveis pliases do flagello 
assolador. Esses bufavam c pinotea
vam alegres,, aquelle se desmancha
va em branco sorriso, como a escar
necer da caustica natureza.

Quanto abate a alma do vaqueiro 
ver arrastar-sc em fuga penosa'para

outras bandas, á procura de pasta
gem, um gado reduzido e magro!

Parca e sem nenhuma seiva cra 
a ração transformada cm raros pin
gos dc leite, que, pelo desabotoar do 
dia, lhes eram arrancados quasi das 
veias!

Lá as manhãs são sempre lindas, 
mesmo em tempo dc miséria!...

Lembra-me a.nda. .. Um dos mais 
bcllos passeios que fiz foi por esses 
tempos.

A convite dc um meu amigo, fo
mos passear n’uma pequena matta, 
á pouca distancia da nossa aldeia...

FTa cedo airda. A precursora cla- 
nladc bordava de sangue as vaporo
sas nuvens, que ilijectavam vislum
bres de esperança aos desesperados.

Ironias da natureza! O sol já sc 
mostrava cruel! Conversavamos ani- 
mosam-ente, quando entramos na 
matta. Aqui parámos ao pc de .uma 1

fonte que deixava suar uma pinga de 
agua, apenas.

i’js que um casal de beija-flóres 
corta o ar c um jacto de luz lhes vem 
uanh-ar dc cores as lindas a^as. En.- 
tnusiasmado, meu companheiro pas
sou a discorrer sobre a criação dc 
passaros que elie iazia, pondo cm pa
rai leio as córes da alvorada com as 
penna.s dos seus passaros. Bem. Dei
xemos a digressão e continuemos.

Manhãs de lirios. tardes de abro
lhos !...

Os suinos gemiam famintos e, no 
pasto, o gado cochilava sem ruminar, 
i í)to é pouco, que maior -era a mi
séria.

Os iilh nhos estendiam os braços 
descarnados a pedir pão, — como se 
este lhes íôra negado, e as pobres 
mães se desfaziam em promessas re
petidas, sem nunca as poder cumprir. 
Quando a sós, banhavam-se em lagri
mas.

. .. Eis como descreveria esta sce- 
na o propheta Jeremias, sc a presen
ciasse tão cruel. — Adhaesit língua 
íactentis ad palatum ejus in siti, par*, 
vuli petierunt panem et non erat qui 
frángeret eis". Maior era a penúria 
que nem ao menos havia pão...

Grande era a cruz que Deus nos 
enviava; era tarefa árdua o carre
gá-la, mas carregá-la era dever.

A natureza chorava lagrimas de 
sangue! A miséria subira ao thro- 
no...

Dos lábios de todos se foi o sorrir 
e dos olhos fatigados brotou nervo
so pranto.

Feliz o lar que tinha uma lagrima 
dagua para matar a sêde, que nos de
mais soluçavam abraçadas pelos can
tos c a dòr e a fome e a miséria... 
AU que tristinhas eram aquellas tar
des! As rolinhas mais dolentes, sol
tavam seus arrulhos. A poesia era a 
dor! 11

A’ noite, a lua cheia, modesta e 
ira ,derramava uma claridade diffu- 
sa c triste sobre as paragen-s flagel- 
ladas pelo sol.

Dias como este, já de ha muito 
vinham a succcder-se...

* * *

Passaram-se os mezes de calami
tosa sêcca c com ellcs o tempo da 
provação também se evazou. V-eio o 
tempo das ITstas do Natal e “as nu
vens choveram o Senhor” ~e, com o 
Mesmo, nos deram a fartura.

As aguas penetraram nas terras, 
mansinho, mansinho e as fertilizaram.

Agora os rios serpeiam volumosos 
aguando e adubando os campos... 
Em festiva algazarra, as. paturis re- 
creiain-sc ás n^argens das placidas 
lagoas c alegres, os gallos de campi
na esvoaçam pelos vergéis em flôr...

Sçrrrem-se os amores 1...
A alegria inunda os corações de 

todos e todos louvam e agradecem 
ao Senhor. Prasenteiro o sol faz ger
minar, crescer, florir as plantas.

Sorridente bafeja-nos a bonança!
Ouviu Deus os clamores do seu 

pó vo.
HONORIO R. DANTAS

Porque o Cardeal Ratti 
escolheu o nome de Pio

Logo apóz ter sido eleito Papa 
o Cardeal Ratti, approximou-se delle 
o Decano do Sacro Collegio que lhe 
fez as perguntas do Ceremonial.

Tendo recebido resposta affirmati- 
va á pergunta/si acceitava o Ponti
ficado Romano, proseguiu o Decano: 
E como quer ser chamado?

O Papa eleito, com a voz quasi 
sumida pela commoção, depois Me 
uma curta pausa, respondeu serena
mente :

— Sob o pontificado de Pio IX, 
fui incorporado na Igreja Catholica 
e dei os primeiros passos na carrei
ra ecclcsiastica. Pio X chamou-me 
para Roma. Pio é um nome de paz. 
Desejoso dc consagrar os meus es- 
lorços na obra da Pacificação mun
dial, á qual havia-sc consagrado m- 
teiramente o meu predecessor Ben
to XV, escolho o nome de Pio.

*t< ===== »r<

Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

mcrciacs c hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

J e 7. (Escriptorio dr. Piedade).
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Bernardo Leopoldo e Silva, pae 
de S. Excia. Revma.
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ü fé, imà i Pai
Não sc encerre a nossa íé na es

terilidade. Fecunde-se cm obras. A 
idea não íica exclusivamente no cére
bro: vôa em palavras, prega, edifica. 
Nosso Senhor não condemnou ao to
go, merecido, a figueira esteril? — 
Fé ardente, porém, viril e generosa. 
Fé quasi militar.

“Porque em Jesus Christo — na 
expressão de S. Paulo aos Gaiatas 
(V, 6) — nem circumcisão nem in- 
circumcisão tem nenhum valor; mas 
a fé que obra pela caridade”.

Ora, no mesmo capitulo, logo a se
guir, S. Paulo cimumera a fé, como 
um dos fruetos do Espirito Santo 
(V, 23;. Não, por certo, a fé que se 
contradiz em seitas, que se esfranga
lha, que tem o arrojo (simples ho
mens íalliveis 1) de apagar a lampada 
de uma ou outra verdade divina, 
quando não* tente csbarrondal-as a 
todas. Arrancar um lado que seja, a 
um triângulo, fôra o mesmo que des- 
fazel-o de vez: não seria mais triân
gulo. Assim as verdades divinas têm 
o inamovível eterno da verdade.

Immutabilidadc e unidade.
“Um é o corpo c uni o Espirito, 

acode S. Paulo aos Ephesios (IV, 
4-5), assim como fostes chamados pa
ra uma só esperança da vossa voca
ção. Ha um Senhor, uma fé, um ba
ptismo”.

* * *

colligado e unido por todas as juntas, 
por onde se lhe subministre o alimen
to, obrando á proporção de cada 
membro, toma augmento de um cor
po .perfeito para se edificar em ca- 
rdade” (Kph. IV, 13-16).

Xote-se, nestas palavras dc S. Pau
lo. a unidade da Igreja, comparada 
a um corpo visivel. Unidade da fé. 
Corpo que, embora permaneça o mes
mo objectivamente, vae tomando in
cremento. colligado c unido por to
das «as juntas, “obrando á proproção 
de cada membro", isto é, respeitan
do-lhe a hicrarchia no organismo. E’ 
unia sociedade organica; não a 
cgualdadc mccanica das utopias. “To
ma augmento (Pum corpo perfeito 
oara se edificar em caridade”.

A verdade da fé progride, não ob- 
jectiva. mas subjectivamente, em re
lação ao nosso conhecimento. Porque 
a verdade dc si, por scr divina, não 
precisa de reformas. Tanto mais que 
Jesus Christo veiu á terra fundar a 
sua Tgreja. Não somos nós, homens, 
os que a edificamos E’ o proprio 
Christo quem nol-a edifica. Nós, ape
nas, somos membros, ou melhor, in
strumentos insignificantes. Christo, 
não; é o architccto: “Eu EDIFICA
REI A MINHA TGREJA, frisou Nos
so Senhor um dia aos seus apostolos, 
o. AS PORTAS DO INFERNO NÃO 
PREVALECERÃO CONTRA EL- 
LA”. (Mattli. XVI. 18). Christo nol-o 
garante. Não foi promessa humana. 
Trata-se de uma prophccia divina.

Catholicos! Amemos o berço da 
fé em que sc embalaram os nossos 
paes. E’ a Tgreja de- Christo, vinda' 
desde, o tempo dos apostoles. S. Pau
lo nos pede a firmeza nessa fé; que 
não vaguemos, inconstantes, a qual
quer vento dc doutrina c que seja-- 
mos rcalmcntc homens!

P. ARMANDO GUERRAZZI

El c=s3E

uuiuuuc, íciizmeiiie, reurima
au.1 ÜiíiUS UC LUUÜS, COIUO u CHldUC
íciuzaiuo no uno ua moiuainiu p.o- 
piiciica çRropü. Aticncas, i\j, na ior- 
mosa uiiiuauc que astenia a iung.<;o 
cainoiica. iUvotc uuica ua mustarua, 
preaiia por Jesus, a qmu ue »eiuei.- 
le pequenina que brotara no seemo 
primeiro, ate noje braceja seus ra
mos peio muiiüu. òourc ena perpas
saram luracoes revoltos, invernos 
cau. ticames e iras ue meúounas tem- 
pcsi«.ães.‘ i\ao na abalaram. Uiristo 
observa que a arvore Ua mostarda é 
mmuscitia em reiaçao as outras ar
vores, tanto que antes chamara aos 
chriòíãos de rebanho pequenino, pu- 
sdius grex.

Os ramos dessa arvore lenz aco- 
ixieiu as avezinhas do ceu; cm ucn- 
cadas sombras, acaricia as irontes 
transudadas dos iiumiules, emquanio 
copiosos íructos ihe pendem dos for
tim galhos, que a enramam.

Vede-a refulgindo, a igreja de 
Christo, na possante hicrarchia uni
versal com que a socializa, muito 
ma.s perfeita que a hicrarchia esta
belecida por Deus no A. T. .— com
posta de sumniü sacerdote, sacerdo
tes, levitas e povo de Israel, ü N. 
I. seria, não a destruição, mas o 
complemento da lei antiga.

’E elle (Christo; rcalmcntc dou 
uns como apostolos, outros como pro- 
phetas, outros, porém, como evange
listas, e outros como pastores e dou
tores, em ordem ao aperfeiçoamento 
dos santos, para a obra do minisle 
rio, para a edificação do corpo dc 
Christo” (S. Paulo, aos Ephesios, IV, 
11-12;. L explicando o apostolo o 
modo como somos nós os visíveis 
membros do corpo do Senhor, con
cilie: “até que cheguemos todos á 
unidade da íé e do conhecimento ao 
1‘ilho de Deus. a estado dc varão per
feito, segundo a medida da edade 
completa de Christo, para que não 
rejamos já meninos ffuctuantes, nem 
nos deixemos levar em roda de todo 
o vento de doutrina pela malignidade 
dos homens, pela astúcia com que in
duzem ao erro; mas praticando a 
verdade cm caridade, cresçamos em 
todas as cousas naqiielle que é a ca
beça, Christo, do qual todo o corpo,

Maria - Virgem
Mães christãs! Perscrutae o co

ração de vossos filhos, sondae- 
Ihe os movimentos, segui-o no 
desvairo de encontradas aspi
rações. Si elle já não vibra ao 
doce nome de Maria o vosso 
filho está morto — morto para 
o vosso santo amor, morto pa
ra as nobres aspirações da vi
da, morto para as esperanças 
de eternidade: morto para o 
mundo e morto para o ceu.

çi>. Ouarte;

A matriz de Sta. Cecília, cuja construcçâo iniciada pe
lo P. Duarte, continuada por seus successores, foi ter
minada durante o episcopado de D. Duarte, «e Sagrada 

por S. Excia. Revma.

/V peiina estava no rebordo tui- 
ieii o a nossa u.sposiçao. Roucos mo- 
viiueiiiOò e eis iv sccuios, a eteiiiiua- 
uc, a boiKiaue, a meiguice c a viriu- 
uc cavo»vidos no nome sacrosanto de 
Ataria. ±\. augusta e soberana ngura 
ua ívuiíiiia uoí> e^eos, a ivlae bantissi- 
ma que esta coiimosco em todos os 
movimentos de nossa vida, na prati
ca successiva de perieiçao e de fia- 
cpuesa, nos reunidos combates entre 

matéria e o espirito, na hora supre
ma de nosso derradeiro suspiro e na 
eterna bemaventurança das glorias 
celestiaes I

Eil-a altiva á nossa frente com seu 
manto puríssimo de amor, o^ cabel- 
los sob a grinalda, olhar subiime de 
misericórdia, rosto sorrindo real vir
gindade !

Impossível a Mãe de Jesus nao 
empolgasse o coração da mocidade, 
não constituísse um ideal capaz de 
alimentar gerações!

São lábios a borbulhar hymnos de 
louvor a Alaria Eterna...

E cantando,, invocando, chamando 
e oífertando passa Virgem por Vir
gem ante o altar da Virgem-Mãe!

A bcilcsa e a puresa da lería a 
curvar-se ante a immorrcdoira e so 
berana Princesa do Céo.

Agora, moços e moças, eis toda a 
Milícia Juvenil prostrada aos pés de 
Alaria, 110 Sursum Corda das almas 
castas, num entrelaçar de corações, 
numa comnnir.hão dc amor, num lu
minoso conjuncto de puresa!

K Alaria contempla os seus solda
dos da terra, jovens c donzcllas, sor
rir da humanidade, que enche dc vi
da todas as plagas, rebentos viçosos 
do paraíso.

A juventude que marcha, que vi
bra conquistando soldados para o 
exercito sagrado, “cm que o mais ín
fimo cavallciro é mais corajoso que 
os Ajax, que fugiam deante de Hei
tor, c estes a revezes diante dos 
Acbillcs!” Sim, porque o soldado da 
Soberana Virgem não deserta do 
campo de batalha, morre no seu pos
to dc honra!

Prosigamos a nossa obra de fé, de 
patriotismo, de enthusiasmo c de 
amor, e havemos dc ver um dia, aqui

Imitemo-la...
Como alguém que, ao penetrar em 

jaraun reaConueuic de aromas, que
da-sc indeciso em saber quai seja a 
íiur que deva colher primeiro, as- 
sim ciei tratos á minha bõa vontade, 
para saber qual seria o caso mais 
propriamente empolgante c bello que 
eu devesse escolher 11a lEta intérmi
na dos obséquios com que Alaria mi- 
moseia os seus favoritos, para dá-lo 
ao "O Legionário”.

Hoje e a saii.tinha da America do 
oui, a priv iegiada do i/eru das len
das, a gloria da bemiadada Lima, 
que nob incitara o tervor para com 
a Rainha dos Anjos, já pelo seu 
exemplo, já pelos seus escriptos.

Segundo suas pósses, que eram de 
estreitos limites, costumava Rosa de 
Lima oííercccr presentes á Mãe de 
Deus. Aos sabbados, narra um devo
to escriptor, cila collocava aos pés 
de uma estatueta de Maria, uma co
roa dc flores naturaes, colhidas en
tre as fragrancias do jardim de casa...

Para recompensá-la, Maria deu- 
lhe flores no tempo asado e fóra 
delle, pelo que, se revestiam dc jus
ta admiração o.s que disto tinham 
noticia.

A modéstia da santinha velava, 
porem, o singelo das suas oíiertas, 
o esplendor e a magnificência do seu 
amor. E ella dizia: — “Si eu fôra 
rica, oficrecer-lhc-ia uma corôa de 
oiro em que resaltassem pedras pre
ciosas ; mas a minha pobreza não per- 
mitte dar-lhe outra cousa que flo
res!”

— Rosa, tira da tua vida o sendal 
com que a cobres c dá-nos de ver c 
seguir o exemplo de teu amor para 
com Alaria!

;.m cueiro baisamico de santida
de, morrera a esposa de Christo, Ro
sa Ue L.ma.

ivntre seus papeis, um foi encon
trado, em que jaziam letras dcscora- 
uas, mortas. Grandioso testamento 
uo seu amor!...

E* uma oíferta á Virgem. Assim 
se exprimia Rosa, por meio daquel- 
«a linguagem muda:

— "Vestido que eu, Rosa de San
ta Alaria, prometto fazer, com o au
xilio do Senhor, para a Rainha dos 
At.jos: — Uma túnica de seiscentas 
Avc-Alarias, outras tantas Salve-Rai- 
•nhas, 15 rosários e 15 dias dc jejum, 
em memória do gózo puríssimo da 
sua Aninfnciação. Um manto com
posto dc igual numero de Saudações 
Ar.geiicas e Salvo-Rainhas, 15 rosa- 
rios e 15 dias de jejum, em memória 
dc sua Visita a Santa Izabel. Os ca
dilhos e demais adornos deste man
to. constarão de seiscentas Avc-Ma- 
rias e Salvc-Rainhas, em memória 
do consolo que produziu o nascimen
to do seu divino Filho. Dc igual pre
ço será o véo que eu lhe tecer e 0

Gloria-Patri, Salve-Rainhas 
rios cm memória dos 33 ani 
Jesus passou sobre a terra”.

fcrecer-llPa”

mo digno de ser por nós imitado!

namos de ser americanos.

do alto de sua gloria, sorrirá 
aprazimento e jubilo, aspergim 
com as pétalas macias dos seus 
vores, rorejando-o com o prec 
hyssopo das suas mãos.

D&=0 S 0=s3C

0 osso do officio

Deus me deu. Fô

dissabores, todas as nossas ale 
Felicitou-me, pois, immensan 

aquella- carta que, em hora tão acer
tada, me veió ás mãos.

Nella diavia um trecho que c 
seguinte: ~ ”Mal sabes, meu 
amigo, os aborrecimentos por 
passa um jornalista. Na minha 
ta lida, mui longo é o rosário de des
gostos que me proporcionou tão 
mister.

A's vezes dou á redacção um arti-

e, não avalias o que me sóbe ao pei
to, quando,, 110 outro dia, o vejo to- 
rio semeiado de erros, como se 
um campo de cizânia.

Uma vez ou outra, para coi 
nosso c animação, sae invulne 
das machinas impressoras.

Hontem fui infeliz.
Déra na antevéspera um artigui- 

nho que fizera quando ainda estava 
no collegio .Depois dc uma bõa tem 
porada, como aqui era o caso, no
ta m-sc com mui facilidade todas as

incorreções que por desventura ha
jam escàpado Pois bem. Lapidei, bu
rilei cuidadosanuMite as minhas pa
lavras e as coniiei á imprensa.

Hontem recebi o jornal. Ai! Que 
desillusão!

Tinham-me alterado palavras, ha- 
vsam-me sup)>rimido virgulas e conc
etivos... e assim, me deturparam por 
completo o arigo malfadado. Não 
pude agoentar esta affronta sem de
clará-la a ninguém, li’ por isso que 
tc faço esta, para tornar-tc compar- 
ticipante deste meu dissabor”.

A minha curta expericncia, que 
também a tenho, levou-me a declarar, 
na resposta que lhe enviei. — Nos 
demais jornalistas, o amigo encon
trará arrimo. Naqtullo de desgostos 
por haverem deturpados nossos arti
gos, que ha de admirar?! — São os
sos do officio”!

ORIDAN
D. Anna Leopoldo e Silva, pro

genitora de D. Duarte

na terra ou, talvez, no céó junto á 
Virgem, bem unidos c entrelaçados 
a Bandeira Brasileira e 0 Estandarte 
dc Maria! !

Todos os .nossos soffrimentos, to

das as nossas aspirações, todas as 
nossas victorias: por Maria e por 
Jesus!

ANTONIO DE PAULA ASSIS

1 Questões
"" «
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0 CONGREGADO 13 0 SEU PASTOR
li " “No anno de 1862 fundou-se vra; devemos notar que Maria

uma Congregação Marjana em não disse: — Faça-se em mim
I São Marino, nos Estados Pon- segundo a sua palavra”, se-
II tificios. gtrndo a palavra do Altíssimo,

Oitnta soldados belgas alis- e sim: “Faça-se em mim se-
1 taram-se nella para militar sob gundo a vossa palavra”, segun-

o vistorioso estandarte da SS. do a palavra do Anjo.
| Virgem, Mãe de Deus. Sc o nosso fim é fazermos

Deixaram tudo, até os cncan- a vontade de Deus, se é Elle
| tos da patria, para offcrcccrem quem nos conduz atravez dos
|| ao Summo Pontífice , tempo. escolhos, dos tropessos, dos

e_ energia e vida”. desvarios desta vida agitada c
n | Caros congregados, hoje que enganosa, por meio dos seus
c- nós celebramos a festa jubilar legítimos representantes, é cia-
c, dc S. Excellencia Revma. o Sr. ro que devemos ouvir essa voz

Arcebispo Metropolitano é jus- como sendo a do proprio Jesus.
s, || lo que, nós congregados maria- Devemos obedecer por amor
l~ nos de Santa Cecilia, também de Deus, eis a obediência meri-
ie || façamos como aquelles solda- toria.

| dos belgas e corramos aos pés
Com effeito, é Deus que o• || de S. Excia. Rvma. entregando-

fez participante de sua autori-'
°‘ lhe todas as nossas energias, a dade soberana e por Elle nos
1C | nossa mocidade, o nosso cora-
16 II ção, cheio de um ardente desc-

manifesta a sua vontade.
la II

jo pela victoria da fc c da rc- Se não bastara isso, nós te-
í “ •ligião cm «nossa Patria. mos .na pessoa do nosso amado

Sim, vamos ao nosso ama- Pastor um sacerdote exemplar,

1 do Pastor e digamos a Elle: um batalhador incançavel pela

— aqui tendes um punhado de causa do bem e da religião;
a jovens, disciplinados e promptos vemos em S. Excia. um modelo

a ouvir a voz de commando que de virtudes, de abnegação, áe

partir dos lábios de Sua Excel- sacrifícios por amor de suas
n

lencia. E esperamos essa voz ovelhas; tivemos exemplo dis-
com anciedade porque ella só so por occasião da revolta de

e
^ será para o hosso bem, para o 1924 e cm todas as emprezas

bem da nossa fé, da nossa re- grandiosas, em tudo que diz
i- ’

0 ligião e, sendo para esse fim, respeito ao bem da família e
da Patria, Elle está sempre na

estou certo que ella trará a re
generação para a nossa socieda-

vanguarda.

I de, isto é, trará a paz, a con- Sejamos ovelhas dóceis, mei-
cordia entre as famílias, fará gas. obedecendo sempre a voz
com que as novas famílias se- do Pastor amigo que quer a

. jam fundadas, tendo por base, segurança dos seus rebanhos

* por alicerce, essa rocha grani- quer. evitar que o aprisco

tica, inquebrantável da religião. seja assaltado por lobos ,fa-^-

do amor a Jesus e a sua Mãe 
b

mintos, os inimigos da nos
sa religião; estejamos aler-

Santíssima: devemos ser os
c porta-vozes dc S. Excia., para ta para que possamos ouvir a 

sua voz e pelejarmos pela gran-
e essa campanha nobre, essa deza da religião, da família, da
e campanha cujo ideal é a gran

deza da Patria, pela implanta-
sociedade e da Patria.

ção da fé, essa fé que para Sem religião não ha família,

aqui guiou o descobridor, sem farndia não haverá socie-

s essa fé que aqui foi plantada dade c sem a sociedade orga-

com a cruz, esse madeiro sym- 
- belo da redempção do gencro

nrsacla não poderá haver Pa-
tria.

humano, cscravisado pelo pec- Luctemos pela fé que lueta-

cado dos nossos primeiros paes remos pela tranquilidade dos

> c cujo modelo elle encontrou nossos, dos nossos lares, da

5 em nosso céo, sempre azul ou nossa Terra de Santa Cruz,
terra prcvilegiada, terra que

marchetado de estrellas, na fi- teve a felicidade, de, ainda vir
gura do Cruzeiro do Sul, signal gem, ouvir o tilintar das cam-
sagrado e que tem sido o escudo
que guarda o nosso Torrão, dos pa nhas que aimunciavam, aos

cataclysmas, das guerras, das povos, a descida do proprio
Deus, sobre o tosco altar em

pestes c de outros males que que Frei Henrique celebrou a
assoberbam os outros paizes. 

i . primeira missa nesta paragem
Precisamos agir, precisamos mhospita, nesta mansão de •

ser obedientes ao nosso Pastor, selvicolas; é preciso que saiba-
a Elle devemos respeitosa obe- mos com energia, com sacrifi-
diencia, seja essa voz de com- cio até da própria vida, se pre

ciso for, obedecer a voz domando dada por Elle ou por
qualquer de seus ministros; Pastor que7 tão sabiame-nte di-
aprendamos com Maria a obe- rige os destinos da nossa Ar-
dccer; Ella, quando saudada pe- chkliocese.
lo anjo Gabriel disse: — “Eis -
a escrava do Senhor, faça-se COLLATINO DE CAMPOS
cm mim segundo a vossa pala-

• • =---------  E ------------ 11

Presidente interino

-̂■ —:'i ...................

I AVISO -- “O Legionário” |
« # , §
H Pedimos aos srs. assignantes que não leem recebido este g
|| jornal regularmente o obséquio de reclamar ao gerente MAURO P
g PINTO E SILVA, rua Immaculada Conceição, 5. P*
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Fio XI, glonosamente reinante, 

narrava recunlemente a um sobri- 

i.iio cie Fio X o seguinte episodio:

Certa manhã, o Bispo dc Mantua, 

Aloiisenhor Sarto, trabalhava cm seu 

cseriptorio, quando ouviu uma vóz 

que perguntava: Fodc-se entrar?

Levantou-sc o Bispo immediata- 

mente e íoi abrir a porta, encontran

do-se com um joven sacerdote, que 

se desculpava pois não havia encon

trado ninguém na portaria do Pala- 

cio que o introduzisse. Chamava-se 

-Monsenhor Ratti e vinha a Mantua 

para fazer pesquizas na, bibliotheca 

da Cu ria.

— Talvez não celebrou ainda.Mon- 

senhor? perguntou o Bispo.

— Sim, exccllcneia, já celebrei na 

Cathcdral.

— Então acceitará uma taça de 

café.-

K o Bispo sahiu do cseriptorio, 

chamou Anna, chamou Maria, cha

mou Rosa, mas inutilmente: As suas 

irmãs estavam todas ausentes.

— Não faz mal, disse o Bispo, 

desçamos juntos.

Desceram, foram á cosinha e 

aquellc que devia ser pouco mais 

tarde Pio X, preparou e serviu o café 

a quem deveria succedel-o no throno 

Pontifício com o nome de Pio XI.

Factos Marianos
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NOSSA CONGREGAÇÃO
ANNIVERSARIOS

lha 21 dc Maio, Sylvio de Godoy 

Alcantara.

.Dia 23 de Maio, Cassio Ciampol- 
lini.

Dia 20 de Maio, Amador C. Cam

pos.

Dia 29 de Maio. Antonio dc Paula 

e Silva. - Cyro de Andrade.

Dia 4 de Junho, Flavio Pinto e 

Silva.

Dia 5 de Junho. José Urbina Tel- 

les.

Dia 9 de Junho, Antonio de Paula 

Assis.

AVISO

Meia Hora Santa

Em cumprimento a deliberação da 

Semana Social Mariana, a Meia Ho

ra de Adoração ao SS. Sacramento, 

realizar-se-á este mez, no domingo, 

dia 2o, ás 16,3U horas.

A esse acto deverão comparecer 

todas as Filhas de Maria e Congrc- . 

gados.
C=]

VARIAS
O CONGREGADO — ORGÃO MA- 

RiANO DA CONGREGAÇÃO DE 

S. JOSE’ DO BELEM

Alais um orgão Al ariano veio en

riquecer a nossa pequena mas valen

te imprensa, "U Congregado’’, porta- 

voz dos marianos de São José do 

Bclem.

Dedicado a S. Excia Revma. D. 

Duarte Leopoldo, por motivo de seu 

jubileu Ep...copal, vem o seu primei

ro numero cheio de matéria interes

santíssima e de óptimas collabora- 

ções.
Aos nossos irmãos do Bclem apre

sentamos sinceras congratulações, de

sejando a “O Congregado" grande 

prosperidade.

iisso ^ <«zgif=^'

O cale dos uois 

Papas

O LEGIONÁRIO

0 mez de Maria
Dentre as innumeras praticas dc 

piedade com que a Igreja glorifica 
a mãe de Deus, merece maior consi
deração e maior carinho, o mez de 
Maio.

Lançando uma vista d’olhos sobre 
a historia, encontramos nhini anno 
longínquo, em 1365, a primeira ori
gem desta devoção. Foi o bemaveir- 
turado Fnrico Lusone, devotíssimo 
da Virgem, quem primeiro começou 
a glorifical-a, depositando sempre no 
dia 1° dc Aí aio uma coroa dc flores 
aos pés da imagem da Jmmaculada. 
Decorrido um lapso de tempo, vamos 
encontrar, cm 1449, uma igual prati
ca em França.

Costumavam os christãos france- 
zes, offerccer no dia l.° de Maio, na 
Cathedral dc Faris, no meio de cân
ticos piedosos, uma preciosa relíquia 
de ouro e prata á imagem de Nossa 
Senhora, collocada no altar-mór.

Os habitantes de Mantua, deram 
um grande impulso á instituição do 
mez de Maio, consagrando á Maria 
todos os domingos deste mez.
’ O abbade Buganza em um de seus 
livros, accrescerta que os Mantua- 
nos costumavam ir á Igreja todos os 
dias do mez de Maio, glorificar á 
Rainha dos Ceus.

Coroavam a sua imagem,com bel- 
las flores, liam. meditavam, prega
vam sobre os mysterios de sua vida; 
ora particularmente cm familia, ora 
publicamente nos templos. Davam es
molas, faziam penitencias, c fervoro
sos, visitavam todos os santuários 
onde se encontrasse uma imagem re
presentando a humilde virgem de 
Nazareth.

Seguindo o exemplo de Miantua, 
vários outros lugares começaram a 
instituir a piedosa devoção. O Je
suíta Annibal Dyonisio foi o primei
ro que expoz com clareza e precisão 
iFum seu folheto, publicado em 1726. 
a pratica pia do mez de Alaio.

Cinco annos mais tarde, um outro 
J cu si ta, Pe. Antonio Francisco Ma- 
rianni. publicou em Bolonha um livro 
sob o titulo “50 considerações sobre 
a bemaventurada Virgem”.

Relata Marianni que o devoção á 
Maria florescia no christianismo 
mai-s do que nunca c especialmente no 
mez de Maio.

\ anos foram portanto ,. os promo
tores, por obra dos quaes a pia pra
tica do mez de Maio foi tomando 
uma forma methodica, tornando-se 
uma devoção não sómente particu
lar, mas publicamente nas Igrejas, 
onde os fieis de joelhos ao pc do al
tar, magnificamente ornamentado,en
toam cânticos e ladainhas em louvor 
da Rainha dos céus e da terra. Ou
vem pratioas que relatam a vida pu
ríssima e modelo sem par de Maria, 
a grande mae de Deus e também mãe 
misericordiosa de todos nós!...

Conhecendo a vida de Maria e os 
exemplos das suas virtudes, espon
tâneo nasce no coração, do crente o 
amor e a devoção á Nossa Senhora 
e o desejo e proposito dc imital-a!

O mais conhecido .dentre os pro- 
. motores do mez mariano, é o jesuí

ta Fe. Afíonso Alusarelli que muito 
se esforçou, muito trabalhou para 
conseguir que se praticasse em to
das as Igrejas esta bellissima devo
ção. Musarcili teve a suprema recom
pensa dc vêr o seu esforço coroado, 
pois foi depois de sua campanha que 
se diffundiu por todo o Universo, a 

Consagração do mez de Maio á Ma
ria. Foi Musarcili quem expoz o me* 
thodo que até hoje a Igreja observa. 
Iv do mesmo mestre insigne que ap- 
prendemos ainda qual a razão d’esta 
pratica, e a divisão que os devotos 
de Alaria, devem fazer do dia, para 
veneral-a,: orações pela manhã, ao
meio dia e á tarde. Foi clle quem. 
propoz que sc tomasse da semana um 
d a, isto é, o Sabbado, para glorifi
cal-a e do mesmo modo entre os 12 
mezes do «anuo, consagrar-lhe um.

Assim como, quando queremos ho
menagear uma pessoa a quem esti
mamos muito, procuramos offcrcccr- 
Ihe o que de mais precioso possui- 
mos, assim também os fieis amando 
Maria, oííerecem-lhc o mais bello 
dc todos os mezes, o de Alaio.

Aliaio, na sua florida amenidade, 
convida-nos a coroar de bcllos ac- 
tos dc virtude, á bclla Rainha dos 
Apostolos.

Congregados, amigos meus, abra
mos aqui um parentliesis: Que cada 
um, examine a sua consciência e ve
ja, si, como filho de Maria, já pro
curou offerccer uma-boa acção, por 
menor que seja á nossa Mãe San
tíssima; durante o mez que lhe con
sagramos. Aquelles que até hoje na
da lhe apresentaram, procurem quaiu- 
to antes, dar-lhe uma satisfacção, fa

zendo cm seu louvor, um pequenino 
acto dc virtude.

E agóra, vejamos um pouco quan
to é grande e sublime a unidade da 
Igreja catholioa!

Em todas as partes do mundo on
de se agita aos ventos da terra a 
ílammula da Igreja catholica, o au
gusto sacrifício da missa nunca é in- 
tciTompido.A todos os minutos do dia 
c da noite, a immolação de Jesus 
Chrlsto se renova c continúa. As
sim por exemplo: 6 horas da manhã 
sóa em Roma meia hora antes de 
sôar em Lyon, e em Lyon na Fran
ça meia hora antes dc sôar em Ma
drid, na Espanha. E assim por diante, 
as 6 horas da manhã vão soando com 
unia differença mais ou menos de 
meia hora em todas as cidades do 
mundo. Quando na França, o poi> 
teiro do rclogio marca a ultima ho
ra do dia, meia noite, ,ao mesmo tem
po na China, no Sião c no Thibet os 
rclogios marcam 6 horas da manhã.

Contemplemos portanto este qua
dro magnifico: ha igrejas espalhadas 
sobre toda a superficie da terra; si 
em todos esses milhares de templos, 
os padres sobem ao altar quando na 
sua região soam as 6 da manha, te
remos a ideia mais sublime que seja 
dada ao homem conceber: a victima 
do Calvario percorrendo todos os mi
nutos do dia, o universo todo, afim 
de se ímmolar sem cessar, pela glo
ria de seu pae e pela salvação do 
mundo!

Assim como o augusto sacrifício 
da missa é celebrado sem interru
pção durante as 24 horas do dia. as
sim também Maria é em Maio glo
rificada sem interrupção durante 30 
dias.

Que consoladora e sublime devo
ção: durante 30 dias Maria é glori
ficada cm todo o universo por milha
res de christãos que prostrados aos 
seus pés a veneram e entoam as ladai
nhas que são uma synthese dc lou
vores á mãe de Jesus: Rainha dos 
Céus, Rainha da Terra, Rainha das 
Virgens, Rainha dos martyres!...

Que numero incalculável de ora
ções, dc actos de virtudes não so
bem ao céu durante este mez de flo
res ! Si Alaria, a mãe de misericórdia, 
por um pequeno obséquio, por -uma 
esmolasinha, por um simples rosário 
recitado em sua intenção, tem conse
guido a conversão e salvação de mui
tos obstinados peccadores, que- ben- 
çans não pedirá ella ao seu Divino 
Filho pela tão longa e fervorosa de
voção do Mez de Maio?
A Virgem Maria não deixa de agra
decer summamente a todos os seus 
filhos que de joelhos elevam os seus 
corações a ella!...

Não descuidemos, amigos meus, 
uma tão bella, tão cara, tão precio
sa devoção, quer em particular, quer 
em publico, santifiquemos com todo 
o carinho, este mez que glorifica á 
Nossa Mãe !...

Sejamos também apostolos da Im- 
maculada e procuremos diffundir ca
da vez mais a pratica do mez de 
Maio, e hoje todos juntos, roguemos 
á Mar.a que faça com que o nosso 
amor por cila augmente cada vez 
mais.

Off.creçamos-Jhe os tnossos cora
ções e o nosso ideal feito de luz, 
dc pureza, de amor e de dedicação. 
Digamos á Nossa Mãe, que quere
mos ter por programmã dc nossas 
vidas: viver puros, debaixo do seu 
sorriso e do olhar de Jesus seu di
vino filho.

Amigos, para podermos réalisar o 
programma que offerecemos á Ma
ria, perseveremos na pratica de to
das as obrigações da nossa querida 
Congregação.

A perseverança é o progresso e 
o progreso é a lei da vida. Deixar 
de progredir é deixar de viver.

Excclsior: mais alto, cada vez 
mais alto!

Nunca desanimar, luctar sempre, 
c Maria, sorrindo, estendendo sua 
anão sobre nós, ha de (nos aben
çoar c recompensar largamente!...

EDGARD PINTO DE SOUZA

Os tres Cavalheiros e a princeza

50
DRS.

Annibal de Campos
e

Muciojde Campos 
Maia 1

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva

l.o Andar - Sala 108
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Existe cm Picardia um magnifico 
Santuark) dedicado a N. S. de Lies- 
se, que quer dizer N. .Senhora da Ale
gria : este Santuario foi edificado no 
duodécimo scculo, e teve a seguinte 
e mui extraordinária origem.

Tres irmãos nobres e ricos Cava
lheiros de Eppc, em Picardia, tinham- 
se alistado entre, os Cruzados, e eram 
religiosos militares dc S. João dc Je
rusalém; estavam ellcs encarrega
dos da defesa de Bersabéa, limitrophe 
da Palestina, á pouca distancia de 

Ascaíona.

Em um forte ataque que tiveram 
de sustentar contra numerosas tro
pas de Aíusulmanos, perdidos todos 
os seus, extenuados de forças pelas 
feridas .entregaram-sc prisioneiros, e 
foram levados para o Cairo ao Gran- 
Sultão, o qual admirado das façanhas 
que tinham praticado estes Cavalhei
ros, do valor, cio ar tranquillo e raa- 
gestoso que conservavam nas mesmas 
correntes em que se achavam, ficou 
grandemente desejoso de se utilizar 
delles, e lhes propoz logo as maiores 
honras se quizéssem abraçar a reli

gião de Mafoma.

Os cruzados se horrorizaram des
ta proposta, e munindo-se logo com 
o signal da Cruz, declararam aberta- 
mente que Christãos e Cavalheiros 
como eram não faltariam ao que de
viam a Deus, e que vencidos ou ven
cedores não recuariam com a graça 
de Deus diante de qualquer martyrib.

O Sultão maravilhado desta res
posta conheceu a difficuldade que ha
veria em os seduzir, todavia se pro
poz a tentar todos os meios possí
veis. fel-os acorrentar estreitamente, 
e privar do necessário alimento, en
viando os mais sábios da seita de 
Mafoma para convencel-os; mas um 
prolongado martyrio de dous annos 
não foi sufficiente para a constân
cia dos tres valorosos irmãos.

O Sarraceno estava por extremo 
admirado de tanta constância, quan
do sua filha por nome Ismaria, joven 
formosa e tida por um prodígio de 
sciencia, (que desejava conhecer ca
valheiros tão distinctos) propoz ao 
pae de se encarregar ella mesma de 

os persuadir a abraçar a lei de Ma- 
foma. Agradou ao pae a proposta da 
Princeza c não duvidou que seria 
mais eloquente e mais feliz que os 
demais sábios, e mandou que lhe fos
sem entregues as chaves do cárcere.

No dia seguinte a Princeza s£ 
apressou cm ir visitar os Cavalhei
ros e mostrando-se mui compassiva 
da sorte que lhes esperava começou 
a Princeza por dissipar as prevenções 
que podia haver contra o Isiamismo, 
c depois, lhes foi narrando os praze
res que sua religião offcrecia! Fal- 
lava com tanta candura e persuasão, 
que os tres Cruzados tiveram grande 
compaixão desta Princeza que tinha 
sido educada cm erros tão grossei
ros, e pediram-lhe, sc lhes consentis
se, desenvolveriam igualmente qual 
era a fé e as esperanças dos Chris
tãos.

Não sómente annuiu a Princeza,

mas mostrou-se mui desejosa de co
nhecer o que ella ignorava. Começa
ram pois os Cavalheiros a dizer-lhe 
o que sabiam da crcação do homem 
c sua queda com todas as suas con
sequências, da promessa do Redem

ptor, sua vida, e sua morte de Cruz: 
da reconciliação da mulher pela in
tervenção da Virgem Maria, sua 
grandeza e *elevação, prerogativas, 
narrando tudo que sabiam dc todas 
suas maravilhas, de sorte que a Prin
ceza não poude adormecer naquella 
noite, reflectindo no que tinha ouvi
do, e desejando vêr uma imagem de 
tão formosa Senhora.

Vendo os tres Cavalheiros que a 
graça lançava suas raizes no coração 
de Ismeria, não duvidaram que au
xiliados pela SS. Virgem poderiam 
formar uma imagem da mesma Se
nhora, e promettendo á Princeza de 
a satisfazerem com tanto que lhes 
fornecesse os instrumentos necessá

rios. Não eram ellcs estatuários, mas 
fazendo primeiro o signal da Cruz e 

rezando uma' Ave-Maria, começaram 
a desbastar um tóro de madeira, do 
melhor modo que puderam, largando 
a obra, só alta noite para terem um 
breve descanço.

Mas qual não foi a surpreza, quan
do acordando de1 madrugada viram a 
estatua perfeitamente concluída, for
mosa, resplandecente, encantadora! 
Agradeceram logo a Deus e a Maria 
SS. e esperaram com impaciência a 
visita da Princeza, que apenas entrou 

no cárcere cahio de joelhos profun
damente maravilhada, beijou os pés 
da Senhora .e teve tanta alegria que 
nem podia proferir palavra, por isso 
se chamou a imagem — N. Senhora 
de Liesse, ou da Alegria.

Na noite seguinte a Princeza teve 
igualmente uma apparição de N. Se
nhora, que lhe dizia que libertasse 
os tres Cavalheiros, se retirasse com 
elles para a França, e vivesse uma 
vida casta; e que em logar dos pra
zeres de Mafoma, lhe daria no Céo 
uma Corôa immortal e uma felicida

de eterna.

Á joven Princeza não duvidou das 
promessas celestiaes, tomou comsigo 
suas joias e pérolas preciosas, e cor
reu á prisão dos tres irmães, tirou- 
lhes as correntes e combinada a fuga, 

prometteu que abraçaria a fé caholi- 
ca apenas chegassem á França, de
clarando que a isto se movia por 
mando expresso da Rainha dos Céos, 
que lhe promettera protecção nessa 
empreza.

E’ impossível explicar-se a alegria 
4ps tres 'irmãos que se prostraram 
logo para render fervorosas acções 
de graças a Deus e a Maria SSma. 
Na noite seguinte sahiram do cárce
re levando comsigo a Imagem mila
grosa, seu mais precioso thesouro, 
encontrando adormecidos todos os 
guardas, e as portas da cidade 
abertas.

Chegados á ribanceira do Nilo, 
uma pequena canôa, estava como que 

os esperando, na qual atravessaram 
o rio e continuaram a caminhar toda

noite; quando porem começou a 
amanhecer, quer pelo cançaço quer 
peio receio dc serem conhecidos, ou 
perseguidos, foram descançar em um 
bosque aonde adormeceram todos.

Não se sabe quanto tempo durou 
este somno, mas quando accoorda- 

ram, licaram mui admirados vendo 
que estavam rodeados de uma nova 

vegetação c de arvoredos que não se 
encontravam no Oriente; os tres Ca

valheiros esfregaram os olhos, jul
gando ser algum sonho, e a joven Is
meria estava encantada dc contem
plar a fresca natureza e o céo tão 
limpo e azul como jamais tinha vis- 
lo no Egypto.

A imagem da Senhora estava jun
to de uma fonte que não tinham vis

to quando adormeceram e que os tres 
irmãos pareciam reconhecer.

Passava entretanto um camponez 
a quem perguntaram onde se acha
vam ; respondeu elle, que se achavam 
em Picardia, c que aquellas terras, 
bosques e fontes pertenciam a tres 

Cavalheiros de Eppe que andavam 
com os cruzados na deieza da Terra 
Santa e que havia tres annos que se 

suppu-nha terem morrido; e vendo o 
camponez que ellcs ficavam inimo- 
veis olhando-se mutuamente estupe- 
íactos, e reparando que traziam nas 
vestes as cruzes da Terra Santa, per
guntou-lhes: v Acaso trazeis vós al
guma noticia destes tão chorados 

Cavalheiros?" E descobrindo ao mes
mo tempo a imagem dc Alaria logo 
se prostrou e iez o signal da Cruz. 

no ouvir que os Cruzados diziam en
tre si: "estamos nas nossas terras; 
estamos nas terras da -viarqueza nos
sa mae: correu a toaa pressa ao
^asteiio visinho para uar noticia tia 
vcita aos tres irmãos...

A mae que v.via ainda, pouco íai- 
luu para morrer ue aiegna ao aura- 
çar seus tres iiliios: nao sabia como 
agradecer a joven Ismeria, o instru
mento ua uberdade e da voita dos 
seus iiliios. ,

nJia mesma quiz se encarregar de 
instrml-a e dispol-a para o Santo 
Baptismo, e resolveu mandar con
struir uma igreja no bosque onde col- 
locou a Imagem, dando a Princeza, 
para este íim, as pedras preciosas 

que tinha trazido. Este templo se cha
ma ainda até hoje — a Igreja de N. 
Senhora dc Eicsse. — Apenas Isme
ria se achou .neste logar seguro, man

dou contar ao pae as maravilhas que 
Deus obrara em seu favor, a íé que 
tinha abraçado, o nome dc Maria 
que tinha recebido, e a consagração 

que fizera de si com outras numero
sas virgens * em um mosteiro, rogan
do-lhe instantissimameiilc que se fi
zesse christão.

Ignora-se que effeito produzira no 

pai esta carta, mas a filha perseverou 
santamente no serviço dc Deus até 
a morte, e Nossa Senhora de Liesse

continuou a fazer numerosos mila
gres por meio de sua prodigiosa 
Imagem.

MARIANA
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Lambertini e o sabio 
protestante

Certo sabio protestante dizia a 
Lambertini que a Igreja canonisava 
os santos com grande facilidade. En
tão Lambertini o convidou a exami
nar um processo de beatificação, e o 
allemão o leu mui de siso.

No processo tratava-se dos milagres 
attribuidos ao santo varão e de suas 
virtudes heroicas.

As provas lhe pareceram tão evi
dentes, que, entregando o maço de 
pape:s, o sabio retirou a accusação 
feita.

— Darieis vóto favoravel á decla- 
ção de santidade? perguntou-lhe 
Lambertini.

— Sem duvida, respondeu o sabio.
— Pois bem, tornou-lhe o consul

tor, estes papeis que reputais tão de
cisivos não produziram o mesmo ef
feito na Congregação a que pertence 
o exame e juízo do seu valor; ella 
rejeitou esse bemaventurado.
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Honrar a Maria, 
invocar a Maria, ter 
por ella amor e de- 
dicação, corresporp 
de a trazer já sobre 
a nossa fronte o si- 
gnal dos eleitos.

(Sto. Affonso)
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QUE]# FOI D. MO BOSCO

Nascido aos 16 de Agosto dc 1815. 
de gente rústica c anonyma, era João 
fadado a grandes cousas.

Logo na sua infa-ncia, morreu-lhe 
o pae. Novamente se uniu, em segun
das núpcias, Margarida, a mãe do 
nosso bemavcLturado, com um senhor

• VI u v.çr -Lr

um seu filho.
Causa dc muitos rescntimentos pa

ra João havia de ser este rapaz.
Por causa delle precisou João fur

tar-se aos carinhos c conchegos ma
ternos, ás doces alegrias da meninice. 
Roubou-lhe, pois, a infancia.

Desde pequeno, teve que empregar- 
se no commercio, porquanto mingua
das eram suas posses.

Foi ajudante de alfaiate e o foi de 
ferreiro, foi pastor c até... saltim
banco!... No emtanto nascera para 
maiores cousas.. Bem podia elle dizer 
de si mesmo: “Natus sum ad majora”.

Por entre dificuldades sem conta 
conseguiu iniciar-se c adeantar-sc nos 
primeiros estudos e o fez com tão 
esplendido exi-to, com sucesso tão sur- 
prehendente, que nisto sc mostrava, 
ás claras, o dedo de Deus.

Afinal, depois de mil peripécias, 
que não vem o narrá-las, entrou João 
Bosco <no seminário e annos depois, 
(maravilhas do Senhor!), recebia, 
com muito preparo, o santo sacer
dócio.

Já o subdiaconato e o diaconato 
haviam-lhe sido a sua doce aurora. E 
agora se lhe mostrava, face . á face, 
o sol da vida nova.

A’ luz fecunda deste mesmo Deus 
que é o sol da vida, havia elle dc tra
balhar na vinha do Senhor, mão já 
como humilde operário, mas como 
dextro official: Ei-lo chegado emfim 
ás ameias da torre sacerdotal! Lá 
daqucllcs rendilhados altaneiros, es
praiou D. Bosco os seus olhares e viu 
impressionante panorama. Para o nor
te e para o sul, alargava a vista, e 
mirava com firmeza o leste e o oeste. 
Sempre sc lhe deparava immenso tri
gal amarellecido já, já nrui doirado; 
entretanto... quam poucos os sega
dores ! E aquellç dia era o dia dos sor
risos de Deus.

A alegria que se lhe coava através 
do olhar era como pallida imagem do 
fluxo e refluxo da grande maré que 
lhe enchia a gruta pequenina do seu 
coração, daquelle mar que se espraia
va pelos recantos dalma, daquelle 
oceano que fazia transbordar de jubi
lo a conchinha do seu ser. E elle era 
sacerdote do Aítissimo!

VICISSITUDES

também as soffreu elle duras e pc- 
zadas. EJ só desfolhar as paginas da

sua vida e as lobrigamos:., muitas, 
muitíssimas, na sua vida privada c no 
exercício do seu ministério.

MODELO SEGUIDO

Admirador profundo do dulcíssimo

delo c fôrma unica da sua vida. E co
mo lhe saliiu, em tudo semelhante! 
Primou D. Bosco na simplicidade, 
primou ma afíabilidade; primou na do
çura, primou na liberalidade; primou 
no abatimento, primou nas paginas da 
historia ecclesiastica, como o seu pro- 
totypo.

SUA OBRA

Não falemos dc suas producçÕcs li
terárias c ascéticas, porque acima del
ias paira aquella que a todas sobre
pujou: a sua Congregação.

Ei-la radiante e jovial. Esses milha
res dc padres salesianos que disemi- 
nados pela face da terra vão a pre
gar o bem e a virtude, depois dc aban
donar a sua patria muito estremecida, 
o lar e a família, arrostando perigos 
sem conta, por invias mattas dc pai- 
zes que conhecem pouco, mattas es
sas infestadas de animaes ferozes e 
serpentes mortíferas. Ahi estão essas 
phalanges dc alminhas delicadas, que, 
embuçadas nos véos negros do olvido 
c do anonymato, — as Filhas dc Ma
ria Auxiliadora, vão a fazer o bem 
aos pequeninos c aos doentes, ei-los 
todos “Sapientiam praestans parvu= 
lis” ministrando o pão da verdadeira 
scier.cia que c amar a Deus c só a el- 
lc servir, com mansidão c dedicação 
extremas. Tjido isto, para satisfazer 
aquellc que afagava o ideal alcvanta- 
do de curar particularmentc da juven
tude. Ah! Era para a juventude que 
D. Bosco vivia. A mocidade ! A moci
dade! “Da mihi animas, coetere toL 
le”, dizia. Eis a portentosa obra da- 
quellc que aos 31 de Janeiro dc 1888 
sc sublimava c recebia o sou galar
dão, na patria sua eterna, segundo o 
mérito das suas excelsas virtudes hoje 
proclamadas como heroicas.

Ei-lo que é posto nos altares, á ve
neração do povo c proposto á dulia 
das gentes. Elle, o predilccto da Vir
gem Auxiliadora, a Violeta do Senhor!

Que, pois. do seu honorifico altar, 
lance sobre nós desprezíveis c obscu
ras creaturas de Deus, um olhar de 
compaixão c desabroche dos seus lá
bios dc santo um sorriso de bençam.

Uma prece ao Bcmaven lurado D. 
João Bosco e fraternal parabém á 
florescente Congregação Salesiana.

São Paulo, 31 de Maio de 1929. 

HONORIO RIBEIRO DANTAS

Chronica 
de viagem
DUAS CARTAS

Scvilha, 16 dc Maio de 1929.

Em pleno Congresso envio/estas no
ticias, muito ás pressas, infelizmente, 
pois que me acho cansadíssimo devi
do á enorme agitação do dia de hoje. 
Hontem solennissimamcte sc instal- 
lou o Congresso sob a presidência di
recta do Emrno. Cardeal dc Sevilha, 
D. Eustaquio Iludain. Esteve presen
te também o Sm*. Cardeal de Granada. 
Foi lida a carta do Summo Pontifi- 
cc designando o Cardeal Iludain le
gado Pontificio no certamen. Melhor 
do que minhas palavras dirão os jor- 
naes que juntamente envio. A Cathe- 
dral estava repleta, contando cerca de 
20.000 pessoas. Ay noite assistimos a 
hora santa em que houve o “baile de 
los seiscs" ante o SSmo. Sacrame-nto, 
executado por meninos.

Foi uma cousa extraordinária. Vi
sitei vários lugares entre ellcs o thc- 
souro da Cathedral, um dos mais ri
cos do mundo, onde se guardam e vç- 
ncram as mais preciosas relíquias.

Acho-mc encantado com tudo isto.
Hoje ás dez horas da manha hou

ve a prmeira das reuniões de estudos, 
chamadas “Sessões do Congresso”. 
São nove c sc realizam todas ao mes
mo tempo, cm diversas igrejas ou sa
lões. Preferimos, como é natural a 
que trata das “juventudes marianas”. 
Foi presidida por tres bispos c nume
rosos sacerdotes. Nessa sessão, so
mente se discutiram as conclusões das 
theses, apresentadas sobre o assum-

doutor da Igreja São Francisco de Sa- , -r->

demoramos 2 horas no local.
As discussões foram muito cordiaes 

c interesantes, nada dc discursos. Fo
ram approvadas varias conclusões. A’ 
tarde, na Igreja dos Jesuitas, houve 
uma outra reunião e ahi os delegados 
extrangeiros (Chile, Argentina, Bra
sil, Cuba, etc.) tomaram assento jun
to á mesa dircctora. Presidiu-a o Pc. 
Directior da Federação nacional das 
Congregações marianas de Hcspanha. 
Cada representante fez um pequeno 
relato da vida mariana de seu paiz 
(só Congregações). Monsenhor faliou 
por nós e foi muito applaudido. Falei 
também um pouco. Trataram-nos mui
to bem. Provavelmente, ou melhor, é 
certo serem lançadas as bases da 
Confederação Ibero-Americana das 
Congregações marianas. Um dos seus 
fins é realisar Congressos de dois em 
dois annos, sendo que o proximo será 
no Rio dc Janeiro, cm Setembro de 
1931. Tomamos responsabilidade, pois 
que somos os únicos representantes do 
Brasil. Aprestemo-nos para o trabalho.

Escreverei novamente de Madrid. 
Para “O Legionário” enviarei logo 
varias chronicas. As saudades dahi são 
muitas. Monsenhor vae bem. Lem- 
branças a todos.

Paulo SAWAYA

Sevilha. 12 dc Maio dc 1929.

Laudetur Jesus- Christus.

Hoje, todo o d*a, latejou n0 meu 
espirito,*-a nossa Congregação: que 
saudades! Mcz dc Maria; communhão 
geral, reunião geral; é certo que fal- 
laram em nós, porque nós falíamos 
sempre em todos da congregação. A 
nota do dia foi, hoje, a visita á prin
cipal congregação mariana de Sevi
lha. Paulo lhe escreverá com vagar e 
lhe descreverá as nossas impressões: 
séde rica, todo o conforto para os con
gregados, organisação (mirabile diclu) 
quasi cgual á nossa. Houve instantes 
em que a impressão era de estarmos 
na r.ossa congregação. Paulo tomou 
notas uteis. Continue rezando pela 
nossa missão. Recebi cartas. Que sa
tisfação. Abraços muito amigos a 
todos.

Pe. PEDROSA

UMA RESPOSTA
.#..8.

Pe. Roque Pinto de Barros
Certa imprensa desta Capital vem 

publicando ultimamente uma serie dc 
pequeninos artigos, cujo autor se es
conde, dc industria, no anonymato as- 
sígnando P. Não desejando ser conhe
cido dos leitores inani festa, entretan
to, bem claramente as idéas que des
posa : é protestante. Está, portanto, 
muito bem escolhido o seu pseudony- 
rao P.

j> Effcctivamente. E’ necessário ser 
protestante para affirmar tão cathe- 
ggóricamentc que a Associação Chris- 
t| dc Moços não é protestante. Por 
apior da verdade c da causa catholi
ca, nós dizemo,s bem claramente e 
b:êm alto: A Associação Christã dc 
Moços é Protestante.

1. A par da educação civica, moral, 
pjiysica c intcllectual a Associação 
faz., disfarçadamente a propaganda 
evangclica, protestante, contraria á 
fé t radicei o na 1 dos brasileiros, que é 
4catholica, apostólica c romana.

1 Os estatutos de 1914 da A. C. M. 
i|ianitestavam, á evidencia, que era 
uma aggremiação evangclica, isto é, 
cm bom portuguez, -protestante.

. Òs estatutos de 1927, actualmente 
e;ji vigor, são velados por um espirito 
hèm capcioso para, com mais facili
dade, colher nas malhas do erro os 
ilcautos e os desapercebidos de in- 
4rucção religiosa.

j o Assim reza o artigo 6.° dos estatu- 
tÇiS: “Haverá duas cathcgorias de so- 
Ç.^òs: effectivos e eleitores: Os socios 
<í|ssás cathegorias pertencerão ás dif- 
i*crentes'"dasses *• d*è '-sorTos-*^'tab‘eWci
clos. no regimento interno, de accordo 
com as suas contribuições e regalias”. 
Mas, pergunta-se: Quacs as disposi
ções de cada classe de sociòs? Essas 
disposições estão no regimento, que 
não é possível ser lido por um extra- 
nho á dieta Associação, porque não 
o darão a quem fôr á sua Séde pro- 
cural-o para melhor se orientar.

Pelo artigo 7.° o socio eleitor deve
rá subscrever uma declaração eivada 
do espirito protestante. Só estes po
derão fazer parte da Directoria.

Dizem por ahi que a Associação

Christã de Moços não c protestante 
c que* não tem caracter confessional, 
porque os cathoiicos podem ser so
cios da A. C. M. e, uma vez acceitos, 
podem continuar a praticar a religião.

A estes socios, dizemos nós, não é 
dado nortear os destinos da Associa
ção e deverão estar sob os socios 
«eleitores protestantes.

Os socios da A. C. M. respiram na 
Séde social uma athmosphera impre
gnada de protestantismo. Não se di
ga mentirosamente que ahi se cogi
ta dc alguma pratica catholica.

As suas festas ou as suas manifes
tações religiosas têm caracter decla
radamente protestante, pois, quem 
executa taes funeções ou officios é o 
pastor protestante.

Protestantes são os livros attinen- 
tes á religião, aconselhados c distri
buídos pela Associação Christã de 
Moços.

Ora, admittamos, por um instante 
apenas,, um socio catholica conviven
do nesse meio protestante; depois de 
um certo tempo a sua piedade será a 
mesma? a sua fé catholica terá a 
mesma firmeza? as duvidas não en
trarão, por ventura, pelo seu espirito? 
Sim. E’ certo. Um passo mais e o so
cio será um desertor das fileiras ca- 
tholicas.

Não. De viseira erguida, digamos 
á Associação Christã de Moços: 
“Vós sois Associação Protestante-”.

Repetimos hoje o que já escreve
mos nestas mesmas paginas: ”A dif- 
fusão de princípios defendidos pela 

agéHíd-a^' páoí est-an t 
entre os brasileiros, traz, em seu bo
jo, múltiplos perigos á integridade da 
religião catholica — a religião da 
maior parte dos brasileiros — e vem, 
por isso mesmo, ferir a integridade 
e independência da nossa patria”.

Em 1915 o Secretario Geral da A. 
C. M. dc Chicago disse, com toda 
franqueza: “A Associação Christã de 
Moços é cssencialmentc protestante; 
a meu ver, deveria ficar aberta e fran- 
camcntc protestante”. “Dir-lhe-ei 
com toda franqueza que, na minha 
opinião, a nossa A. C. M. não deveria

ter jovens catholicos leaes entre os 
seus membros activos; não estariam 
cm seu lugar. Para falar sem rebuços 
c sem rodeios, tomando* em conta a 
altitude actual (em 1915) da Igreja 
Catholica com a A. C. M. creio que 
todo joven catholico que entra nas 
fiteiras da A. C. M. dá prova eviden
te da sua falta de lealdade.

Em 27 de Dezembro de 1920 o Ar
cebispo dc Mariana, D. Silverio, es
crevia: “Porque esse afan satanico 
(dos protestantes) cm nos arrancar do 
seio dc nossa boa fé, onde, com cer
teza e unicamente nos podemos salvar 
e levar-nos a essa babel de erros, em 
que com certeza nos perderiamos? A 
razão é o empenho, que tem o protes
tante americano de dominar na Ame
rica do Sul e mais além. Com uma 
perspicácia fina c sagaz, conhecem el- 
les que o meio mais efficaz para unir 
os homens, mais forte que a política, 
que a sympathia da raça, mais que o 
proprio parentesco dc sangue é o la
ço da religião. Dahi vem esse afinco 
desesperado em quererem converter- 
nos a nós brasileiros, para as seitas 
do Norte, porque, conseguindo unir- 
nos com ellcs em religião, está aber
ta a estrada para dominar-nos em po
lítica, no commercio e estabelecer no 
Brasil o IMPERIALISMO AMERI
CANO. A esse fim commercial e im
perialista se encaminham essas em- 
prezas, essas missões, em que gastam 
sommas fabulosas para negociar mis
sionários, obter adeptos, . construir 
igrejas (protestantes) enlaçar alguns

messas ou comprados com dinheiro. 
A esse mesmo objectivo se referem 
essas Associações chamadas Christãs 
de Moços, escolas, collegios, institu
tos dc artes, agricultura c outros. São 
todos meios industriosos para attrahir 
os incautos ao protestantismo ameri
cano c apparelhar os brasileiros a ac- 
ceitarcm o jugo americano sem maior 
resistência”.

Portanto, concluamos, mais uma 
vez: Um catholico sincero não pode 
filiar-se á Associação Christã de Mo
ços, que é Protestante.

*=* Sempre victoriosa
Exulta de contentamento o mundo 

catholico pelo feliz termino da ques
tão romana. Nossa salisfacção é jus
ta ao vermos, perante o mundo todo, 
reconhecidos os mais sagrados direi
tos de nosso Chefe, o pae commum 
de todos os fieis. Mais uma vez ficou 
patente aos olhos do mundo a provi

da mão dc Deus dirigindo a barca dc 
Pedro por entre os mil escolhos com 
que a furia satanica não cessa de lhe 
embargar o roteiro sublime. E’ a rea- 
lisação repetida da promessa de Je
sus a seus apostolos : — “Eu estarei 
comvosco até a consumação dos sé
culos”.

Parccc incrível haja homens tão 
cegos que não queiram ver essa força 
soberana sustentadora das columnas 
vinte vezes seculares da Egreja. E no 
entanto sc quizessem escutar a voz 
eloquente da historia scr-lhcs-ia tão 
facil reconheccl-a. '

Já no limiar dc sua* existência en
controu a Egreja inimigos poderosos 
e monstros de crueldade quaes eram 
alguns imperadores romanos. Tres sé
culos teve que lutar,e permanecer es-- 
condida nas sombrias catacumbas até 
que o imperador Theodosio lhe reco
nheceu a liberdade.

No decorrer dos tempos, filhos in
gratos e desnaturados se levantam pa
ra desgarrar com doutrinas heréticas 

veste da uni-dade catholica. Juliano, 
ó apóstata, emprega toda a malicia 
dum coração hypocrita para perseguir 
os christãos. Jesus Christo, porém, 
não abandona a sua Esposa, c afinal, 
o regenerado imperador declara-se 
vencido exclamando no auge do des
espero: “Venceste Gallileu”.

Nos tempos modernos levantaram-

se também as revoluções e os- ercy- 
clopeclistâs que sob o titulo pomposo 
de sciencia perseguem a Egreja em 
seus dogmas e doutrina. O cynico Vo; 
taire, prophctizou em certa occasião:

4

"Ainda vinte annos e a Egreja terá 
desapparecido da face da terra”. In
sensato! Mal sabia elle que assim pro- 
phetizava contra si mesmo. B2xa 
tamente ao completar o anno vinte da 
predicção era elle quem transpunha 
os umbraes do sepulcro para dar con
tas ao supremo Juiz pela calumnia 
com que insultara* a Egreja de Deus 
dizendo: “Destruamos a infame”.

Fm tempos mais recentes outros 
corifeus da impiedade não deixaram 
também dc perturbar as ondas do mar 
sulcado pela barquinha do pescador 
de Gallilea. Cavour, o famoso estadis
ta italiano encaminhou todo o seu la
bor político a despojar o Summo Pon
tífice de seus domínios violando as
sim os mais sagrados direitos do Pa
pa Soberano. Victoria ephemera. Pas
sou á maneira da fumaça que se per
de no espaço. Hoje, outr0 estadista, 
num gesto de justiça e reparação li
ga seu nome á historia restituindo ao 
Papa os inalienáveis direitos de sobe
rano.

Mussolini reparou a grande injus- 
tiça dos tempos modernos apagando 
a mancha preta que afeiava o gover
no italiano.

Os sequazes do fundador do Posi
tivismo e a maçonaria também não 
perderam occasião de fomentar na 
Italia o desprezo a Jesus Christo vo
mitando seu odio contra o Papa e a 
Egreja. Afinal de contas elles foram 
os vencidos. A maçonaria recebeu um 
golpe com a suppressão de suas lojas

c o famoso criminalista Ferri, um dos 
partidários do anticlericalismò, viu a 
esterilidade dc seus esforços, morren
do poucp depois de concluído o accor
do entre o Vaticano e o Quirinal.

A perseguição do México não terá 
melhor sçrte. Cairam c passaram os; 
Neros, os Dioclecianos, os Voltaires e 
todos os outros encarniçados inimi
gos da Egreja; seus modernos imita
dores também hão de passar.

Podem os Soviets decretar a sup
pressão do Domimgo e estabelecer o 
dia de repouso na quarta feira ou 
qualquer outro dia. Pouco importa. Na 
revolução franceza já se fizera cousa 
semelhante, mudando a contagem dos 
annos, os nomes dos mezes e até dos 
dias. Embora todas as fúrias infer- 
naes se levantem contra o rochedo in- 
a ba lavei da Egreja, lá estão as pala
vras de Jesus Chri-sto, Dçus, para nos 
confortar: “As portas do inferno não 
prevalecerão contra ella”. E para ga
rantia dessas palavras ahi estão as 
outras: “Passarão os céos e a terra, 
porém, minhas palavras não passa- 
rao .

Petropolis, 20-5-929. “ .

Con. Eugênio Avivar O. Praem

AVISO
Arrecadação de livros

Fm virtude dc ser necessário pr 
ceder.sc ao fichamento dc nossa 
bliotheca, o congregado bibliothec 
rio, pede a todos que tiverem livr 
da mesma em seu poder, entregarei 
nos aquella secção até o fim des 
semana.

Avisa, outrosim, que fica suspen 
a retirada de livros, pelo motivo a< 
ma; até o fim deste mez.
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O anniversario do Papa

A primeiro de Juidio de 1857, na pia 
baptismal da Igreja parocliial de De- 
sio, cidade da província de Milão, unia 
creança predestinada a altíssimos 
destinos, recebia o nome de Ambro- 
sio Damião Achilles. Havia nascido 
no dia anterior, 31 de Maio, dia me
morável pela celebre batalha comba
tida c vencida sob os auspícios dò 
Pontificado: a batalha de Legnaro.

Tal coincidência era como um pre- 
sagio do grande porvir reservado áo 
quarto filho do casal Francisco Ratti 
c Theresa Galli, que também seria ba- 
talhador intemerato e vencedor in
signe.

A sua carreira íoi deveras uma se
rie dc victorias. Os seus primeiros es
tudos na terra r.atal; os seus trium- 
phos na Universidade Gregoriana, em 
Roma; o prestigio dc que se viu cer
cado aio magistério; a profundeza e 
sagacidade nas suas pesquizas nos ve- ■ 
lhos codigos da Ambrosia na c da Vá- 
ticana; o fino tacto de sua diploma
cia i:a Polonia; a prudência do seu 
episcopado cm Milão; c por fim, as 
glorias do seu pontificado, na Sede 
Apostólica, como o 261.° succcssor dc 
Simão Bar-Jona, o Pescador.

Aquclla creancinha» dc origem tão

Annibal de Campos j
e

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escripf.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva

l.o Andar - Sala 108
... —.........

Meu mestre
s

(SCENA ALDEÃ)

Vês aquclle senhor que acaba de 
saltar do bonde?

Brancos e finos cabellos, ao soprar 
das brisas, lhe caem por sobre o ros
to enrugado' pelo fugir dos a mios. 
Lcvcmcntc inclinado já está elle.

Como o reduziu á decripitude o su
blime c afadigante onus dc professor!

Com bonachã paciência vigia os 
seus alumnos, — diabretes em forma 
humana.

1C agradaveí vê-lo entrar no vasto 
salão das aulas...

Levantam.se os alumnos e cum- 
primentam-no cm côro: — “Bons 
dias, Senhor Professor!”

Assume a cathedra e nclla se as
senta o velho mestre. Tira do bolso

do paletó um par de oculos amarellos 
e o colloÇa á ponta do nariz. Princi
pia a lição...

Logo após haver pedido licença ao 
bom do mestre, delle se approxíma 
um grupo.de peraltas. Com pergum- 
tas esquisitas e que a todos, interes-

1 humilde, conhecida apeiiás de scuá 
paes e parentes íía cpoca da batalha 
de Lcgnano, hoje, decorridos tres 
quartos de scculo, com o Nome de 
Pio, na Cathedra de Pedro, é o ho
mem que atrae os olhares do mundo 
inteiro.

Pio XI completou, pois, no dia 31 
de Maio, 72 aiwios de vida c dc victo- 
nas. S. Malachias especificou o seu 
Pontificado como sendo FIDES IN
TRÉPIDA. Uma fé ifitrcpkla. Esse 
moto está sendo plenamcnte realisa- 
do no zelo ardentíssimo de Pio XI ás 
obras das missões e da propagação da 
Fé, e na confiança illimitada c verda- 
deiramentç intrépida que elle deposi
tou na Providencia rçsolvcndo a Ques
tão Romana.

E nós o amamos, c nós o venera
mos, e mós o admiramos, ainda mais 
vendo esse Homem Forte, completan
do 72 annos de eclaclc, ancião por
tanto, ainda conservar a robustez 
viril dc supportar, de pé e firme; so
bre a cabeça encanecida, as responsa
bilidades de uma Tiara de Papa e o 
peso dc uma coroa real.

Nós o veneramos como Papa e o 
saudamos como rei.

Pio Papa Undécimo, vita, victoria 
et salus perpetua.

sam, facilmente levam o simplório ca- 
thcdraticó aos verdejantes campos das 
noticias...

Quando esgotadas, levam-no aos 
amenos vergeis da literatura... c. por 
lá, dão voltas e viravóltas...

Abraçado aos clássicos elle passa a 
maior parte da aula. Quando se aper
cebe do intrincado estratagema dos 
linorios, um sorriso doce lhe vem aos 
lábios e, todo suavidade, murmura 
uma queixa: — “Vocês, peraltas, es
tão sempre a nic lograr”...

E torce c retorce as finas pontas 
do bigode amareUccido pelo fumo ex
cessivo ...

* * *
Uma vez, porem, uma só vez, vi 

aquclle homem com o semblante fran
zido e carregado. Dos seus olhos es
capavam raios c de sua bôcca se pre- 
ccpitavam torrentes de palavras mos- 
sadas de viva paixão, extrangeiras, 
comtudo, áquelle nobre peito.

Tremiam as crianças ante o profes
sor. que, de pé, cortava freneticamen

te o espaço com gestos velozes. 0 si- . 
lendo da parte dos alumnos não po
dia ser maior.

Breve foi a borrasca! Sensível por 

demais é aquelle coração que não po
de guardar o mínimo rancor.

— ”Meus amigos: Não poupo sa
crifícios por amor de vós. Espero, por
tanto, que cada um a isto correspon
derá doravante, com o bom procedi
mento e grande applicação aos estu
dos.

Pensaes, porventura, que os bene
fícios que disto advierem ou o lucro 
que haveis de haurir recahirão sobre 
mim? Si assim pensardes, por muito, 
estaes longe da vérdade. E’ somente 
sobre vós que recahirá o aproveita
mento do bom proceder. Continuemos.

Eis uma virtude que deve ser
praticada pelos congregados,
em toda a sua plenitude e cons-
tantemente. Precisamos ter
sempre diante dos olhos essa
virtude porque não vivemos en=
tre anjos e sim entre homens
que, por qualquer cousa já se |
mostra offendido, já se zanga, |
tornam-se irritados. Será facil |
combatermos esse defeito do |
nosso proximo? Infelizmente f
não, porque somos também de ?
pouca calma, temos o nosso ge- ?
nio, o nosso caracter irrascvvel. i
Para podermos supportar com |
calma os defeitos do proximo e ;
tratarmos bem a todos é preci= |
so exercitarmo-nos na virtude |

:
da mansidão, virtude essa que | 
nossa mãe Maria Santíssima f 
aprendeu na escola do Divino 
Mestre. A mansidão exige sa= 
crificios mas nos recompensa 
com encantos, alegrias e bên
çãos. Maria Santíssima no cal- 
vario vendo morrer em uma 
cruz o seu divino filho Jesus, 
ouvindo as palavras horrendas 
dos soldados romanos e dos ju= 
deus que matavam o que só ti
nha feito o bem; Ella que na 
noitè de Natal viu baixar do 
céo uma multidão de anjos; El=
Ia que foi attendida por seu Je
sus nas bodas de Caná, pode
ria ter feito valer o seu prestu 
gio diante do Pae Eterno e pe
dir um castigo aos que assim 
tratavam A’queUe que só que= 
ria o bem estar dos homens. 
Não congregados, Maria não se 
exalta,, não tem ira, não tem 
odio, nem rancores; EUa res
ponde aos insultos, as blasphe- 
mias e as dôres que soffrem em 
sua alma de mãe amorosa com 
sorriso, calada é que EUa com= 
partilha dos soffrimentos de 
Jesus; EUa ahi nos offerece um 
exemplo de mansidão e brandu
ra que se resume em amor de 
Deus e do proximo, isso só po= 
deremos possuir se tivermos 
uma inteliigencia esclarecida pe
la fé e uma vontade educada 
segundo as leis do evangelho. 
Nós, caros amigos, para pos
suirmos essa extraordinária vir
tude temos que nos sacrificar
mos com verdadeiro heroísmo.
O honièm deve dominar=se, ven- 
cer-se a si proprio, porque o 
homem encolerizado é escravo 
de sua paixão; é nesta occa= 
sião que devemos nos lembrar 
de Maria Santíssima e da man
sidão por Ella tantas vezes pos
ta em pratica ncS momentos 
mais terríveis de sua vida. De= 
vemos querer a victoria com
pleta e essa só conseguiremos 
vencendo-nos a nós mesmos ;es= 
te é o principal remedio contra 
a exaltação, contra o odio, a 
ira, sim, porque se não nos ven
cermos, isto é, sem dominarmos 
o nosso genio não é possível 
que a pessoa que está zangada 
e quer discutir, consiga nos en= 
raivecer; ao contrario, ella é 
que se acalmará e acabará pe
dindo-nos desculpas pelos ex=, 
cessos praticados, pelas pala
vras irreflectidas que foram 
pronunciadas, reconhecerá seu o 
erro, o mal estava com elle e 
irá se corrigindo dominando=se 
e tornar-se^á dócil, bondosa e 
meiga. Vede caros congregados 
que é preciso estar alerta para 
podermos perceber quando nos 
quer assaltar a ira desordenada 
para, com energia, combater
mos essa paixão cruel e cega e 
conservarmo-nos calmos, não 
replicarmos com palavras aze* 
das e não darmos o menor sig- 
nal de enfado e de tristeza. São 
Francisco de Salles cra por na
tureza irascível, colérico, pois 
este santo luetou por espaço de 
18 annos para ser o que foi;
— um modelo de mansidão; — 
congregados, não desanimemos, 
coragem, vamos luetar, vamos 
vencer a nós mesmos que 
assim venceremos aos outros e, 
não só nos tomaremos mansos, 
como faremos do noso proximo 
verdadeiros apostolos da virtu
de da mansidão.

C. CAMPOS
Presidnte interino

Questões
Marianas

i=]

A MANSIDÃO

A DOLOROSA EXPERIENCÍA 
que nos vem dos paizes onde ja 

foi adoptado o divorcio deveria preoc- 
cupar todos os homens honestos, fa= 
zendo=os comprehendsr a gravidade do 
momento. E’ inútil ilíudir-se. A fami= 
lia é a cehiia mater do consorcio hu= 
mano, e todo attentado contra ella é 
rempre fatal a toda sociedade.

O Estado não pode fazer leis que 
dissolva o matrimonio, pois que o ma= 
trmenio já existiu antes do Estado, 
antes da tribu, antes da família. Por„ 
tanto o matrimonio e sua indissoIubL 
íidade nunca dependeu dos homens na 
sua instituição, mas unicamente do 
Auctor da Natureza.

Dizem, queremos a lei do divorcio 
não generalisada, mas somente em 
casos excepcion«es. Embora. Não dei» 
xará de ser fatal para nós, como o foi 
para os outros paizes que assim pen= 
saram. Admittida a dissolução do vin
culo para alguns casos, o caminho es
tá aberto para todos os casos.

Alem de que essa lei monstruosa 
servirá apenas para estimular mais as 
paixões dos conjuges,, uma vez que 
estejam certos de encontrar proteção 
na lei, depois da rotura do vinculo. 
Nem faltará caso em que só o temor 
de que se possa um di;a romper o vin
culo matrimonial entre dois conjuges, 
bastará para perturbar a paz e amar= 
gurar a felicidade delles ainda nas ho= 
ras mais alegres da vida.

Afinal de cóflta, o divorcio não é 
“por termo á intrínseca immoralvdade 
que o casamento inclue”, mas é a lega- 
lisação da concubinagem e da prosti
tuição.

O matrimonio por natureza é in
dissolúvel. O jurisconsulto Romano 
Modestino definiiuo: Consortium om= 
nis vitae. Consorcio da vida inteira,

E’ evidente, que sendo o matrimo
nio o fundamento e a báse da socie
dade civil, tanto mais será firme e in
concusso o Estado quanto mais for 
firme e inconcusso o matrimonio. O 
divorcio, acaso virá firmar mais e tor
nar estável e consistente a família? 
Não. Virá semear discórdias, odio e 
vingança eutre as famílias dos conju=
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A PfiliAVRA DE DEUSI
\\ EVANGELHO
| do Terceiro Domingo depois de Pentecostes
8§ (9 DE JUNHO DE 1929)

8

Naquele tempo de Jesus se approximavam publicanos e pecea- ♦♦
♦♦ ♦♦

dores para o ouvirem. ♦♦
Começaram, pois, os escribas'e os phariseus a murmurar dizen- ||

♦♦

do: “Este recebe peccadores e com elles toma refeições’’. Então ♦♦||
♦♦ lhes propôs Jesus esta parabola: “Que homem entre vós que tendott 22
8

cem ove.!has, e perdendo uma delias, não deixa as noventas e nove 8::
8 no deserto e vae em procura da que'se perdeu até encontral-a? E 
tt
8 como a encontre, colloca^a, satisfeito, sobre os seus hombros e, vol- 
tt tando á casa, convoca os amigos e visinhos para dizer-lhes: ”Ale= g 
H grae-vos commigo pois que encontrei a ovelha que havia perdido”, 
g Digo-voc que assim no céo haverá maior alegria por um peceador que
2 fizer penitencia do que por noventa e novo justos que de penitencia
♦♦
g não precisam”.
♦♦ “Ou qual é a mulher que tendo dez dracnmas, e vier a perder♦♦
g uma não accende a sua lampada e, varrendo a casa, não procura corr 
tt diLgencia até encontraLa? Encontrando-a, reune as amigas e as vi- 
8 5í«has e diz-ihes: “Alegrae-vos commigo pois encontrei a drachma tl 
ff que perdera. Assim, digo-vos, alcgraroSe-ão os anjos por um pecca- ff 
♦♦ dor que fizer penitencia.

REFLEXÃO

Sobre todas as obras do Senhor, diz o psalmLta, paira a sua 
misericórdia.

Confirmando esta verdade Jesus nos trouxe o seu exemplo e a 
sua doutrina.

tt
♦♦
♦♦
tt

tt
tt O homem se afasta de Deus por culpa própria. A bondade divi- ff 
♦♦ f tt
g o persegue ate caplival-o e quasi forçal-o á penitencia. Neste 8 
♦♦ • ♦♦ 
:: intuito Jesus frequentava casas de publicanos c admittia cm sua pre- 8 
♦* .*

sença peccadores. 1*oi até neste meio que a omnipotência da sua gra- ♦♦ 
♦♦ tt
♦♦ ça burilou o zelo apostoíico dc Matheus e a caridade ardente de tt

-xl ^agclalena. Esta missão, aliás tomou o Verbo Incarnado como sua H 
tt **
ií — non veui vocare iustos sed peccatores. — E o ícz de modo a ven- 8

«

ccr o coração mais endurecido. As duas parabolas do Evangelho de ♦♦
♦♦

lioje o attestam. Encontra o pastor a ovelha que se perdera e jiião tt
tt

a fere ou castiga, compadece-se da sua miséria, toma-a aos hombros ♦♦
♦♦

e a reconduz ao aprisco. Tresmalhada, não podia a ovelha por si rc- ||
♦♦

fazer nóvamente o caminho. Vem-lhe o Pastor em auxilio e a graça ♦♦♦♦ ♦♦
divina bate forte á porta cio coração do peceador. Porque bem co- ♦♦

** ♦♦

8 nhecc a miscria do infeliz culpado esmolar-lhe Deus a -«conversão, || 
♦♦ ♦♦ 
8 não que delia — infinitamente bemaventurado — necessite, mas por- ♦♦♦♦ ít*♦ ♦♦
8 que á felicidade d quem o ofíendcu é de absoluta necessidade! *t
tt , tt
ll Não o clissera Deus e não o crcna! Dcantc deste acto da misc- tt«» ♦♦

ricordia dc Deus quem se não deixa vencer?»> <-♦ 
%2 8
I EVANGELHO jj
:i do Quarto Domingo depois de Pentecostes \\
8 (X6 DE JUNHO DE 1929) • \\

»8 8 
8 Naquelle tempo aconteceu que 2s turbas o comprimiam para ou- 8

. ♦♦ 
tt virem a palavra de Deus. Elle (Jesus) estava perto do lago de Gene- ±t 
tt _ xt
♦| zareth. Vendo duas barcas á beira do Isgo, cujos pescadores tinham ♦♦ 
Xt 8
tt descido as suas redes, subiu numa delias que era de Simão e lhe pe- tt
jj diu que se afastasse um pouco da terra. E, sentando=se, ensinava ** ♦♦ tt44 ♦♦ 
44 dali as turbas. tt
♦♦ :j♦♦ tt
♦J Como acabasse de falar disse a Simão: “Avança para o largo «e tt
tt % ||
♦♦ lançae as redes para a pesca“. Respondeu-lhe Simão: “Mestre, du- 8 
44 tt
|| rante toda a noite trabalhamos sem pescar cousa alguma, sobre a || 
XX 44
♦♦ vpssa palavra, porem, deitarei as redes”. 8tt 44tt 44Xt E como o fizesse, apanharam copiosa multidão de peixes: rom- || 
|| . . tt
xx p*am=se as suas redes. Acenaram pois aos que estavam na outra bar- ♦♦ 44 tt44 tt

ca,para que os auxiliassem. E vindo estes encheram-se as duas bar- tt 44 ««tt
tt cas a tal ponto que quasi iam ao fundo. O que vendo, lançou-se Pe- tt
XX ♦♦
XX Simão Pedro aos pés de Jesus dizendo: “Afastae-vos Senhor de mim || 
tt Xt
tt que sou homem peceador”. Estavam de facto aterrados elle e os que tt 
tt **

com elle se encontravam, á vista da pesca que acabavam de fazer, tt
. . ** *! Assim também Thiago e João, filhos de Zebedeu, que eram compa- || 

tt **
IX nheiros de Simão. Disse, porem, Jesus a Simão: “Não temas, dora= tt 
♦t **
XX vante serás pescador de homens”. E elles, conduzindo á terra as
tt barcas tudo deixando o seguiram.

8 ‘ 4 REFLEXÃO♦♦♦♦♦♦
Xt E’ o trabalho condição que ao homem acompanha neste valle
tt
5| de lagrimas. O milagre narrado no Evangelho dc hoje dá-nos aso a
ti
tt que consideremos como delle tirar lucro para nossa alma. E de fei-

itt to aos apostolos que se fatigaram durante a noite toda sem nada ||
a

conseguirem se assemelham os que ao trabalho se atiram com odio 2
J! e aversão, maldizendo-sc da sorte que em vida lhes tocou. Estes e ::
jj jj
g os a quem so attracm vistas matenaes, sem um pensamento chistão, tt
2 8
g. sem uma resignação que os faça acccitar as penas dos suores quoti- 8
8 f. 8
g »dianos ermo expiação dos seus peceados, trabalham nas trevas, sem 2
8 a
2 frueto algum, sem mérito para a vida de alem tumulo. Certamente g
2 não têm a Jesus por companheiro, os suores são vãos, o conslo é

cphemcro como limitado o fim almejado. Ser-lhes-ia, no entanto fa- tt
ti

cil fazer desta pena dos seus peceados o meio mais seguro de con- ||
♦♦

quistar o Paraíso. O trabalho torna-se suave quando se reflete que |{
♦♦

o proprio Filho dc Deus a elle se quis sugeitar, nem menos divinas tt
♦♦

sc fizeram as suas mãos porcpic manejaram os instrumentos dos ar- 8
g tifices, nem com menor complacência sobre elle volveu os seus olhos
2
IX o Eterno Pae porque houve de ganhar o pão com o suor do seu ros-
U to. Tenhamos nas nossas fadigas jornaleiras a Jesus por mestre e

jj descobriremos o meio dc faze-las valer também na vida futura.♦♦
DEO GRATIAS.

H•»::**

8
tttttttttttttuttttttttttttttttit

ges, entre os parentes e amigos dos 
mesmos. Portanto si o homem foi 
creado para a sociedade, e a socieda- * 
de publica floresce pela união dos co
rações, e pela honestidade dos cida
dãos, o divorcio é ao mesmo tempo 
antenatural e antesocial.

O profesor Enrico Morselli, celebre 
positivista materialista, demonstra 
com os dados mais incontestáveis, que 
o divorcio num povo civilisado, aug= 
menta consideravelmente a prostituu 
ção, os adultérios, os nascimentos il= 
legítimos, os suicídios e os casos de 
loucuras entre os divorciados. E real
mente o estudo consciencioso da his= 
toria nos attesta que a tendencia pa
ra se introduzir o divorcio, foi e sem
pre é proporcional á corrupqão de 
um paiz ou de uni povo, isto é, o pre= 
domínio da paixão e dos appetites 
sensuaes sobre a razão. A corrupção 
é contraria á razão e á natureza, lo= 
go o é também o divorcio. “Abolindo 
a indissolubilidade do matrimonio, dis
se Juiio Simon, o amor não se toma 
mais do que um appetite bestial”.

Estejamos portanto alertas, homens 
honestos do Brasil. Lembrae-vos que 
não sereis julgados por essas leis fei
tas pelos homens, mas pelas leis de 
Deus, a que estão sugeitos também 
aquelles que fazem leis na terra; Iem=» 
brae-vos também de que quem semeia 
vento co.lhe tempestades!

Si vos dei mau exemplo, peço me per
doeis”.

E, assim dizendo, continuou doce- 
mente a lição...

HORIDAN
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Secção das Filhas de Maria
M aio

Cinco anjos subiram as escadas do 
píu-aiso symbolico c ladearam o por- 
t:co florido por traz do qual a Rainha 
sorria com seu Divino Filho; c entre 
os hymnos sagrados que a multidãò dc 
virgens entoava, o mais formoso del- 
ies coroou mysticamente a Soberana 

. Kr tão avançou para o altar o bando 
branco daqucllas que de um modo 
particular se haviam consagrado á 
Virgem, c aos pés de sua Imagem 
que. momentos antes, em procissão 
solemne pelas naves do templo, as 
abençoara, levaram flores do seu af- 
íccto e dos seus sacrifícios.

Em. recompensa, Jesus na Eucha- 
rjstia. elevado -nas mãos do sacerdote 
abençoou a multidão de fieis que des
sa forma glorificava a Rainha dos 
céos. E foi o encerramento do mez 
de Maio, com a solemne recepção de 
novas congreganistas cm 26, e a 
communhão geral com missa canta
da a 31, celebrado com todo o cnthu- 
siasmo entre as pompas lithurgicas e 
as harmonias festivas do Regina coeli 
e do hymno glorioso á Maria Santís
sima. Tota pulchra est Maria!

Maio! as graças descem a flux, 
neste mez, sobre os que invocam a 
Rainha do Céo. Uma flôr a ornamen
tar o altar da Soberana, uma prece 
mais fervorosa, uma visita especial a 
qualquer imagem sua, e uma enchen
te de bençams inunda as almas de 
.boa vontade, que assim se lembram 
de honrar á Maria Santíssima, invo
cando a protecção dc quem é chama
da — Omnipotência SuppHcante.

E’ a esta Mãe gloriosa que as Fi
lhas de Maria de S. Cecília honram dc 
um modo singular nesse mez. Umas, 
angariando esmolas, outras empres
tando a melodia dc suas vozes para 
realce dos cânticos sacros; estas, or
namentando os altares; aquellas, de 
branco, ramos nas mãos, numa pro
cissão festiva; todas a escutarem re- 
soar pelas- naves illuminadas, a pala
vra eloquente dos sacerdotes que can
tam a soberania absoluta e amorosa 
de Deus sobre as suas crcaturas, as
sim celebraram neste Maio, as gran
de z à s cl e ISTo ssà 3 éhííór ar. -Quv' TSlfci r 
a Rosa Mystica, continue dc mãos 
abertas, a ofícrccer a esta Pia União, 
os thesouros dc que é depositaria; c 
que nenhuma dc suas filhas, por mais 
pequenina que seja, tenha permane
cido dc coração vasio, de alma titu- 
bcante a enfrentar o sacrifício neste 
vallc de lagrimas, tendo ao seu dis
por as riquezas do céo ofícrccidas 
por sua própria Mãe.

CECILIANA

junho, 1929 
AVISOS

A reunião mensal realiza-se no ul
timo domingo de junho, dia 30, a ho
ra costumada, havendo a commur.hão 
geral nessa data e ás 16 c Y* horas a 
solemnidade da “Hora Santa’ .

29 de Junho, é dia santo dc guarda, 
havendo portanto a obrigaçao de cum
prir o primeiro mandamento da Igreja.

A formação religiosa ia joven
(Palestra feita na ultima reunião)

A formação religiosa da joven é 
um problema complexo pela diversi
dade de educação das moças, do am
biente e das circumstancias em que 
vivem. Pódc-se estabelecer, todavia, 
alguns princípios geraes, com applica- 
ções particulares.

1) Em geral, a formação religiosa 
deve assentar sobré solida instrueção, 
a qual faça ver como a religião pene
tra a vida cm todas as suas manifes
tações, indivídua es e sociaes. A joven 
deve convencer-se de que nao ha ho
ras-destinadas á religiosidade c horas, 
por assim dizer, profanas. Ella cm tu-, 
do e por tudo deve ser religiosa. “An
da ma minha presença e sê perfeito”, 
di-sse Deus a- Abrahão. — A religião, 
cfícctivamente, tem como fim unico 
homem a Deus., pelos vincules do 
amor, ao qual precede, psychologica- 
tnente, o conhecimento. Deus então 
se dá á alma e vem a ser o movei da 
vida. Nos pensamentos, nas palavras, 
nas obras .revela-se o hospede divino 
de nossas almas.

2) Que a formação religiosa seja o 
unico caminho que aííasta a moça 
dos perigos da vida e que a leve para 
as soluções a dar aos problemas que 
esta mesma vida lhe oífcrccc. prirci- 
palmcntc para se manter na sua dig
nidade immaeulada c nà escolha da 
vocação, c cousa que nao admitte dis
cussão. Tal fim, porém, será alcança
do por cl ia quando tiver uma solida 
“formação” e não apenas uma solida 
instrueção religiosa. Imprescindível a 
instrueção; mas é um meio, um pri
meiro passo; fazer da instrueção uma 
formação é o segredo é o successo da 
pedagogia religiosa. Por isso, entro 
quem ensina c quem aprende, tratan- 
do-sc desta matéria, deve estabelecer- 
se não somente uma communicação 
intcllcctual, mas um convívio real de 
ideaes a atli-ngir. E’ um contacto de ; 
almas.

3) Para altingir este elevado es
copo, isto é, para que a “instrueção” 
religiosa seja formativa, c preciso se
ja “christoccntrica”, a saber, fundada

sobre a doutrina c a obra de Jesus. 
Kile proprio disse: “Eu sou o cami
nho. a verdade c a vida. Necessário en
tão se torna :

aj mostrar o que é Jesus para 
nós. Temos que nos unir a 
Deus nosso Pae: o pcccado 
cujos vestígios trazemos é. o 
obstáculo. Jesus. Filho de Deus 
pela Incarnação, se otícrece 
para tolher este obstáculo, 
morrendo sobre a Cruz, pàra 
destrui o pcccado c. rosusci- 
tando, para nos communicar a 
graça divina.

b) que os benefícios da Cruz sc 
communicam a nós pelo Bap-i 
tisino, que nos purifica do pec
cado original e pelos demais 
sacramentos destinados a con
formar, restituir, augmentar e 
conservar a graça.

c) que o sacrifício dc Jesus é of- 
ícrccido na S. Missa, assistindo 
á qual é como se assistísse
mos ao proprio sacrifício do 
Cal va rio.

4) Jesus não será para nós um 
ente exterior apenas: é a vida dc 
nossas almas, o inspirador dc 'nossas 
acções. A devoção a Maria Santíssi
ma nos leva ao conhecimento e ao 
amor de Jesus, á imitação de suas vir
tudes, a copiarmos fielrricnte a sua 
vida.

5) Por tacs princripios. realiza-se 
efficazmcntc a reforma da vida, o pro
gresso espiritual. Sc Jcsus# veio ao 
mundo e sc disse que clle é o caminho 
clle será o ideal segundo o qual de
vemos modelar nossas almas. Porque 
é, rcalmcnte, modelo incomparável.

6) Com prebende-sc a efíicacia 
dos retiros, isto é. de dias destinados 
ao recolhimento, ao exame de sua vi
da, dc suas acções. Mas, por serem 
dias de recolhimento c dc exames, ha 
toda á- conveniência em que se façam 
retiros* fechados.

7) Mas o retiro só será etficaz, 
mesmo fechado, quando, ao voltarmos 
para o inevitável bulício do mundo, 
conservamos delle tres praticas sum- 
mamente uteis c neceSsarias para o 
cultivo da vida interior, e para a for
mação religiosa. Supponho sempre 
que a vida interior é principio de ac
ção catholica, hoje tão imprescindí
vel c para a qual com insistência nos 
convidam as nossas legitimas autori
dades rcHigosas.

E quaes serão essas tres praticas 
que devemos conservar do retiro, pa
ra a nossa formação religiosa?

A primeira deverá ser a commu- 
nlião frequente, possivelmente diaria, 
feita durante a Missa, como partici
pação do sacrifício que o sacerdote 
offerecc sobre o altar e nós oííercce- 
mos com clle. O dogma nos ensina 
que o S. Sacrifício da Missa c o mes
mo sacrifício oíferecido na Cruz, po

rém dc mudo incruento. Podemos as
sistir com íructo a ella, orando com 
o sacerdote. Mas a participação, será 
mais íruclitera se commungarmos na 
Missa, pois de tal modo nos alimen
tamos da própria victima e nos tran
sformamos nella. “Quem come da mi
nha carne e bebe do meu sangue* per
manece em mim e eu nclle”. — As
sim sendo, c é palavra evangélica, o 
Eterno Pae deve olhar para nós uni
dos particularmen-le á victima como 
á própria victima. E quanto á com- 
iminhão frequento ou diaria, licito me 
seja entrar em pormenores, brevíssi
mos todavia. Em primeiro logar, é 
forçoso que sobre o assumpto nós pen
semos catholicamente, isto é, que nos 
conformemos sem reserva alguma, 
como soem os catholicos que tal no
me mefecem, com a mentalidade de 
S. S. o Papa Pio X. o qual legislou 
definitivamente sobre o assumpto. 
Cessem de vez os escrúpulos das jo
vens que raramente se approximam 
do Sacramento do amor levadas por 
descabidos motivos de respeito ao 
SSmo. Sacramento. O modo mais pro
prio para manifestarmos nosso res
peito para com Jcsus-Hostia é o de 
pensarmos rcctamentc sobre a uiatu- 
reza da S. Communhão. Ella não é 
prémio que o sacerdote confere aos 
perfeitos, mas eíficaz remédio para o 
alcance da perfeição. Quem, portan
to, precisa da perfeição, precisa da 
Communhão. Sem diminuição da de
cência c pureza requeridas para com- 
mungar, o que o S. Padre pede mai-s 
é que nao tenhamos a consciência càr- 
regada com pcccado mortal, c que es
tejamos com o coração disposto a 
combater os pcccados veniaes ou o 
affecto aos mesmos. Dando-se á alma 
Jesus lhe communica a própria vida e 
a vida ctc Jesus é o proprio amor. Je
sus communica á alma as suas pró
prias virtudes, as suas virtudes cara
cterísticas, a humildade em relação a 
Deus, a mansidão cm relação aos ho
mens, virtudes que aia joven são ver
dadeiro thesouro. Communica a for
ça, a constância no dever, da-lhe ener
gia para mais tarde poder enfrentar 
todas as responsabilidades que assu
me e lhe dá, sobretudo, a virtude da 
caridade, com a qual a joven vac ao 
encontro das necessidades do proxtmo.

O segundo meio ou a segunda pra
tica é a meditação. Não exaggerou 
quem disse residir nella o segredo do 
exito dos emprehendimer.tos gigan
tescos da gloriosa Companhia de Je
sus. Nem é ella tão rara entre os 
christãos fervorosos. Por ella, a men
te habitua-se a rcílcctir, a concentrar- 
se : contribuc, sobretudo, para fazer 
com que a vontade, um tanto som- 
nolenta e inconsequente, venha a agir 
de accordo com os dictamcs da inteí- 
gcncia que possite a verdade. O que 
ella seja, em que livros a possamos 
realizar, por quanto tempo, a que ho
ra, não o direi aqui: os sacerdotes nos

0 NOHE DE FIO
í 'VA! ;f%| . ; , - 1
O uso adoptado pelos Papas de to

mar outro nome no acto de ser eleva
do ao Pontificado remonta segundo 
alguns, ao aitno 1009, sendo eleito Sér
gio JV; já Ocíaviano, nobre da famí
lia Romana dos Condes de Tusculo, 
i:o anuo de 956 fez-se chamar João 
XII. Esse exemplo tornou-se, cm bre
ve, norma, dc tal modo que todos os 
Papas eleitos, escolhem um outro nò- 
nic para o seu Pontificado. Ila até 
pm Roma e talvez cm outras cidades 
da Italia um preconceito popular, se
gundo o qual o Papa que conservasse 
o proprio nome, morreria dentro de 
um an.no. Quando a Adriano VI, ulti
mo Papa não italiano, succcdeu Júlio 
de Medieis, c que intencionava cha
mar-se Julio III, os seus amigos as
sustados, o induziram quasi á força 
a tornar-se Clemente VII.

Pouco tempo depois, Marcello Cer- 
vini, de Montepulciano, prelado jo
ven c inimigo de todo preconceito su
persticioso, e querendo desaraigar esse 
preconceito do povo, quiz chamar-sc 
Marcello II, quando a 9 de Abril de 
1555 subiu ao Throno Pontifício. Mor
rendo, porem depois de 22 dias de 
Pontificado, nenhum outro seu suc- 
cessor pensou em imital-o.

Eis o elenco dos Papas que cha
maram-se Pio:

Pio I, santo, martyr de Aquilea:

saberão esclarecer cabalmcnte sobre 
o assumpto: recorramos a. elles.

E, finalmcntc* a terceira pratica 
seria o exame de consciência. Serve- 
nos de balancete espiritual, cm que, 
sinceramente, notamos os ganhos e 
as perdas na conquista da perfeição.

São essas tres praticas elementos 
indispensáveis á formação religiosa. 
Conjugados esses elementos, formam 
o poderoso tonico infallivcl do rachi- 
tismo espiritual. Uscmol-o, pois, pre- 
sadas Filhas de Maria, c attingire- 
mos o supremo ideal da perfeição. 
Pelo exame de consciência, chegare
mos ao conhecimento de nós mesmos; 
nicditardo, conheceremos mais dc per
to a Jesus c, finalmente, depois de 
conhecer a nossa pequenez e de nos 
extasiarmos ante a grandeza e bon
dade infinitas do nosso Deus, chega
remos, por certo, pela commu-nhão 
frequente e fervorosa, ao amor que 
salva c santifica, ao amor que fez 
santo o Pobrcsinho de Assis, ao amor 
que fez os martyres. ao amor que ge
rou a caridade, ao amor, cmfim, que, 
em meio das destruidoras materiali
dades do mundo, purifica, eleva e su
blima as almas.

ANFZTA LOURFNÇÃO 
Filha dc Maria

pontificou. 9 annos, 5 mezes e 7 dias.

Pio 11. de Se-nna, chamava-sc Eneas 
Sylvio Piccolomini: pontificou 5 an- 
j o\, 11 mezes c 26 dias, está sepulta
do em Santo Andréa delia Vallc, em 
1'Jorna.

Pio III, de Senna, chamava-sc To- 
desehini Piccolomini: pontificou 26 
dias apenas, de 22 de Setembro a 18 
de Outubro dc 1503. Está sepultado 
lambem cm Santo Andréa delia Val
lc, cm Roma.

Pio IV, de Milão, chamava-sc João 
Angelo Medieis: pontificou 5 annos, 
11 mezes e 15 dias, acha-se sepultado 
em Santa Maria degli Angeli,em Roma

Pio V (Santo), chamava-se Miguel 
Chíslieri, de Bosco-, aldeia perto de 

.Alexandria: pontificou 6 annos,-3 me
zes e 24 dias. Acha-se sepultado em 
Santa Maria Maior em Roma, onde 
numa urna dc cristal, está exposto á 
veneração dos fieis.

Pio VI, de Cesena, chamava-se An
gelo Braschi: pontificou 24 annos, 6 
mezes e 14 dias; está sepultado em 
S. Pedro.

Pio VII, de Chiaramonti, de Cese
na: pontificou 23 annos, 5 mezes e 6 
dias, está sepultado em S. Pedro.

Pio VIII, de Castiglione: pontifi
cou 1 anuo e 8 mezes, está sepultado 
em S. Pedro.

Pio IX, João Maria Mastai Ferret- 
ti, de Senigaglia: pontificou 31 annos-,
7 mezes e 22 dias, está sepultado em 
S. Lourenço, fóra dos muros.' Foi oi
Papa que mais tempo durou no Pon
tificado. í

Pio X, José Sarto, dc Riese: pon
tificou 11 annos c 16 dias; está sepul
tado em S. Pedro.

Pi0 XI, Aquilles Ratti, de Desio, 
archidiocese de Milão, gloriosamente 
reinante.

\
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Nuestra Hoja, orgão da Congrega* 
cion de Jovenes Immaeulada y San 
Luís Gonzaga, dc Buenos Ayrcs, no 
n.° 71, dc Abril, traz interessante es
tudo sobre “Da Accion Católica y las 
Congregacioncs Marianas”, cm que 
propõe provar a parte activa que de
vem ter as Congregações na Acção 
Catholica, sem que por tal percam os 
seus caracteres essenciaes.

Ila por parte dos que negam essa 
participação um evidente erro na in
terpretação dos termos, como diz o 
optimo trabalho: ”Diz-se, e rcalmcn- 
te. as Congregações são entidades 
eminentemente religiosas, piedosas; 
mas taes termos se têm tomado, ás 
vezes, como rcstrictivos da activida- 
clc, além dos actos do culto e pouco 
mais. Mal eomprehcnde, quem tal 
diz, o valor real da religiosidade e da 
piedade das Congregações Marianas, 
p$is mais qtíc á exterioridade dos 
actos do culto, têm relação com todo 
o acto externo ou interno que realf- 
se o congregado como indivíduo, e a 
Congregação como sociedade.

Por outro lado, têm-se explicado o 
valor da Acção Catholica como si s 
tratasse de actividade de associações 
mais ou menos novas e açambarcado- 
ra do titulo de catholicidade. Natu
ral é que, nestas condicções, se te
nha concluído que nada tinham que 
ver com ella as Congregações. Mas, 
á vista da declaração pontifícia^ de 
que por Acção Catholica se compre» 
hendia a participação dos seculares 
no apostolado, ve-se que as Congrega
ções Marianas realisam, sem duvida 
alguma, tal Acção”.

Buenos Aires. — «Estrella 
Janeiro.

Cita o articulista a carta ao Car
deal Bortram, cm que diz que o fim 
supremo da Acção Catholica é a dií- 
fusão, a defesa c a applicação da fé 
e da doutrina chrisíã á vida indivi
dual, domestica c civil.

Tirando, tambem, as possíveis du
vidas sobre algumá modificação que 
tenham de softrer as Congregações 
para adaptar-se a tal fim, cita ainda 
as palavras do successor dc São Pe
dro: “Não estabelece a Acção Catho- 
lica uma forma de actividade espe
cial e exclusiva”, affirmação suffi
ei e n t c para tirar todo o medo a quem 
suppuzesse que a entrada franca das 
Congregações pelo caminho da Ac
ção Catholica viesse importar cm mo
dificações especiaes, conclue o articu
lista.

Mas claramcnte, porém, demons
trou o Summo Pontífice que as Con
gregações mão devem ser excluídas 
,da Acção Catholica, diz, e transcreve 
trecho da carta dirigida ao dr. Se- 
gismundo Waitz, por occasião do 
Congresso dos Directores das Con
gregações Marianas da Allemanha, 
Áustria, Hollanda e Smssa, na qual 
attribue ás Congregações a gloria de 
haverem dado o titulo de martyr a 
4 jovens então sacrificados por Cal- 
les: “Martyres da fé que appren.de- 
ram a amar a virtude e a Igreja na 
Congregação Mariana”.

Transcreve tambem, da carta diri
gida pelo Cardeal Gasparri ao P. 
Schmitt, por occasião do Congresso 
das Congregações Marianas, em Es- 

, sen, o seguinte: “Com grande rego-

sijo vê o Supremo Pastor da Igreja 
nesta empreza um novo signal do in- 
cançavel labor religioso que os mem
bros dessas piedosas Congregações 
vem desempenhando pelo calholicis- 
mo cm suas. paírias”; E mais adian
te: O Summo Pontífice... faz votos 
para que este feliz acontecimento so
ja o começo dc um novo e profícuo 
desenvolvimento da Acção Catholica 
por meio das Congregações Marianas 
de Jovens”.

Ante taes documentos julga accr- 
tadamente o A. não poder haver mais; 
duvidas, c incita os seus companhei
ros a entrarem francamentc na Acção 
Catholica, lembrando o que, reunidos 
em Luján, prometteram os congrega
dos argentinos ao Exmo. Snr. Núncio 
ApostoHco: “fieis ás suas regras, rei
teravam formal promessa de marchar 
na vanguarda da juventude catholica”.

* * *
Continuando a explicar o Oíficio 

da Immaeulada Conceição, a Estrella 
do Mar, cujo director é o Pe. Aman
do Adriano Lochu, S. J., no seu nu
mero deste mez refere-se ás denomi
nações de Thronus Salomonis e Arais 
PuÜcher Aetheris, dados á Virgem 
Santíssima; desse trabalho copiamos 
os trechos seguintes:

“Como refere o livro, III dos Reis 
(X, 18-20), Salomão mandou fazer um 
grande throno de marfim guarnecido 
de .ouro puríssimo. Esse throno tinha 
dez degraus; a parte superior do es
paldar era de forma arredondada; dois 
leões esculpidos um de cada lado, sus
tentavam os braços do dito throno, 
e doze leões e leõesinhos, seis de ca
da banda, adornavam os degráus: 
Nunca se fez obra semelhante em to
dos os reinos — Non est factum tale 
opus in universis regnis.

Como a arca da alliança, o throno

de Salomão é igualmcnte considerado 
como figura da Virgem Santíssima
(1)... Como Salomão descançou no 
seu throno. assim Jesus Christo, o 
verdadeiro Rei «pacifico, residiu c des
cançou cm Maria : “Beata Virgo thro= 
nus est Salomonis, nam in ca verus 
pacificus corporaliter novem mensi- 
bus secíit et quievit”. (2)

Cita ainda o A. a opinião de que 
nos pormenores da descripção do thro
no. deve-se ver um symbolo da Im- 
maculada Conceição, no marfim de 
tão delicada alvura, proveniente da 
carne e do sangue, mas que não é car
ne nem sangue, como a Virgem SS., 
filha de .homens, nasceu isenta <íb pcc
cado original, ou no ouro puríssimo, 
representando a caridade e graça san- 
tificantc que nunca faltaram a Ma
ria ou ainda nos leões, que guardando 
o throno, lembram a providencia par
ticular e victoriosa protecção que 
sempre cercou a Mãe dc Deus, para 
que o demonio não se atrevesse a 
delia approximar. Prefere, porém, 
chamar a attcr.ção para um unico ca
racterístico. o testemunho da Escrip- 
tura, que diz ser o throno dc Salomão 
muito superior a todas as obras pri
mas do universo: Non est factum ta
le opus in universis regnis.

”Com cffeito, continua, a Immaciu 
lada Conceição é um previlegio unico' 
inaudito, que não sc ha de renovar. 
Lembrados, além disto, de que a Im- 
maculada Conceição é a condição da- 
quella que mos offerece nos seus bra
ços Jesus, prefigurado por Salomão, 
comprehenderemos facilmente que o 
autor do Pequeno Oíficio podia re-, 
cordar aqui a maravilha do palacío de 
Jerusalém, o throno de marfim e ouro 
do mais sabio dos reis.

Sobre a expressão Arais Pulcher 
Aetheris — formoso arco-íris, diz que, 
assim como Deus escolheu o arco-iris

para signal de alliança com a humani
dade. com as suas cores tão delicadas, 
c tão agradavelmente variegadas sob 
uma nuvem de suave orvalho, e não 
sob uma nuvem pejada de chuva ín- 
commoda, afim de queftfossc tcsteimi- 
i ho ‘eterno de que as chuvas que no 
futuro mandaria não causariam nun
ca inundação universal, assim tambem 
os dois mesmos caracteres apparecem 
na maravilha da Tmmaculada Concei
ção: bellcza c idéia dc reconciliação 
entre Deus c os homens.

“Haverá cousa mais bclla que es
te arco gracioso, cuja formação é dc- 
diva á refraeção da luz solar sobre as 
pérolas liquedas tamizadas pelas nu
vens? admirac-lhc todas as cores va
riegadas, suaves, fundidas numa gra
dação inimitável; Olha para este arco, 
diz o Ecclesiastico (43; 12, 13), e ben
dize aquelle que o fez. Quão formoso 
não é o seu esplendor! Abarca o céo 
num circuío de glorias: as mãos do 
altíssimo lhe deram toda a sua ex
tensão”.

“Assim tambem, quão formosa não 
é Maria na sua Immaeulada Concei
ção ! E’ a obra-prima das mãos do 
Altisimo. Quantos raios e quantas glo
rias, matizados, fundidos numa graça 
unica de eleição e de predestinação! 
Bemdito seja aquelle que deu esta luz 
ao mundo! Vide arcum,et benedic eum 
qui fecit illum.

Se os contemporâneos tivessem sa
bido que esta luz significava paz com 
o céo, reconciliação com Deus, com 
que hymno de júbilo não teriam sau
dado a Maria concebida sem peccado! 
Este milagre de: uma filha de Adão 
concebida sem peccado originai era o 
exordio do Testamento *novo; era o 
prenuncio de Christo”.

Na mesma revista encontramos

transcriptas as brilhantes palavras de 
saudação á Virgem, com que D. Ro- 
mão Angelo Java, bispo de La Sere
na, abriu o aibum de uma illustrc se
nhora chilena:

“A primeira pagina de um álbum, 
guarnecido dc tão rica pedraria, exige 
o nome de uma soberana, que seja a 
creatura mais privilegiada do mundo, 
o maior milagre da divina omnipo
tência.

Procurei-o entre as ílori-nhas do 
campo, c cilas balbuciaram: — mais 
acima! nós somos a alfombra de suas 
plantas. / ^

Pedi-o ás c$trellasfdo firmamento, 
c cilas murmuraram: — mais acima! 
nós somos os diamantes de sua coroa.

Volvi um olhar supplicante ao sol, 
e elle confirmou: — mais acima! eu 
sou o manto de sua realeza!

Voando -nas azas do pensamento,
; remontei ao coro dos espíritos angeli- 
: cos, e elles, arrebatados em extase de 
amor, corroboraram: — mais acima! 
nós somos os vassalos de sua corte!

Prostrado emfim ante o divino aca
tamento, me animei a perguntar, em 
forma dc humilde prece, qual o nome 
que mais delicias encerrava para Deus, 
para os anjos e para os homens; e 
logo, no santuario do meu espirito ap- 
parcceu. como em visão apocalyptica, 
a casa de Nazareth, em cuja fachada 
li. em caracteres de oiro, um nome 
alli gravado ha vinte séculos, ante o 
qual se curvam o céu, a terra e o in
ferno: MARIA”.

(1) S. Pedro Damião, Ser. 1 de 
Nativ. B. V. — Conrado de Saxe, Spec.
B. V. 1. 2. Bernardino de Busto, Ser. 
3 de Nomon.

(2) Ricardo de S. Lourenço, De 
laud Virg., liv. X. p. 552.
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Factos Marianos
Nossa Congregação

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

•••••• *•

No domingo passa do, dia 2 reu- 
niu-sc este Departamento sob a pre
sidência do Congregado Olavo Mar
condes Calasans e com a assistência 
do director interino da Congregação, 
Rvmo. Padre Dr. Arthur Ricci.

Compareceram a esta reunião as 
suas diversas secções.

Secção de Zeladores — Reuniu-se 
esta secção no dia 1 do corrente sob a 
chefia do Congregado Flavio Pinto e 
Silva, auxiliar do Zelador-Mór. Com
pareceram os seguintes zeladores: 
Francisco Santiago, Nelson Bastos Si- 
qucjra, Edgard Pinto de Souza, Syl- 
vio Godoy Alcantara, Roberto Nas
cimento. José S. da Cunha, Raul Col- 
let e Silva, João Estevam Siqueira 
Junior, Lamartine Pedrosa Brandão e 
Romeu Roberti.

Os ausentes enviaram as suas jus
tificações.

Devido a nova recepção, foi modi
ficado o quadro de zeladores. O con
gregado chefe desta secção providen
ciou para que o quadro de frequência 
seja affixado na Matriz. A próxima 
reunião desta secção será no dia 6 de 
Julho, sabbado que precede ao pri
meiro domingo. No dia 26 de Maio 
corrente foram recebidos por D. Be- 
ncdicto, bispo de Victoria, como con
gregados os seguintes jovens: Rcnan 
Leal, Antonio Vita, Julio Calvo, 
Eduardo Souza Queiroz, Henrique 
Brito Vianna, Leonel Zumiatti, Ro- 
dolpho Crosato, Waldomiro Alves. 
Ary Oswaldo Mattos, Affonso Sette 
Junior e Cassio da * Costa Carvalho, 
tendo sido estes dois últimos transfe
ridos da Congregação Mariana de S. 
Luiz Gonzaga também desta Parochia.

Secção de Noviços — Sob a chefia 
do congregado Paulo Carvalho e Cas
tro as reuniões desta secção têm-se 
realisado normalmente «na Matriz 
apóz a aula de apologética.

O numero de noviços se acha 
actualmente reduzido, devido a ulti
ma recepção de congregados.

Secção de Aspirantes — Conta 
actualmente com 42 membros de re
gular frequência. Ficou determinado 
que todo o mez o dirigente desta sec
ção dê um resumo da frequcncia, 
afim de ser afixado na Matriz em lu
gar apropriado.

Foram acceitas ultimamente as pro
postas dos seguintes jovens: Luiz 
Darly Gomes Araújo, Milton Meirel- 
les, Alfredo Schritzmeyer, Benedicto 
Medeiros, Severo Alonso Secherem, 
Vicente Freitas Neto, Nery Homem, 
Eualio Firmo da Silva, Piorado Mar- 
quez da Silva, Paulo de Cerqueira Ce- 
zar, Oscar Izzo, Nelson Napolcão de 
Souza e Moacyr Thomaz da Silva.

Secção da Sagrada Eucharistia —
A reunião mensal desta secção reali- 
sou-se no dia I do corrente.

Esta secção conta actualmente de 
49 congregados.

Após as chamadas, foi dada a pa
lavra ao congregado Presidente, Col- 
latino de Campos, que em uma syn- 
these que muito agradou, enfeixou 
uma bella conferencia sobre ”A Eu
charistia e os Congregados”. Esta 
palestra foi coroada com uma salva 
de palmas, e em seguida foi designado 
pelo congregado chefe desta secção 
Raul Collet e Silva, para fallar na 
próxima reunião o congregado Olavo 
M. Calasans.

Secção Ritualista — Esta secção 
chefiada pelo congregado' Siqueira

Cunha, que actualmente é auxiliado 
pelo congregado Santiago, elaborou a 
seguinte escala de ornamentação:

10 a 16 de Junho: Francisco Luiz 
de Almeida Sallcs c Fclicio Humber
to Bocchini.

17 a 22 de Junho: Haroldo Bastos 
Siqueira c José Vita Jur.ior.

CONSELHO

Realisou-sc no dia 4, com a preson 
ça do Rvmo. Director-int°. P. D. Ar
thur Ricci, a reunião ordinaria do 
Conselho, sob a presidência do Cong. 
Olavo Calazans.

Novos Conselheiros — O Rvmo. 
Director saudou os novos conselhei
ros, de quem disse esperar toda dedi
cação no cumprimento dos seus de
veres.

29 de Junho — O Conselho resol
veu sobre a comemoração do dia do 
Papa, conforme resolução da Semana 
Mariana, devendo ser cantada uma 
missa, haver Yz hora de adoração c 
bençam solemne.

Licença — Foi concedida uma li
cença por 6 mezes ao congr. Bene
dicto Siqueira Branco, que rctirou-sc 
para o interior, ond.e vae convaleccr 
da recente moléstia.

Transferencia — O Congr. Waldo 
miro Siqueira Jr. solicitou sua trans
ferencia para a Congregação do Gym- 
nasio de São Bento, visto estar elle 
actualmente estudando naquella es
cola.

SECÇÃO SPORTIVA

Quarta-feira proximá, dia ' 12, a 
turma dc ping-pong disputará uma 
partida com a da Congregação Ma
riana de SanUAnna, na séde desta. 
A partida de nossa séde social está 
marcada para as 19,30, pedindo o 
comparecimcnto dos seguintes joga
dores :

Boock, Morcllo, Fermoselli, Fabio, 
Funchal, Castorinc, Formiga, Vita 
Cassio, Vidigal, Romeu, Sylvio, Bri
to. Oswaldo, Eduardo.

ANNÍVERSARIO

Dia 9 dc Junho: Antonio de Pau
la Assis.

Dia 19 dc Junho: Luiz Cczar 
Lessa.

Dia 21 de Junho: Francisco L. de 
Almeida Salles.

AVISO

Thesouraria

O congregado thesourciro avisa 
aos interessados que devido a ter-se 
retirado o nosso cobrador, as men
salidades deverão ser pagas directa- 
mente aquellc, que para esse fim es
tará á disposição dos congregados 
aos domingos, pela manhã e ás 
quintas-feiras;1 á noite, na Matriz.

Mocidade, a postos!
O Rvmo. Conego dr. Alcidino Pe

reira, Director da Congregação Ma
riana de S. João Baptista da Lagoa, 
conti-núa sempre o denodado batalha- 
dor dos ideaes marianos, que todos 
nós admiramos. Abaixo transcrevemos 
do “Congregado Mariano”, orgão des
sa Congregação, e que é dirigido pelo 
snr. Theobaldo Recife, a eloquente

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos Actos da Congregação

PIEDADE ACÇÃO ESTUDO

9 Missa, communhão e reunião 10 Aula dc gymnastica.
geral. 11 Reunião da S. de Caridade

13 Reunião dc noviços e aspi- (Coní. Sta. Donata).
rantes. 14

/
Aula de gymr.astica.

16 Missa c reunião ordinaria. 16 Reunião da Secção de Impren-
20 Reunião de noviços c aspi- sa, após a missa.

rantes. 17 Aula de gymnastica.
23 Missa,communhão geral e rep- 18 Reunião da S. de Caridade

nião ordinaria. (Coní. Sta. Donata).
21 Aula de gymnastica.

13 Aula de Apologética, na igre
ja. ás 20 horas.

15 Reunião da Secção dc Cultu
ra, na séde.

20 Aula dc Apologética, .na igre
ja, as 20 horas.

ES

SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICOS
approveite a opportunidade e experimente os 
afamados pneus

Distribuidores geraes:

“PROCURADOS 
PELA QUALIDADE 

E NÃO PELO 
RECLAME”

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapetininga, 69  ♦  Caixa Postal, 2928

Telephones, 4=3587—4=5461

oração á juventude da sua terra natal, 
o Paraná:

Paladino da grandp causa, venho 
trazer-vos, Mocidade de minha terra, 
uma palavra de fé e um grito de 
alerta.

Na hora presente, compete á Mo
cidade a chefia dos grandes movimen
tos c ella não pode fugir á missão sal 
vadora que a Providencia lhe confiára 
neste momento historico. Fugir seria 
uma trahição, rctrahir-sc seria covar
dia. A Mocidade que é impulsiva ha 
de chamar a si a gloria dc uma re- 
acção na defesa do patrimônio moral 
do nosso povo c r.a arregi-mentação 
das suas energias para encetar um mo
vimento novo e forte de combate a 
tudo que venha desfibrar a alma ca- 
thoiica c civica do Brasil.

Os laços mais fortes que nos unem 
são a língua c a religião. Tratemos 
dc cultival-os, aprecial-os, csjudal-os, 
para que, conhecedores profundos da 
nossa lingua, possamos bem amar o 
nosso paiz, c amantes sinceros da re
ligião que nos viu nascer aos pés da 
Cruz, saibamos defendel-a dos em
bustes daquelles que vem deschristia- 
nizar a alma dos brasileiros.

Mocidade! ser brasileiro é ter o 
amor desse paiz immenso que é pe
queno ante a immensidade da alma 
nobre do nosso povo, e esse amor sc 
ha de traduzir no culto á nossa his
toria, á nossa tradicção, ao nosso ci
vismo e á nossa fé.

Querem arrancar da alma da nossa 
gente, esse sentimento bendito, rece
bido no baptismo historico de nossa 
nacionalidade, sentimento esse que é 
congênito na alma do brasileiro que 
nasceu christão e christão ha de mor
rer ! Querem trazer para a nossa men
talidade ideas anarchicas e. subversi
vas, contrarias ao nosso progresso ,e 
á nossa ordem quando o brasileiro é 
por indole disciplinado e pacifico I

Querem arrancar da alma de nos
sas crianças essa doçura de pureza 
c essa pureza dc sentimentos que fa
zem o encanto dc nossos lares e a 
ufania de nossos corações.

Querem profanar a santidade de 
nossos lares violando a dignidade da 
família, conspiircando a castidade das 
mães e sonegando a virgindade das 
donzellas!

Querem encontrar um conflicto en
tre a razão e a fé oriundo da má fé 
dos que sabem e da ignorância dos 
illetrados!

Querem uma religião accomodati- 
cia a todos os caprichos ,a todas'as 
paixões e se rebellam ante a verdade, 
a disciplina, a ordem!

Querem a verdade para todos os 
postulados, a condescendência para 
todos os crimes, a tolerância para to
das as blasphemias, a impunidade pa
na todos os pcccados!

Querem uma religião agnóstica, lai
ca, onde haja o culto do homem pelo 
homem desprezando as leis eternas e 
a eternidade de outra vida!

Mocidade! reagi contra todos es
ses princípios emanados de uma cau
sa unica: o odio a N. S. Jesus Christo.

E esta reacçao se ha dc fazer aio 
campo da piedade individual c da ac- 
çao collctiva em toda parte, na vida 
privada como na vida publica, na tri
buna, na offidna, nas ruas c nas es
colas.

A Mocidade formada na escola do 
altar ,alimentada por essa força eu- 
charistica que tudo pode, confirmada 
pela graça mariana que tudo alcança, 
ha de sahir pelo campo da acção ca- 
tholica, a defender os nossos princL 
pios atacados, a reagir na esphera da 
justiça e do direito, a gritar bem. al
to a nossa suprema força, c na hora 
do combate da? idéas, manejar as ar
mas serenas da convicção e do exem
plo, dizendo aos inimigos communs 
da nossa fé e da nossa Patria que o 
Brasil nasceu sob a egide da Cruz, 
cresceu sob os influxos da religião ca- 
tholica, formou a sua nacionalidade 
sob a direcçcão das batinas liberaes, 
ganhou as suas conquistas com o suor

Pela Imprensa
Quando queremos acreditar no des

envolvimento do espirito humano e 
no elevado grau de civilisação que 
vamos attingindo, vêm os jornaes, 
principalmonte os que andam ávidos 
de novidades cm busca de matéria, a 
publicar factos que coram e entriste
cem até homens de tempera forte. 
Triste mister de repórteres e reda- 
ctores desbordados da fortuna. Os 
maiores absurdos são relatados com 
uma ingenuidade que brada aos céos, 
e elaborados de modo a satisfazer aos 
desejos, divertir e agradar o espirito 
da plebô.

Imprensa esta condemnavel, que 
não comprehendc os altos fins que 
devem alimentai-a, os elevados desí
gnios que envolvem o papel que ella 
deve desempenhar, na qualidade de 
esplendido e extraordinário vehiculo 
de saneamento moral.

E’ mesmo d-e admirar que existin
do assumptos de grande importância, 
que empolgam c agitam o pensamen
to nacional, e que precisam ser estu
dados e discutidos, alguns jornaes se 
preoccupem em relatar factos sem 
interesse e desprovidos dc curiosidade.

Ha alguns mezes uns dos nossos 
matutinos traziam-nos noticias sensa- 
cionaes de um professor que tinha 
dados precisos e capazes de desmen
tir as verdades do Evangelho.

Agora, veio a baila um sabio japo- 
nez a resolver o problema da geração 
exporitanea. Era só o que hos faltava!

O illustre Professor Osaku é capaz 
de assustar com a sua physionomia 
e seus occulos respeitáveis, o grande 
exercito de ignorantes que se lhe de
para.

Baseado nos trabalhos de Berthe- 
lot, Marquis e Carrel, esquecido de 
que “o jornalista moderno é o único 

caso dc autogenese.de geração expon
tânea que escapou ás pesquisas de 
Pasteur”, dispondo de laboratorio 
completo e com o auxilio do butyrato 
dc glycerina e de outros ingredien
tes. montou o grande sabio uma 
fabrica de ovos. E que ovos...

“Comemos o ovo synthetico fabrica
do pelo Snr. Osaku: era uma deli
cia!...”

Esta noticia oíferecc algo de co- 
mico.

Se o grande sabio tiver algum ami
go abandonará, logo, as suas extrava
gantes experiências, antes de ser re
colhido a algum hospicio.

Se, entretanto, elle quizer perder o 
seu tempo, só nos resta exclamar: 

Que esta industria lhe seja rendosa!

ANTONIO DE PAULA ASSIS

dos missionários, e que hoje na ple
nitude das suas glorias, na potenciali
dade de suas energias, na grandeza dc 
suas victorias não vae renegar toda a 
base do seu esplendor e força de sua 
magnitude pela palavra desautorizada 
e venal de mercadores de consciência 
e retalhadores do brio nacional.

Mocidade, a postos!
Pela causa de Deus e honra 

Brasil.

Curityba, 15 dc Março de 1929.

•do

AINDA HA quem, de boa ou má 
fé, afirme, não ser a A. C. M. 

(Associação christã de moços) uma 
associação genuinamente protestante.

Seja. Mas nesse caso, por que mo
tivo, congressos protestantes tratam 
da dita associação, como por exemplo 
o fracassado congresso de Pocitos 
(Uruguay) onde um dos relatores de 
these, Juan Gonzalez, affirmou ser el= 

“uma ponte para o methodis- 
mo”? (1)

Porque motivo o celebre protestan
te Greenfield affirma abertamente 
que os Estados Unidos propagam o 
Evangelho por meio da Associação 
Christã de Moços, Rotary, e as mis
sões? ”A America HespanhoJa deve
ria ser grata ao empenho que temos 
em gastar milhões de dollares na pro= 
paganda do Evangelho por meio de in
stituições tão uteis. como a Associa-, 
ção christã de Moços, os Rotary 
Clubs e as mhsõçs”, diz textualmente 
Grefenfield. (2)

Por que motivo, um outro relator J 
de these no congresso de Pocitos af 
firma descaradamente que a Igreja ca- 
tholica imita os protestantes nos me- 
thodos dç propaganda, copiando as 
actividades da A. C. M.?

“En los últimos anos, diz o reveren
do yankee, han ocurrido vários casos 
notables ne diferentes países de Sr 
America, de iniciacion de actividades 
y fundacion de instituciones, imitando 
(fala da Igreja catholica) a las acti 
vidades y instituciones evangélicas. 
Son casos typicos los seguientes: en 
1923, se erigió en Pi riá polis (Uruguay) 
un campamento a mitación de los cam- 
pamentos que ha instalado en dicho 
balneario la Associación Cristiana de 
Jovenes, desde 1911”... (3) f'

Por que motivo, quando a sessão 
Belga da A. C. M. se havia declarado 
neutra nd terreno religioso, pouco de
pois a direcção da mesma fazia um 
desmentido, publicamente, dizendo que 
“A A. C.| M. não podia de nenhum 
modo desinteressar-se de um ccrnteu» 
do religioso, que está no seu espirito 
e nos sjeus fins”? (4)

Por que motivo ainda, um bispo me-

thodista, Moysés Saens, presidia a 
subscripção feita pela A. C. M. no Me» 
xico, para recolher uma grande som- 
ma afím de dar incremento á sua ac= 
ção protestante? (5)

Medeiros e Albuquerque, que não é 
suspeito na matéria, não exita em af- 
firmar que a A. C. M. alem de ser 
protestante, favorecida pelo dollar 
yankee, traz no bojo, a peçonha da 
propaganda silenciosa e insinuante do 
imperialismo Americano.

“Sente-se, diz o jornalista, que na 
propaganda protestante de associa» 
ções, como a Christã de moços e ou
tras, ha mais alguma coisa do que is
so: ha um intuito politíco evidente 
Aliás a A. C. M. foi um elemento ef- 
ficaz de propaganda política para os 
americanos nas Philipinas, em Cuba 
e em outros lugares*. Hoje, que a con» 
quista das Philipinas está feita, isso 
não se esconde Ynais. Os livros que 
estudam o direito internacional dos 
Estados Unidos, não deixam de ren
der homenagem aos serviços políticos 
prestados por aquelfa sociedade”. (6) 

. . . E depois disso haverá ainda al« 
gum imbecil que julgue ser a Y. M.
C. A. uma associação neutra no ter
reno religioso? haverá quem affirme 
ser uma associação brasileira???!!!

(1) • Congresso protestante de Pl
eitos (Uruguay) “El bien Publico”, 
15 de Abril de 1925, Montevidcu.

(2) Relatório apresentado á “In- 
ternationàl civic organization” de New 
York, 20 de Dezembro dc 1927.

(3) Violando la clausura (Actos 
dei Congresso de Pocilos), .informe 
XI — Pg. 399.

(4) “Osscratore Romano”, 14 de 
Maio de 1922.

(5) Collectim off. do Arceb. de 
Santiago, 31 Março 1927.

(6) D. Silverio defendido pelo Sr.r. 
Medeiros e Albuquerque. — Pg. 4.

Na melhor sala de musica de Lon
dres, no “Albcrt-Hall”, ia-se notan
do, de certo tempo para cá, uma de
sagrada vel falta de acústica que. lhe 
era tão notofia e gabada. O defeito 
manifestava-se num excesso de sonc- 
ridade, num éco perturbador para ar
tistas e ouvintes.

Nomeou-se uma commissao de en
genheiras . especialistas,.... e estes, de
pois de muito pesquizar, num esforço 
de sagacidade, chegaram á seguinte 
conclusão: a perturbação era effeito 
das saias curtas das mulheres!

Explica-se: os tecidos abafam, ab
sorvem as ondas sonoras. Quando o 
mulherio se apresentava convenien
temente vestido, o equilíbrio sonoro 
estava perfeito. Agora, reduzida a in
dumentária a quantidades homeopa- 
thicas, faita este elemento absorve- 
dor, e os sons vão repercutir nas pa
redes, no pavimento.

Ahi está: a própria sala, o recinto 
destinado á arte mais nobre, dava em 
grito, a protestar contra a .inconve
niente reducção do vestuário das da
mas elegantes„çontra a immodestia de 
suas frequentadoras!

E sabem qual foi o remedio para o 
mal? Exigir que estas viessem devi
damente vestidas? Qual! a moda lhes 
dá immu-nidades sem limites...

Forraram de panno as paredes!
Em conclusão: Desvestem-se as 

mulheres, e vestem-se as paredes!
E* para onde vamos!...

(Da “Estrella do Sul”)

.Q

Rua das 
Palmeiras, 38

Phone, 5*1259

A maior casa 
de (alçados 
do Mirro!

Participa a sua distincta freguesia que recebeu para as festas de Maio e Junho 
o seguinte:

Para HOMENS, um lindo e escolhido sortimento de calçados das melhores fabricas.
Para SENHORAS, o mais lindo e variado sortimentos dos últimos modelos de sa

patos proprios da estação.
Para RAPAZES, MENINAS e MENINOS, V. S. encontrará o mais satisfactoçio 

stock, desde o mais forte e modesto calçado para casa e collegio como o 
mais fino para passeio.

Em CHINELOS e SANDALIAS, mantemes sempre um sortimento completo de to
das as marcas que se fabricam, presentemente acabamos de receber mais 
um novo e variado sortimento para inverno.

Não deixem de nos fazer uma visita
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SÀO

D
E poucos santos, creio, falar- 

se-á tanto a proposito como 
do nobre descendente dos 
Gonzaga. Constituído patro

no especial da mocidade, nunca, tal
vez, como nestes tempos, chamados 
de “meoipaganismo”, se torna me- 
cessario incutil-o aos- jovens como 
exemplo a seguir. Já se disse, e com 
verdade, que a mocidade é a epocha 
mais perigosa da existência humana.

Quando o jovem deixa a sombra 
do lar, a vida intima de família, para 
se pôr ao contacto do borboriiuho ex
terno, quando mais immediatamentc 
começa a usufruir da vida social, 
quando as suas relações já não se 
limitam apenas aos que se lhe liga
vam pelo sangue, sente uma como 
surpresa de presenciar espectáculo 
inteiramente novo: a amabilidade 
dos extranhos (nem sempre fruto de 
virtude) facilmente o attrae e o liga 
cm amizades, as mais das vezes des

tituídas de solidas bases e sãos prin
cípios; os .elogios lisongeiros dos 
seus dotes naturaes fomentam-lhe a 
vaidade e o desejo de apparecer, de 
ostentar as qualidades que tem como 
próprias; a robustez de uma complei
ção sadia permitte-lhe, sem grandes 
perdas, tyma perigosa indulgência 
com as inclinações ruinosas da na
tureza : entre amigos os prazeres se 
succedcm e as extravagancias com os 
damnos consequentes para a energia 
da vontade. A inexperiencia desta 
vida facil, o desconhecimento dos 
seus funestos effeitos auxilia a ac
ção infernal: as paixões quasi imper
ceptíveis ao começo, tornam-se exi
gentes, insistem amigos, a resistên
cia enfraquecida cede. a falta gera o 
desalento, e.. . temos uma vontade 
gravemente vulnerada, um meio apto 
para o desenvolvimento dos micró
bios da dissolução moral.

E* pois mister que ao entrar na 
vida encontre-se o jovem apparelha- 
do para fazer frente a inimigos tanto 
mais poderosos, quanto mais ardilo
samente disfarçados. E’-lhc necessá
ria vontade ferrea que saiba por di
ques aos desejos desregrados, e pru- 
dcrcia criteriosa que conserve o jus
to meio evitando também excessos 
odiosos discordantes de um viver ra
cional. Estas virtudes, claro está, não 
são fáceis de se obter, maxime si 
cada um as deva procurar de per si, 
sem ponto-de-apoio a que se arrime. 
E’ justamente este ponto-de-apoio 
que, em S. Luiz, ao canonizal-o, aos 
moços propôs S. S. Bcrto XlII.Viveu 
de facto Luiz de Gonzaga muitos ân
uos no século, percorreu as mais ce
lebres cortes do seu tempo1, privou 
com a mais alta sociedade, e. manten
do-se sempre affaveí com todos, ti
nha o segredo de bem avaliar os pe
sos da balança, de sorte que jamais 
cedesse ás tcnclcrcias do corpo com 
detrimento da alma. E’ elle o exem
plo que todo o. moço deveria repro
duzir em si.

* * *

Muitas nuvens pairam no entanto 
sobre o nosso Santo que convêm se
jam dissipadas. Já dizia o tradutor 
da Vida de S. Luiz do Pe. Cepari não 
haver no firmamento da Igreja santo 
mais mal conhecido. “Sabe-se, con

tinua, que foi uma daquellas almas 
prevenidas das bênçãos da celestiai 
doçura, que passam sobranceiras pe^ 
lo lamaçal do mundo sem. macular dc 
leve as azas puríssimas de graça, sa
bem-se quando muito alguns episó
dios de sua vida, que foi príncipe, 
morreu moço” etc. E este é o con
ceito das almas pias. Outros “são de
votos de S. Luiz por verem suas 
imagens tão bellas, tão attrahentcs... 
Outros por admiração á sua innocen- 
cia. Alguns, finalmente, o consideram 
de um modo tanto romântico, se 
assim nos podemos exprimir; sympa- 
thizam com clle porque foi bello, no
bre, abandonou tudo por amor de 
Deus, morreu na mais formosa edade 
da vida”... Nestas ultimas classes 
podem collocar-se a maior parte dos 
que sc prezam de devoção ou admi
ração por Luiz de Gonzaga. E’ evi
dente que esta devoção sentimenta
lista nenhum fruto duradouro padece: 
sumptuosos actos liturgicos, conferen
cias literárias, diversões e nada mais, 
interiormente nada. Demais, o falso 
conceito da sua angélica santidade é 
para muitos escolho irremovivel dc 
seguir no modo dc proceder as pega
das do santo. Aquella mortificação 
extrema dos sentidos, aquelle cuida
do escrupuloso da pureza, causa cie 
escarneo da parte dos inimigos da 
Religião, impõem aos moços ná in- 
comprehcnsibilidade que parece en
volver, um silencio que participa dc 
respeito e temor meio apavorante.

Um simples olhar sobre a vida do 
nosso santo vac afastar este impe- 
cilho.
... Filho de D. -Fernando Gonzaga. 
Marquez de Castiglione delia Stivierc 
c de Martha Thana Santena cie Pie
monte, herdeiro por direito de pri- 
mogenitura do Marquezado do Senhor 
seu pac, e por outras circumstancias 
também dos domínios de dous dos 
seus tios, attrahia Luiz sobre si as 
vistas e as esperanças dos seus maio
res. Estas eventualidades c os dons 
naturaes de que era ornado, intelli- 
gencia viva, fino tacto diplomático, 
prudência, envolveram-no desde ce
do nas lutas e relações políticas de 
que se devia occupar o Senhor Mar
quez, seu pae. Assim, percorreu as 
mais importantes casas principescas 
da Italia, durante quatro annos con
viveu na corte de Hcspar\ha como pa
gem do Sereníssimo Senhor Príncipe
D. Diogò, filho de El-Rey Filippe II.

Em viagem diploniaticà visitou os 
Sereníssimos Senhores de Ferrara, 
Mantua. Savoia, Toscana e Parma. 
Em Milão representou o Senhor 
Marquez seu pae, em ”negocios de 
maxima importância”, e, “tratou-os 
com tal habilidade c prudência, que, 
embora muito difficeis e intrincados, 
alcançou o fim desejado pelo Mar
quez”. E mesmo depois de estar em 
Religião foi o uniço mediador capaz 
dc resolver pacificamcnte as desaven
ças entre o Marquez D. Rodolpho. 
seu irmão, c o Duque de Mantua, D. 
Vicente Gonzaga. A simples enume
ração destes factos prova dc sobejo 
nada haver dc excessivo ou excêntri
co no modo com que Luiz se apre
sentava. Os cuidados pela sua virtu
de eram admirados como sc admiram 
as boas qualidades e assim como es
tas eram sem irrisão admittidos. Vi
via elle em sociedade tão naturalmen-t
te como se vivera hoje.

Nem se diga que ao Gonzaga favo
recia a natureza apathica, bonachã, 
sem ardores ou aspirações grandio
sas. Em uma palavra, que a Luiz fal
tou engenho para ser máu. Nada dis
so é verdade. Diz o seu biographo 
que Luiz era dc “caracter sanguí
neo”. E bem o demonstrou aos pri
meiros annos da sua vida. quando 
acompanhava o Marquez seu pac nas 
manobras militares. Aquella viveza 
do espirito, aquella altivez natural 
deveu-lhe a virtude dominar e. con- 
tc-ías nos justos limites. Este foi o 
fruto da mortificação dos sentidos, 
não a execentricidade existente tão 
só na phantasia de uns poucos escri- 
ptores. E nella cifra-se a differença

padre Pedro
Ao bondoso c estimado congrega

do, nós os congregados marianos 
de Santa Cecilia não podíamos silen
ciar a sua retirada do nosso meio 
mariano e das lides de coadjuctor da 
parochia, assim é que venho, em no
me da Congregação, dizer ao nosso 
amigo que, principalmente entre os 
congregados deve haver a gratidão, 
virtude hoje quasi desconhecida, 
pois o que se nota na epocha presen
te é o interesse ou, pelo menos, as
sim é que são interpretados os actos

com que dirigiu as consciências da 
maior parte dos congregados ,dos 
bons e optimos conselhos dados cm 
.reunião c fóra delias, dos bellos exem- 
jplos dado sem todos os actos de sua 
Svida de sacerdote intelligentc, virtuo
so c cumpridor dos seus deveres.

{ E* como de um irmão que nós nos
ídespedimos e é ainda cheio dc sauda

des que repetimos o seu nome em 
ias nossas conversas, em as nossas
t.
ircuniões e em todos os actos sociaes;

de amizade que ainda, raramente, são 
praticados.

Movido pela gratidão é que eu ve
nho agradecer o muito que fez o Pe. 
Pedro pela nossa Congregação, quer 
na parte material, quer na parte espi
ritual ; na primeira são innumeros os 
serviços por elle prestados; os tra
balhos das semanas festivas, a esco
la cantorum que, muito perdeu com 

a retirada de seu digno director, as 
aulas dc cathccismo superior dadas 
aos congregados e os trabalhos da Se
mana Social.

Na parte espiritual temos o zelo

é o seu nome lembrado sempre com 
carinho c respeito.

Estamos certos que a sua escolha 
para a parochia de Santo Amaro, foi 
óptima; aquelle povo pode considc- 
rar-sc feliz, tendo por substituto do 
Rvmo. Padre João B. Monti. outro 
tão iIlustre sacerdote.

Que a SS. Virgem ampare c prote
ja o novo Vigário nas lutas de paro- 
chiato são os votos dos jovens de 
Santa Cecilia.

CO L LATI NO DE CAMPOS 

Congregado

Chronica 
de viagem

Lourdes, 23 de Maio de 1929.

Laudíetur Jesus Christus.

Depois do Congresso Mariano de 
Sevilha, a emoção mais forte que sen
ti foi a peregrinação a que assisti 
ha pouco aqui no grande santuario 
de Lourdes.

O que acabo dc ver enche a alma 
e sublima os sentimentos, fazendo- 
nos sentir bem no âmago a grandeza 
da devoção á Virgem de Lourdes. 
Innumeros peregrinos, inglczes em 
maioria, aqui vieram render seu cul
to á Virgem Santíssima.

Toca á alma o acendrado amor que 
aqui todos devotam a N. Senhora. Fui 
ver a gruta c como que uma ordem 
imperiosa me obrigou a ajoelhar im- 
mediatamente. extasiado pela grande
za da simplicidade do ambiente deste 
recanto.

Só para ver isto basta vir á Eu
ropa.

Aqui chegamo:s hoje. Desde segun
da feira estamos viajando sem parar. 
Malaga. Granada, Madrid, Hendaya, 
Biarritz, tudo isto, em 4 dias, já fi
cou para traz, e só agora tenho op- 
portunidade de enviar-lhe algumas 
noticias.

O Congresso esteve impor.entissi- 
mo; mórmente as grandes solemni- 
dades, que tiveram sempre a presen
ça dos cardeaes de Sevilha (Cardeal 
legado de S. S. o Papa) e o cardeal 
de Granada. As sessões de Estudo 
foram presididas por arcebispos e 
bispos, no mínimo em numero cie 3. 
Havia aqui para mais de 40 bispos e

cle-.padrc-Sv,^ . ^
A finalidade principal foi contri

buir para apressar a definição do do
gma da Assumpção de Nossa Senho
ra e Mediadora Universal c propor 
a Confederação Internacional Ibero- 
americana das Associações Marianas. 
Nesta ultima parte intervieram os 
delegados americanos (Chile, Argen
tina, Uruguay, Cuba e nós) afim de 
ser constituída a Confederação Ibero- 
americana das Congregações Maria
nas. Fizemos uma reunião particular, 
lavrámos uma acta e lançamos as 
bases dessa organisação. De tudo te
mos copia, que levamoá* comnosco. 
Tratou-se desta organisação e prí- 

tendia-se realisar um Congresso Ma
riano, em 1931,. no Rio, mas em vir
tude das duvidas apresentadas pelo 
delegado argentino, o assumpto fi
cou para ser resolvido pela junta di- 
rectora que. ficou constituída. Quar
to organisação da Acção Catholica 
na Hespanha, ha o mesmo esforço 
para effectival-a, e que ahi nós des
pendemos. Não ha propriamente uma 
organisação geral e effectiva, mas es
tá em via de realisação. O que pude
mos apreciar foi a organisação das 
Congregações Marianas. Aqui já ha

entre Luiz dc Gonzaga c a maioria 
dos moços dos nossos dias. A repres
são continuada das inclinações natu
raes ainda nas cousas licitas valeu 
ao nobre príncipe dos Gonzaga aquel
la liberdade nus relações com os se
melhantes. Tornou-se senhor abso
luto dos seus actos, regulando-os 
conforme á lei suprema que lhe dita
va o Senhor dos seus dias. Adquiriu 
o segredo do equilíbrio que na con
vivência social não desprega os olhos 
do Creador. A mocidade de hoje pec- 
ca justamente pelo desconhecimento 
deste meio salutar. A sua ausência fá- 
los condescender com o pensamento 
nem sempre recto dos iguacs, c, co
mo consequência, agir dc modo diver
so do que suggere a consciência. Fá- 
los depender cm tudo dos semelhan
tes guiarem-se pelos seus julgamen
tos reaes ou suppostos. E não raro 
os temores dc um rompimento que 
os insule na sociedade trazem a que
bra da amizade com Deus, o único 
sempre fiel amigo.

Foi na mortificação que Luiz de 
Gonzaga fortificou a sua vontade, fir
mou o caracter, nella aprendeu as 
mais bellas virtudes que adornam a 
sua invejável personalidade. Nem ou

tro, aliás, é neste mundo o caminho 
da vida. As vias do Senhor dão sem
pre para o alto, são ascenções, diri
gem-se todas para a montanha. Ora 
toda ascenção é mais ou menos pe
nosa, ás vezes, por entre cardos c es
pinhos.

Houvesse mais mortificação na 
mocidade dc hoje e não deveriamos 
lamentar a decadência moral dos ho
mens de amanhã. Este é o mal da 
juventude: a molleza de caracter, fru
to necessário da concordata com os 
appetites da carne. Este é o malsina
do cancro para cujo saneamento 
amontoaram-se theorias sobre theo- 
rias muitas vezes artificiosas, rara
mente uteis, quasi sempre edificadas 
sobre a areia. Nesta fallencia aterra
dora é acolhida com geral applauso 

solução do problema apresentada 
por F. W. Forstcr. O seu systema — 
a gymnastica da vontade — 6 feliz 
coincidência! sob nome modernizado 

mesma mortificação christã hoje 
novamente e com maior insistência 
pregada aos jovens mortificação 
que no Gonzaga foi um dos mais 
bellos apanagios c que sobretudo de
terminou á Igreja a anrcsertaJ-o pa
ra exempla da mocidade. Sobretudo.

digo, porque qualquer outro titulo 
que melhor lhe attribuam .— a pure
za angélica, p. ex., — tem o funda
mento na sua mortificação. Ella foi 
que lhe vigorou a vontade, cila que 
lhe proporcionou cm um século cor
rupto a unica protecção da sua virgi
nal virtude.

Já é tempo dc terminar. Procurá
mos lançar as luzes da historia so
bre a pessoa de S. Luiz e dissipar as
sim a nuvem dc preconceitos que a 
envolvia; mostrámo-lo, hem que one
rado dás graças divinas, inteiramente 
imitavel verdadeiro modelo da moci
dade que não quiser consumir desgra. 
çadamente os mais bellos annos da 
vida, com gravíssimas responsabilida
des deante dc Deus c da Sociedade.

Queiram os moços imitá-lo; mas. 
racionalmentc, sem cahircm num mi
metismo fatigante, fruto de vão sen
timentalismo, pasto da vaidade hu
mana. tão cphemcro como a fumaça 
que, depois dc descrever com garbo 
c galhardia exquisitas figuras na at- 
mosphera, desfaz-se lcntamente na 
immensidadc do espaço sem rastro 
siquçr deixar da sua gloria.

THEOPHILO RIBEIRO

a Confederação Nacional, congregan
do varias Federações. Neste particu
lar. a organisação é perfeita. As Con
gregações Marianas, das casas dos 
Jesuítas, são muito bem organisadas.

Eni Sevilha visitámos detalhada
mente a Cor.grcgação da Imm. e S. 
Luiz, somente de jovens. Consolou- 
nos muito verificar que o critério 
aqui seguido é idêntico ao nçsso 
dahi, somente que aqui, dado o tem
po em que íuncciora a Congregação, 
a installação é bem mais ampla e 
dotada de muitos recursos. Em !in- 
nhas geraes o plano de organisação 
coincide com o nosso. Secções, sub
secções, Circulo de estudos, etc. No
te-se que é uma Congregação dos Je
suítas. Não teem publicação alguma, 
pois que se servem de “La Strella dei 
Mar” de Madrid. A parte esportiva é 
desenvolvida, e possuem, dentro da 
sede. um bar.

Em Madrid, vimos a Congregação 
dc N. Sra. do Bom Conselho, com 600 
membros activos. Organisação es
plendida. Esportes bem desenvolvi
dos: futebol, pelota, etc. Cursos no
cturnos práticos; secções de médi
cos, advogados, engenheiros, etc. Sa
lão de actos, circulo dc estudos. Tu
do muito bem orgar.isado, mormente 
a secretaria que tem um serviço mo
delo. Tomei informações de tudo e 
em tempo farei communicações.

A Confederação está também mui
to regularmente organisada. Ha um 
fichário explcndido, collecção de re
vistas; collecção de medalhas, diplo
mas. apparelhos de rojecção. etc., pa
ra fornecer ás Congregações.

Actualmente ella aggrega 545 Con
gregações filiadas á Prima Primaria, 
com cerca dc 90.000 membros.

. As ii?.stallaçõçs sãamplas c jiem 
montadas, e em todas as Congrega
ções ,segundo nos informaram, o ri
gor na observância das regras é ab
soluto. Possuem as regras commur.s 
de todas as Congregações impressas 
(do Padre Mullan) c distribuídas gra
tuitamente pela Confederação ou pe
la Congregação de Barcelona. Alem 
disso cada congregação tem o. seu re
gulamento intCrno, de accordo com 
as obras a que se dedica. O director 
da Confederação faz visitas periodi-

f

cas a todas as Federações e os des
tes ás Congregações. Recebemos mo
delos de fichas, regulamentos, etc., 
que levamos comnosco. Quanto á Ju
ventude Catholica, está também re
gularmente organisada, somente em 
Madrid. Não tem o caracter da Ita
liana. Não pudemos visital-a pois 
que lá nos demorámos somente um 
dia. Todavia, levamos livros, informa
ções. ele, que nos foram dados por 
alguns congregados que pertencera á
J. C.

Foi proveitosa a nossa viagem, pois 
agora podemos estabelecer um inter
câmbio principalmente com as Con
gregações Marianas, de muitas pro
víncias, cujos dircctores ficamos co
nhecendo. Alem disso, tivemos a con
firmação de que a nossa organisação 
ahi (a dc Sta. Cecilia) não está lon
ge da organisação modelo daqui.

Por ora c só. O relogio daqui toca 
“Ave, Ave, Ave Maria!...” e nós 
pedimos a Deus pra nós e pelos nos
sos amigos.

PAULO SAWAYA

AVISO
INCINERAÇÃO DOS LIVROS 

HERÉTICOS, em a nossa sede social, 
hoje, ás 10 horas da manhã, devendo 
falar o congregado Ruy MOURA 
CALASANS.

HORA SANTA, ás 4|5 e TE DEUM 
ás 19 horas, hoje, dia 29, em a Ma
triz de Santa Cecilia.

‘FREDERICO OZANAN”, confe
rencia lida pelo i Ilustrado sacerdote 
Pe. Dr. J. Gaspar D’AFFONSO E 
SILVA, professor do Seminário Pro
vincial, ás 20 horas do dia 7 do pro- 
ximo mez no salão nobre da Congre
gação Mariana da Legião de São 
Pedro.
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A PAIiAVRA DE DtUSl

::::

EVANGELHO g

da 6.a Dominga depois de Pentecostes jj
SÃO MARCOS, c. 80 8

jf
N’aqueHe tempo: E&tando com Jesus uma grande turba, e não _ 

tendo que comer, chamou elle seus discípulos, e lhes disse: Tenho ♦♦ 
grande compaixão deste povo, porque já ha trez dias, que estão 
commigo, e não têm que comer; e si eu os deixar ir em jejum || 
para suas casas, desmaiarão no caminho, porque alguns d*elles vie- jj 
ram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Donde poderá al- JJ 
guem fartar a estes de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: H

0 momento deeisivo
TRISTÃO DE ATHAYDE 

(Especial para A. U. C.)

Quantos pães tendes? E elles disseram: Sete. E mandou á gente ::que se assentassem no chão. E tomando os sete pães, dando graças, ♦♦*♦
os partiu, e deu=os a seus discípulos, para que lh’os puzessem deante: lt 
e ell.es os puzeram. E tinham uns poucos peixinhos, e elle os aben- J| 
çoou, e mandou também que lh’os puzessem deante, E comeram, j|
e fartaram-se, e levantaram do resto dos pedaços sete alcovas. E ♦♦

♦♦

eram os que comeram quasi quatro mil: e despediu- os. jj

REFLEXÕES J|

"Tenho compaixão deste povo”. — Esta palavra tem revo- S 
luciorado o mundo. O mundo inteiro se preocupa com isto que se || 
chama ‘‘questão social”. Ha homens que vivem da sua fortuna, || 
outros que vivem do seu trabalho. Isto é justo? Não seria melhor ♦♦ 
seguir as doutrinas socialistas, repartindo todas as fortunas c im- ** 
pondo o trabalho indistinctamente a todas as classes sociaes? Não. jj 
Assim, não se pode resolver, dc maneira r.enhuma a celebre questão JJ 
social. A verdadeira solução a este problema está na justiça c na jj 
caridade. Sim. F/ necessário que haja justiça entre todos: entre o tl 
riço e © pobre, entre o patrão e o empregado, entre o senhor e o |{ 
servo. Depois da justiça observe-se a caridade. Faz-se mister que os || 
superiores amem seus inferiores, segurdo ordenam os mandamentos 
christãos. Que a mesma vida anime a uns e a outros, segundo a 
posição que cada um occupa na sociedade, que os corações inspirem 
os mesmos sentimentos do amor mutuo. Mas, isto só Deus nos 
poderá conceder

•iiiUiiii+iiiii+iiiiiiiiiiiiiiH

Fundou-se, no Rio, a “Acção Uni 
versitaria CathoUca”, que congrega 
em torno da bandeira de Christo, os 
estudantes Cathohcos das escolas su
periores da Capital do paiz.

“A. U. C.”, orgão official desses 
moços, foi apresentada ao pubMco por 
uma das grandes affirmações da cul
tura nacional, Tristão de Athahyde.

Essa apresentação, com a devida 
venia, pubEcamoLa na integra, por 
ser um brado de alerta, uma voz de 
commando que deve ser ouvida por 
todos os jovens catholicos do Brasil,

MISERICÓRDIA
•■••••* Especial para ”0 LEGIONÁRIO”

Novo perigo ameaça o Brasil!
Qual é, perguntará aquelle que for 

brasileiro. Um terremoto, uma gucr 
ra ?f

Sim, é esta ultima. E’ a guerra dos 
poderes públicos contra o pudor na
cional.

Ha pouco, assistimos á primeira 
parte dos íuneraes do pudor. Então 
saia o feretro carregado pelas misses, 
qu< se sujeitaram ás provas para a 
conquista do titulo de Miss Brasil, tão 
insignificativo em these como em 
pratica. Por essa occasião, fora envol
vido em uma mortalha, encerrado cm 
negro caixão c transportado. Chegá
mos á porta do Campo Sar.to. Estan
do fechado, foi necessário que se es
perasse pela hora de se abrir. O cor
tejo diminuira em caminho, c ainda 
muitas são as que desistem da espe
ra. Eis chegada a hora da abertura. 
O corpo é transportado até o necro
tério e collocado sobre a lage, afim 
de sor constatada a morte do pa
ciente.

Levantam-se aqui e alem as vozes 
de ministros da Egreja.

A. resurreição do pudor é ardente^ 
mente invocada. São as concurrentcs 
que. apouco e pouco sc retiram. Pou_ 
cas comparecerão á prova final de 
Galveston. A voz da Egreja não cessa 
de se fazer ouvir.

Aberto o caixão, com geral espanto 
é encontrado ainda' com um sopro de 
vida. E’ providenciado o transporte 
de regresso...

A’ cabeceira do enfermo reune-se 
uma junta medica. O seu estado traz 
esperanças. Todas as cautellas são to
madas. Não obstante, quando já pen
savam os facultativos em dar-lhe al
ta, các rovamente em prostração ex
trema. A causa?... — E’ o Senado!!

Enquanto nós. catholicos, trabalha
mos em a medida dos nossos esfor
ços, para o restabelecimento da ver
gonha em nossa Terra, levanta-se o 
Senado contra nós. E’ a lei do divor
cio que volta á baila, c desta vez com 
toda a força que lhe dao os Paes da 
PatHa. Occultos sob a capa do desejo 
de proteger as brasileiras que se ca
sam com turcos e syrios, conforme 

. palavras do snr. Celso Bayma, bra
sileiras essas que, acompanhando os 
respectivos maridos ás suas terras na- 
taes. são lá escravisadas ou despresa- 
das pelos mesmos, querem esses se
nhores tratar tão somente de interes
ses proprios, pois que, logo que se 
nos suggere essa proposta, arguimos:

O que virá a lei do divorcio influir 
nesse sentido?

O turco sahirá como a passeio, car
regará comsigo a mulher com quem 
se casou, lá chegado se resolverá a 
fixar residência em sua terra, escra- 
visará a mulher, despresal-a-á. ..

Agora, o que faz a lei do divor
cio nesse caso? — Evidentemente,

nada! A justiça nacional não a 
irá proteger e.m terra estranha, nem 
tampouco o governo turco se irá in
comodar com isso, uma vez que, em 
sua terra, nada ha mais legal.

Cogita elle que o Paiz repatriará a 
infeliz, e assim possa ella contrahir 
novo matrimonio em sua terra?

lv curioso a facilidade com que se 
fala de novas núpcias em meios poli- 
ticos. Diariamente vemos em nosso 
Brasil, a difficuldade cm que geral
mente sc encontram as pobres viuvas 
que desejam contrahir segundas bo
das ,para estarem pro* gidas c para 
subsistência dc seus filhinhos. Si for 
bonita c pobre, não faltam os que lhes 
façam propostas escabrosas. Feia e 
pobre, da mesma maneira. Bonita ou 
feia, mas rica. essas encontram quem 
lhes proponha casamento. Ora. as nos
sas leis devem então ser feitas para 
protecção somente dos protegidos da 
sorte? Porque?

Entretanto, tanto sc trabalha pela 
ruptura, pelo esfaccllamento do lar. 
São homens que se debatem contra a 
acção mais elevada do homem, a con
stituição da familia, indissolúvel. De
pois, como se arranjariam as pobres 
moças catholicas, cuja fé não lhe per- 
mitte divorcio, cmquanto õ marido a 
abandona dc accordo com o Paiz. Pa
ra essas não é ncccssaria a protecção 
do Senado; não são brasileiras nem 
mulheres como as outras que sc sujei
tam a segundas núpcias!...

E' abominável a acção desses que 
apoiam esse systema.

Porque não cogitam cllcs da appli- 
cação severa da pena que cabe aos 
assassinos dessas pobres crianças que 
não chegam a ver a luz do dia, pelo 
egoismo torpe dos pacs c por incúria 
dos poderes? Accaso não será isso 
um crime? A lei do divorcio virá au
xiliar esse vil e execrável crime. Nos 
precisamos moralisar o Brasil e não 
desmoralisal-o. E a nós catholicos 
brasileiros, compete gritar bem alto 
contra esse abuso, contra esse atten- 
tado que sc faz ao r.osso pudor. Eu 
deixo aqui lavrado o meu protesto! 
Aquellc que fôr brasileiro ha de me 
seguir! Em logar de se querer insti
tuir nòvias leis dissolventes da fa
milia e do caracter brasileiros, devia- 
se querer ver o nosso Codigo Penal 
em execução franca, tanto para o rico 
como para o pobre. Querem morali
sar o Paiz, fechem os lupanares, ani- 
quillem com os espectáculos c cine
mas pornographicos, guerreie-se a li
teratura suja, institna-se o catecismo 
nas escolas, catholizc-se o governo, e 
tantas outras cousas a fazer... Pa
ra que estar a pensar em divorcio? 
Isso é muito bom para o americano 
do norte, mas nós somos brasileiros, 
a nossa moral é mais sensível e p'or- 
tanto a lei do divorcio não é compa
tível com o nosso temperamento e 
com o nosso povo.

J. CAMPOS

Ha quasi meio século que faltava 
á mocidade brasileira aquilio que é a 
própria razão de ser da sua belleza c 
do seu prestigio: uma Causa. Uma 
grande causa, generosa, definida, con- 
struetora. pela qual possamos dar o 
nosso entliusiasmo e. sc preciso for, 
o nosso sangue.

Foi essa a grande melancolia da mi
nha geração. Não viamos em torno 
de nós nenhum motivo dè ser moços, 
nenhum motivo dc morrer por alguma 
coisa. Vivíamos intoxicados de syba- 
ritismo. citando paradoxos de Wilde 
ou perversidades dc Krancc, olhando 
cem profundo desdem a mediocridade 
ambiente c sonhando com evasões 
transoceânicas. A ironia.e o scepticis 
mo dos mestres que nos tormaram, da
qui c dalém. um Machado, um Eça. 
um Franco, um Wilde — como que 
tinham penetrado o proprio aniago dc 
nossas almas, de modo que toda ac
ção nos parecia indigna do nosso aris- 
tccratismo. toda affirmação pouco in- 
telligcníc, todo •entliusiasmo ridículo. 
Tivemos uma mocidade sem mocidade. 
Tivemos vinte annos sem ter vinte 
anu os. Éramos filhos dc uma nacio
nalidade que sc formava, ele um con
tinente que é o futuro, de uma raça 
que começa apenas a desenhar-se — e 
entretanto carregavamos em nosso 
peito um coração dc vencidos da vida. 
uma alma dc desencantados o deca? 
dentes.

E não era só dos mestres dc iro
nia que nos vinha o desenfado. Não 
era só, também, do abandono tremen
do em que decorreu a educaçao sem 
alma que nos deram nos collegios do 
Estado leigo. — que nos sentíamos in- 
adaptaveis e distantes. Era também 
por não vermos, em torno de nós, 
uma grande Causa decisiva a que os 
entregássemos. Vivíamos sem conta
cto com a realidade, fugindo mesmo 
de ter contacto conf uma realidade 
que não nos trazia senão a mediocri
dade abominável de um quotidiano 
burguez, girando em torno dc uma po
lítica terra a terra, dc uma literatura 
convencional, de uma sociedade sem 
ideacs que não fossem os dc uma res
peitabilidade ridícula de beneficiários 
;mprovisados do novo regímen. *1 ivc- 
mos uma adolescência morta. E foi 
preciso que a Guerra e a Revolução 
saccudisscm a nossa sociedade c as 
nossas consciências, até ás raizes, pa
ra que ros despertássemos do nosso 
sonho displicente.

Hoje em dia o espectáculo é outro. 
Já não é mais possível aquella altitu
de dc desencantados. Já não pódc sa
tisfazer” a amplitude de nossas ambi
ções a eterna recusa ás opções neces
sárias, a indifíerença perante os gran
des problemas que se levantam no ho
rizonte. Chegamos ao momento das 
coisas essenciaes. Temos dc nos deci
dir a nos decidirmos.

E a mocidade que sc ergue hoje 
cm dia, essa nova geração que se fôr
ma nas escolas c ros estádios, já não 
póde satisfazer-se com a subtileza das 
ironias ou com o desencanto das at- 
titudes cançadas.

O Brasil está cahindo em si. Es
tamos a cada momento vendo ceder, 
a nossos olhos, illusoes que nos pare
ciam verdades indiscutíveis. E todo o 
mal profundo que nos instillaram na 
alma -está se precisando a cada mo
mento á luz das grandes reve-lações 
da realidade.

Passou o tempo das meias verda
des. Hoje cm dia precisamos temperar 
as nossas almas para a luz por vezes 
dolorosa, de tão intensa. <fas verdades 
integraes, das verdades sem véos.

Não quero fazer rhetorica. Ha mui
to que procurei “torcer o pescoço á 
eloquência”, segundo o conselho do 
poeta. Não quero, portanto, dizer ape
nas palavras vãs.. E sim coisas con
cretas, immediatas, presentes que sa
tisfaçam a esse gosto de “realidades” 
que a vida sc tem encarregado de des
pertar em nós e em torno de nós.

Não procuro, portanto, palavras dc

simples animação, para os moços que 
vêm luctar comnosco e não apenas 
nos succeder, pois a vida não é uma 
simples “course du flambeau”, em que 
cada geração passe a tocha á gera
ção seguinte, e sim uma collaboração 
de todos os espíritos animados da 
mesma chamma da verdade. Para nós 
então, que sabemos que a Verdade 
brilha até a consummação dos sécu
los. solitaria e' immutavcl, ao alto de 
uma coliina tragica, para nós não ha 
moços e velhos de edade, e apenas 
moços e velhos dc coração.

Eu, por mim, me sinto hoje bem 
mais moço de coração do que me sen
tia ha quinze annos quado deixava os 
clássicos bancos acadêmicos para en
trar. desilludido dc tudo. para o mys- 
terio da vida, que me parecia resolvi
do dc antemão pela inutilidade de to
do esforço cm resolvcl-o.

Não são, portanto, simples phrases 
de animação banal que me caem da 
penra. E’ a necessidade de transmittir 
a dor de uma longa experiencia e o re- 
zultado de um longo esforço que me 
levam a dirigir estas palavras aos mo 
ços que hoje começam a mais bclla 
das cruzadas! Uma cruzada como nun
ca se fez no Brasil outra igual! Uma 
cruzada dos moços pela volta ao 
Christo, como foi aquella “croisade 
des enfants” do. século XIII. apenas 
governada esta cruzada dc adolescen
tes pela lucidez de consciências já 
lormadas, de unia fé que' não confia 
apenas no coração para se guiar.

Pois não é do entliusiasmo gesti- 
culador que precisamos e sim do cn- 
thuiasmo interior, dessa força de con
vicção que sc traduz em actos c cujo 
esplendor é a perseverança.

,E> desta que precisamos. E* delia 
que precisam os moços que hoje sc 
lançam cm campo, pola mais g1oriosa 
das causas.

Pois esta é a grande differença en
tre a nossa geração, cuja adolescência 
sc passou ha vinte annos, e esta nova 
geração que hoje gira em torno du 
casa dos vinte. Nós não viamos cm 
nós capacidade de morrer por uma 
Grécia qualquer, como Byron nem 
viamos em torno de r.ós, cm nosso 
proprio paiz, Grécia alguhia que me
recesse a nossa morte. Hoje, os mo
tos sentem, — como eu sei que sen
tem pois ha muito que recolho dia a 
ciia o depoimento delles em livros, cm 
poemas, cm conversas, cm cartas, so
bretudo em cartas, que é um encan
to receber, pois nellas sobretudo é 
que palpita a grande inquietação que 
existe no fundo de todos esses vinte 
annos dc hoje — os moços de hoje 
os que merecem representar a nova 
gente do Brasil, sentem que é preciso 
ser moço, que só sc tem vinte annos 
uma vez na vida e que é preciso dar 
esses vinte amos por uma causa que 
valha esse dom admiravel de’ sua mo
cidade. E essa causa, que a nós nós 
faltou, eu a vejo bem definida em 
frente dc nós. E* em primeiro logar 
a causa da própria "definição”. Sen- 
le-sc que é preciso reagir contra to
da essa indistineção que é o grande 
peccado brasileiro. Precisamos saliir 
da penumbra. Conhecer que o regimen 
de conciliações em que temos vivido 
não póde ser o regimen de uma raça 
que quer viver, dc uma nacionalidade 
que quer formar-se, e muito espccial- 
mci te dc uma mocidade que arde por 
tornar o mundo um pouco mais ha
bitável do que tem sido. Meredith di
zia que o ideal de cada homem sobre 
a terra devia ser a alegria de. deixar 
atraz de si qualquer coisa, por minima 
que fosse, capaz de tornar a vida um 
pouco mais agradavcl de ser vivida.
E’ o que todos devemos dizer-nos. E 
é especialmente o que eu ouço palpi
tar nos corações adolcsc^ites de bo
je em dia. E’ preciso que a vida so
bre a terra seja um pouco menos do
lorosa. E’ preciso que os homens sai
bam melhor viver uns com os outros.
F’ urgente tornar a vida mais digna 
dc ser vivida, do que hoje em dia o 
é numa sociedade' que se suicida pela 
ignorância dos seus deveres primor- 
dia es.

E é assim — pela premência dos 
problemas de vida e de morte — que 
os moços de hoje sentem em si o que 
nós não sentíamos quando éramos es
tudantes ou esportivos como elles: o 
desejo de servir a uma bclla causa 
a coragem de affirmar, o amor á ac
ção directa e as realidades tangíveis.

E não é apenas no fundo de suas 
almas que elles sentem esse desejo 
de servir.Em torno delles se desenham 
cm linhas nítidas, claras, precisas, as

duas grandes causas a que elles po 
dem dedicar-se e que pódem despertar 
rcalmente o gosto do sacrifício c a 
alegria da victoria : de um lado a cau
sa do erro e do outro a causa da ver
dade. Dc um lado a regeneração pela 
ídéa revolucionaria, de outro a rege
neração pela idéa religiosa. E quan
do assim falo, não me refiro á revo
lução branca, filha apenas do libera
lismo demagógico, — ou então á reli
gião convencional, filha do liberalis
mo sentimentalista, tão nosso, tão de 
cada dia em nosso povo. Quero refe
rir-me á revolução radical e scienti- 
fica que boje em dia sc systematisou, 
— e de outro 4do á religião integral 
e eterra, a unica que ha dois mil an
nos cresce em vez de baixar, a uni
ca que soube e saberá conservar in
tacto o thesouro de sua revelação so
brenatural : a Igreja Catholica, Apos
tólica, Romana. O século XX vae ser, 
óra um diálogo, óra um duelo, entre 

Vaticano e o Kremlin, pois ambos 
encarnam visivelmente, em face de 
nós., a lógica extrema do erro e a ex
pressão intangivel da Verdade, tal co
mo a podemos conhecer em suas hu
maníssimas imperfeições.

Pois foi essa incarnação de uma 
grande causa que faltou aos nossos 
vinte annos. Não viamos em torno de 
nós nada que valesse, o sacrifício dos 
nossos paradoxos. Por um momento, 
Ruy Barbosa pareceu acenar no hori
zonte com qualquer coisa que nos fez 
vibrar um pouco, como tinham vi
brado em nossa historia, e com que 
inveja nossa, no fundo! — as gerações 
da Independência, as gerações do Pa- 
raguay, as gerações do Abolicionismo, 
as gerações da Republica.

Por um momento a famosa “agui.a 
dc Haya” pareceu despertar cm nós 
a fibra dos moços dc outUora, que 
sentíamos dormir no fundo de -nossos 
desenganos. Mas foi curta a illusão. 
Vimos que Ruy pretendia regenerar 
o Brasil pelo Direito. E o direito não 
nos parecia sufficientc para satisfa
zer toda a nossa ambição de totali
dade.

Foi talvez um pouco o que sc pas
sou recentemente com a tentativa de 
regeneração pelo Voto, que tanto en- 
thusiasmo despertou também entre a 
mocidade.

Mas o mal é niais profundo para 
poder permittir essas restaurações 
parciacs. Tanto o Direito como o Vo
to são dignos de um ennobrecimento. 
Mas é preciso descer mais fundo. E’ 
preciso tocar as raizes da nacionali
dade para conhecer os perigos que es
tamos correndo. E’ preciso descer ao 
fundo dc nossos corações para conhe
cermos que uma regeneração parcial 
não basta.

Franca mente, cu vejo em minha 
frente infinitas soluções parciacs pa
ra os problemas do mundo, mas só 
vejo duas Causas que possam real- 
mente encher toda uma vida, solicitar 
todo o nosso espirito, arrancar-nos 
em fim da seducção do sybaritismo, 
da indifíerença- ou do egoismo: — o 
Communismo ou o Catholicismo.

Bem sei que o problema da vida é 
iníinitainentc mais complexo. Bem sei 
que a maioria murmurará, como toda 
maioria: “nem um, nem outro...” 
Mas só os que desconheçam a inten
ção com que' simplifico o problema a 
este extremo, é que poderão objectar 
contra essa simplificação.Pois ba mo
mentos em que cila é necessária. E 
no fundo das grandes decisões é in
dispensável situar o problema em seus 
dados furdamentacs e simples.

Penso que chegou o momento de 
se dizer as coisas pelos nomes. Che
gou o momento dc escolhermos (e 
fallo apenas dos que merecem esco
lher. dos que merecem ficar em al
gum dos extremos, pois ha um mérito 
no erro ao passo que ha sempre um 
peccado na indifíerença), chegou o 
momento de dizermos se queremos vi
ver como homens ou como machinas, 
se queremos ser creaturas dc Deus ou 
meros filhos da terra, se queremos ser 
uma nacionalidade livre e differente, 
ou .uma simples cellula indistincta nu
ma immensa brganisação econômica* 
internacional.

Essa é a opção que pedimos aos 
moços dc nossos dias. Quasi todos el- 
lcs têm uma alma mais moça do que 
nós tivemos quando éramos como et- 
les. Quasi todos têm a consciência de 
que é preciso fazer alguma coisa, 
servir algum ideal, viver por alguma 
Causa.

O que falta agora é o mais difficil. 
o mais urgente também: a opção, a 
escolha entre a verdade e o erro. 
Que cada um se examine sem precon
ceitos e sem covardia. Que cada um 
decida corajosamente qual o caminho 
de pedras a tomar, já que os de ro
sas não são para os homens dignos 
de ser homens. Que cada um escolha

Questões 
Mavianas
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O CONGREGADO E A 
CARIDADE

Meditando no que deveria es
crever para cumprir, embora 
com bastante falhas, o meu de
ver de encher esta parte do 

nosso “Legionário”, lembrei- 
me da bclla palestra feita, em 
a nossa reunião geral <Jo segun
do domingo deste mez, por um 
dos nossos congregados: — A 
Caridade.

Podareis perguntar-me qual 
o meio de exercer-se a carida
de verdadeira e. sem receio de 
dar mal seu auxilio, pois ho
je. esses que pedem pelas ruas, 
são as mais das vezes mais ri
cos que nós, ou são viciados e 
envez de fazermon o bem com 
a esmola dada vamos concor
rer para que aquella pessoa pos
sa tornar-se mais escravisada 
pelo vicio; cis aW um dos pe
rigos da esmola feita a esmo!

A nossa Congregação tem 
uma secção especial da carida
de e ella está funccionando 
com a Conferencia de “Santa 

Donata” na nossa parochia: 
eis ahi a escola da verdadeira 
caridade. A Conferencia Vicen- 
tina — ahi nós aprendemos a 
soffer com resignação vendo 
como é que se sofírc por amor 
de Deus; ahi nós nos conside
ramos felizes, pois.' vemos que 
ha pessoas bem menos prote
gidas pela sorte e que se con
sideram felizes por receberem 
a visita do confrade vicentino 
que as vai animar com o§ seus 
conselhos, que as vae auxiliar 
com o pequeno vale em gêne
ros e que olha para ellas como 
se nellas visse o proprio Jesus, 
pois Elle mesmo disse: — 
“Quem dá aos pobres a mim 
dá”; — eis a caridade na qual 
nós nos devemos exercitar.

E’ na visita ao pobre que 
nós aprendemos a amar a po- 
bresa resignada, a pobresa vir
tuosa. a pobresa como deseja 
e quer Nosso Senhor.

O pobre resignado é feliz 
ate na morte, pois elle não tem 
apego nenhum ás cousas do 
mundo visto não as ter; elle 
olha tudo como sendo secundá
rio, isto é, acha que o necessá
rio elle possuc — paz de espi
rito c soccgo de coração.

Que inveja não despertará a 
vida desses pobres a muitos ri
cos perdulários ou avarentos!

Estes gastam o seu dinheiro 
em cousas inúteis, não auxiliam 
uma só das obras de caridade 
dc sua terra, de sua parochia 
ou da cidade em que nasce
ram; outros, coitados, domina
dos pela sede ardente de accu- 
mular riquezas sobre riquezas, 
esquecem-se até de si proprios 
e vivem uma vida peior que 
muitos pobres.

Outros com o bafejo da for
tuna esquecem-se de Deus e 
de seus deveres para com Elle; 
que triste fim terão esses mi
seráveis ricos, esses thesouros 
desperdiçados, essas fortunas 
inúteis.

A r.ós caros congregados é 
que compete, de um modo to
do especial, a pratica dessa vir
tude tão amada de Jesus e 
Maria.

Eu sou de parecer que o ra
paz que é congregado mariano, 
para ser um catholico, aposto- 
lico e romano, isto é, um ca
tholico completo, basta ser vi- 1 
centino, praticando a verda- 1 
deira caridade ensinada por ■ 
Christo.

C. DE CAMPOS !

livremente, em fim, entre a Causa do 
Christo e a causa do Anti-Christo.

Eis o que esperamos de todos 
aquelles que têm hoje a delicia ou a 
angustia de ter vinte annos. Eis a lu- 
cta em que se vai lançar alegremente 
a Acção Universitária Catholica, en
tre a indifferença das gerações que 
declinam e o tumulto das gerações 
que se levantam.

Da A. U. C.
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Christã de Moços
Abaixo damos a Pastoral de 27 de 

Dezembro de 1920, dirigida por D. 
Silverio Gomes Pimenta, saudoso ar
cebispo de MaríanifS, aos seus fiéis, 
sobre o perigo das Associações Chris- 
tâs de Moços.

A seguir transcrevemos, também 
as palavras de Medeiros e Albuquer
que sobre o assumpto.

Não fazemos outros commentarios, 
pòr se tomarem desnecessários de= 
pois da opinião qbaüsada e insuspei
ta do referido escriptor.

PASTORAL DO EXMO. SR. AR
CEBISPO DE MARIANNA

D Silverio Gomes Pimenta, por mer
cê de Deus e da S. Sé Apostólica
Arcebispo de Marianna.

A nossos irmãos e Filhos muito ama
dos paz e benção em Nosso Senhor
Jesus Christo.

Já outras vezes temos despertado 
<i. attcnção dos fieis para o perigo, 
em que precipitam seus filhos con- 
fiandô-os a escolas acatholicas, mes
tres hereges, ímpios, escandalosos, ou 
infames por factos conhecidos; c sa
bemos que nossos cooperadores não 
se tem descuidado, nem se descui
dam, cie resguardar suas ovelhas nes
te arriscadíssimo perigo. Sabendo po
rém que o mal continua, e talvez com 
algum progresso pelos esforços, tra
balhos e industrias dos que a todo 
custo, procurão implantar a heresia 
protestante no territorio brasileiro, 
>omos obigados a repetir o brado de 
alarma, paa que o Supremo Juiz não 
nos chame a coutas pelas almas, que 
os semeadores do joio lograrem per
verter e perder, como nos manda o 
Senhor: clama, ne cesses, quasi tuba 
exalta vocem tuam (1). Ha muito tra
balhão os methodistas, e outras sei
tas da America do Norte, por attrahir 
e arrastar os Brasileiros; mas suas 
industrias e esforços estacavão diante 
da resistência de. nosso povo fiel. 
Pouquíssimos adeptos obtinhão en
tre a classe menos favorecida da sor
te e um ou ohtro de maior supposi- 
ção, que na apostasia pensa achar li
cença para seguir o pendor da carne 
corrompida, sem necessidade de con
fissão, de missa, de penitencia, nem 
de boas obras. Pistas mesmas con
quistas erâo ephemeras, porque mui
tas quasi tão depressa lhes cscapavão 
como lhes caião nas malhas. Empre- 
gavão na propaganda uma obstina
ção, que fora aclmiraveí. se emprega
da cm cousa razoavcl c justa. Repcl- 
lidos pçlo bom senso do povo, não sc 
desanimavam; tocados entre vaias e 
apupados, tornavão á carga. Mas com 
todo este afanar de dias e annos, 
usado de embustes, promessas e até 
de corrupção pelo disheiro, não lu
zia o protestantismo, c menos cor
respondia aos desejos e ás sommas 
fabulosas dos millionarios America
nos. Sempre batidos nesta luta recor
rerão a uma industria que com a ca
pa seduetora de instrucção c de be- 
neficiencia lhes compensasse o tra
balho e as perdas passadas. Susten
tados pelo dinheiro que lhes vem a 
rodo da America do Norte abriram 
collegios, e institutos de artes e offi- 
cios, instituirão associações de moços 
e dc senhoras. E para não arrepiarem 
no principio os sentimentos religiosos 
do povo, propalavão que nada tinhão 
com a religião, que deixavão inteira 
liberdade aos alumhos.

Dentre os livros editados pela So
ciedade da Juventude Catholica Ita
liana apparcceu, em segunda edição, 
o interessante estudo sobre a forma
ção do apostolado leigo-, de auctoria 
do talentoso escriptor catholico Giu- 
seppc Monti.

A curiosidade c a importância do 
ascumnto alliadas a facilidade de ex
posição, ao espirito de ordem, a ca
pacidade e ao erthusiasmo emprehen- 
dedor de um grande soldado de Chris
to. fazem de “La formazione dei lai- 
c: alTApostolato” um trabalho dc in
estimável valor.

Sendo, como o é, a base da Acção 
Catholica, devemos, antes de pensar 
em novos planos, tratar da formação 
do apostolado leigo, baluarte incon- 
íundivel sem o qual a missão do sa
cerdote tornar-se-ia penosissima. qua
si impossível de ser realisada.

O livro que apreciamos é dedica
do aos jovens; mas este offerecimen- 
to rão é feito á mocidade frívola e 
pessimista, descrente e fraca, e sim 
á juventude corajosa, cheia de vida,

Com esta armadilha que, dado fos
se sincera, já era terrivelmente no
civa á fé dos meninos, procuravam 
laçar os mais timidos, ate que, ga
nhando animo pela fraqueza crimino
sa dos paes, arrojaram a mascara, c 
alguns chegarão a dizer que não vi
nham do Norte para ensinar Álgebra 
ou Geographia. senão para propagar 
sua religião. Juando não o dissessem 
com as palavas. os factos o demon
stra o. Os alumnos são obrigados ás 
orações rituaes do protestantismo, á 
leitura da Biblia protestante, ás ex
plicações protestantes da mesma, á 
assistência em fim do culto desses 
missionários. Donde resulta, que po
bres creanças ou rapazes privados de 
todos os auxílios de nossa Religião, 
sem ensino catholico. sfem pregação 
catholica, sem praticas do culto ca
tholico, saem imbuídos dos erros pro
testantes, e ou se fazem protestantes 
ou se tornam de todo indifferentes 
para as cousas religiosas, que é mal 
quasi igual á mesma apostasia. Ain
da sem obrigarem os alumnos ás pra
ticas do culto methodista, ou de ou
tra seita, só a conveniência perenne 
com os que o seguem c praticão, se
ria por si um desastre para a fé do. 
meino, porque o exemplo é pregação 
mais efficaz que as mesmas palavras. 
Ouvir uma crcança louvar a doutrina 
protestante, elogiar ou autores delia, 
ver praticar constantemente seu cul
to, ainda que lhe deixem ampla liber
dade. é trazel-a doccmerte ao protes
tantismo, dado que nenhum outro in
citamento houvesse directo para es
se fim. Esta, mesma exccpção porém 
não tem lugar por ser quasi impossí
vel que mestres e directores nada 
façam nada digão no meio das lições 
ou fora delias, para induzir os alum
nos ás suas crenças. Ter uma crença, 
e nunca manifcstal-a, quando nenhu
ma cousa nos obriga a <iisshnulal-a, 
como o respeito humano, é cousa que 
não se compadece com a natureza 
humana, por que ex abundantia cordis 
os loquitur(2), como diz o Salvador, 
c menos ainda com o empenho, que 
trazem os protestantes na propaga
ção da doutrina anticatholica. Eli es 
que para disscminal-a emprehendem 
jornadas, buscão lugares remotos, pe- 
refrão nas casas ç fazendas, e até 
nas ''ruas, nos bondes, nas estradas de 
ferro, disputando, distribuindo'livros, 
palestrando, por todos os meios bus
cão disseminar as suas doutrinas sc 
hão dc abster dc insirual-as aos me
ninos e rapazes que têm ao seu po
der e direcção Fora mister uma sim
plicidade, ou antes uma inépcia des- 
ccmmunal, para engulir semelhante 
hypothesc. Sirva de exemplo c de 
confusão aos catholicos, que nos en
vergonhamos de confessar nossa fé. 
ou nos acobardamos aos remoques 
dos néscios, quando os ministros pro
testantes afírortam tudo para impin
gir seus erros e seu odio contra a 
nossa Religião.

Ainda que não pregassem aberta- 
mente, uma palavra escapada como 
por acaso, um gesto., um sorriso bas
ta para envenenar a fé da pobre 
criança e tornal-a descrente por toda 
a vida.

Por isso bradaremos aos paes, com 
todas as forças d’alnía que por ne
nhuma razão, por nenhuma conve
niência, por nenhuma solicitação de 
amigos confiem seus filhos ou pupil- 
los a collegios protestantes, nem a 
mestres ímpios ou de mãos costumes. 
Couza triste é a ignorância: muito 
mais triste porém é o erro em ponto

dc religião. O ignorante, mas crente 
e virtuoso, se salva: o instruído em 
scicncias humanas, mas sem a fé ver
dadeira, perder-se-há eternamente. 
Confiar filhos a mestres hereges, ou 
collegios heterodoxos, é pol-os no ca
minho direito da condemnação eter
na. Paes e mães por nenhuma consi
deração do mundo mandarieis vossos 
filhos para uma casa de variolosos, de 
morpheticos, ou de tuberculosos, pelo 
perigo de contrahirçm o mal, e pèr- 
(lercm a vida. Como tendes coração 
para cnvial-os a collegios cm que vão 
quasi certamente a perder a fé e a 
vida da eternidade? Valerá para vós 
a vida eterna menos que esta tran
sitória. incerta e carregada de mi
sérias? Se assim é, perdestes a fé, c 
sois peores que os infiéis. (3). Os paes 
que assim praticão commettem gra
víssimo pcccado contra o amor e cui
dado que devem a seus filhos, são 
trahidores a Deus, que lh’os confiou, 
para serem encaminhados a seu servi
ço e ao céo, ao passo que elles os en- 
caminhão ao serviço dc seus inimi
gos. e ao inferno. Esses paes incor
rem na exconimunhão maior reser
vada ao Papa de modo especial, co
mo fautores da heresia porque con
fiar alumnos a esses collegios é ma
nifesta protecção dada aos mesmos, 
6 á causa que elles propugnão.

Sobre esta razão de ordem sobre- 
ratural, que para um christão deve 
estar acima de todas as razões, ha 
uma ordem humana, que para nós 
Brasileiros falia mais alto que as 
mais altas considerações terrenas: é 
o amor dc nossa Patria, o Brasil. Se 
queremos uma Patria deveras livre, 
senhora dc seus destinos, e governan
do-se por si mesma, sem dependên
cia nin cautella de nenhuma nação, 
por mais amiga que se apregoe, não 
podemos favorecer, antes devemos 
oppor resistência teraz. irreconciliá
vel á propaganda protestante, cujo fi
to principal é estabelecer o domínio 
norte americano cm nosso Brasil. 
Disto não ha.hoje duvida posivel ,só 
não confessará, quem tiver algum in
teresse cm disinniiar o que entra pe
los olhos de todos. Não é o amor da 
verdade, quclcva as seitas americanas 
a despender na propaganda protes
tante sommas tão avultadas (pie so
bem a milhões de dollars. Se é o amor 
do proximo e o amor de Deus, que 
os traz a missionar-nos como com 
mai desfarçado fingimento affirmam, 
orqtie não empregão essa r 

cm trazer a melhores termos os in
fiéis que abundão nos Estados Uni
dos mais do que em outro paiz do 
mundo que se diz christão. Sabe-se 
pela estatística daquella republica que 
alli vivem sessenta milhões de ho
mens sem religião, sem baptismo, 
sem nenhuma crença religiosa. Ha 
alli mais pagão do que em todas as 
republicas americanas reunidas.

A caridade bem ordenada começa 
por casa.

Porque não cuidam essas seitas ca- 
tcchizar seus irmãos c patrícios, e 
nos vê mperturbar a nós? No Brasil 
somos na totalidade baptisados por 
graça de Deus, quasi todos cremos 
em N. S. Jesus Christo, e professa
mos a Religião Catholica, em que 
nascemos, c na qual queremos mor
rer.

Que motivo os traz a arrastar-nos 
á apostasia, da qual se fizeram reos 
os fundadores dessas seitas? Não é 
o amor da religião; não é o desejo 
de nossa salvação. .Se fosse esse o 
motivo, e fosse elle sincero, nós re- 
geitando suas doutrinas ,e fieis á 
nossa religião, respeitaríamos siia 
boa vontade. Mas não é esse o mo
tivo.

Os protestantes sabem perfeita- 
mente, que nós em onssa Religião nos

salvamos, assim como nós sabemos 
que a elles é impossível a salvação, 
a r.ão ser que uma boa íé invencível 
os defenda no tribunal divino. Por 
que então esse afan satanico em nos 
arrancar do seio de nossa fé, onde 
com certeza, e unicamente nos po
demos salvar, e levar-nos a essa ba
bel de erros em que com certeza nos 
perderiamos ? A raâão é o empe
nho, que tem o protestante america
no de dominar na America do Sul 
e mais além.

Com uma perspicácia fina e sagaz 
corihcccm elles que o meio mais effi
caz para unir os homens, mais forte 
que a política que a sympatia de raça, 
mais que o proprio parentesco de 
sangue, é o laço da religião. Dahi 
vem esse affinco desesperado em 
quererem converter-nos nós Brasilei
ros para as seitas do Norte, porque 
conseguindo unir-nos com elles em 
religião, está aberta a entrada para 
dominar-nos em política, no commer- 
cio, estabelecer no Brasil, o imperia
lismo Americano. A esse fim com- 
mercial e imperialista se encaminham 
essas emprezas. essas missões, em 
que gastam sommas fabulosas para 
negociar missionários, obter adeptos, 
construir egrejas e lançar alguns po
bres ignorantes, illudidos com pro
messas-ou comprados com dinheiro. 
A esse mesmo objectivo se referem 
essas associações chamadas Christãs 
de Moços jassociação de senhoras, es
colas, collegios, institutos de artes, 
agricultura e outros. São todos meios 
industriosos para attrahir os incau
tos ao protestantismo americano, e 
aparelhar os Brasileiros a acceitarem 
a jugo Americano sem maior resis
tência. Se conseguirem esse deside- 
ratum. dão por bem empregado as 
somnia sgastas nesta empreza com- 
mercial e política. Gastam agora a 
rodo, mas lucrarão muito mais, quan
do ficarem senhores de nossas minas, 
dc nosso café, de nossa borracha, de 
nossos portos, e nos tiverem de bai
xo de seu valioso protectorado, como 
Cuba, Filippinas, Panamá. Sejamos 
catholicos. e sejamos Brasileiros. Ca
tholicos, conservemos nossa fé. unica 
em que pode haver salvação; Brasi
leiros, zelemos a independência de 
nossa Patria, e essa liberdade, que os 
povos civilizados zelão c defendem 
a custo dc todos os sacrifícios e da 
mesma vida.

Proteger de alguma forma a dou
trina protestante é um crime contra 
a fé, é urna trahição á nossa Patria.

Abrão os olhos os Brasileiros, e se 
por hão dc sobre aviso contra os mer
cenários, que para fazer jus ao sala- 
rio das seitas americanas, exercem o 
officio ignóbil dc grangear apóstatas 
para cilas, e concorrem para a en
trega do Brasil ao extrangeiro em- 
bicioso. Repillam animosamente suas 
pregações e conselhos, não só não 
entrem nessas associações, que sob 
color de instrucção e de passatempos 
estão,angariando moços e senhoras, 
mas sc esforcem por arredar delias 
a quantos poderem. Pelo amor que 
devem a N. S. Jesus Christo, pela 
salvação sua e dc seus filhos, não 
confiem filhos ou pupíllos a collegios 
de protestartes. nem a outros esta
belecimentos sem religião. Não ha 
razão, nem conveniência ou necessi
dade, que os autorize a praticar essa 
tiahição contra Deus. contra a Pa
tria c contra os mesmos filhos ou pu- 
pillos. Se os diretores bfferecem 
admissão gratuita regeitem animosa- 
rnerte a offerta. E’ um veneno: e o 
veneno nem de graça se aceita. Se 
não podem dar a seus filhos educa
ção sã c christã em collegios verda- 
deiramenfe catholicos, contentem-se 
com a que lhes podem insinar cm 
boas escolas e em casa; eduquem-nos

no ‘santo temor de Deus e os farão 
mais felizes na terra que os lettra- 
dos sem fé, felizes na eternidade.

Mais feliz na terra, porque o ho
mem simples e crente, ainda sem ou
tra instrucção mais que a das pri
meiras lettras, sem mais sciencia que 
a do seu cahccismo é mais feliz nes
te mundo do que o lettrado sem fé, 
ou de fé vacillantc, atropellado de 
duvidas c incertezas sobre o que 
mais importa que é seu destino futu
ro e final, duvidas que envenenam 
todos os prazeres da vida presente.

Para avivar a memória dos paes 
no particular da educação christã, da 
qual faz parte o assumpto dessa nos
sa' carta .pedimos encarecidamente 
aos rvds. Vigários leião outra vez, 
e fação ler pelos pais de familia nos
sa Pastoral de 29 de Março de 1912, e 
mandamos que desta presente carta 
se dê o mais amplo conhecimento 
aos fieis deste Arcebispado, e se re
gistre nos livros de cada parochia. 
F seja esta Pastoral nosso pres'cnte 
nas Festas de natal e testemunhas 
de nossos cordiaes votos de felicida
de para nossos queridos Filhos no 
anno que entra.
'' Dada em Marianna, aos 27 de De

zembro de 1920.
SILVERIO 

Arcebispo de Marianna

(1) Isaias, 58.
(2) Math. 12, 54.
(3) Fidem negavit et est infideli

deterior, Tim 5, 8.

O ARCEBISPO DE MARIANNA 
CONTRA OS “YANKEES”

D* Silverio Gomes Pimenta não é 
iím rapazinho exaltado. Não chega 
mesmo a ser um rapazinho, porque es
tá perto dos oitenta annos. Por outro 
Iodo, a sua bondade e tolerância são 
proverbiaes.' De mais, é um espirito 
j.: ofundamente illustrado, um escritor 
de raro mérito.

E* evidente que, sendo elle arcebis
po de Mariana, a sua tolerância não 
pode ir além dos limites da sua fé ca
tólica. Dçrtro destes, porém, sabe unir 
a firmeza á bondade.

Ora. o grande prelado brazileiro 
acaba de dirijír aos fieis da sua arqui- 
dioceze uma pastoral sobre o perigo 
dos colejios acatolicos.

Por um lado, ele condena de um 
modo absoluto o ensino leigo. E’ o 
natural do seu ponto de vrsta.

Por outro lado, ele. chama especial- 
mente a aterção para a obra dc, pro
paganda política, insidioza e lenta, 
que os norte-americanos estão fazen
do no nosso paiz. sob a aparência de 
preocupaçõis mcranientc pcdagojicas 
e relijiosas.

O arcebispo de Mariana faz. pa
ra apoiar o seu ponto de vista, al
guns raciocínios luminozamente sim
ples, c por isso mesmo, irerspondi- 
veis.

Sabe-sc, por exemplo, que os nor
te-a merioan os despendem grandes 
somas com as missÕis protestantes. 
*ni? vêm ao nosso paiz. A Associação 
Cristã de Moços tem recebido dona
tivos formidáveis dos Estados-Uni- 
clos.

Por que isso? Pelo grande dezejo 
de propagar entre os fieis os princí
pios da sua relijião? — E’ impossível 
admiti-lo, quando, como lembra D. 
Silverio ha dentro dos proprios Ks- 
tados-Unidos tantos milhões de pes
soas não-protestantes. Por que não 
se divertem esses missionários dando 
cabo dos judeus? Porque r.ão orga
nizem missõis para converter o meio 
milhão dc Mormons. de que as ulti
mas estatísticas ainda acuzam a exis

tência? E si aqui eles fazem propa-^ 
ga-nda é entre catolicos, por que não 
procuram converter os 20 milhõis de 
catolicos norte-americanos?

A caridade é uma bela couza. O 
ardor missionário é outra,- igualmen
te bela. Mas o proprio Cristo nunca 
recomendou a ninguém que deixasse 
em caza os filhos e parentes arden
do em febre, para ir curar, lonje, os 
extranhos.. .

Sente-se. que na propaganda pro
testante de associaçõis como a Cris
tã de Moços e outras, ha mais algu
ma, couza do que isso: ha um intuito 
político evidente. ,

Aliaz a Associação Cristã de Mo
ços foi um elemento eficaz de pro
paganda politica para os Americanos 
r.as Filipinas, em Cuba c em outros 
lugares. Hoje, que a conquista das 
Filipinas está feita, isso não se es
conde mais. Os livros, que estudam o 
direito internacional dos Estados- 
Unidos, não deixam de render home- 
rajem aos serviços políticos presta
dos por aquela sociedade.

D. Silverio tem razão, quando além 
dos interesses da sua relijião defen
de os do Brazil.

Não é precizo hipocrizia nenhuma 
a um ateu confesso, a um ateu inte
gral, si assim se pode dizer, para mes
mo no terreno relijioso preferir o 
catolicismo ao protestantismo.

O. protestantismo americano é uma 
relijião que distingue entre brancos 
e pretos, separando-os em toda par
te, mesmo nas igrejas, mesmo nos 
cemitérios, e que naturalmente tem 
um céu para os brancos e outro para 
as pessoas de côr.

Em Macon, cidade do Estado de 
Giorgia, no dia 29 de Maio de 1919, 
o povo queimou cinco igrejas — igre
jas «protestantes — só porque eram 
frequentadas por negros! Esse peque
no facto dá a medida de uma menta
lidade.

A relijião para os norte-america
nos é um ramo dc propaganda com- 
mcrcial, como qualquer outro.

O catolicismo, com todos os . de- 
teitos que os incréus lhe acham, é 
mais belo, mais alto, mais nobre.

De mais, é a crença da enorme 
maioria do»povo brasileiro. Nós de
vemos procurar o que nos une e não 
o que nos’ separa: ;

A propaganda do protestantismo, 
quando fosse leal, quando só vizas- 
via ser combatida por todos os'bra- 
zilciros: ela é um fermento de dez- 
união. E não são poucos os fermen-, 
tos de dezunião que nós já temos

Mas D. Silverio, com a autoridade 
:1o seu posto rclijiozo e com a auto
ridade, para muitos ainda maior, do 
seu talento c do seu pacríotismo, ' 
mostrou que aquclla propaganda era 
uma arma politica.

Vale a pena que estas cousas, se
jam ditas por quem não pode: ser 
acuzado de ardor irreflectido.

MEDEIROS E ALBUQUERQUE

Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade)'.
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ATRAVÉS DOS UVROS
GIUSEPPE MONTI La formazione dei laici alRApostoIato

disposta a agir, ávida de produzir, ali
mentada por um ideal sacrosanto. 
tendo diante dos olhos uma causa su
blime dc esperança e de amor! Sim, 
porque os corajosos é que vão para 
o campo dc batalha, trazendo na fron
te entre louros dc victoria e sacrifí
cios dc niartyr o emblema sagrado: 
Morrer ou vencer! — scientes de 
que: “Só será coroado quem comba
ter com valor!”

Tratando da necessidade do Apos
tolado leigo, o auctor diz: “Nella 
Chiesa di Cristo il servizio militare" 
é obbligatore per tuttí. Ogni cristiano 
é nato per la lotta; e nessuno puó 
imboscarsi”.

Nós não podemos, em absoluto, 
deixar de obedecer uma lei irviola- 
vel, o que significa, manchar as tra- 
dicçÕes christans, faltar á palavra

empenhada, esquecer a responsabili
dade adquirida, deixar de cumprir o 
dever, menosprezar um compromisso 
assumido, cavando a própria ruína e 
abandonando as delicias eternas da 
bemaventurança do Altíssimo!

* * *

O auctor nos mostra a necessida
de do apostolado leigo — a sua for
mação. — A escola do Apostolado e 
seus caracteristieos — Sua organisa- 
ção — seu funccionamcnto — Os cc- 
raculos especialisados — O estudo 
pessoal.

Fundamentando as suas affirma- 
çÕes. com documentos e factos, dei
xa-nos convencidos do enthusiasmo 
dos Soberanos Pontífices pela acção 
catholica.

Em 1875, por occasião da comme-

moração do certenario do nascimento 
do grande irlandez Daniel CFConnell, 
fundaram em Bologna: “La Lega 
Daniele CFConnell per la liberta delE- 
isegramento in Italia”.
. Approvando pelo Breve de 14 dc 
Fevereiro de 1876, eis o que o Santo 
Papa Pio IX dizia aos fundadores: 
Persisti galhardos no vosso proposi- 
to e emquanto estiver em vós, solici- 
tae esta obra confiando o exito dc 
vossos labores na Divina Providen
cia, da qual sem duvida recebereis 
grarde prêmio como também tereis 
o louvor de todos os homens ho
nestos.

Neste capitulo encontramos mui
tas dezenas de palavras de animo e 
de incentivo dos Chefes Supremos da 
Egreja aos promotores da ^fundação 
de Associações cie Acção Catholica.

Na Italia é perfeita esta organisa- 
ção. que se compõe de: l.o) Federa
ção Italiana dos homens catholicos. 
2.o) Sociedade da Juventude Catholi
ca Italiana. 3.o) Federação Universi
tária Catholica Italiana. 4.°) União 
Feminina Catholica Italiana, a qual 
está subdividida em 3 secções: a) 
União das Senhoras Catholicas; b) 
Juventude Catholica; c) Universitá
rias Catholicas.

♦ **

Ao terminar a leitura do livro de 
Giuseppe Monti vê-se a necessida
de urgente de ser criada no Brasil a 
Associação Nacional da Acção Ca-
tholicáx.. :■

YJ uma resolução que não pode ser 
adiada, que não deve obedecer á fra- 
quesa dos timidos, dos homens que 
não tem fé.

Mãos á obra! Sejamos verdadeiros 
apostolos leigos! Confiemos «ria vi
ctoria de nossa organisação!

Estamos r.o reinado de Pio XI!
Estamos no reinado da Acção Ca

tholica !
Nada d? esmorccimeiitos!
Afugentae de vossa mente o des

animo, bani dc vosso eu o impossível!
Não deixemos de lado as nossas as

pirações. não fujamos dos nossos 
companheiros dc jornada, não deser
temos do exercito sagrado, não nos 
curvemos aos obstáculos, mas pro
curemos no combate a linha da fren-, 
te para defender o nosso ideal, sem
pre com Jesus e por Jesus, sempre 
pela Religião e pela Patria excel
sa !..

Para frente e para o alto, cheios 
dc enthusiasmo. de amor e de fé. 
lembrando-Pos cias palavras do Di
vino Mestre:

“Não temas nada, eu estou com- 
tigo!”

ANTONIO DE PAULA ASSIS

19^371
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O Apostolado da Oração
— “Está presente o Mestre e Elle 

tc chama”.
— Quem ?
— Um Coração amigo. O melhor 

dos amigos. O amigo sincero, de to
dos os. minutos: o Sagrado Coração 
de Jesus. Amigo e Rei. Soberano Se
nhor do ceo e da terra. Rei, particu- 
larmente, da humanidade, por quem 
morreu no topo do Calvario, dando 
o seu sangue amantíssimo num dúpli
ce acto de amor e soffrimento. E’ o 
Emmanucl ou Deus comnosco, dc que 
nos fala a S. Escriptura. Promcttêra 
não nos abandonar até á consuma
ção dos séculos.

— Deus comnosco? E não vês er- 
gucrem-se contra Jesus reis c povos, 
republicas e partidos, calcando aos pés 
ingratos os mais sacros “ direitos di- 
viros e humanos?*' Não ouves os er
ros bramirem em blasphemias contra 
Jesus? Não percebes os odios espu- 
mejantes. alapardados á sombra, tra
marem contra o reinado de Christo: 
nolumus hurc regnare super nos: não 
queremos — repetem audazmente com 
os Judeus — reine elle sobre nós? Al
mejam desterral-o dos governos, das 
leis, das escolas, dos exércitos, dos 
templos, e; si possível fosse, até dos 
corações! Não se empenha, hoje, o 
bolchevismo em banil-o das famílias, 
á procura do esphacelo dos lares? E 
o cosmopolitismo agnostico não ousa 
fazer com que lhe silenciem o nome, 
desmantelando a idéa dc.Patria? Pa
rece-nos, hoje, na phrase de S. Pau
lo (II Thessal. II. 4), “o homem do 
pcccado, a erguer-se contra tudo o 
que é Deus e religião”.

— Ha um remedio contra o odio: o 
amor de Christo. Um remedio salu
tar: faça-se a CONSAGRAÇÃO de 
todos os indivíduos, dc todas as famí
lias, dc todas as instituições, e reno- 
vc-se a consagração ao Sagrado Co
ração todos os annos, consoar te os 
votos do Santo Padre Pio XI, glorio
sa mente reinante.

Lc.ão XIII consagrara a Christo a 
humanidadeinteira. Não basta. Urge 
repetil-a cm especie. Cada um de per 
si. Mas obj-ectariam, para que essa 
consagração? . Para sc recorhccer 
“que da divina Bondade recebemos 
todo o bem. Tem direitos soberanos 
sobre nós, homens”. “A consagração 
nos vai o titulo de — dedicados a 
Deus —na expressão de S. Thomaz, e. 
na de Pio XI, “proclama e confir
ma nossa união a Christo”.

Sendo assim, poderemos facilmen
te repetir com S. Paulo: “é mister 
que Christo reine”, porque, de facto, 
Elle quer reinar. Revelou-o Jesus a 
.$• Margarida de Alacoquc. E reinar 
num throno de charnmas vivida? de 
amor. Áli, do aíto. descortina ô rugi
do das cóleras vasias que lhe borbu
lham aos pés em torno, como do ci
mo de um penhasco vê as ondas que
brarem-se-lhe orgulhosas e seus pés. 
E sorri. Sorri, porque é frágil como 
a argila do oleiro a minuscuía ira dos 
homens.

* * *

— Convenho. Porém, observa. Fa
laste em inimigos. Deixa esse terreno. 
Para que ir tão longe? Penetra o 
campo dos que se lhe dizem amigos. 
Que -espectáculo se divisa? Um no
vo desconsolo. Pio XI o relembra

amargurado: “alastra-se, clama elle 
pezaroso, alastra-se cada vez mais en
tre õs fieis o desrespeito á disciplina 
ecclcsiastica e ás antigas tradições, 
esteio da vida christã... baluarte da 
santidade do matrimonio. A educa
ção da juventude é de todo desleixa
da ou nimiamente effcminada. .. E\ 
de modo deplorável, esquecido o pu
dor christão no modo de viver e d-e 
trajar... Uma insaciável cobiça dos 
bens-caducos... Mas, ao conjuncto 
de tantos males, accrcsce a ignavia 
covarde dos que, : á semelhança dos 
apostolos adormecidos -c postos cm 
fuga, titubeantes na fé, abandonam 
miseramente a Christo, oppresso de 
dores...

E a perfídia dos que, imitando a 
Judas trahidor, ou se achegam á 
communhão. com temeridade sacríle
ga, ou se passam para os arraiaes do 
jnimigo.

— Que temes! Serena tua confian
ça nas energias do céo. Ha remedio 
também para esse mal. Consiste o 
remedio — na REPARAÇÃO.

E’ verdade que lavram males. Em 
contraposição, graças a Deus, nunca 
houve, como em nossos dias, tão co
piosos desaggravos ao Sagrado Cora
ção de Jesus, como os lemos por 
parte de innumeras almas pias e san
tas nas Congregações e nas Paro- 
chias. Parece que “onde abundou o 
dclicto, como o refere S. Paulo, super- 
abundou ali a graça”.

Não basta o desaggravo somente 
que fazem a Jesus as almas eleitas. 
Jesus quer outras almas.

Precisamos nós também, applicar 
o remedio da reparação ás offcnsas 
irrogadas contra Deus pelos rossps ir
mãos na crença. Desaggravar a Chris
to pela oração humilde, pela acceita- 
ção das Cruzes que Deus nos envia 
pelo fervor do zelo em união estreita 
com os soffrimentos do S. Coração, 
porque Jesus vira no Calvario a en
chente dos peccados dos inimigos do 
Evangelho c a dos nossos peccados 
actuacs. A reparação, unida a essa 
expiação na cruz, dá-lhe. a Christo. 
uma prova decisiva de AMOR, por
que nos compadecemos de seu Cora
ção traspassado de opprobios e dá- 
llic uma prova de justiça, porque ex
piamos desse modo as nossas e alheias 
culpas e misérias. Aplacamos a Deus; 
restabelecemos a ordem violada; e 
preenchemos “o que falta aos soffri- I 
mentos de Christo, a favor do seu 
corpo que é a Igreja”, como diz S. 
Paulo aos Colosscnscs, Virtude ex
piatória que Jesus, a cabeça desse 
corpo mystico, nos conseguiu.

“Christo, pondera S. Agostinho, 
padeceu tudo quanto devia soffrer 
nem lhe falta cousa alguma a seus 
padecimentos.

Cumpriu-sc a paixão, mas sómen
te na cabeça; restam por preencher 
cs soffrimentos de Christo em seu 
corpo”.

Membros do Corpo de Christo so
mos nós, os christãos. Donde, si ha 
hodiernamente males na sociedade e 
entre nós, devemos contrapór-lhes. 
para os obstar, a Consagração dc to
dos a Jesus no Coração que soffre e 
a Reparação pelas nossas e alheias 
culpas.

P. ARMANDO GUERRAZZI

OS ESCOLHIDOS
(A’ vista de um quadro)

O dia agonizava em terríveis he- 
moptyses dc luz. Vinha cahindo o 
lusco-fusco...

Eis, na planura que sC estendia 
muito, muito, divisámos um ponto ne
gro. que, a cada passo, dc nós sc ap- 
proximava.

Que seria ? !
Era-nos impossível dizê-lo dc chò- 

tre, mas a nós nos parecia um grupo 
dc pessoas.

O céo estava calmo e. cm seu 
dorso, vergões de sangue. As nuvens 
barreadas'dc mil cores.

Bandos de passaros. negros como 
a disgraça. bricavam sinistramerte no 
ar. cm desgraciosas curvas...

Tristonho, infinitamente tristonho, 
era o morrer da tarde! Assim triste 
só o morrer de um coração. . .

* * *

Ah ! Eram exércitos dc esqueletos 
aquellc grupo de pessoas!

* * *

Fugira-nos da face d côr rosada, 
turbaram-se-nos os corações.

Um exercito dc mortos!
A’ frente, embuçado cm manto pre

to, cabellos desgrenhados, olhos co- 
vádos, coni a pallidéz cadavérica ro

rosto, tremulando á dextra homicida 
punhal, vinha alguém, tendo a sinis
tra figura dos coitados...

Era a morte!

Approximou-sc-nos aquellc lugubre 
cortejo -c a mim se dirigindo falou a 
morte: — Falta-me um para a rezo- 
nha de hoje... 97.311!

Com o ferro ensanguentado, tocou 
i‘o amigo que me estava ao lado. Um 
corpo baqueou surdo. o

Perplexo c com grande custo, man
tive-me de pé.

— Em breve chegará a tua vez, 
disse-me a morte, soltando uma gar
galhada fria que veio cm ondas, re
boar nas arcadas do meu peito, como 
terrive! ameaça.

— Quando será, pois, a minha ho
ra?. perguntei, tremulo de pavor.

— Para que te serviria saber disso? 
Si para tc emendares, faze-o já que 
é quasi tardo. Si para desfrutares o 
que tc resta, fa-lo-ás i:ão por muito 
tempo.

E me cuspiu na face despreso cruel.
— Adearte!. bradou a morte a seu 

terrificante exercito.
Um ranger de ossos sc fez ouvir.. .
Puzera-sc cm marcha o bando de 

esqueletos^
E o intérmino cortejo passou... 

passou...
A’ frer.tc. milhares de anjinhos

A pureza de 
uma Virgem

O Espirito Santo termina um elo
gio por Elle tecido aos castos e pu
ros, com estas palavras: — “Estes se
guem o Cordeiro para qualquer logar 
que Elle vá”!

Como lirios de abrolhos, muitos são 
os que conservam puros os corações, 
embora nascidos desta terra, — es
combro de miséria, abysmo de pec
cado.

Entre a legião destes anjos reves
tidos da -natureza humana, declina-se 
o nome de Jacyntha Marescoti.

Nascida de alta linhagem, foi, e- 
meio da jornada desta vida, alvo de 
meigo e particular carinho do Crea- 
dor. Ainda em verdes annos entrou 
no convento das franciscanas.

E’ verdade que a principio dava lar
gas a pequenas vaidades, a frequen
tes imperfeições, mas o Senhor lhe 
fez abraçar vida mais pura. Ella, pois, 
mui acertadamentc nos poderá dizer 
o que seja a pureza.

As innumeras virtudes que dc então 
vieram enriquecer aquella alma privi
legiada são muito para ser imitadas. 
Acima das demais virtudes, pairava 
a pureza. Era Jacyntha pura de cor
po e casta de alma, si bem que não 
era de dizer-se que o Inimigo infer
nal tivesse cessado um instante, ape
nas, de inquietá-la.

Conta-nos o seu biographo, Mons. 
Jeronymo Vcntimiglia, bispo dc Li- 
pari, que cila antes de tomar repou
so, afim de precaver-se contra os 
phantasmas nocturnos, nestes termos 
se dirigia á Virgem Maria: — “Fluat 
stilla de mamilia gloriosas Virginis 
quas calorem et ardorem extinguat li- 
bidinis”.

Mas não sc contentava ella com es-
\

sc escudo apenas. Queria estar mais 
amparada, mais protegida; porisso. 
rezava ainda tres vezes ao dia outras 
preces ,quc dizia ser de uma grànde 
efficacla c mui poderosas contra os 
infernos. Consistiam nisto: — Uma 
Ave-Maria e um Gloria-Patri acom
panhados de jaculatórias: Sancta
Maria* Mater Jesu per tuam ante par- 
tum puríssima virginitatem, pro ani
ma mea, adjuva me; per tuam m par- 
tu purissimam Virginitatem, pro pu= 
ritate corporis mei, adjuva me; per 
tuam post partum purissimam virgi» 
nitatem, pro puritate oris mei, adju
va me”!

Desta feita, rechaçava, para muito 
longe o demonio impuro. Vemos, po
rem, que para cantar victorias sobre 
o pérfido Satan, ella se refugiava sob 
o escudo protector de Maria. A Vir
gem, por sua vez, logo a punha sob a 
sua tutela, e nunca permittiu cahisse 
Jacyntha em poder do inimigo.

E’ este um exmplo ontre mil ou
tros e mil outros são os nomes que 
poderiamos desdobrar como modelo 
de amor e devoção á Mãe de Deus.

Não achando conveniente deixar 
oceultos os nomes de grandes vultos 
nestes exercidos em homenagem á 
Maria, citaremos aqui os nomes glo
riosos de São João Damacono, defen
sor das suas imagens; São Bernardo, 
aleitado ao seio da Virgem; São Her- 
marm José, exaltado ao seu despon- 
sorio; Santo Hildebrando, sustenta- 
dor da sua pureza ; Dom Bosco. o fi
lho dilecto da Auxiliadora c todos os 
fundadores dc ordens religiosas em 
geral, que lhe dedicaram as suas fa
mílias, religiões essas que são vivo 
trophcu da bondade da Virgem Ma
ria. São esses os “cravos c as açuce
nas” abertas na manhã da vida eter
na. á doce voz da Immaculada, que, 
apresentando Jesus, lhes diz: "Eis o 
Rei das Virgens"!

MILLES CHRISTí

U&O 1=1 0=e

coroados dc luz. Trajavam branco. De
zenas de milhares eram os jovens, na 
ílôr da vida; outros tantos varões, 
moços ainda, lhes seguiam os passos 
e fechavam o assombroso préstito uns 
poucos mil velhinhos.

Todos traziam ainda estampado, 
nas faces, o horror da morte c a maio
ria trajava o manto róxo da saudade!

Em sc. indo. marchavam todos para 
a eternidade... Já outra vez-iam-se 
clies a perder-se na linha do horizon
te... Calmo abri os olhos.

Sonhara.
HONORIO R. DANTAS

asa 0 CHRiSTIANISMO 
£ OS TtMZOS MOD£kMO>

Em pleno século XX, numa epocha 
em que a Civilização attinge o seu apo
geu, e as sciencias o seu máximo des
envolvimento, nestes dias em que se 
está resolvendo a maioria dos proble
mas da nossa existência material, ir- 
resoluveis na antiguidade, em que in
venções maravilhosas vêm nos assom- 
btar a todo momento, é com grande 
pesar, que por culto á Verdade, não 
se pódç registrar os mesmos progres
sos. no que se refere ao aspecto mo
ral do mundo civilizado.

A anarchia espiritual faz tremen
das devastações, ç abre caminho para 
a anrchia social — abysmo insondável 
que ameaça tragar a Civilização chris
tã. Apregôa-se por toda a parte que 
estamos ;no século da liberdade e da 
emancipação do espirito humano.

Com cff-eito, nunca se fallou tanto 
em liberdade e em emancipação do 
espirito humano como nos bemditos 
tempos que se vão, mas também rim- 
ca se ludibriou mais conscienciosa- 
mente a liberdade e jámais desde que 
ha civilização, o espirito humano es
teve tão brutalmente escravisádo co
mo agora, pela matéria.

Basta recordarmos — para não ci
tarmos exemplos ás dezenas — as 
perseguições religiosas em França, 
no México, em Portugal, os governos 
despóticos; certa litteratura genero 
livre — avidamente devorada e sen
tida pelo publico — os costumes ora 
reinantes e a tragédia immoral. que 
tem a Rússia como theatro e que já 
custou 4 milhões dc vidas.

Não é em pleno século das liberda
des, que os russos exaltados pela ty- 
rannia tzarista, embrutecidos pelo 
vodka c pela ignorância, sedentos de 
sangue e de vinganças, rebaixados em- 
fim ao nivcl das bestas, e dirigidos e 
enganados por uma sucia de miserá
veis c judeus, assassinam 4 milhões 
de pessoas, e exilam o dobro, roubam 
e saqueam os bens alheios, supprimin- 
do depois a propriedade c a moral, pa
ra coroar toda essa obra sinistra? E 
commettem assim os mais execran
dos crimes e horrendas immoralida- 
des, tudo em moine da liberdade, da 
igualdade e da fraternidade? Não é 
na Rússia soviética que se faz a ex- 
pericrcia da antithesc da civilização 
christã ?

E essa tragédia sanguinaria e her 
ripiíante, não ameaça ser levada a 
scena em outros paizes? Por acaso, 
já não houve revoluções bolchevis- 
tas na Allemanha, Hungria. Finlandia, j 
Italia e China? E que liberdade po
de gozar um povo governado e explo
rado por uma minoria de usurários e 
relapsos? Que legislação — senão a 
do knute e do fuzil — será efficaz a 
quem não tem nem fé, nem sentimen
tos, mem ideaes que não se restrinjam 
á existência material, e ao seu apro
veitamento desregrado? — Os soviets 
tão bem comprehenderam isso, que 
adoptaram a moral do terror, repre
sentada pela sua formidável organiza
ção policial, a “Tcheka”, que repre
senta para os russos, o papel de um 
deus, que tudo vê e nada pcrdôa.

Na França, também sobre a hypo- 
crita mascara de amor á liberdade, 
com a maior sem cerimonia, fecham- 
se igrejas, mosteiros, conventos e es
tabelecimentos religiosos de. toda cs- 
pecie, confiscam-se propriedades reli
giosas e para maior segurança expul
sam-se os proprietários.

E no México? Nesse México infe
liz, martyrisado pela desinteressadis- 
sinia vizinhança yankee e pelas re
voluções, — 530 em 106 annos. — re
produzem-se as barbaridades ferozes, 
que lizcram a triste celebridade, dum

monstro intitulado Gezar Nero, hoje 
reincarnado e novamente editado com 
todos os efíeitos, na pessoa execranda 
de Plutarcho Calíes.

A rc.igião é alvo de todos os ata
ques, os mais disparatados e absurdos, 
não só pela intransigência das suas 
doutrinas, mas também pelos manda
mentos, que prescreve aos seus fieis, 
nem sempre de accordo com a natu
reza animal.

A tão decantada liberdade de con
sciência, que faz parte do program- 
ma anti-christão, não- passa de uma 
força miserável. Nem sequer no tra
to commum é executada. A intolerân
cia.. pecha eternamente atirada ao Ca- 
tholicismo. é característica insepará
vel das palavras c obras, dos que não 
commungam em ideas comnosco. 
Também, si assim não fosse, elles 
perderiam toda a sua força activa, que 
se reduz a raciocínios superficiaes, a 
sophismas, ao sarcasmo, as ameaças 
e mesmo perseguições.

Graças a Deus, ainda não conhece
mos de visu, o encarniçamento dos 
que atacam a religião catholica. Se 
nos livros anti-religiosos, que nos 
vêm ás mãos, ás vezes nos detemos 
espantados, pela linguagem desabrida 
e pelas irreverências e mentiras nel- 
les contidas, nem poderemos fazer 
idéa das zombarias c das hostilidades 
que chovem impiedosamente, n.a Eu
ropa, sobre o catholico praticante.Dir- 
se-hia que Satanaz em pessoa, vem 
inspiral-as. Não ha outra explicação 
para a furia vandalica, com que na 
Europa e no México, foram saquea
dos igrejas e mosteiros, e expulsos os 
proprietários.

Aqui no Brasil, felizmen-te ainda 
não chegámos a esse ponto. Como em 
outras coisas, o Velho-Mundo está 
mais adiantado.

Entretanto o Maçonisino, o Posi
tivismo. o Materialismo, e as mais 
esdrúxulas escolas de livrc-pensado- 
re-s, já fizeram a sua estréa entre nós, 
e grassam com grarde intensidade, 
fazendo os maiores estragos e devas
tações moraes.

A indifferença em matéria religio
sa, é hoje facto consummado, na gran
de maioria do elemento masculino da 
sociedade brasileira.

E essa grande maioria exerce pres
são, nos indecisos c nos que desejam 
ao mesmo tempo accender uma vela 
a Deus e outra ao Diabo, de modo 
que os catholicos de facto, desappa- 
recem no meio do numero assustador 
dc indifferentes. Estes, na sua incon
sciente passividade, encorajam os ata
cantes, que assim multiplicam o seu 
atrevimento e as suas forças.

Nos tempos que passam, ai de quem 
por actos e palavras se confessa ade
pto de Christo. Esse gravíssimo deli- 
cto é mais que sufficiente para tran
sformarem-no em uma espccie de ar
mazém de gracejos irreverentes, de 
blasphemias c de*sophismas. O pobre 
coitado tem de curtir em silencio, to-
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Factos Marianos
NOSiA CüNCiREGHÇfiO

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS
Devido aos esforços do Rvmo. Pc. 

Roque Pinto de Barros reorganisa- 
sc em nossa Congregação o Departa
mento de Estudos.

Hoje, dia 29, será installada soien- 
nemente a Academia Jackson (te Fi
gueiredo, devendo falar os congregá
-los Antonio dc Paula Assis e José 
Filinto da Silva.

VARIAS
UNIÃO DE MOÇOG CATHOLICOS 

DE S. PEDRO (Porto ÀTagre)

Empossou-se a nova directoria des
ta União, que é a seguinte:

Jorge Pacheco, presidente;
Armando Petersen, vice-presi

dente ;
Severiano Corrêa da Silva, l.° se

cretario ;
Ciccro B. Cruz, 2.° secretario;
Alfredo Diebold, thesoureiro ; ê
Padre Emilio Lottermam. orador;
Eduardo Gonçalves, bibliothecario;

das as agruras c aperturas do sem oí- 
ficio dc bódc expiatório, em que os 
nossos adversários descarregam toda 
a bilis do seu odio á Igreja.

Os que r.ão se intimidam perante 
todas essas duras e cruéis provações, 
esses ainda conseguem permanecer 
firmes, c remar contra a maré amea
çadora da invasão materialista.

Mas não são muitos que possuem 
essa galhardia moral, excepção á re
gra geral.

Se quizessemos comprcliender bem 
as causas do império que actualmente 
o espirito anti-christão exerce, tcria
mos de estudar a evolução da menta
lidade religiosa dos primeiros séculos 
da éra christã, para a mentalidade 
eminentemente leiga e materialista da 
epocha presente. Teriamos que recor
dar as primeiras perseguições, com 
seus 10 milhões de martyres, as innu
meras heresias, o schisma do Oriente, 
as Cruzadas, c a Renascença que vem, 
por assim dizer, imprimir um cunho 
mais paganisado á civilização christã.

As heresias se multiplicam, algumas 
com exito, e em 1520 Luthero funda 
o protestantismo. Zwinglo, Knox, 
Calvino e Henrique VIII, instituem 
outras tantas seitas religiosas. Dados 
esses exemplos de obstinada e formal 
rebeldia á auctoridade ccclesiastica, 
os incrédulos — favorecidos por tan
tas circumstancias, foram crescendo 
cm numero, c a sua ousadia tornou- 
se illimitada. Nem em Deus acredi
tavam.

Os philisophantes dos séculos 18 e 
19, e os escriptores anti-religiosos, 
por pouco não monopolisaram o mer
cado das idéas e das leituras, por el- 
les consideradas como industria assáz 
lucrativa, vehiculo de celebridade. Ri
valizavam em theorias abstrusas e 
contraproducentes. Para explicar o 
Universo e a vida, forjaram as hypo- 
theses mais absurdas e desastradas, 
deixando de lado a mais verosímil c 
evidente.

O furacão litterario dos séculos 
XVIII e XIX levou comsigo todas 
as crenças religiosas, de grande parte 
do mundo que se diz civilizado. Pro
curando limitar tudo a esta curta vi
da, e reduzindo as leis moraes, que 
também são divinas c naturâes, a sim
ples convenções accidentaes, lançou a 
semente revolucionaria -e a degrada
ção moral, nas classes inferiores, que 
dahi em deante, e com toda a razão, 
passaram a ver na ordem social, uma 
vil opprcssão dos capitalistas.

Não nos esqueçamos, que para um 
povo, a religião é o mais forte esteio, 
o unico capaz que o prende á moral. 
E nos tempos modernos, cm que a 
maioria dos homens é praticanicnto 
descrente, já podemos verificar — c 
por infelicidade muito de perto — as 
consequências funestissimas da pro
paganda anti-religiosa, que tão incon
sequente c estouvadamente, sc levou 
a effcito nos dois últimos séculos. 
Justamente nesta epocha dc grandes 
conquistas praticas, c de lueta sem 
tréguas pela vida material, que absor
ve todas as faculdades do espirito 
humano.

Hoje em dia,- mais do que nunca, 
são absolutamente indispensáveis, leis 
moraes efficientes (e só o Christia- 
nismo as pode dar), que regulem o 
encarniçadissimo batalhar pela felici
dade e pela vida. Do contrario é in
evitável c. fatal a revolução cominu- 
nista, que reduzirá a um montão de 
ruínas, toda a civilização Occidental, 
obra colossal de dois mil anros de 
labores insanos e ininterruptos.

ANGELO SIMÕES DE ARRUDA



tmumnu»

A fortaleza d’um 
christão nasce do 
santo temor de 
Deus, pois quem te* 
me a Deus nada 
mais tem que te
mer.

S. Luiz de Gonzaga
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NOSSA IMPRENSA
Conta, a pequenina imprensa mariana, em S. Paulo, mais um comba

tente, “O Congregado*’, orgão da C. M. de S. José do Belem (cuja pu
blicação a principio restringir-se-ia ao numero em homenagem ao sr. 
Arcebispo Metropolitano, por occasião das festas do seu jubileo epis
copal) acaba de tirar do prelo o seu segundo numero, passando a pu
blicar-se mensalmente.

Estamos, portanto dé parabéns. Já somos cinco jornaes a pugnar 
pelo ideal das C. M.: “O Mensageiro da Paz”, ”Echo Mariano”, “Moci
dade Mariana”, “O Congregado” e ‘‘O Legionário”.

Seria de desejar-se que cada C. M. tivesse o seu porta-voz. O movi
mento mariano, em São Paulo, é um facto. De dois annos para cá, o des
envolvimento dos grêmios de Maria tem sido extraordinário. As C. M. 
brotam por toda a parte, de um modo significativo e animador. Na Ca
pital, as duas ou tres, que havia em 1926, são hoje muito mais de uma 
dezena. Aqui, os sodalicios marianos são verdadeiras colmeias, cujo es
forço e trabalho, pelo exemplo, vae reflectindo por todo o interior do 
Estado. Ainda este mez, fundar-se-á, em Tremembé, mais um núcleo de 
congregados. Ha tempos tivemos noticia de que se planejava a installação 
de mais dois, um em Bragança, outro em Itapetininga.

Não somos optimistas. O progresso das C. M. e o que ellas têm 
feito, está ahi a provar, que o ideal, mariano caminha a passos de gigante 
para o terreno da acção social catholica intensa e efficaz.

Bastante razão tem Tristão de Athayde quando affirma que, a moci
dade brasileira, que ha um século, debatia-se na ansia de encontrar um 
ideal pelo qual se sacrificasse, achou-o agora na santa causa de Christo e 
de sua Igreja.

Encontrado esse ideal, a juventude entrega-se inteiramente a elle. Ge= 
nerosa e cheia de brio, atira por terra os obstáculos que se lhe oppõem; 
o primeiro que ruiu foi o respeito humano.

A valentia, a lealdade, a franquezia, tantas vezes encobertas, mas. 
nunca mortas nos moços, descobriram-se e, hoje, elles já mostram ao 
mundo, pregado ao peito, o signal de sua fé.

Elles já não se accovardam de parecer, aos outros, virtuosos.
Ha dias, em pleno Congresso de Eugenia, no Rio de Janeiro, um me

dico, um congregado de Maria, em brilhante these defendia a theoria ca
tholica da castidade.

Inaudita, espantosa valentia! A coragem de ser puro!
Bons e proveitosos fructos adviTão certamente, desta ebulição inci

piente em que se encontra a mocidade.
Mas, é preciso continuarmos. Já alguma cousa temos feito, alguma 

cousa temos obtido, porem, isso não representa nada, deante do que te
mos a fazer. ... v

Urge intensificarmos nossa acção. Necessitamos transmití ir aos ou
tros o enthusiasmo que nos enche.

E haverá, acaso, meio mais efficaz, para esse fim, que a imprensa?
Oxalá que cada C. M. tivesse o seu arauto, o seu jornal!

jÇ }{osiia dos liares
A EUCHARISTIA, — PURIFICAÇÃO DAS ALMAS

Ecce Agnus Dei, ecce quv tollis pec» 
cata mundi.

Eis o cordeiro de Deus, Aquelle que 
apaga os peccados do mundo.

C
OMO todo remédio, applicado 

devidamente, produz seu effei
to dc cura ou de preservação, 
de modo analogo, a Eucharis- 

tia, recebida dignamente, não pode 
deixar de produzir seu eífeito, benéfi
co, porque Ella é salutar remedio.

Este remedio das almas fabricado 
pelo Divino Pharmaccutico, no labo- 
rntorio augustissimo do seu Coração, 
produz cura completa, radical c tem 
forte acção preservativa.

Mas, poderia perguntar alguém: — 
E* simultâneo o eífeito, á sua cabal 
recepção? — Dç modo nenhhum, te- 
ramos nós de responder. Seu Inventor 
assim não o quiz; muito ao envés. 
Que seu eífeito fôsse infallivcl, sim; 
mas que a cura se désse lentamente 
c a custo de repetição continuada, de 
uso quotidiano até. Mas, tornamo-lhe 
a dizer: O effcito é seguro, é infal
livcl.

— Mas, porque será. dizem, que F... 
communga todos os dias e ainda não 
cor seguiu libertar-sc dc um só deffei
to ? ! Muito pelo contrario, parece ter 
piorado. Como tal phhcnomeno se ex
plica? ! Isto não passa dc real contra
dição!

Em dizendo phenomcnOj dizem bem 
porque a contradição que suggere a 
questão é contradição apparer.tc c na
da mais, no mais das vezes. E' preci
so, pois. estudar bem o caso e saber 
si realmentc se dá essa piora. Dado o 
caso. não é difficil a explicação.

E’ que esse F... faz como a crianci
nha que, quando a mamãe a põe den
tro da banheira cheia d’agua, se põe 
ella a bater, bater, e a fazer festa, 
nem porisso sae mais limpa do que 
entrou. Para que_succcda contraria
mente, é necessário que a mãe lhe 
venha ensaboar o corpo e esfregá-lo 
cautelosamente. ..

E, nesse ponto de communhão, co
mo verdadeiras crianças somos nós.

Batemos palmas ao ver a graça de 
Deus e fazemos festa, mas delia não 
ros approveitamos,(para nossa desven
tura), somente porque vem sempre 
com ellas um sacrifficiozinho e as

crianças... não gostam de sacrifficios.
Como meninos moderados que ap- 

proveitam das propriedade's do sabo
nete e da agua, para tirar as manchas 
que lhes faz no corpo o pó da terra, 
assim nos cumpre tirar proveito das 
propriedades inherentes ao Corpo de 
Jesus Hóstia.

Com este remedio dc regeneração 
e de vida, é que tiraremos dc nossas 
almas as hediondas manchas do pec- 
cado.

Anima Christi, santifica-me. — Ac- 
qua lateris Cristi, lava-me!

Si com a communhão diaria perse
verar ainda o eífeito desastroso do 
peccado, — a inclinação violenta ou 
um tanto accentuada, nem porisso dei
xaremos a communhão, como não dei
xa o remedio o enfermo sequioso de 
saúde. Antes, com maior avidez ire
mos á sagrada mesa, para que. nutrido 
mais vezes c de modo mais vantajoso 
com a Carne do Cordeiro possamos 
afinal manter-ros dc pé. Porque não 
pedir a Deus que nos valha c nos for- 
tinque a nossa fraqueza?

E” preciso pedir, pedir muito, per 
Domimim Nostrum Jesum Christum, 
pelos seus méritos inapreciáveis e pe
los da christandade toda, presente 
passada e futura, as graças da salva
ção eterna e dos meios dc consegui-la, 
que outra cousa isto não é. sinão a 
purificação da alma.

Elle não se furtará a esse dever, 
pois. Deus não se contradiz; c Elle 
disse: — “Amen, smen, dico vobis; 
si quid petieritis Patrem, nomitie meo. 
dabitur vobis”. (Jó. XVI, 23).

Mais. “Petite et accepietis, ut gau- 
dium vestrum sit plenum”. (Jo. XVI, 
24).

Baseados, pois, em suas próprias 
palavras, a Elle iremos e d’Elle supli
caremos a purificação de nossas almas.

“Dealba me Domine et munda cor 
meiim”. — Alimpae e lavae meu co
ração !

Eis a condição unica para N. Se
nhor nos vir lavar os corações e puri
ficar as almas.

A’s vezes, porém, Elle quer ver em

Messianismo
(Do meu Album MARIA)

Ha sempre um dia em nossos dias 
vividos que é o mais bello entre os 
bellos, maior e mais emmocional.

Na monotonia da existência bem 
raras são as phazes que perduram 
por lorgo tempo em a nossa imagina
ção que anceia c palpita por grandes 
c inéditas emmoções.

Ao nosso lado os mesmos painéis 
p:ntados com cores vivas d’alcgria 
cu com mortas cores da tristeza.

Já não embebo meus olhares cm 
phantasias de ccrebros ardentes, já 
meu coração scnte-sc alheio ao ba
talhar da vida. Ruja, lá fóra, o cla
mor das massas, cahiam impérios, con
struam palacios, pesquizem os astros 
e o ignoto das entranhas da terra. . 
nada disso, creio eu, será bastante 
para arrebatar aos ares minlEalma e 
fj/.el-a vibrar, cantar e sorrir.

Mas hoje. sem as descobertas dos 
sábios, sem as ruinas fragorosas ao 
meu lado ,scm ver os quadros quoti- 
diai os dc riqueza c miséria eu sinto 
que meu coração palpita c anceia . .

Pois consegui vislumbrar no fun
do roseo do horizonte de meu cora
ção um astro luminoso que se alteia 
ao zenith de meu peito. Ha nas suas 
fulgurações algo dc maravilhosamen
te lirdo que me fascina todo, que mc 
arrasta e seduz. Na auréola alcando
rada, no brilho diamantino desse as
tro scintillante percebo haver reflexo 
d uma verdade immcnsa. Attinjo ao 
paroxismo de um gozo sobrc-natural 
quando com os olhos maravilhados 
de minlFalma cu vejo e sinto em 
(xiasc delicioso a fusão do meu “Eu” 
com o “Ser” divino... c essas seiE 
sações espiritualisadas eu as sinto 
quando illnminadQ pela luz ‘ hram»* 
da Fé cu mc prosto de joelhos dian
te dc Jesus Hóstia... ita Mesa Eu- 
charistica.

Fé, maravilhoso sentir que exal
ta em mim a confiança dc ver-mc na 
mansão dc Deus, Fé, cu te bcmdigo 
pois trazes a mim o meu Senhor 
elevando-mc ao meu Deus.

EDGARD F. ARAÚJO 
Congregado

Monsenhor ~ " SM 
di Fontoura

Com a edade bastante avançada 
de 85 annos, fallcceu nesta Capital 
no dia 8 deste mez Mons. Ezcquias 
Fontoura.

Presidente do Cabido Metropolita
no, cargo que occupara até a morte, 
Monsenhor Ezcquias exercera muitos 
e -honrosos cargos durante a sua vida 
de sacerdote — fecunda pelas obras 
de piedade e brilhante pela sua car
reira de orador, escriptor e jornalista 
catholico.

Paz á sua alma.

NOTAS 5* HESPANHA
O CONGRESSO MARIANO DE 

SEVILHA

- Para quem assistiu o Congresso, a 
r.yagestosa manifestação de fé rcali- 
sáda de 15 a 19 de Maio em Sevilha, 
não terá passado desapercebida a 
grande finalidade do sumptuoso cer
tame.
'Atravez daquclla imponência e ma-

uma commissão para receber os tra
balhos, cujos themas, previamente 
organisados, foram os seguintes:

1. ” Theologia e Exegese Mariana.
2. ° Culto Mariano.
3. ° Devoções Marianas.
4. ” Archeologia c Historia.
5. ” Artes Marianas.
6. ° Bibiiographia c imprensa.

SEVILHA — A Giralda

gestade inexcediveis, se divisava cla- 
ramente o pensamento dc S. Emi
nência o Sr. Arcebispo Eustaquio 
Iiundain, Cardeal Legado de S, S. 
Pio XI, isto é, um grande movimento 
das •'forças catholicas hespanholas 
afim de intercederem junto ao Sum- 
mo Pontífice pela definição dogmá
tica da Assumpção e Mediação Uni
versal da Santíssima Virgem.

Ao lado desta idea grandiosa, ou
tra finalidade, não menos importante 
foi a união ibero-americana de todas 
a? sociedades marianas.

Os quatro dias do Congresso fo
ram, verdadeiramente, o acumé de 
um movimento dc ha dois annos ini
ciado. Sob a directa orientação de S. 
Eminência, a

Preparação do Congresso foi ma
gistralmente organisada.

Todos os catliolicos de Hesparha 
c America foram convidados a traba
lhar pelo Congresso. Constituiu-se

nós, explicitamente, abertamente, a 
perseverança. Quer ver si somos for
tes como a mulher do Evangelho. E 
então, que faz? Faz que nos apparc- 
çam, como sem nenhum eífeito, to
das as communhõcs dc um mez, de um 
anno, c para alguns, de annos a fio. 
Mas o homem não se guia pelas appa- 
rencias c sim, pela realidade.

Relembremos aqui a passagem da 
mulher do Evangelho, lendo attenta- 
niente essa encantadora e sublime pa
gina.

Conta-nos São Matheus, nestes ter
mos : — ”Acontcceu que uma mulher 
vinda dos confins da Charanéa cla
mava a elle (Jesus), dizendo: Senhor, 
Filho de David, tende piedade de 
mim; a minha filha é atormentada 
pelo demonio. Mas nada respondeu 
Jesus a isso. E achcgando-sc a elles 
ns seus discípulos, diziam : Não é jus
to tomar do pão dos filhos e jogá-lo 
aos cães. Ao que responde. Sim, Se
nhor, mas também os cãesinhos co
mem das migalhas que cabem das me
ras de seus donos. Então, responden
do Jesus, lhes disse: O’ mulher, gran
de é tua fé; como queres, assim se 
cumpra. E naquella mesma hora ficou 
curada a sua filha”. Mat. XV, 21-29.

Eis que devemos tomar exemplo de 
uma mulher!

Por meio da communhão bem feita 
e igualmente repetida dez, cem, qui
nhentas, mil e mais vezes é que con

seguiremos a purificação de ** nossa 
alma.

Purificada, é verdade já deve estar 
a alma do commungante, mas o San
gue dc Christo lhe vem tirar as nó
doas que lhe deixaram impressas os 
peccados repetidos. Convem porisso, 
com muita frequência acercar-sc da 
mesa sagrada, do banquete regio. Em- 
íim, si depois de mil c muitas com- 
munhões, pela graça dc Deus, nos 
acharmos encaminhados ra vida illu- 
minativa, — caminho mais ou menos 
pela estrada da perfeição, e. além dis
so sentirmos que nos é facill a pra- 
ctica da virtude, nem porisso pode
mos nos esquecer de que somos de 
barro e que a todo o instante podemos 
ca!)ir no desagrado de Deus. Não era 
sem razão que um sabio fazia a miu- 
de esta reflexão: “Poderia eu orgu
lhar-me do que sou, quando penso 
que um dia posso condcmnar-me? ” 

Doutra feita o desanimo não tem 
legar no peito de um catholico, por
quanto elle não confia em si, nem nas 
suas debeis forças, senão em Jesus 
Christo e... “tudo posso iFAquelle 
que me conforta”.

Combater, combater sempre pela 
purificação da alma e pedir incessan- , 
te: Dealma me Domine et munda cor 
nieum ut in sanguinis Agni dealbatus 
guadirs perfuar sempiternis.

HONORIO RIBEIRO DANTAS

7. ° Juventudes Marianas masculi
nas.

8. ° Juventudes Marianas Femini
nas e Filhas de Maria.

9. ° Congregações c irmandades 
marianas.

Cada thema formava uma secção 
com um director, encarregado dc exa
minar os trabalhos sob o respectivo 
assumpto. Deste exame de todos os 
trabalhos recebidos pela secção, fez- 
se uma relação, c tiraram-se conclu
sões praticas.

Durante tres dias do Congresso 
(16 a 18), em lugares differentes hou

__________ ____:'±1
Os trabalhos apresentados ao Con

gresso já tinham sido discutidos e 
estudados por uma commissão no
meada por S. Fmm., e as conclusões 
lidas nas sessões foram tiradas pelos 
relatores. Concedeu-se, sempre, ao au
tor de qualquer trabalho, acceitar ou 
não a conclusão apresentada. ,

Como se vc, a preparação do Con
gresso. foi muito bem cuidada e com 
grande antecedência. O trabalho foi 
longo c arduo, vindo a culminar nos 
quatro dias de encerramento.

Assistimos, como é natural, á 7.* 
sessão: “Juventudes Marianas Mas
culinas'*, no salão de actos da Con- 
gregación dc la Inmaculada y San 
Luis, á Calle Trajano, residência dos 
RR. PP. Jcsuitas.

A assistência sempre foi numero
sa; muitos dircctores de Congrega
ções Marianas. RR. PP. seculares 
missionários, vários congregados, o 
R. P. Director da Confederação Na
cional das Congregações Marianas de 
Hcspanha, os os representantes do 
Chile, Uruguay, Argentina, Cuba, Co
lômbia .etc.

Durante os tres dias as sessões fo
ram presididas por S. Hxcia. o Sr. 
Arcebispo dc Victoria.

Diversos assumptos foram aborda
dos nestas tres reuniões, todo^ elles 
tu.dentes a solucionar questões dc 
aciualidadc.

Em a ultima reunião foi proposto 
pelo Sr. Arcebispo presidente um vo
to expresando a vontade dc todos os 
congressistas dc que se realisc o 
quanto antes a Confederação de to
das as Associações Marianas Ibero- 
áiperícanas. de áccorcló com óiTlÍéséT': 
jos dc S. Emm. o Sr. Cardeal Legado.

No dia 16, á tarde, no mesmo lo
cal, reuniram-se vários clirectores de 
Congregações, Marianas, muitos con
gregados. os representantes america
nos, c sob a presidência do R. P. 
Francisco Puyal, S. J., DD. director 
cia Confederação Nacional das Con
gregações Mariar.as dc Hespanha, foi 
por este exposta a vida das C. M. 
hespanholas. A seguir, cada’ delegado 
americano fez um relato do movi
mento das C. M. nos seus respectivos 
paizes. Nessa occasião, o nosso queri
do director Mons. Pedrosa, encantou 
o auditorio com uma breve relação 
sobre as nossas C M. Ao terminar, 
uma salva dc palmas coroou a allo- 
cução do nosso Director ,e todos di
ziam : “Mui bien! Mui bien!”

Tivemos, ainda nesta reunião, o 
grande prazer de ouvir o preclaro-

SEVILHA — A Cathedral

ve, simultaneamente, as 9 sessões 
subordinadas aos themas acima refe
ridos. Estas reuniões foram presidi
das por tres prelados e se realizaram 
sempre ás 10 horas, èm salões ou 
igrejas. Após a leitura da relação re
sumida dos trabalhos recebidos pela 
secção, o relator apresentava as con
clusões. Estabelecia-se a discussão 
sobre o assumpto e, em seguida, fa
zia-se a votação.

O tempo da reunião nunca ultra
passava dc duas horas; não havia 
discursos, e a discussão restringia-se 
exclusivamente ao assumpto determi
nado, sendo dirigida pelo Sr. Bispo 
presidente.

Como se vc, estas reuniões corres
pondem áquellas que chamamos “ses
sões de estudo” em o nosso Congres
so da Mocidade Catholica.

Era duas horas eram relatados e 
discutidos 3 oú quatro assumptos dif
ferentes.

Padre Filograssi, S. J., ' ex-dircctor 
da Congregação Prima Primaria de 
Roma. alma dcvotaclissima á causa da 
juventude e profundo Conhecedor das 
C. M. Discorreu S. Rcvma. sobre es
tas sociedades de Maria, pondo em 
relevo a cxcellencia e a força da ju
ventude agrupada sob estes sodali
cios.

Por fim, o Revmo. P. J. Corrêa, 
S. J., c Dr. Alfredo B. Errazuriz, nos
sos prezados amigos, representantes ' 
do Chile, propuzeram se lançassem 
as bases da Confederação Ibero-Ame
ricana das Congregações Marianas.

A idea foi unanimemente acceita e 
intensamente applaudida.

No dia 17, em uma reunião dos: re
presentantes americanos e do R. P. 
Puyal, S. J., as referidas bases fo
ram subscriptas pelos mesmos, orga- 
nisando-sê então a nova entidade, 
cujo fim principal é unir em um elo 
indissolúvel todas as Congregações
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"O f.in essencial c ultimo de Deus 
com esta tendência sexual, posta no 
coração dd homem, é o filho. Não po- 
dems deixar de formar ainda mais al
gumas considerações sobre este pon
to: O motivo porque Deus creou dois 
sexos differenles, o fim principal do 
amor com todo o seu fundo de ternura 

* poesia e o fim do matrimonio com 
todos os seus castos gozos e com to
das as suas alegrias não é a satisfa
ção dos proprios desejos, não é o go
zo pessoal, o bem estar das pessoas 
casadas. Tudo isso é fim secundário, 
ou melhor, é apenas um meio para se 
conseguir um filho. O filho, este é 
que é o elemento principal. A aspira
ção ao filho é a mais concentrada 
c viva de todo casal: é que o filho 
não deve ser olhado tão somente co
mo méro encanto fortuito do casamen
to, elle encarta antes o fim do mesmo 
do casamento, o seu objectivo prin
cipal”.

Que estas palavras do grande psy- 
chologo aproveitem áquelles que fa
zem pilhéria da significação sublime 
da maternidade e por cuja cabeça nem 
passa que uma das principaes missões 
do homem sobre a terra é propagar 
a especie.

E’ bem facil comprehender que sc 
alguns vivem só para “pastar”, achan
do que “quanto á finalidade desta lu
ta estúpida, o mais provável é que 
i ão exista nenhuma”, outros ha que, 
pairando mais alto c dedicando-se 
pelo ideal que sentem dentro de si 
e na certeza de uma vida melhor, co
nhecem a necessidade de deixar con- 
tinuadores para a sua obra grandiosa.

E' divertido commertar a ingenui
dade do proximo, mas... macaco olha 
teu rabo.

E, depois, para se affirmar quà1- 
quer cousa tão elevada se requer, é 
obvio, uma cousa chamada capacidade.
Ne sutor ultra crepidam. .

Luiz César LESSA

lhe multiplicaria os trabalhos e pe
nas. terminando assim o versieulo: 
“e estarás sob o poder de teu mari
do, e elle tc dominará”.

Ahi está, pois, a definição dos di
reitos da. mulher, e portanto dia 
não póde pretender o que pede o fe
minismo que colloca a mulher no mes
mo plano que o homem.

Alem disso. Deus fez a mulher com 
inclinações c sentimentos que o ho
mem nãq possue no mesmo grau.

Como uma recommftndação do op- 
timo guia da mocidade masculina, o 
livro TU E ELLA, de Hardy Schil- 
gen. S. J., traduzido por Pedro Roe- 
ser, O. S. B. abbade dc Olinda, que
remos argumentar com alguns trechos 
seus (pie transcrevemos:

“Apparecendo a força espiritual do 
homem ro seu intcllccto perscruta
dor, crcador e organisador. o caracter 
peculiar da mulher sc manifesta no 
rtu sentir sobremodo delicado. Os 
seus juizos não sc baseiam tanto cm 
razões: cila sente quasi, diriamos, in- 
stinctivainentC; o que convem fazer. 
Amplos inquéritos feitos nas univer
sidades de vários paizes forneceram 
o resultado unanime que as estudan
tes excedem em muito aos estudan
tes no que diz respeito á applicação. 
e á frequência das aulas. Também 
comprehendem facilmente e não lhes 
falta certa perspicácia. Todavia, no 
pensamento independente, no traba
lho do intellecto onde não entra o 
sentimento, no poder de completar 
o aprehendido pela reflexão c inves
tigação pessoaes, ra capacidade de 
julgar, na logi.ca e em trabalhos seien- 
tTicos apoz a sabida da universida
de, os collegas do sexo masculino lhes 
são muito superiores. Até agora não 
íoi dado á mulher realizar grandes 
creações na arte, seja na musica, na 
pintura, no drama e outras cspheras, 
embora na rcproducção de obras ar
tísticas se distiugua notavelmente. E’ 
que a administração domestica, a co
zinha *e a dispensa, os cuidados de 
vestir, alimentar e educar as crian
ças exigem faculdades totalmente di
versas, c estas são-lhe próprias em 
grau eminente. Comtudo, para a rea
lização da sua tarefa, ella precisa de 
que o homem dc quem ella se vale 
com estima e respeito a auxilie por 
seus conselhos e protecção.

“E/ absoiutamente descabido com
para entre si o caracter masculino pa
ia julgar a qual dos dois cabe a pre
ferencia. O lado forte de um é ao 
mesmo tempo a sua fraqueza. A sua 
tarefa é completarem-se mutuamente, 
ajudando-sc c aperfeiçoando-se. E’ a 
intenção do Creador instituindo so
bremodo sabiamente esta differença, 
afim de que de modo geral uma parte 
fosse destinada para a outra.

“Comprehendcndo-se e ajudando-se 
rmituamente unir-se-ão cada vez mais 
estreitamente, serão fidelíssimos ca
maradas e companheiros, carregando 
unidos as dores e as alegrias e encon
trando no mutuo amor grande c in
tensa felicidade, da qual possam hau
rir força e alegria para o desempe
nho das tarefas da vida”.

ffY>DAS as pessoas que lém os
I jornacs devem saber períeita-
8 mente que, durante a semana

transcorrida entre 30 dc Ju
nho e 7 do nu*z corrente, rcuniu-sc no 
Rio dc Janeiro um grande congresso 
medico, do qual'se tratou da hygiene, 
medicina cspccialisada e eugenia. Nu
ma das sessões de eugenia, figuraram, 
na ordem do dia. assumptos de vital 
interesse para a família e a socieda
de actual brasileira. Foram estuda
das theses cujos enunciados eram “fe
minismo c eugenia" e “eugenia c di
vorcio ".

Do primeiro dos assumptos se en
carregara o Dr. Ferrando de Maga
lhães, medico illustrc e assaz conhe
cido. Segundo telegrammas do Rio, 
aquellc professor não leu integrahncn- 
le o seu trabalho, limitando-se á lei
tura das suas conclusões que foram, 
porem, “expostas com clareza c vigor 
de synthese". Referiu-se elle á debati
da questão, do direito dc voto ás mu
lheres. Concordou com a sua possibi
lidade. mas declarou que não deviam 
exerccF-o. Entrando propriamente no 
assumpto, disse que o feminismo, fo
ra do duvida, ora anti-cugenico: com
bateu o feminismo resultante do exa
gerado desejo dc liberdade da mulher; 
“o feminismo que atira a mãe de fa
mília á arena agitada dc todas as 
competições sociacs com o sexo for
te; que a extenua nos labores das ac- 
tivFladcs remuneradas, extra-domici- 
ho; aquellc, cm summa, que exalta 
sobre maneira a imaginação e a fan
tasia feminina”. E, ao terminar, sua 
exposição magnifica foi applaudida 
com uma formidável saudação do au
ditório, no qual diversas senhoras da 
mais alta classe social representavam 
a mulher brasileira.

Desta memorável sessão tive co
nhecimento pelos pcriodicos paulis
tas do dia 5 e no dia seguinte encon
trei no “O Jornal” um artigo do co
nhecido escriptor Medeiros e Albu
querque, commer.tando o discurso do 
prof. Magalhães.

Com aquella habilidade que lhe so
beja, procurou trazer á baila uma al- 
lusão do Prof. Magalhães, em relação 
á sua these, para dahi tirar uma con 
clusão facciosa, pois terpiina o seu cs- 
cripto concluindo que as mulheres não 
deviam ser afastadas dos cargos pú
blicos, por ter elle lidado com muitas 
professoras, sem jamais as ver im
possibilitadas de exercer o seu ma
gistério. Aliás elle destacara do con 
juncto, para o commcntar, um topi- 
co secundário, de ordem simplesmen
te hygienica.

Na chronica social do mais apre
endo vespertino da nossa cidade, deu 
de manifestar-se sobre o professor 
hornando de Magalhães um novo ade
pto da onda de literatura delicada e 
tutil que as moças actuaes apreciam 
e que marcha a par com a poesia de 
pé quebrado. Gravei o seu nome por, 
ra occasião da leitura do seu primei
ro artigo, estar-me iniciando na Bo 
tanica gymnasial c lembrar-mc a fa
mília das Synanthereas. onde elle foi 
buscar inspiração para se ebrismar. O. 
seu sobrenome também lhe calha, por 
estar de accordo com. as pontudas 
arestas da sua “dose de bom senso" 
Dcprehendendo da these relatada pelo 
iilustre seientista medico, que este di
vergia do feminismo somente pelos 
trabalhos pesados, quando outras e 
bem mais elevadas eram as suas jus
tificações, continuou no mesmo estylo 
trocista do seu mestre carioca a fa
zer considerações que encerram tre
chos de “solida” argumentação. Veja
mos alguns;

“ Emfim elle tem a sciencia do seu 
lado e eu disponho, unicamente, dc 
uma pequena dose de bom senso” 
(Aos que melhor o conheçam deixo 
os commentarios).

“E’ adoravel a ingenuidade do prof 
afíirmando que ser mãe é a principal 
funeção da mulhher. Como consequên
cia lógica (grypho nosso) desse prin
cipio nós teriamos que, o ser pae, é 
a principal funeção do homem”.

Por ahi afóra seguia o articulista 
com a sua “verve” aguda e a sua 
ironia “penetrante”. Finalizava sua 
gozada chronica dizendo que os ho- 
mers fazem, çom respeito ás mulhe
res, o mesmo que aquelle macaco 
amigo que tirava castanhas da chapa 
com a pata do compadre gato.

O nosso Athanasio, se for incrédu
lo, perdoará o que se segue, citações 
que servirão ao menos aos leitores: 
do “O Legionário” :

No Genesis, capitulo I, versículo 
27 c 28 encontramos respectivamente: 
— “E creou Deos o homem á sua 
imagem; elle o creou á imagem de 
Deos; macho e femea os creou”.

— “Deos os abençooou e disse: 
Crescei e multiplicai-vos, c enchei a 
terra, e sujeitai-a, c dominai sobre os 
peixes do mar c sobre as aves do céo, 
c sobre todos os animacs que se mo
vem sobre a terra”.

No 24.® versieulo do capitulo cita
do, Deus instituiu o matrimonio, e 
no 16.° do capitulo seguinte, castigou 
a- mulher que peccára, dizendo que

O CONGREGADO E A 
ORAÇÃO

“O resumo da vida de um 
distincto Congregado principia 
assim: — “Foi Congregado de 
corpo e alma, no verdadeiro 
sentido da palavra”. E o bio- 
grapho continua: — “Sua occu- 
pação prcdilecta era a oração, 
na qual se tornou mestre. Em 
oração, foi crcontrado pelo an
jo da morte". Entre estes dois 
elogios — Congregado modelo 
e amante da oração — existe 
uma união tão estreita, que 
nunca se pode separar um do 
outro".

Maria, a excelsa protcctora 
das congregações, apparece na 
Escriptura Sagrada, pela" pri
meira vez, no momento da an- 
mmeiação do Anjo; Ella esta
va entregue a mais contricta 
oração e pela ultima vez tam
bém, é cm oração, entre os 
apostolos que Ella nos é apre
sentada. Maria orava r.os mo
mentos de jubilo c nos de 
amargura; assim é que Ella 
orava em Nazareth e no Calva- 
rio; orava no momento cm que 
os tres Reis vieram oíferecer 
ao Deus Menino os ricos pre
sentes trazidos do Oriente e 
rezava quar.do, nas trevas da

Em torno do feminismo
— —-——    —
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Alcides Ferreira

Vsctima de brutal accidente per- 
(•eu a v:da o nosso.inesquecível amigo 
Cidinho Magalhães.

.Se bem que afastado dc nosso 
gremio mariano em virtude de inten
sos labores, a sua morte causou uma 
consternação geral em nossos cora
ções.

Entrando para a Congregação em 
1°28, ficando ahi poucos mezes, Cidi
nho contava muitos amigos que a 
eile se encaminhavam tocados pela 
amabilidade, pela simplicidade, pelo 
sorriso que a todos, Alcides destribuia 
com a naturalidade de sua alma mo
ça e boa.

Aqui fica nesta pagir.a do “O Le
gionário” a ultima homenagem dos 
jovens de Santa Cecilia que pedem á 
Deus paz á alma de Alcides Maga
lhães, que abatido cm pleno vigor de 
mocidade continua a viver no pen
samento c no coração dos seus 
amigos.

PP. Jesuitas. A capella é espaçosa, 
iindamente decorada, c guarnecida 
dc um altar dc madeira, que é uma 
verdadeira joia artística. A parte so
cial possue numerosas secções; bi- 
bliotheca ricamcnte mobiliada e com 
numerosíssimos volumes; salões de 
bilhar; jogos esportivos, salão de 
actos; numerosas telas de autores ce
lebres. c celebre historia, etc.

Não falta alli ainda um pequeno 
bar, situado no plano terreo, onde os 
congregados procuram suavisar o ca
lor sufíocante de Sevilha.

Como sôe acontecer cm todas as 
C. M. esta parte social é toda acci- 
dcrtal, mas alli bem cuidada.

A’ parte este departamento social, 
ha o circulo de estudos, optimamente 
org'anisado. Todos os congregados 
aurem dahi os conhecimentos e a 
necessária cultura sobre differentes 
assumptos religiosos.

Por outro lado, a piedade, é rigo- 
rosissimamente observada. Quasi to
dos os congregados fazem a eommti- 
i hão dominical e muitos fazem-iPa 
Fariam ente.

Os exercícios piedosos jamais são 
omitlidos e todos os membros da C 
M. são fieis no cumprimento do seu 
dever religioso.

Um dos factos mais rigorosamente 
observados e que muito nos interes
sou, é o de não sc admittir congre
gado algum que não tome parte acti
va ao menos em uma das sessões de 
rpostolado, por cx., sessão missionai, 
vicentina, cucharistica, etc.

Esta C. M. é composta unicamente 
de jovens, que em toda a Ilcspanha 
se denominam “los luiscs”, porque 
quasi todas as C. M. teem por pa
trono secundário a S. Luiz Gonzaga.

Q. R. P. Ay a Ia nos forneceu todos 
</S informes pedidos; dc uma gentile
za captivante, alliada a um grande 
cr.thusiasmo pelas C. M. o nosso ami
go nos ia indicando minuciosamente 
a organisação do seu núcleo maria
no, terminando por offerecer-nos uma 
riquíssima medalha c cordão distin- 
ctivo dos seus jovens marianos.

Em uma das faces da medalha vê- 
se a ephigic da Immaculada Con
ceição de Murillo, com a inscripçao 
“Concebida sin peccado original”; 
no verso cncontram-sc os escudos de 
Nossa Senhora c de Sevilha, circum- 
dados pela inscripçao: “Congrcga- 
ción dc la Iumaculada y San Luis 
Gonzaga”. Abaixo dos dois emble
mas ha a seguinte inscripçao:

“Tu amor mi vida, tu nombre mi 
gloria, mi escudo tu medaíla”.

Esta C. M. é a principal entre as 
dez que possue Sevilha.

Como se vé. a nossa visita ao no
tável sodalicio foi proveitosíssima, 
trazendo-nos numerosos ensinamen
tos sobre o espirito das Congregações 
de Nossa Senhora.

Sevilha, 19-V-1929.

Paulo SAWAYA

AjíItfLVRiyDE DEUS
EVANGELHO 

da 8.a Dominga depois de Pentecostes
Lc. XVI 1 — 9.

Naquelle tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parabola: Havia 
um homem rico que tinha um feitor que lhe foi* denunciado como dissipa
dor de seus bens. E elle o chamou e lhe disse: Que é isto o que ouço di» 
zer de ti? Dá conta de tua administração, porque d’ora em deante, não 
poderás administrar mais os meus bens. Então disse o econorno 
comsigo mesmo: Que farei visto que o meu amo me tira a administração? 
Não posso trabalhar cavando a terra e° tenho vergonha de mendigar. Mas, 
já sei o que devo fazer para que quando me tirarem a administração, en
contre quem me ieceba em sua casa. Tendo, pois, convocado a cada um 
dos devedores de seu amo, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu amo? 
EMe respondeu: Cem barris de azeite. Elle então disse: Toma tua obri
gação e escreve outra de cincoenta. Depois drsse ao outro: E tu? Elle 
respondeu: Cem medidas de trigo. Disse=!he o feitor: Toma as tuas le
tras e escreve oitenta. E o senhor louvou o econorno infiel pela pruden- 
dencia de r.eu procedimento, porque os filhos deste século são mais pru
dentes em seus negocios que os fiíhos da luz. lambem eu vos digo: Pro- 
curae adquirir amigos com as riquezas da iniquidade, afim de que quando 
cahsrdes na pobreza, vos recebam eUes nos tabernáculos eternos.

R O

Da-me conta da lua administração — disse o senhor ao servo quan
do ouviu a noticia que corria a respeito da má administração dos negó
cios entregues ao econorno infiel. Da-me contas da tua vida — scra a 
palavra que escutará cada um de nós, no dia terrrivcl do nosso julga 
mento. Da-me contas dos teus pensamentos, dos teus desejos, das tuas 
palavras, das tuas acções, das tuas omissões. E quaes serão as r.ossas 
respostas ao Juiz que conhece toda a nossa vida e que perscruta até o fun
do da nossa consciência?

EVANGELHO 
da 9.a Dominga depois de Pentecostes

Lc. XIX, 41-47.

Naquelle tempo, chegando Jesus porto de Jerusalem e vendo a cidade, 
chorou sobre ella e disse: Oh! Si ao menos neste dia que ainda te é da 
do, conhecesses o que importa á tua paz; mas, por ora, tudo está occutto 
a teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te hão 
de cercar com trincheiras e apertar de todos os lados. Derribar=te-hão 
por terra e a tí e a teus filhos que estão dentro de ti e não deixarão em 
ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visi 
taci a. E, entrando no templo começou de expulsar os que alli vendiam e 
compravam, dizendo»lhes: Está escripto: Minha casa é de oração e vós 
fizestes delia um covil de ladrões. E estava todos os dias ensinando no 
templo.

REFLE XÕES

Jesus chora sobre Jerusalém; a cidade dcickla devia ser duramente 
castigada; mas. por sua natureza humana, Jesus tinha urna patria que era 
a patria Judaica: como Deus elle prophctisa a sua perda, mas como ho
mem elle a lamenta.

Nós também temos uma patria e deveres para com ella. As lagrimas 
de Jesus testemunham o amor que elle lhe sabia consagrar. Amar, obede
cer e auxiliar a patria é dever que se impõe ao christão, discípulo que de 
ve ser do Divino Mestre.

Marianas de Hespanha, Portugal e 
America.

Esta proposta, unanimemente ac- 
ceita, é, por assim dizer, o primeiro 
passo para a realisação dos votos do 
Congresso. Em outro local publica
mos os referidos artigos que com
põem o fundamento da nova entidade 
mariana.

A’ parte as sessões geracs. já allu- 
didas, realisaram-se também as

Conferencias Theologicas, sempre 
ás 12 horas. cm diversas igrejas, 
sendo a do dia 16, por S. Excia. D. 
Isidro Gomá. Bispo de Tarazona; a 
de 17 por, S. Excia. Rvma. D. Antonio 
Ferrando Nistal. canónigo de Mtir- 
cia; c a de 18 por S. Excia. D. José 
Bover, S.J. -

A todas cilas accorrcu enorme as
sistência, qne alli, no templo, ouvia 
a palavra douta do orador, transmit- 
tida até á praça atravez dos alto-fa
lantes.

Alem das conferências theologicas. 
durante os tres dias. intermédios, sc 
rcalisou a

Hora Santa na magestosa cathe 
dral. Com a assistência de S. Emin. 
o Cardeal Legado, o Sr. Núncio 
Apostolico, S. Emm. o Cardeal de 
Granada, vários Arcebispos, Bispos e 
clero secular e regular, realisou-se 
este piedoso excrcicio. com a exposi
ção do SS. Sacramento, recitação do 
santo rosário e um breve exercício 
mariano, cânticos e uma allocução 
por um prelado. Depois do sermão, 
cantou-sé ‘um motete em honra á 
SSma. Virgem, seguindo-se, ante o 
SS. Sacramento o tradicional e de
voto baile de “los seises de Ia cathe- 
dral”.

Para o americano não habituado 
a estas normas, póde parecer estra
nho este habito “sui generis”.

“Los seises” são os meninos que 
executam ante o SS. Sacramento, nos 
dias festivos, uma dança caracteris-» 
tica, uma especie de minueto ao som 
dc uma musica lenta c original. Os 
instrumentos soltam os primeiros ac- 
cordes o os dez meninos, em trajos 
característicos, entoam um hymno ao 
SS. Sacramento, e iniciam a dança. 
Alguns minutos depois, cessam a mu
sica c o canto c vibram as castanho
las tangidas pelos jovensinhos. que 
dançam ininterruptamente, atraves
sando dc um para outro lado, com 
passo lento e gracioso.

O cstridular das castanholas é en
trecortado pelos accordes musicaes, 
que parecem acompanhar aquella on
da sonora que perpassa no ar, vi

brando c ondulando até os nossos ou
vidos.

Emudecem as castanholas e ini
ciam-se pandeiros com guisos apen
sos. Mais alguns momentos e o can
to e a dança vac cessando lentamcn- 
tc, até que, ao ultimo accorde, os jo
vensinhos, a uma, se postram de joe
lhos tendo nas mãos o chapéu bran
co riscado dc azul.

A seguir é entoado o ”Tantum er
go” e termina a cerimonia com a 
benção do SS. Sacramento.

AS CONGREGAÇÕES MARIANAS

Durante as solemnidadcs do Con
gresso Mariano de Sevilha, nos foi 
dado o prazer de conhecer, bem de 
perto, as Congregações Marianas. qué 
sem duvida alguma, são, na Hespa
nha ,a principal força da organisação 
ca^holica.

Ao lado deste objectivo principal, 
outro nos atrahia para os rucleos dc 
Nossa Senhora, isto é. o estabeleci
mento de um intercâmbio entre nós 
e os nossos irmãos dc Hespanha. 
Puzcnio-nos em contacto com os nu
merosos dircctorcs dc C. M. dc quasi 
todas as províncias hcspanhholas.

Onde quer que estivessemos, fo
mos sempre bem acolhidos, e com 
muita solicitude ros foram prestadas 
todas as informações que desejámos.

O movimento das C. M. no paiz 
de Ccrvantes, é ir tensíssimo. Todas 
ellas, as 545 C. M„ se •chcontram fe
deradas, c as diversas federações dio
cesanas formam a Confederação Na
cional das Congregações Marianas, 
com sede em Madrid, tendo por di- 
rector o R. P. Francisco Puyal, S. J., 
sacerdote activissimo, emprcherdedor 
c que é a alma de todo o movimento, 
e a quem muito devemos pelo cava
lheiresco trato que de S. Rcvma. re^ 
cebemos.

Logo que chegámos a Sevilha, pro
curámos a residência dos RR. PP. 
Jesuitas. Alli encontrámos o R. P. 
Pedro Ayala, S. J., director da Con- 
grcgación de la Inmaculada y San 
Luis. Com extrema solicitude o R 
P. Ayala nos mostrou pormenorisa- 
damente a sumptuosa sédc da sua C 
M. Com grande prazer e não menos 
admiração, nos foi dado verificar 
qne a organisação do notável sodalF 
cio mariano dc Sevilha, coincide, em 
linhas geraes, com a nossa de Sar.ta 
Cecilia. »

A sédc social é vastíssima. A C. 
M. occupa os trez andares do prédio 
que confina com a residência dos RR.

noite, fugia da perseguição do 
rei da Judéa; orava ainda quan
do Jesus infante, alegre brin
cava a seus pés, orava também 
quando Jesus foi depositado 
morto em seus braços; .a SS. 
Virgem cumpriu perfeitamente 
o preceito do Senhor: — "E* 
preciso orar sempre e nunca 
cessar”. Que é a oração? A 
oração é uma homenagem que 
prestamos a Deus, é um preito 
dc gratidão pelos benefícios 
que d’Ellc recebemos. ;sim, tu
do-que recebemos de Deus é 
para r.osso bem, logo seja cau
sa de jubilo ou dc tristeza, de
vemos sempre agradecer a esse 
Deus bondoso c o melhor meio, 
disso fazermos é pela oração. 
A oração dá-nos asas com que 
a nossa ahna se eleva e vac 
penetrar nos parafnos da luz. 
vac pedir a Deus as graças de 
que necessitamos. E’ ainda a 
oração a chave de ouro com 
que abrimos os thesouros da 
misericórdia divina, é a nossa 
força, é o nosso escudo contra 
os ataques do inimigo, é o ca
minho da salvação, pois é co*i 
ella que nós alcançamos a gra
ça da perseverança.

Devemos orar com devoção, 
com respeito, com recolhimen
to; Maria quando orava era etn 
piedoso recolhimento, de joe
lhos, mãos postas; eis um bel- 
lo modelo que nós congregados 
devemos imitar. Devemos orar, 
caros congregados, porque a 
oração é como que uma luz 
sobrenatural que illumina as 
nossas intelligencias para bem 
comprehendermos as verdades 
que devemos crer e praticar; é 
ainda a oração que liga os nos
sos corações ao de Jesus nesta 
vidà de dóres e misérias e que 
os unirá por toda a eternidade 
quando na gloria. Todos nós 
devemos perseverar na oração 
para podermos supportar, com 
resignação e paciência, as do
res e misérias desta vida e as
sim poder conquistar a coroa 
da victoria final.

A oração será o escudo in
vulnerável que nos. protegerá 
na ascenção ao céo e com esse- 
escudo nada nos deterá nessa 
trajectoria abençoada.

Congr. Coliatino de Campos
Presidente-interino
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A duração dos Pontificados
O pontificado dc Pio IX c o mais 

longo cjuc a historia registra.
Pio IX sobrepassou os annos de 

pontificado de S. Pedro, governando 
a Igreja durante 31 annos, 7 mezes e 
.29 dias.

Non videbis annos Petri, diz a le
genda a todos os papas, recordando 
que não podem passar de 25 annos, no 
ihrono pontifício. O abbadc Sallustri 
que havia sido companheiro do Padre 
Mastai (futuro Pio IX) na Missão 
ao Chile, allcgrando-sc com elle, logo 
apóz sua eleição ao Pontificado, mos
trava-se um tanto pesasoroso. porque 
começar do o reinado em edade tão 
fresca, não poderia viver mais de 25

Superaram 30 annos de pontificado 
dois papas: S. Pedro e Pio IX; supe
rou 25 annos: Leão XIII; 24 annos: 
Pio VI; 23 annos dois papas: Adria
no I e Pio VII; 21 annos, 3 papas: 
Alexandre III, Silvestre I c Leão I; 
os 20 annos, 3 papas: Urbano VJII. 
Leão III e Clemente X; os 18 annos, 
6 papas; os 17, 1 papa: os 16, 1 papa; 
os 15, 10 papas; os 14, sette papas; 
os 13, seis papas; os 12, 9 papas; os 
11 annos. onze papas, os 10 annos, 15 
papas. Total, 78.

Segue-se depois com 9 anos dc 
pontificado. 12 papas; com 8 annos, 15 
papas; com 8. quinze; com 7, sette: 
com 6 nove; cotn 5, desessctc; com 4.

23 annos, por esse facto foi-lhe dedi
cado os seguintes versos;
Septimus; elle hic est íactus, qui rcc- 

[tor in orbe
componct, fausto inimine cuncta, Pius 
Scxtus ut arte Pius Petri superavit

[et annos
Sic Sexti saperet Septimus ipse dies.

Pio XI como vimos governou a 
Igreja durante mais dc 31 annos. Pio
X. durante 11 annos e 6 dias... Ao rei
nante portifice Pio XI, o augurio de
voto de superar também os annos de 
Pedro.

OS ESTADOS DE MAIOR EXTEN
SÃO TERRITORIAL DO MUNDO

A proposito da mínima extensão do 
território da Cidade do Vaticano pode

MARIANOS !
AVANTE !

!.rr
Especial para “O LEGIONÁRIO”

Por bondade, temos sido acceitos 
em collaboração pela Directoria des
te jornal, e é por meio delles que 
queremos trazer a nossa palavra de 
enthusiasrno aos. que têm o prazer 
immei so de lel-o.

lv muito difíicil isso, para os in* 
diiferertes. para os ociosos, mas pa
ra o catbolico (quando falo -em ca- 
iliolicos, entendo os práticos somen
te), principalmente para o Congrega
do de Maria SSma. não ha difficul-

R O M X — Vista geral da Praça do Vaticano

(Residência de S. S. o Papa Pio XI)

annos, segundo o Motto: não verás 
os annos de Pedro. Pio X consolou 
seu velho companheiro respondendo 
com um sorriso: Noii est dc fide. Não 
é de fé. Pio IX advinhara. Tanto que 
quando morreu poude-sc dizer delle: 
Unus qui Romana sedes annos Petri 
superavit. O único que superou o 
tempo de Pontificado de S. Pedro.

Diz-se também que alguns cardeaes 
cjuc o haviam elegido, deante dessa 
insolta longevidade repetiam com um 
tanto de bom 'humor: Criamos de ter 
eleito um .Santo Padre mas não um 
Padre Eterno.

A proposito da duração dos diver
sos pontificados não será certamente 
ciesagradavel aos nossos leitores co
nhecer algumas curiosas resultanças 
que se tira facilmente do estudo dos 
dados chronologicos dos ' Summos 
Pontífices, donde se nota, que dos 261 
papas que governaram a Igreja so
mente 78 não chegaram ao 10.° anno 
lo pontificado.

dczcscis; com 3. dezenove: com 2, 
vinte e dois; com 1, vinte e uni; com 
alguns mezes, trista c dois; e 11 pa
pas com alguns dias somente. Entre 
estes últimos está Estcvam II (752) 
o qual viveu como papa apenas tres 
dias. Podcr-sc-ia enumerar também 
Vicedomiro, sobrinho de Gregorio X. 
Este foi eleito papa no dia 9 de Se
tembro de 1276, mas morreu na tar
de desse mesmo dia, razão pela qual 
seu nome não figura na lista dos pa
pas. Segundo Wadingo. esse papa to
mara o nome do Gregorio XI, em me
mória de seu tio. Mas na Serie Vati- 
cana dos Pontífices não ba memória 
alguma deste papa.

A media da duração dos pontifica
dos, feita a conta vem a ser de 6 an
nos, 11 mezes c quasi dois dias.

Singular e de bom augurio tem si
do a duração dos pontificados dos pa
pas Pios, especialmente dos últimos. 
Pio VI pontificou 24 annos, Pio VII,

ser interessante recordar quaes são os 
estados, que como a cidade do Vati
cano são celebres pela extensão rela
tivamente min ima.

1) Principado dc Monaco, occupa 
uma superfície de 21.6 Kmq. c 
uma população de 23.000 habi
tantes.

2) Republica dc S. Martinho. com 
uma arca dc 59 Kmq. e uma po
pulação dc 13.000 habitantes.

3) Principado de Liechtenstein, com 
uma arca de 159 Kmq. e uma po
pulação de 11.000 habitantes.

4) Republica de Andorra, com 452 
Kmq. c 6.000 habitantes.

5) Estado da Cidade do Vaticano, 
com a superfície de 44 hectares, 
isto é, menos de 14 Kmq., mas 
onde se guardam os thesouros 
mais inextimaveís de' arte, saber 
e civilisaçao.

Frederico Ozanan
Domingo passado, dia 7, fez uma 

belia conferencia sobre "Ozanan”, o 

Rvmo. Pc. Dr. Gaspar D’Affonscca e 
Silva, — professor do Seminário 

Provincial dc São Paulo.

O illustrado sacerdote abordou cm 
fii o trabalho todas as fases im

portantes da vida do grande funda
dor das conferencias Viccntinas.

Com a eloquência que' lhe é pecu-

A “SteMa Matutina”, orgam das 
Congregações Marianas da Italia, traz 
na secção dc Mariologia, de seu nu
mero de Abril, um interessante artigo 
sobre a Annunciação. E’ o seguinte:

Quando o jovem Jesuita Leonius 
constituiu a primeira Congregação 
Mariana com um escolhido grupo de 
alumnos do Collegio Romano, dedi- 
cou-o á Annunciação de Nossa Se
nhora. Assim dispunha a Divina Pro
videncia que no alvorecer da sua exis
tência viesse manifesta e nitidamente 
delineado o nosso Sodalicio.

A Annunciação fala aos congrega
dos de pureza e de humildade, as duas 
virtudes mais próprias do christão, 
que quer seriamente attender á sua 
Vida espiritual; Nossa Senhora, con
sentindo em ser Mãe do Divino Re
demptor, inicia a sua funeção de Cor- 
redemptora, e com isto indica aos 
•congregados o campo fecundo do 
Apostolado; a Virgem, concebendo ao 
seu mysterioso “Fiat”, cm seu seio 
virginal a Jesus Christo, alli agasalha
va como filhos de predilecção os seus 
futuros congregados; e acolhendo sob 
seu manto a Congregação Mariana, 
imprimia-lhe, e a todos que no mun
do se lhe aggreg^ssem, a perfeição 
mariana. A Congregação, fiel á sua 
.primitiva origem permanece ainda 
uma escola de santidade, centro de 
apostolado e cenáculo mariano.

* * * *
Encontramos em “Mater Ter Ad- 

mirabilis”, orgam da Congregação do 
mesmo nome, uma carta que dirigiu 
kg Dircctor, Rvmo. Pe. Jorge Sedel- 
mayr. S. J., um dos seus congregados,

har teceu o orador um hymno em tor
no dos grandes feitos de Ozanan em
polgando o auditorio com a sua voz 
delicada e maviosa c pela profundi- 
acle dc sua these.

Ozanan, quando estudante, quando 
professor dc Direito, quando junto 
do sabio Ampére, foram apanhados 
aitamente elevados que revelaram a 
penna brilhante e a clareza nas des- 
cripçõcs que são naturaes á intcJIi- 
gencia scintillantc do Pe. Dr. Gaspar 
D’Affonscca c Silva.

foi
QS PHENICIOS

A peroração dc seu discurso 
uma peça êxtraordinaria que deixou 
nos ouvintes a mais viva impressão.

Foi na civilisaçao remota desse po
vo aventureiro que o Pc. Dr. Gaspar 
foi buscar o fecho brilhante de sua 
oração.
- Trazendo uma lenda encantadora 
dessa gerte antiga do Mediterrâneo o 
orador termina o seu bello estudo 
que foi coroado por prolongada sal
va dc palmas.

O c.eu r a coròa de louros que o.inye a fronte d'aquelle$ que lutam na terra

Cada dia que vemos passar, são 
outras tantas vinte e quatro horas 
decorridas de vida, em que muitas 
vezes constatamos nada termos apro
veitado. Cada um catbolico, e mór- 
mente cada um Congregado Mariano, 
deve, ao chegar ao pé do leito fazer 
como que um balanço sobre a sua 
actividade diurna. Primeiro; a que 
horas me levantei? A\s sete? Mas 
porque não o fiz ás seis e meia, vis
to como assim me aproveitaria mais 
meia hora em favor do presente ou 
do futuro? O que fiz ao levantar?

Gastei meia hora em me preparar, 
quinze minutos em tortiar o primeiro 
alimento, e outro tanto em prosa in
útil! Porque não me apromptei mais 
depressa, porque occupei tanto tempo 
em tomar o meu café e cm. conver
sar? Nao teria eu lucrado mais meia 
hora si me apressasse? E nessa meia 
hora, nao poderia eu ter lido qual
quer cousa que me aproveitasse? Só 
assim já tinha a meu favor uma hora.

E dahi por diante, si todas noites 
nos occupassemos em cogitações 
idênticas, muito em breve teríamos 
cstabiiisado nossa actividadc, lucran
do aos poucos grande capital de tem
po. Chegaríamos, forçosamente, a ter 
o nosso balanço diário complctamento 
satisfactorio, podendo accusar a nós 
mesmos de ter perdido um minuto.

d;,de cjuc o atemorise, nem obstáculo 
que lhe impeça a acção.

Agora, mais do nunca, é chegada 
a occasiao de economisar tempo. A 
ci do tTívorcio que pretendem votar 
no Congresso ,a propaganda da A. C. 
M., os trabalhos da “beneficente”, 
a propaganda das múltiplas seitas 
“christás” 1!! A revista de antropo- 
phagia, enfim; todas essas dcschris- 
tianisadoras e anti-patrioticas, exi
gem, sinão necessitam de um traba
lho profícuo e tenaz da mocidade ca- 
iholica Cada minuto perdido é um 
soldado enfraquecido.

Vós, que sois -os Soldados da Vir
gem Santíssima, e vos ufanaes por 
isso, ter.des obrigação formal de tra 
balhar e estudar.

No campo do Bom Combate, cada 
soldado deve querer fazer parte da 
iinha dc frente, e cada official deve 
manter a sua tropa na dianteira. O 
catbolico não retrocede, a não ser 
por manobra estratégica, e vós con
star temente repetis, que ainda de 
mil solados não temeis a espada, pois 
que estacs sob o manto da Immacu- 
Licia Mas, para sustentar a luta, é- 
preciso estar preparado. O soldado 
não vac para as linhas dc fogo sem 
o devido preparo. Assim, o Mariano 
não pode ir para o combate sem a 
devida in.strucção. A instrucção do

ORA, senhor chronista. .. 
Athanasio Torres de Babel é o 

pseudônimo do jovem estudante de 
direito, cr carregado da chronica social 
do "Diário da Noite”. Rapaz intelli- 
gentissimo aborda os assumptos mais 
diversos e complicados, criticando-os 
com habilidade e critério pouco vulga
res, dando mostras de profundo co
nhecimento das mais inextrincavcis < 
ingratas questões scientificas e so- 
eiaes. Haja vista uma de suas ultimas 
chronicas, na qual com argumentos 
sobrios c conclusões lógicas conseguio 
achatar a opinião do grande mestre 
Dr. Fernando Magalhães. Como se 
vc. o sr Athai asio Horta Torre de 
Babel, está destinado a ser um gran
de homem, quando, deixando a sua in
fância. se tornar um homem grande. 
Na poesia excede sempre a expecta
tiva. Seus versos caracterisam-se pe
ia originalidade das rimas. Nclles ha 
rimas de queijo gorgonzola com meias 
usadas, de “cavanhaque” com Was
hington Luis, etc...

1\‘ um poeta por execellencia, mas, 
é um bicho também na prosa e... na 
conversa fiada. Elle diz que é moder
nista. mas eu acho que elle é a-ntes 
que tudo um futurista. Um modernis
ta. por exemplo, não faria o que elle 
tez. na sua critica : Comparar o mun
do do futuro com um actual bonde da 
Ponte (íraifdc. Isso parece mais íutu-
rL.ino, pois. pela sua própria defini- .«
ção, um pensamento ou comparação 
íuturLta é um conjunto de palavras 
que não formam sentido e se formam 
é estupidez e da grossa.

P. L.
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soldado é material; a do mariano é 
intelectual. As armas do soldado são 
de metal, as do mariano espirituaes. 
O obuz do soldado 6 de ferro; o do 
mariano é de aço inalterável, a pa
lavra. Com tudo, para falar, é preciso 
:.aber calar; não gastar tempo em 
palavreado inútil. Aqui, julgo precisar 
fazer uma pequena observação. Nós 
não precisamos somente dc homens 
que falem em bclla linguagem, sinão 
dequellcs que. embora não saibam 
“talar bonito”, saibam defender a sua 
íó, não só, mas prcgal-a, despidos do 
maior inimigo da mocidade, de todos, 
atirai: o respeito humano. Este facil
mente se domina desde que se queira 
verdadeiramente. Mas é preciso que
rer. com aquelle querer másculo e 
forte que sempre tem distinguido os 
Santos Varões da Egrcja.

Ademais, nós temos á nossa fren
te o nosso Pae commum, que por 
uma graça especial do Altíssimo con
cede no seu Glorioso Reinado, na 
pessoa de $.• Santidade o- Papa Pio 
XI, toda a força de que a mocidade 
necessitava. Todas as Nações do 
Mundo se movimentam em redor do 
Santo Padre. Ele é o nosso Chefe 
Supremo na Terra. F/ o proprio 
Christo que nos fala por seu intermé
dio. Cumpramos as suas ordens; es
tudemos para auxilial-o na ardua ta
refa que lhe impoz o Senhor, para 
que possa elle scr apenas o Dircctor 
íte tudo o que possamos fazer, e mais 
tarde, quando já preparados para a 
luta, com o plano de combate era 
mãos. e com as ordens do nosso 
querido Pae. possamos, em linha- de 
fogo dizer sem temor e sem desres
peito : — Non ducor. duco.

Julho. 1929.
J. CAMPOS

tnziutitiítxtimxui
mostrando zelo c amor por cs se titulo

Sobre o uso do nosso distinctivo, 
diz que “quem convive no mundo, su
jeito ás tentações constantes do dc- 
monio, nem sempre deve, conforme 
o lugar, usar desses distinctivos sagra
dos. Nas exhibiçÕcs cinematographi- 
cas, hoje cm caminho da mais perni
ciosa degradação de. costumes, nas 
festas e bailes onde, ao som sem ri- 
thmo e ensurdecedor de um “jass” 
as mulheres em trajes diminuídos, ou 
semi vestidos, são verdadeiros exci
tantes pcccaminosos; ou ro theatro, 
em companhias cujas peças estão cri
vadas de phrases baixas e linguagem 
picante.. . vêm-se famílias rindo sa
tisfeitas. moças se requebrando num 
agarramento immoral, dançando o 
”charIeston” ou o maxixe, tendo pen
dente ao collo um cruzeiro e não raro 
no peito um distinctivo religioso. Mas 
não é somente nas senhoras; homens, 
moços praticantes, imitam-iPas, e tal
vez incitam-n’as a esse desrespeito 
aos seus sagrados distinctivos. Si V. 
Rvma. pensa que exagero, entre nos 
salões de festas e bailes e verá. entre 
outros, o nosso distinctivo de congre
gado compartilhando dessa hecatom
be dc costumes”.

Não podemos deixar d? unir o nos
so ao protesto que levanta o missivis
ta contra esse costume, infelizmente 
muito gencralisado, de usar um cruci
fixo como joia profana, e, ás vezes, 
pelas pessoas mais indignas dc traze
rem consigo o signal de christão.

Aconselha o missivista, com rela
ção ao distinctivo mariano, que nun 
ca o tenhamos ao peito quando so-

PUBLICAÇÕES MARIANAS
mos forçados a frequentar lugares de 
moral mais duvidosa, por julgar im
próprio que elle, que se encontra á 
nossa lapella nas cerimonias religio
sas, também ahi esteja em festas que 
não dão a mínima -ideia de se rcalisa- 
rem em um povo que nunca conheceu 
os antigos deuses pagãos. Sem duvida, 
pode parecer um desrespeito esse cos
tume de trazer em qualquer local o 
distinctivo ao peito. Entretanto, não 
julgamos que tal se dê. Trazel-o no 
bolso é que mostraria da nossa parte 
excessivo respeito humano: pensariam 
naturalmente que. após usar o distin
ctivo nas cerimonias réligiosas, deixa
mos de ser congregados no mundo, 
e entregamo-nos a todos os diverti
mentos e prazeres.

Nas festas e bailes, mesmo nas ca
sas de famílias mais honestas, infeliz- 
mente ha bastante vezes muito deco
te excessivo, muito comportamento 
pouco edificante: ahi deve o congre
gado apparccer com seu distinctivo, 
c confirmar com seu modo de agir 
que não pactua nos exaggeros moder
nos. mas sabe manter-se numa linha 
nobre dc conducta que seja um exem
plo para os demais.

Ha também occasiõcs cm que nos 
vemos na contingência de frequentar 
lugares em que se não nos víssemos 
obrigados a isso, jamais comparece
riamos: ahi o distinctivo será o nosso 
protesto, e mantendo-nos afastados de 
qualquer diversão indigra, em nada 
desdoiramos o nosso titulo mariano.

Se, porém, um congregado compa
rece a festas e theatros immoraes, 
porque tem prazer nisso, de que vale 
guardar o distinctivo no bolso? Em
bora os presentes não saibam que é 
um mariano, deshonra menos o titulo 
de que não é digno? A esse só temos 
um pedido-a fazer: é que nunca tra
gam consigo o distinctivo, r.em mes
mo no bolso, porque ahi mesmo elle 
não poderá estar bem, como não es
tará o terço que todos devemos sem
pre ter comnosco. A esses só pode
mos pedir que deixem de fazer parte 
da congregação, se não estão dispos
tos a serem verdadeiros marianos, 
verdadeiros filhos de Maria.

Sobre o dia do Papa. que celebrá
mos a 29 p. p. abaixo transcrevemos 
um opportuno artigo de “Flores Ma
rianas”, orgam da Congregacion de 
Jovencs de M. Inmaculada y S. Luis 
Gonzaga, dc Buenos Aires, cm seu 
numero de Junho.

“Celebrar o dia do Papa é propor 
á admiração dos homens a mais por
tentosa das potestades da terra. O 
Pontificado é um milagre. Sua origem 
remonta a Pedro, o humilde pescador 
ria Galiléa A obra de Pedro, sob o 
ponto de vista da previsão e da pru
dência humanas, não era mais que 
um absurdo.

Em frente ao Imperador, ao tjrran- 
no, ao paganismo, ás espadas, á tor
tura e á fogueira, Pedro o pescador,

sem armas e sem exércitos, reclama
va para si o domínio das consciências 
e pretendia arrancar das mãos dos im
peradores aquelle poder com que ty- 
ranisavam a terra.

Prostrar-se ante um homem, para 
u incensar e adorar, era um insulto á 
dignidade humana, e aquelle pescador 
punha-se em pé para recobrar sua di
gnidade espesinhada. Era sem duvida 
um gesto heroico, um grandioso grito 
dc liberdade, mas seria acaso aquelle 
pescador quem devia dar a liberdade 
aos homens? Não era mais provável 
ser afogada em sangue a sua inconce
bível temeridade?

A causa da liberdade triumphou, 
sem embargo; triumphou, não nas 
forças de algum poder humano, mas 
amparada nos braços de Deus. Trium
phou a Igreja entregando seu peito á 
espada ç seus membros ao martyrio.

A dymnastia dos Pontífices Roma
nos, dymnastia de santos e de gênios, 
continuou lutando com as paixões e 
a soberba dos homens. Os thronos ruí
ram com o correr dos tempos, cahiram 
os impérios carcomidos pelos vicios, e 
surgiram novos povos para cahirem 
uns após outros.

E a dymnastia do pescador conti
nua sua marcha através dos tempos, 
victoriosa e immortal. E porque 
triumphou a Igreja, continuou a liber
dade a triumphar: recobrou o filho 
a liberdade contra a crueldade pater
na, a esposa contra o consorte tyran- 
no, o escravo contra o barbaro se-1 
nJior, e a humanidade se viu livre do 
erro, da superstição, da corrupção dos

vicios ,e as aureas da liberdade, da li
berdade verdadeira, da liberdade da 
razão, soprou sobre toda* a terra e se
pultou o throno de todos os tyrannos.

Tal é o dia do Pontífice, o dia da 
mais gloriosa e meretoria das potes
tades da terra, o dia em que se com* 
memora o grande milagre da imroor- 
talidade da Igreja, o dia de Pedro, 
a pescador, e também o dia de Pio XI, 
o Grande”.

* * *

Recebemos mais as seguintes pu
blicações marianas que agradecemos e 
com as quaes permutamos:

“Boletim Mariano” — Curityba. 
Paraná.

“A Razão” — Pelotas, Rio Grande 
do Sul.

“O Congregado” — da C. M. de 
S. José do Belem, São Paulo.

“O Mensageiro da Paz” — da C. 
M. Sta. Ephigenia, São Paulo.

“O Congregado Mariano” — da C. 
M. de São João Baptista da Lagoa, 
Rio dc Janeiro.

“A Estrella do Mar” — Rio de Ja
neiro.

”0 Legionário de Maria” — Be
lem. Pará.

“La Estrella dei Mar” — Madrid. 
Hospanha.

“O Mensageiro de Maria” — Por
tugal.

“Nuestra Hoja” — Buenos Aires. 
Argentina.

“O Lyrio Mariano” —Santo Ama
ro, Bahia.
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Factos Marianos
Nossa

CONSELHO

Congregação

Reuniu-se no dia 9 do corrente o 
Lonsclho Geral, sob a presidência do 
Congr. Collatino de Campos. Os con
selheiros ausentes justificaram as 
suas faltas.

Demissão — Deixou de fazer par
te da nossa congregação o corgr. Os- 
waldo Pedrosa, por motivos de força 
maior.

Regulamento — O conselho appro- 
vou o novo regulamento para a séde 
social que já fora subme.ttido ao 
Rvmo. Pe. Director, e que desde já 
entra cm vigor.

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

No domingo passado, dia 7, reuniu- 
se este Departamento sob a presidên
cia do congregado Collatino de Cam
pos, que dirigiu a sessão ra ausência 
do 2.° assistente Olavo Calasans que 
se encontra fóra da capital. A acta da 
sessão passada não foi lida por moti
vo justificado pelo secretario.

Compareceram a esta reunião as 
suas diversas secções, com cxcepção 
da Secção dc Zeladores, cujo chefe 
não compareceu, remettendo, ..porem 
r.m relatorio. fr

Secção de Noviços — Na ausência 
do chefe da secção congr. Paulo Cas
tro, que sc achava r.a Bahia, tomou 
a chefia o seu auxiliar, congr. Arnal
do Facchini. Este teve a communicar 
que foi enviada aos noviços uma cir
cular, tratando da frequência e per
manência de cada um dellcs, ra nossa 
Congregação.

Não sc realisou a reunião da ulti
ma quinta-feira, como de costume, 
apoz a aula de apologética, por moti
vo de força maior.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

No dia 7 do corrente, sob a presi
dência do congregado Collatino dc 
Campos, reuniu-se este departamento.r

Secção de Imprensa, sob a direcção 
dc congr. José Filinto da Silva Junior. 
Esta secção tem funccionado com re
gularidade deixando o congr. director 
dc apresentar o movimento da caixa 
por motivo justificável.

Secção de Educação Physica, sob a
direcção do congr. Mauro Pinto c Sil
va. 'Continuam regularmente as aulas 
de gymnastica. O chefe da Secção, por 
motivo de grandes trabalhos, pede 3 
mezes de licença, tendo sido indicado 
para substituil-o o corgr. João Bap- 
tista Borelli Filho.

Secção de Reuniões Sociaes, sob a 
direcção do congr. Paulo Castro que 
está ‘ausente da Capital. Pelo Presi
dente do Departamento foi communi- 
cado que em o nosso salão dc actos 
realisou-sc um festival da Sociedade 
Radio Educadora. Por estar ausente o 
director não foi apresentado o esta
do da caixa.

Secção de Visitadores, sob a direc
ção do congr.Dario Sylvio Russo. Con
tinua com toda a regularidade as visi
tas ás demais Congregações da nos
sa Capital. Relatorio apresentado pelo 
director: — Domingo, 9. Uma com- 
missão de congregados foi a Santo 
Amaro assistir a posse do novo vigá
rio R. P. Pedro Gomes. Nos dias 9. 16 
23 c 30 foram visitadas as Congrega
ções da Consolação, pelo Congr. Luiz 
Morato de Mello; São João Baptista, 
pelo congr. Roberto Bonecher que 
apresentou o seu relatorio e a de S. 
Luiz, pelo congr. Arnaldo de laica.

Subsecção de Aspirantes — O con
gregado Mario Callasans, dirigente 
dos aspirantes, participou a adopção 
dc novo systema dê fichário,, que, de
pois de terminado completara a or- 
ganisaçào da secção.

Foi enviada aos seus membros uma
circular idêntica a dos noviços; em
correspondência a cila, houve muitas
. . ... - . r u___ Aíxnioro ze annos, esta presentemente atra-justificaçocs dc faltosos que declara- *
ram a sua fidelidade ás suas promes
sas. No mesmo dia 7, prestaram com
promisso mais os seguintes rapazes 
que desejám filiar-se ao nosso sodali- 
cio: Lconidas Alves Porto, estudante 
de Direito, Arthur Rabello Silva, do 
Mackenzic Collegc; Edmundo Soares 
e Eduardo Sylvio Pereira, empregados 
no commcrcio; Lauro Ferreira Leite e 
Evaristo Aoki.

Com estes o numero de inscriptos 
na secção eleva-se a 48.

Secção da Sagrada Eucharistía —
Durante o mez dc Junho, o congrega
do chefe esteve fóra, em férias, tendo 
assumido novamente seu posto no dia 
1 e realizado no dia 6 a reunião par
ticular.

Secção de Zeladores — Segundo o 
relatorio enviado pelo congregado Ar
thur Wolff Netto, reuniram-se os ze
ladores, no dia 6. Apoz a verificação 
das fichas resolveu-se mandar avisos 
aos congregados que vêm reincidindo 
nas faltas aos diversos actos piedosos 
da Congregação.

O zelador-mór auxiliar, Flavio Pin
to e Silva foi substituído no seu mis
ter de secretario da secção pelo con
gregado Raul Colíet.

Secção Ritual is ta — A escala para 
ornamentação da capella até o ultimo 
domirgo do mez é a seguinte :

De 15 a 21: José Avila Macedo e 
José Ed. de Brito.

De 22 a 28: João Rosa Castro Pe
reira e João Morello Filho.

DEPARTAMENTO DE ESTUDO

Academia Jackson Figueiredo —
Com grande enthusiasmo têm-se rea- 
lisado as reuniões desta nova secção 
do nosso Departamento dc Estudos.

Fundada em 29 do mez p. p , após 
reunião preliminar dos interessados, 
desde logo numerosas inscripções fo
ram recebidas pelo Secretario Dr. Jo
sé Marcondes Pedrosa, que juntamen- 

‘ te com o Rvmo. Pe. Roque Pinto de 
Barros, director, muito tem trabalha
do para o exito deste emprehendi- 
mento.

Em sua primeira reunião falaram 
os congr. José Filinto da Silva Jr 
c Antonio de Paula Assis, discorrendo 
sobre “O Clero e a Republica” e 
“Os catholicos e a Politica”, res
pectivamente, tendo ambas agradado 
immenso. Foram designados para fa
zerem a critica dos trabalhos os 
congr. Plínio Correia de. Oliveira e 
Ruy Moura Calasans.

Na secção rcalisada em 8 do cor- 
ente o congr. Honorio Ribeiro Dan
tas apresentou um bello trabalho so
bre “O Imperador Poeta”, em que 
soube com fino gosto apreciar a 
obra poética de D. Pedro II.

A próxima reunião realisãr-se-á a 
17 do corrente.

[=)

Varias

SANTOS

Congregação Marrana de Santos

Esta congregação, fundada ba tre-

vessando um período dc grande ac- 
tividade.

Grande é o enthusiasmo que rei
na entre os seus membros pela ac- 
quisiçãp rcccm feita dc um prédio 
para séde definitiva da Congregação. 
A cscriptura já foi passada, espe
rando-se a inauguração da casa, de
pois das indispensáveis adaptações, 
para o dia 31 de Julho, em que a 
Igreja commcmora o glorioso funda
dor da Companhia de Jesus. Sto 
Ignacio de Loyola, ao prestarem sig
nificativas homenagem os congrega
dos santistas.

Solemnizando ainda a data que 
marcará uma nova etapa na vida de 
acção dó sodalicio santista, haverá 
ainda a primeira communhão de 30 
ajumnos da Escola Nocturna, sob o 
patrocínio daquclle santo, c mantida 
gratuitamente pela congregação.

Para conseguirem a rcalisação de 
seu sonho dourado, um prédio pro- 
prio para sua séde, contaram os 
Congregados com a generosidade do 
commcrcio da cidade, de amigos e 
bcmfeitores não só de Santos como 
de São Paulo e do Rio; valendo-se, 
ainda de outros meios como a “bola 
de neve” e o ”Dia do Café”, arre
cadaram perto de uma centena de 
contos para a consecução de sua 
obra. Devemos salientar também a 
jbçja vontade dos poderes públicos, 
isentando a Congregação do imposto 
dc sisa, para a compra do referido 
prédio, mêree dc valiosos attestados 
que á Congregação dispensaram os 
exmos. idrs. dr. Juiz de Menores c 
Inspector do Ensino.

Contando com a facilidade dc 
agora, poderá ser ainda ampliado o 
já tão adeantado progranima de ac
ção social dos moços dc Santos. Es
tá actualmcntc a Dircctoria dessa 
congregação, tratando a creaç.ão de 
uma secção de menores, em base 
bem estudadas, de forma a dar gran
de desenvolvimento ao sodalicio.

Com muita regularidade funccio- 
nani as diversas secções da vida so
cial c religiosa da Congregação, co
mo o Curso dc Commcrcio paça ra
pazes, a Escola Nocturna com perto 
dc uma centena dc alumnos pobres, 

secções de desportes, dc Congre
gados casados. Scliola Cantorum, ten
do esta ultima agora mesmo feito 
tão bclla figura na grandiosa procis
são dc Corpus Christi.

O mez dc Maria mereceu dos 
Congregados o maior carinho, com- 
murgando muitos diariamente e 
comparecendo ás rezas. Igualmcnte 
no mez dc Junho, o Sagrado Cora
ção de Jesus recebeu homenagens 
dos congregados que tomaram parte 
na procissão solemne do fim do mez.

Já está em uso o distinctivo esco
lhido officialmente para as congre
gações, pela Federação de S. Paulo.

Outra obra relevante que a Con
gregação está propagando entre o 
elemento masculino, notadamente 
cias classes intellectuacs e commcr- 

aes é o Curso dc Cultura Religio
sa, opportunamente inaugurado em 
Janeiro deste anuo pelo douto sa
cerdote Pe. José Danti. S. J.

Furcciona a utillissima instituição 
todas as 2,as c 4.as segundas-feiras 
de cada mez. estando já na nona li
ção. As prclecçõcs são ministradas 
por aquele sacerdote durante 30 mi
nutos, desenvolvendo-se presente- 
mente a La serie que abrange a 
Apologética. Bellissimas disserta
ções philosophico-rcligiosas tem pro
ferido o Pc. Danti, assistindo sempre 
ás mesmas numerosa assistcqcia de 
homens, calculada em varias cente
nas. Cirande ^.c o enthusiasmo e o 
apreço que tem acolhido o Curso. A 
ultima licção foi honrada com a pre
sença do exmo. sr. Bispo diocesano.

Essas, cm rápidos traços, algumas 
das realisações dos Congregados de 
Santos, cujo escopo é collocar bem 
sito o ronie dc Jesus, por interces
são de sua Santa Mãe. attrahindo 
as suas bençans sobre a cidade de
Santos.

Como se vê, grande 'é o ardor e 
grandes as realisações dos nossos 
irmãos de Santos. E’ com o maior 
prazer que os vemos prosperar, tan 
to ro terreno da acção, na piedade, 
como materialmente. Aos Congrega
dos dc Santos os nossos mais cor- 
deacs parabéns.

Fdllecimento — A Congregação 
Mariana de Santos perdeu com o fal- 
Iccimento do congregado Gustavo S. 
de Araújo Eilgueiras, um dos bons 
filhos dc Maria. O joven Gustavo 
confortado com todos os sacramen
tos foi sepultado com as insígnias de 
ir.ariano. Nossos sinceros pezames.
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UNIÃO DE MOÇOS CATHOLICOS 

DE PARAHYBA

Conselho Estadual

Este alto corpo directivo do unio- 
nismo da Parahyba realisou a 20 do 
passado mais uma sessão ordinaria.

Entre outras medidas de grande 
alcance cm prol da causa da mocida
de catholica, então tomadas, destaca- 
sc a inspccção da União de Areia pe
lo presidente da União de Moços Ca^ 
tholicos dc Lagoa Grande, bem assim 

a desta capital pelo thesoureiro do 
Conselho Estadual.

As inspecçõès são uns dos meios 
mais efficazes dc tornar as Uniões lo- 
cacs bem ligadas ao centro. Os Esta
tutos determinam que sejam ihensal- 
mente. Como expressão de grande 
alegria que experimentam os catholi- 
cosm pela solução honrosa da ques
tão Romana, foi inserto na acta de 
seus trabalhos um voto de regozijo.

Foi ainda objccto de estudo o pla
no da crcação de mais um.Conselho 
Regional no interior do Estado, o 
que já se faz sentir, dado o grande 
proselitismo que os moços catholicos 
têm feito por todo o nosso Estado.

UNIÃO DE MOÇOS CATHOLICOS 

(Curvelío)

Realizou-se a 31 do passado, com 
avultado numero de socios c pessoas

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos Actos da Congregação

PIEDADE ACÇÃO ESTUDO

14-7 Missa, communhão c reunião 15-7 Aula dc gymnastica.
geral. 16-7 Reunião da Conferencia Sta.

18-7 Reunião de noviços c aspi- Donata.
rar.tes. 18-7 Reunião da secção de Im

21-7 Missa e reunião ordinaria. prensa, após a aula de Apo

25-7 Reunião dc noviços e aspi- logética.

rantes. 19-7 Aula de gymnastica.

28-7 Missa, communhão c reunião. 22-7 “ « *

23-7 Reunião da Conferencia de 
Sta. Donata.

25-7 Reunião da Secção de Im
prensa, ãpós a aula de Apo
logética.

26-7 Aula dc gymnastica.

17-7 Reunião da Academia Jack-
soa de Figueiredo.

18-7 Aula dc Apologética.
25-7 M « u

>I<c

Dr. J. M, Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade).

£<E

extranhas uma sessão magna com- 
memorativa da centesima sessão da 
U. M. C. de Curvelío, presidida pelo 
Sr. João Gabriel Ribeiro.

Foi lida, assignada e aprovada a 
acta da sessão anterior.

Foi empossado como socio effecti- 
vo e legionário de S. Luiz, o Sr. José 
Valladares.

O Sr. presidente depois de declarar 
o fim da sessão, convidou a occupar 
a tribuna o Prof. Claudovino de Car
valho, que, com a eloquência que lhe 
é peculiar, ,,-numa arrebatadoura ora- 
ção, discorreu sobre a grandeza e im
portância do facto commemorado, fa
zendo honrosas referencias ao Sr. An
tonio Gabriel Diniz, um dos fortes ba
luartes da União.

Occupou ainda a tribuna o Dr. João 
Lima Guimarães que. corroborando 
as palavras do orador que o precedeu, 
saudou o socio recem empossado, 
João Valladares, servindo-sc do ense
jo para congratular-se com a União 
polo feliz exito que tiveram as matri
culas da Escola Normal Official re
centemente creada.

Os oradores foram vivamente ap- 
plaudidos.

O unionista José Raymundo reque
reu que se consignasse na acta um vo
to de congratulação pela posse da 
Dircctoria do Centro dos Estudantes 
de Curvelío.

O Sr. presidente encerrou a sessão 
agradecendo as famílias que se digna
ram honral-a com a sua presença.

PARANÁ

Congregação ^Mariana da Cathedral 
(Curityba)

Rcalisaram-sc respçctivamente nos 
dias 16 e 21 dc Junho, p. passado, a 
eleição e posse da Direttoria que de- 
\erá dirigir os destinos dessa Con
gregação durante o anuo dc 1929- 
1930. A Dircctoria- empossada é a se
guinte :

Pesider.tc — Rosário Mansur 
Guerios.

l.° Assistente — Liguarú Espi
rito Santo.

2.° Assistente — Alcides Silva.
L* Secretario — Plínio Gonçalves 

dos Santos.
2.® Secretario — Antonio Angelo 

Daltegravç.
1. ° Thesoureiro — Odilon Passos.
2. ® Thesoureiro — Erico de Mio.
1. ° Bibliothecario — Nahor Ribeiro 

de Macedo.
2. ° Bibliothecario — Clodomiro 

Avelleda.
Corsultores — João Loureiro A. 

Fernandes, Joaquim de Mattos Bar
reto, José Rocha, Frederico Carlos 
Allende, Elias Karam e Pedro de 
Araújo Franco.

Instructor — Felicio Vieira.
Á nova Dircctoria apresentamos 

nossas felicitações, augurando o 
maior progresso para a Congregação 
que vae dirigir.
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SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICOS
approveite a opportunidade e experimente os 
afamados pneus

“PROCURADOS 
PELA QUALIDADE 

E NÃO PELO 
RECLAME”

Distribuidores geraes:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Hapetininga, 69

Telephones, 4-3587—4-5461

Caixa Postal, 2028

TREMEMBÉ

Congregação Mariana de N. S.
Corredemptora

Em São Paulo as C. M. vão em 
franco progresso. Por toda a parte 
fundam-se novos núcleos marianos. 
Grande parte das parochias do Esta
do têm o seu sodalicio. Ainda, agora 
recebemos da respectiva dircctoria, 
communicação do nascimento de mais 
um grêmio de Maria, na parochia de 
Tremembé. A nova Congregação terá 
como director o nosso amigo Pe. João, 
que foi durante annos coadjutor da pa
rochia das Perdizes, nesía Capitai O 
sodalicio ergue-se protegido pelo man
to dc N. S. Corredemptora. c terá co
mo protectores secundários São Luiz 
e São Pedro.

Para a sua installação, dia 14, ás-15 
horas, recebemos gentil convite.

Ao novo grupo de campeões da cau
sa mariana apresentamos os mais sin
ceros parabéns, desejando-lhe o maior 
desenvolvimento.

CONGREGAÇÃO MARIANA DE 
SÃO JOSÉ DO BELEM

E’ consolador c. edificante ver que 
a falta dc recursos materiaes, não c 
para os verdadeiros congregados, mo
tivo de desanimo ou inércia. Assim é 
que vemos congregações novas e sem 
grandes recursos, devido á sua relati- 
vamente pequena existência e. ás dif- 
ficuldades do meio, levar de vencido 
todos os empecilhos e desenvolver 
uma grande e efíicieute acção social 

De boa tempera são os congrega
dos marianos de S. José do Belem, 
que sabiamente• guiados pelo seu di
rector Pe. Ernesto de Paula c pelo 
ccngr. presidente Humberto Lacreda, 
não se intimidam pelas difficuldades 
que se encontram entre elles e o seu 
ideal.

Proscguindo no seu plano, de acção, 
vem esta C. Aí. dc annuciar para fins 
deste mez uma Semana Mariana, em 
preparação ao Congresso Mariano. a 
realisar-se em Setembro, em Appare- 
cida do Norte.

Nossos parabéns aos Congregados 
do Belem. pela brilhante iniciativa, á 
qual desejamos o melhor successo.

FEDERAÇÃO DOS ESCOTEIROS 
CATHOLICOS DO BRASIL

Endereçada ao nosso Rvmo Direc
tor Espiritual, recebemos a seguinte 
circular da Federação dos Escoteiros 
Catholicos do Brasil:

Excellentissimo e Reverendíssimo 
Senhor:

O Conselho Nacional da Federação 
dos Escoteiros Catholicos do Brasil, 
com séde á Av. Rio Branco, 40-1.° an
dar, vem respeitosamente communicar 
a V. Ex. Rev. sua rova dircctoria 
para os annos de 1929*1931:

Chefe Nacional — Dr. João E. Pei
xoto Fortuna;

Primeiro Commissario ‘ Technico 
Superior — Washington G. C. Pinto;

Segundo Commissario Technico Su
perior — Abdon de Oliveira Dias;

Secretario Technico — Aurélio de 
Mpraes SanCAnna;

Secretario Technico — Arlindo de 
Almeida Vivas;

Secretario Technico — Aristides 
Carneiro;

Commissario Administrativo — 
Dante Bettini;

Commissario Internacional — Adal
berto Correia dc Souza;

Secretario Administrativo — João 
Lindgren ;

Secretario Administrativo •— Dr. 
Octavio R. de Macedo Soares;

Commissario das Finanças — Dr. 
José B. Martins Castilho.

E’ nosso Director Ecclesiastico ge
ral, por nomeação de.S. Ex. Rev. o 
Sr .Arcebispo Coadjutor, o Rev. Pe. 
Luís. Riou, S. J.

Fazendo votos pelo longo e feliz 
Vicariato de V. Ex. Rev. para a sal 
vação de muitas almas e bem de nos
so Brasil, pedimos a V. Ex. Rev.

Affirmação 
de Pé

Centenário da Academia Nacional 
de Medicina

Vão correndo com o maior brilho 
as solcnnidades commemorativas do 
centenário da Academia Nacional de 

Medicina. Alem de mais de 800 mé
dicos brasileiros, inscriptos nos tres 
congressos ora reunidos nesta Capital, 
numerosos são os representantes das 
nações amigas da America e da Eu
ropa.

Podc-sc dizer que r.o Rio de Ja
neiro está reunida a assembléa dos 
expoentes da sciencia nacional e es- 
t: a ngeira.

As solcnnidades e os corgressos 
foram abertos com um acto expressi
vo dc fé religiosa — a missa que a 
convite dos directorcs da Academia 

Nacional de Medicina, celebrou na 
Cathedral Metropolitana o snr. arce
bispo-coadjutor, tendo a ella compa- 
iccido quasi todos os congressistas.

Eoi um acto magestoso e significa
tivo. A mais alta representação da 
sciencia, em nossa terra, foi ajoelhar-* 
se diante dos altares do Senhor, no 
momento historico das festas cente
nárias.da Academia e da reunião dos 
congressos .intcriiacionaes.

O snr. arcebispo-coadjutor compa
receu também á sessão magna da 
Academia Nacional dc Medicina, no 
Theatro Municipal, onde occupou a 
friza n. 1, em frente ao camarote pre
sidencial.

Como estão mudados os tempos! 
— observava distíncto jornalista que 

assistiu á grande reunião do Theatro 
Municipal, — quasi todos os scientis- 
tas e professores que tiveram assento 
á mesa da presidência, raquelle cer- 
tamen de notabilidades medicas na- 
cionaes e estrangeiras, são cathohlicos 
praticantes: prof. Miguel Couto, prof. 

Aloysio de Castro, prof. Abreu Fia
lho, prof. Moreira da Fonseca, etc.

Graças a Deus!
(Da “A Cruz”)

DRS.

Annibal de Campos
e

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva

l.o Andar - Sala 108
s&r

abençoar a nova dircctoria do Con
selho Nacional desta Federação dos
Escoteiros Catholicos do Brasil.

\
Deus guarde V. Excia. Revina.

Rio de Janeiro, 21 de Maio cie 1929.

Sempre alerta — João E. Peixoto 
Fortuna, Chefe Nacional.

João Lindgren, Secretario Adminis
trativo. v

MISSA EM ACÇÃO DE GRAÇA

A Snr.a. Vera Silveira Arantes 
Correia mandou rezar na Matriz de 
Sta.‘ Cecília uma missa em acção de 
graças a Santa Donata.
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As mais pequeni* 

nas cousas feitas 

por amor de Deus, 

são do mais subido 

valor.
S. Francisco

Director: JOSÉ FILINTOÍ DA SILVA JUNIOR
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Monsenhor Pedrosja e Paulo Sawaya
chegam, de volta* de sua viagem 
á Europa, amanhã, a São Paulo

DECIDAMO-NOS
Depois da Conflagração Europea, esse tufão de sangue que varreu 

o mundo, a humanidade, cansada de soffrer e de blasphemar, encontrou=se 
entre as pontas agudas de um dilemma: ou o homem mata a matéria, ou 
a matéria mata o homem.

O mundo de hontem, depois de ter percorrido toda a gamma do indif- 
ferentismo, da duvida, da descrença e da blasphemia, cahiu no mais sordí- 
do materialismo; transformou-se em uma multidão de automatos sem fé, 
nem ideal. A vida. para elles, passou a ser um fardo pesado, uma enfado
nha necessidade de, fria e estupidamente, abarrotarem a bolsa e o estomago.

Dahi para o aniquilamento, para o suicídio, ha um passo apenas. Es
tamos á beira do abysmo.

Si não houver uma reacção que ensine ao homem outra méta que 
rção seja o pasto, outra finalidade que não seja saciar-se, elle estará 
perdido.

Graças a Deus, já se esboça essa repulsa do espirito contra a matéria, 
do homem contra o animal.

Ella virá. Tem sido assim: aos cataclysmas moraes que abalaram o 
mundo, succedeu, sempre, um forte movimento de espiritualismo ;* os ho
mens* depois de chafurdarem=se no lodo, sempre voltaram seus olhos 
para o Céu.

A reacção virá; poderá ser lenta, demorada, mas, virá.
Nós que temos a graça infinita de conhecermos a Luz, não devemos 

esperar que a reacção venha a nós: é mister que lhe vamos ao encontro.
—tfêc TOftraYfidadr jiTTiãtt 'póder mais satisfazeis* -cem

ironias de um Voltaire, nem com o scepticssmo de um Anatole.
A Mocidade de hoje, o mundo de amanhã, precisa preparar o ter

reno para não se encontrar mais tarde na mesma situação de seus maio*= 
res; entre o scepticismo ironico de uns e a indifferença cansada de outros. 
A humanidade precisa, neste momento, de convicções firmes e de cora
gem decidida.

Decidamo-nos. Si fór necessária a lueta, não fugiremos a ella.
Busquemos a reacção, pela penna, pela palavra, por todos os meios 

ao nosso alcance
A lueta travar-se-á nos domínios do saber e da sciencia.
Estudemos; preparemo-nos para o choque que será então inevitável 

e tremendo.
Municiemo-nos, para não ficarmos á margem da peleja, por falta de 

armas.
A impjedade, a descrença, vieram da classe culta; esta mesma deverá 

mostrar á humanidade ansiosa, a Luz brilhante que, ha tres séculos, do 
cimo de uma collina fatídica, irradia do corpo de um Crucificado.

Notas de Portugal
A JUVENTUDE CATHOLICA 

PORTUGUÊSA

A organisação da juventude catho
lica portuguesa data de algumas de
zenas de annos.

Nasceu a actual sociedade “Juven
tude Catholica” sob os melhores aus- 
picios de um pequeno numero de jo
vens universitários, recebendo de S. 
Emm. o Cardeal Patriarcha as bên
çãos e protecção.

Com a desorganisação do paiz, 
muito soffrcu a J. C, atravessando 
vários periodos de crise bem intensa. 
Em todos elles porem, houve sem
pre um nuclco de moços destemidos, 
que soube resistir e perseverar.

Por duas vezes viram os jovens ca- 
tholicos de Lisboa, a sede da sua as
sociação invadida pela policia, ape
drejada por populares, e combleta- 
mente desorganisadas as suas instal- 
lações. Estes assaltos se deram em 
£910, com a mudança de regímen. 
Foram momentos bem tristes em que 
a nobre alma portuguesa sentiu a 
convulsão de ideias entrechocar-se 
com os mais variados sentimentos do
minados pelo sectarismo ambicioso. 
Com estas epochas de transicção, 
muito perderam as associações catho- 
licas e principalmente a J. C.

O indifferentismo religioso, que é 
também um dos males que corróe o 
cerne do nosso povo, começou a do
minar em quasi todas as camadas 
sociaes. Ao lado desta chaga, outra 
bem profunda e que também existe 
no Brasil, é a invasão protestante 
que se infiltra atravez do america- 
nismo.

Protestantismo ,indifferentismo e 
ignorância religiosa são os três pon
tos que a actual organisação catholi
ca portuguesa visa combater.

Em Lisboa dirigimo-nos á séde da 
J. C. em companhia do nosso presa- 
dissimo amigo Pc. Dr. B. Cabritta, 
DD. Prior da Abbadia dc N. Senhora 
dos Afartyres, sendo recebidos pelos 
srs. D. Caetano Maria dc Lancastre 
e Ayres Barreto Pinheiro Fonseca, 
que nos forneceram varias notas so
bre o movimento catholico da moci
dade

Em longa palestra os ardorosos jo
vens nos foram narrando o estado 
clual da J. C. Pudemos apreciar bem 

dc perto o surto das novaç ideas ten-> 
den+es a organisar a J. C. Ha alli, o 
que se nota hoje no Brasil, um inten
so movimento da mocid ide em direc
ção ao catbolicismo.

Ouvimos com grande prazer os 
dois jovens catholicos, cheios dc ar
dor, enthusiastas, devotados á cau
sa da Santa Egreja e da Patria.

São porcos os elementos com que 
contam para a reorganisação, mas 
todos são de bôa tempera, e trazem 
no peito o ardor sempre candente, 
que é o apanagio da nobre alma por
tuguesa.

Actualmente ha cerca de 15 nú
cleos parochiaes cm Lisboa, em fran
ca actividade. Cursos de religião, de 
cathecismo, conferencias, etc. se rea- 
lisam regularmente em vários centros. 
A ültima reforma dos estatutos da J. 
C. yem trazer muitos benefícios e 
cerÇamente concorrerá para maior ef-

Objeclções
Aõ Dr. VIVALDO COARACY

i

a
i do homem. Será um perpetuo 
stado da nossa nullidade cm re- 
o a Elle.

. ipuando director da Escola Poly- 
tefchr.ica, dizia o saudoso Dr. Paula 
Sijuza que a cabeça dum engenheiro 
deveria ser, tal como uma gaveta de 
sàbateiro: delia deveriamos retirar 
.timo quanto necessitássemos para a 
vida pratica. V. Cy foi bastante infe- 
>iz'.quanto quiz tirar de lá, certas pro
posições acatholicas, porque nada mc- 
n<Â certo do que dizer que a Egreja 
tenha perdilo terreno entre as con- 
sçfencias humanas. Sc alguma cousa 
hqpve foi a infiltração do naturalismo 
e do racionalismo nos meios catbo- 
liqfos. Isto teria causado algum afrou- 
xa8n%hto manifestado no dominio li- 
tefario, ònde clogiava-sc o excesso 
de cultura paramente humana em de
trimento da religião; no dominio so
cial, onde evitava-sc cuidadosamente 
a lcclaração de fé para facilitar com- 
pfc oiriissos* conv- f^at^votáeos»;--. ainda, 
dominio da educação onde o princi
pio da separação e neutralidade do 
Estado intercepta a diffusão do chris 
tianismo r.as escolas. E* contra esta 
capitulação religiosa que a Egreja se 
movimenta, no que o articulista cha 
ma “uma campanha dc propaganda 
com habilidade dc causar inveja aos 
peritos da publicidade” c em outro 
trabalho: “uma attitude de reacção 
que se mantem, numa lueta heroica, 
que r.ão é destituída dc grandeza e 
que se impõe á admiração dos pro- 
prios adversários”. O que, aliás, não 
constitue novidade pois, desde que 
a Egreja existe, os apostolos e os seus 
successorcs cumpriram, com o maior 
heroísmo, aqueila missão que lhes foi 
imposta no cenáculo de Jerusalém: 
“Ide, por todo o mundo, pregar e 
anunciar o Evangelho a todas as 
creaturas

Diz ainda: “Tornou-se moda aqui 
ser catholico praticante, pertencer a 
congregações (nomes mais importan
tes do que as velhas irmandades), lo- 

facto de se assemelhar a um "palito ",ar parte em conferencias cucharisM 
ou que o levantem na Fa- «»••• A m0lIa tem caprichos e a iro-

A'fascinação que a palavra escri- 
pla exerce sobre a mentalidade de 
muitos • indivíduos, mesmo de certa 
cultura, faz com que, muitas vezes, 
ouçamos pessoas intelligentes repeti
rem argumentos que julgam verdades 
dogmáticas só porque leram em al
gum orgão dc opinião. Aqui então, 
quando se trata de artigo do “Esta
do”, bem assignado, assimilam-se 
idéas novas sem o trabalho de uma 
simples critica.

O Sr. V. Cy, das chronicas ca
riocas daquelle periodico, é uma das 
mais brilhantes intelligencias applica- 
das á egenharia nacional e ainda um 
dos cscriptorcs mais lidos, discutidos 
e commcntados cm nosso meio. Os 
seus trabalhos são lidos c relilos, 
apreciados e citados, tanto pelo co
medimento de suas asserções quanto 
pela erudição c sensatez dos seus es- 
criptos. Esta apresentação seria qua
si ir.util se não significasse que assim 
pfnsa tiucmr'e$crevew '^-* '’A’*’•

Mas..
Porque infelizmente existe um mas 

venenoso e acre.
Mas a penna do •cscriptor tran

sformou-se em florete dc esgrimista 
e veio atirar-sc no campo da religião 
á procura de adversários para terçar 
armas.

Nos seus commentarios sobre o 
monumento ao Christo Redemptor ha 
afíirmações que, se não abalam a 
Egreja * Catholica, é um viver inin
terrupto de vinte séculos dc opposi- 
ções, ao menos, sem me fazer vibrar 
de indignação, fere com alguma in
tensidade os meus sentimentos reli
giosos. Assim sendo, julgo necessário 
fazer algumas refutações, para o des
abafo de minha consciência e pro
veito dc quantos sc interessam pelo 
assumpto.

Não é contra o aspecto architecto- 
nico ou artístico, sobre a conveniên
cia ou o local que quero objectar, 
porque alem de não ter elementos 
para tal. dou pouca importancía ao

um ”palito
espetado
vella. Isto tudo é questão material e 
dc ordem secundaria. Porque o Cor
covado imponente, a bahia maravilho
sa, o empolgante sccnario das mon
tanhas, o nosso Brasil, o universo 
inteiro, são um immenso monumento 
á obra do Creador. Portanto a mes
ma desproporção “ridiculamente mes 
quinha que existirá entre a estatua 
o as montanhas adjacentes, existirá 
também entre a obra de Deus e a

ficencia da partecipação dos jovens 
na Acção Catholica. que alli se faz 
cada dia mais sensível.

A J. C. tem actualmente a sua sé- 
clc á Rua Santo Amaro, 45, onde se 
fizeram novas installações, proprocio- 
nando aos socios todo o conforto 
que requer uma sociedade deste ca
racter.

Ao despedirmo-nos dos directores 
da J. C. a quem aqui externamos os 
nossos agradecimentos, tivemos bem 
funda a sensação de que, dentro em 
breve, a Juventude Catholica Portu-, 
guêsa será uma força bem evidente 
no campo da Acção Catholica.

Fazemos votos para que se reali- 
sem quanto antes os desejos dos bra
vos jovens lusitanos, e que entre nós 
brasileiros e os nossos irmãos de 
Portugal se estabeleça sempre um 
cordial e ininterrupto intercâmbio de 
ideas, que ha de unir mais e mais 
as nossas queridas patrias.

Continuaremos.
Paulo SAWAYA

Lisboa, 10-V-29.

da é irracional. A moda hoje é isto”. 
O que cu vejo nestas palavras é um 
rasgado elogio a todos nós, cathoHccs. 
Vejo os fruetos das congregações ma- 
rianas, os resultados do congresso ca
tholico e os benefícios das conferen
cias eucharisticas. E* a consequência 
de uma somma immensa de esforços. 
Um chronista, fino e observador, já 
notou que os catholicos fazem alarde 
dos seus sentimentos de fidelidade á 
Egreja ou ainda, notou a fallencia do 
respeito humano. Pois sc era justa- 
mente este um dos fins do Congres
so : a separação do joio do trigo; a 
aífirmação de fé ds verdadeiros ca
tholicos contra a legião, infelizmente 
dantcsca, dos catholicos de rotulo.

Em tempos idos Alexandre, o Gran
de, obrigara um dos seus soldados, um 
xará poltrão, a adoptar outro nome 
para que não maculasse a fama de va
lente por que era tido o seu. Se as
sim exigia Alexandre, o que se dizer 
da Egreja. zeladora do santo nome 
dc Christo?

Foi precisamente isto que sc con
seguiu : o afastamento de uma multi
dão dc soldados poltrões, em benefi
cio dos que hoje batalham com tanta 
energia, firmeza e convicção que cau
sam a admiração de um chronista, que 
não comprehendendo o facto taxou-o 
de innovação, moda. uma cousa de 
vinte séculos. Cousa alguma em socio
logia ou historia se deve observar so
mente no seu conteúdo manifesto, 
mas sim, no seu conteúdo latente. E 
isto também segue a ofdejn natural 
das cousas...

‘0 povo julga-se catholico, o po-

EXULTEMOS!
Uma extranha harmonia de emoções começam 

encher nossas almas.
Monsenhor e Paulo se approximam, e senti

mos, a cada hora, mais vivamente as ternuras da- 
quella hora bemdicta de nosso encontro. Partiram 
ha tres longos mezes. Pareceu-nos isso um sonho, a 
principio, mas as saudades e a solidão em que fi- ‘ 
caramos convenceram-nos logo de que Monsenhor 
e Paulo já não se achavam entre nós. Debalde os 
buscavamos em cada canto de nossa Séde; debal
de nos esforçavamos por encontral-os em nossas 
reuniões e festas; debalde procuravamos vel-os em 
nossas Missas e solennidades religiosas! Era bem 
verdade que haviam partido. Distancia immensa os 
separavam de nossas alegrias e de nossas luetas.

Mas nem por isso separam-se nossos corações. 
Enquanto sentíamos sandades pungentes de Mon
senhor Pae dedicadíssimo, de Paulo irmão affectuo- 
sissimo e anciosamente suspiravamos pelo dia bem- 
dicto de possuil-os outra vez, elles, lá pela Europa 
longínqua continuavam a amar-nos cada vez mais. 
—Em Jâevllha, .assiEíiiidQ-^L-apotheoae .gu^iimft Ho 
Congresso Mariano elles cantaram as glorias de 
Maria Medianeira e Corredemptora, pensando em 
nós, também filhos de Maria Immaculada. Em Ro
ma, prostrando-se aos pés de Pio, o Summo Sacer
dote e o Soberano dos domínios da Igreja, pedi
ram que extendesse a sua dextra até nós para 
abençoar-nos, para santificar-nos.

Em Milão, contemplando a juventude immensa, 
forte e sadia, que enche aqueila cidade de um en- 
thusiasmo indescriptivel de sacrifício, de acção e 
de preces, sonharam ver-nos também numa fileira 
aguerrida, disciplinada e forte na acção catholica 
brasileira. Em todos os paizes, em todas as cida
des, por toda parte sentiam sempre seus corações 
enchendo-se de maior affecto, cada vez amando-nos 
mais. Agora se approximam. Não tarda o momen
to indizível de os vermos outra vez, de os abracal-os 
e trazel-.os junto de nós. Bemdicto seja Deus. Tra
zem-nos as bençans de Pio XI, os enthusiasmos de 
nossos irmãos que visitaram, e os seus corações, 
que já de ha tanto tempo nos pertence. Exultemos ! 
Dentro de poucas horas, soará a hora bemdicta do 
encontro, e dahi em deante, sempre com elles e 
junto delles, continuaremos, impávidos e felizes 
combatendo pela belleza de nossa bandeira, defen
dendo a Jesus Christo e cantando a Immaculada. , 
Exultemos !

vo, na boa fé da sua ignoorancia sim
ples., julga que as suas superstições 
fazem parte da dutrina christã; o po
vo suppõe seguir, mesmo ignorando 
os Evangelhos, pois que. não sabe ler, 
os ensinamentos do Galileo”.

Quantas observações infundadas... 
O povo julga-se. não, o povo é catho- 
iico porque crê c porque . professa. 
São estes, alem do baptismo, os re
quisitos necessários para ser christão. 
Diz ainda V. Cy que o que o povo 
crê e professa não é a doutrina de 
Christo mas um conjuncto de super
stições. Não posso negar que entre a 
classe baixa exista um amontoado de 
crenças disparatadas, mas também, o 
que é innegavel é a não affcctação 
destas crendices populares ao credo 
christão. Ha confusão, mas não des
truição. A fé na doutrina christã não 
se apoia sobre a autoridade discutí
vel da razão e da philosophia, mas 
sobre a palavra dc Deus, que é tran- 
smittída ao povo pelo magistério vivo 
do qual, o proprio Jesus Christo, in
vestiu a Egreja com a garantia da 
itifallibilida.de.

“ .. .Christo, symbolo indiscutível 
dos princípios, mais ou menos adulte
rados, sobre os quaes se pretende que 
tenha sido construída a moderna ci- 

ação do Occidente”.
O papel civilisador, propagador dos

elementos da civilisação; o progresso 
intcllectual, o moral e o material de- 
cíepois da queda do império romano e 
da passagem da onda bprbara coube, 
sem duvida alguma, á acção de Jesus 
Christo, por intermédio de sua Egre
ja. São palavras do historiador pro
testante, Guizot: “A Egreja Christã 
contribuiu poderosaincntc á formação 
do caracter e ao desenvolvimento da 
civilisação moderna. Se a Egreja não 
tivesse existido, o mundo inteiro te
ria sido entregue á pura força mate
rial”. E de Voltaire: ”E> á Santa Sé 
que a Europa deve a sua civilisação”.

Estas palavras de justiça dimanam 
daquellcs de quem menos se deveria 
esperar, dos menos interessados e dos 
mais ferrenhos adversários da Verda
deira Egreja.

A moal christã foi a regeneradora 
do mundo, a purificadora das torpe
zas do paganismo, a refreadora e ci- 
vilisadora dos barbaros.

Seria leviandade, indice de ausên
cia de conhecimentos de historia, que
rer asseverar a inverdade destes fa
ctos. E então, essa leviandade partin
do de um escriptor da tempera de V. 
Cy seria imperdoável, se não tivesse- 
mos nós. catholicos, a graça de pra
ticar a religião do amor e do perdão.

SVEND KOK '
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A PAliAVRA DE DEUS
EVANGELH O 

da 11,a Dominga depois de Pentecostes

(4 DE AGOSTO DE 1929)
Naquelle tempo, sahindo Jesus das regiões de Tyro veiü por Sidonia 

ao mar de GaliUea, atravessando as terras da Decapoles. E lhe trouxeram 
um surdo e mudo e o rogavam que lhe imposesse a mão. E tomando-o para 
fôra do meio da turba metteu-lhe os dedos nas orelhas e cuspindo tocou» 
lhe a língua com a sua saliva. Levantando depois os olhos aos céos suspirou 
e disse: “Epheta”, o que significa, “abre=te”. E no mesmo instante abri- 
ram-se-Ihe os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua e falava correta
mente. E mandou*=Ihes que a ninguém dissessem. Quanto mais porem o 
prohibia, tanto mais o publicavam; e tanto mais se admiravam dizendo: 
“Elle tudo tem feito bem; fez os surdos ouvirem e os mudos falarem”.

X O

Este surdo-mudo representa um grande numero de almas peccadoras. 
Elias não ouvem a palavra de Deus, não sabem mais falar a Deus, nem 
falar de Deus, e são mudas porque são surdas. Como se formou esta sur
dez? Pelo orgulho. Cheias de si mesmas, dos seus pensamentos e da sua 
sciencia, não querem ouvir a Deus nem aos homens de Deus. E o demo- 
nio, que as entretem nesta surdez espiritual, as torna também mudas para 
que não falem de Deus. Como poderiam ellas orar, si não sentem a neces
sidade da oração? Como poderiam proferir uma palavra de Fé, si não têm 
pensamentos de Fé? Só Jesus as pode curar, só Jesus pode fazer que ellas 
ouçam e falem. EJ preciso, pois, leval-as a Jesus. O Divino Mestre as to
cará com o dedo, isto é com a graça do Espirito Santo, que é o dedo de 
Deus; ungindo-as com a sua saliva, lhes dará a sabedoria e o gosto das 
cousas de Deus. E depois, levantando os olhos para o céo, isto é, orando 
por ellas, pronunciará o Epheta, que quer dizer — abri-vos. Jesus por onde 
passa, vae abrindo tudo; consciências, corações... e no ultimo dia, as por^ 
tas da eternidade.

Promessas do Coração de Maria 
a favor dos seus devotos

Compiladas pelo
P. VALENTIM ARMAS, C.M.F.

Irmã S. Luiz
Quando a 28 de Fevereiro do anno 

passado commcmorámos, na mais cf- 
íusiva das alegrias o jubileu de pro
fissão religiosa da querida Irmã S. 
Luiz, quão longe estavamos dc sup- 
pôr que a desdita tão breve nos vies
se ferir, abrindo em cada coração um 
recanto para a saudade perenne da 
caríssima Religiosa, que para a luz 
do mundo vem dç cerrar as pálpe
bras, e para sempre...

Sãc rcalmente assim aS/apotheóses 
magnificas do entardecer, o crépe 
denso da noite as encobre e num re
lance as dissipa. Não paderia pois 
tardar á Rvma. Irmã S. Luiz, a re-

I. a Um dia, a Beata Maria da En
carnação, debulhada em pranto, des
abafava as suas magoas aos pés do 
Coração de Jesus,■ o qual, consolan
do-a. disse-lhe estas palavras:

“Pede=me pelo CoTação de minha 
Mãe e alcançarás tudo quanto deseja
res. pois, riôo posso negar nada que se 
me pedir por esta mediação”. ......

(Palavras de Jesus Christo á Bea
ta Maria da Encarnação). (1) #

II. * “Eu, com o meu coração, pe
direi por vós, ao Coração de meu 
Filho”.

(Palavras de Nossa Senhora a Sta. 
Gert rudes).

“Depois da omnipotência do Padre, 
la &abedoria do Filho, e da ternura do 
Espirito Santo, nada se compara ao 
poder, á sabedoria e á ternura mise» 
ricordiosa do Coração de Marva”.

(Palavras de Jesus Christo a Sta. 
Gcrt rudes).

III. * Santa Gertrudes Magna, bc- 
nedictina, entendeu por uma visão, 
como “ao rezarem os fieis a Ave Ma
ria, a SSma. Trindade derrama singu
lares graças no Coração de Maria, 
que se entornam logo sobre as almas 
dos mesmos que a invocam”.

IV. a A terceira Dominicana Sór 
Francisca Vachini (1609), viu-se a si 
própria inscripta no Coração dc Ma
ria, c entendeu que “gosariam da 
mesma sorte todos os verdadeiros fi
lhos e devotos do Immaculado Cora* 
ção de Maria”.

V. a Foi revelado a Santa Mathil- 
dc, que os SS. CC. de Jesus e de Ma
ria “se unem de um modo maravilho
so a todos os que trabalham por de= 
fender, augmentar e propagar os in= 
teresses das almas», aproveitando 
quanto possível, os auxílios e graças 
que para missão tão divina offerecem 
os mesmos Sagrados Corações”.

VI. a A’ Beata Verônica de Binas- 
co (1466, Milão) promette Jesus que
lhe daria mais gosto e conseguiria 
mais favores meditando as Dores do 
Coração de Maria que as de sua pró
pria paixão, embora tanto o agrade 
também a meditação das suas pró
prias dores.

VIL* Revelou-se a Santa Isabel, 
ter obtido o Coração de Maria do 
Coração de seu Filho para seus devo
tos estas quatro graças:

l.°) Que, invocando-o antes da mor= 
te, mereceriam pelas suas dores, obter 
verdadeira penitencia; 2.°) que Elle 
defenderia especialmente aos devotos 
das Dores do Coração de sua Mãe, á 
hora a morte; 3.°) que o Coração de 
Jesus também imprimiria neíles sua 
divina Paixão, e no céo lhes galardoa» 
ria com ineffavel prêmio; 4.°) que os 
devotos das Dores do Coração de 
Maria seriam conduzidos pelo Cora
ção de Jesus, até serem depositados 
nas mãos de Maria, afim de que disí- 
puzesse delles e lhes obtivesse quan
tas graças pedissem ou desejassem.

O Venerável Pe. Bernardo Hoyos,

da Companhia de Jesus, foi, por di
versas vezes, favorecido por Deus 
com raras visões c mysteriosas reve
lações, nas quacs foi-lhe mostrado 
um caminho breve e seguro para che
gar aos sublimes degraus da santida
de; qual fosse esse caminho, elle 
proprio nol-o revela por estas pala
vras :

“Nessas visões aprehendi a entrar 
no Coração de Jesus pelo Coração de 
Maria; foi-me ainda ensinado o modo 
practico de vaíer»me dum Coração pa= 
ra com o outro.

(Venerável Pc. Bernardo Hoyos,
s J.)
Idêntica confissão fizeram repetidas 

vezes Santa Margarida Maria Alaco- 
ciuc, São João Eudcs c outros devotos 
insignes do Sagrado Coração de Jesus.

VIIÍ.a Sor Francisca Vachini de 
Viterbo (Terceira Dominicana, falle- 
cida em 1609) viu cm visão como Ma
ria tirava dc seu Coração faíscas de 
fogo que logo as atirava ao coração 
da sua serva, dizendo-lhe: Estas faís
cas significam o intenso fogo de amor 
que doravante quero atear no teu co
ração.

Declararam muitas pessoas devotas 
de Soror Francisca Vachini que quan
tas vezes supplicaram á Serva dc 
Deus, honrando-a com a mente gra
vada no Coração de Maria, sentiram 
especial devoção, extraordinária com- 
puneção dos seus peccados e inten- 
sissimo desejo de servir a Deus e a 
Nossa Senhora.

IX. 1 A’ venerável Angélica Ro
mana c a Soror Francisca Vachini 
foi revelado por Nossa Senhora ferem 
seus nomes insculpidos no seu Imma- 
culado Coração: e, vindo consolar 
um dia a serva de Deus Francisca 
Vachini das calumnias e perseguições 
de que era alvo, até por parte dos 
seus mesmos paes, disse-lhe: Toma co
ragem, minha filha, e nada temas, 
porque eu prometto soccorrer-te e 
defender=te sempre, como cumpre a 
amorosíssima e piedosíssima mãe. 
Com o que ficou e/m extremo animada 
c consolada. *

X. a “Não somente te concedo o 
que me pedes, como ainda te promet
to ser especial protectora na vida e 
na morte, de todos aquelles que me 
invoquem e saudem com a mesma de
voção”.

(Palavras de Nossa Senhora a Sor 
Maria Villani, religiosa Dominicana).

Tinha esta fervorosa religiesa o 
piedoso c louvável costume de resar 
diariamente tres Ave Marias : com a 
primeira saudava o Coração de Jesus, 
a quem offerecia o Coração de Maria, 
sua Mãe; pela segunda saudava o 
Coração de Maria, a quem offerecia 
o Coração dc Jesus, seu Filho; na 
terceira offerecia o seu proprio co
ração unido aos Corações de Jesus 
e de Maria.

Achando-se certo dia practicando 
esta piedosa devoção, dignou-se de 
apparecer-Jhe a SSma. Virgem, que, 
depois de agradecer á sua fiel Serva

0 Pensionato de 
Moços Catholicos

Não posso escrever tudo o que de
sejo. Impossível. O tempo corre. São 
seis horas. O meu trabalho deve ser 
entregue ás oito. Tenho ainda que 
jantar...

compensa dos céos. na patria dos elei
tos, pois que a glorificação a que fez 
jús na terra, acabava de aureolar-lhe 
o vulto tão querido.

Directora que foi das Filhas de 
Maria por 25 annos, não foi apenas 
um resumo de obrigações e de conse
lhos que lhes deixou na róta a seguir 
pelas jornadas da vida; foi mais do 
que um compendio precioso aberto 
aos olhos de suas Filhas predilcctas, 
a sua vida, os seus exemplos e as suas 
virtudes; c para além de tudo. o que 
mais lhes ficou no recesso d’alma foi 
aquclla affeição, aquclla grande ami
zade que cada uma lhe consagrou e 
imprimiu como um scllo de ouro, pa
ra o resto do tempo, o nome da Ir
mã S. Luiz, no coração de suas Fi
lhas de Maria.

Fila foi sempre a bondade, o cari
nho e o zelo, a paciência, o conselho, 
amigo e persuasivo cm todas as etá- 
pas de sua vida religiosa. Professan
do a 28 de Fevereiro de 1878, passou 
desde então pelas Casas de S. José 
Fm Itú, Taubaté c Campinas, na San
ta Casa em S. Paulo, Superiora no 
Externato Santa Cecilia cm 1911, no 
Asylo dos Expostos do Wanderley, 
em 1918, da Santa Casa de Misericór
dia em Campinas, em 1921, onde a 
morte acaba de colhcl-a; e em qual
quer desse postos foi a bondosa Irmã 
S. Luiz um modelo consummado de 
dedicação, dc caridade, de vida reli
giosa. Fallece aos 73 annos incomple
tos. pois nascera aos 18 de' Dezem
bro de 1856, cm Barcelona. Chamou- 
se no século Eugenia Sophia Victo- 
ria Boyer, filha de Luiz Boyer, secre
tario do cônsul francez na Espanha. 
Ali passou sua primeira infanda. Mu
dando-se seus paes para a Saboya, 
ingressou no Collcgio das Irmãs de S. 
José; completando os seus estudos, 
passou a fazer o Noviciado em Cus- 
set. seguindo para o Brasil um anno 
depois em companhia da falleckla Ma
dre Maria Thcodora Voiron.

Quarta virtude espalhou a Irmã S. 
Luiz por todo eSse tempo de vida, 
quantos exemplos e dc quanta edifi
cação para todos até a hora em que 
o Senhor recebeu-a em seu reino, na 
memorável quarta-feira dia 10 de 
Julho!

Filas de Maria, devemos ao mag
nânimo coração da Irmã S. Luiz, 25 
annos de direcção sábia e efifcaz, 25

Assim fui resmungando pelo cami
nho ,apoz ter deixado o Pensionato 
Catholico, onde o meu amigo Brito 
Vianna, naquella sua peculiar bondade 
me recebera para me dar algumas in
formações sobre a vida interna do 
Pensionato, do qual é elle o incansá
vel e solicito director, tão bem esco
lhido pelo nosso venerando Metropo- 
lita D. Duarte Leopoldo.

O meu caro Brito Vianna, apesar 
de muito moço, é já de um tempera
mento bem temperado no caracter de 
christão. Age, e age sempre com rc- 
ctidão, com energia e sinceridade. 
Quem tenha visitado o Pensionato 
como eu, volta de lá entre pasmo e 
admirado. Admirado por ver a orga- 
nisação. os fins, a ordem e a belleza 
dclle. E pasmo, pela coragem do Vian
na por tomar sobre si tamanha res
ponsabilidade e tão pesados encargos.

Chegando ao prédio da rua Epita- 
cio Pessoa, fui varando. Era á tardi
nha. Na sala de jantar a rapaziada 
saboreava uns saborosos pratos. Co
mida bôa. Muito asseio. Depois fui ao 
escriptorio, onde o Vianna trabalhava.

Elle estava disposto, como sempre. 
Fallava com grande enthusiasmo so 
bre o pensionato.

— Por favor, Pedro, não confunda 
o nosso pensionato com pensão. Não 
é pensão. E’ uma instituição catholi- 
ca para moços, que visa fins catholi
cos para a mocidade. O interesse é 
todò espiritual...

...e elle proseguiu na sua exposi 
ção.

Na verdade. O pensionato é uma 
maravilha. Fiquei encantado da pri
meira vez que lá estive, e mais en
cantado sahi d’esta ultima. Visitei o 
quintal. Enorme. Percorri os compar
timentos, os quartos. Tudo muito em, 
ordem, muito bem installado.

Nunca morei em pensão. Mas creio 
que não se póde encontrar uma as
sim, com esta installação, pela men
salidade que cobram. E’ de graça. Por 
ella os scepticos se convencem e não 
pódem deixar de se convencer, que o 
fim visado pelo pensionato é pura
mente espiritual.

A disciplina é catholica, é claro. 
O horário, optimo. Deita-se ás dez e 
meia. Levanta-se ás seis. A capellinha 
.é um encanto. Mimosa. Caprichosa. 
Florida... Logo os pensionistas se
rão dirigidos por um capelão. Brito 
Vianna é de uma tempera decidida. 
Não fosse elle... Pois não reconhe
ceu isso o nosso venerando Arcebis
po? E eu, humilde admirador de seus 
dotes, e obscuro collaborador dó nos
so querido “O Legionário”, quero, da
qui mesmo, lhe transmittir meus sin
ceros parabéns, que possuem o valor 
da sinceridade. E esse valor é, para 
elle, a homenagem do meu rada.

P. J. C.
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annos de axemplo para todos os que 
desejam servir ao Senhor em alegria. 
Ella não quiz flores quando o seu tu
mulo se abria; mas. as que desde en
tão lhe offerecemos, ella não se re
cusará a aceitar; são as saudades 
que desabrocham na alma dc cada 
Filha de Maria que teve a ventura de 
conhecel-a e que entretece agora, das 
rosas da gratidão a mais bella coroa 
que mysticamente depõe sobre a ur
na fúnebre em que descança para 
sempre a santa Esposa do Senhor! 

S. Paulo, 21-7-929.
CECILIANA

Os Papas, desde São Feiro 
a Pio XI

No intuito de fazer sempre mais 
conhecer o Vigário de Jesus Christo 
na Terra ,um dos nossos principaes 
intentos, começamos agora uma se
rie de pequenas biographias de cada 
um dos Papas que succcderam a S. 
Pedro no throno Pontifício. Inicia
mos com S. Pedro primeiro Papa, e 
esperams terminar, si Deus nos per- 
mittir, com Pio XI, gloriosamente 
reinante.

1) S. Pedro. Anno 67. Festa 29 de 
Junho. O Evangelho atesta que S. 
Pedro recebeu de Jesus Christo o 
primado sobre toda a Igreja. Assumiu 
seu altíssimo ministério depois da as
censão do Salvador. Os “Actos dos 
apostolos” de S. Lucas, narram o seu 
apostolado na Palestina. Esteve em 
Antiochia. e ap que parece também 
evangelisou Corintho, Ponto, Galuria, 
a Cappaclocia. a Asia e a Bitrnia. A 
sua estadia cm Roma é historicamen
te certa, hoje ninguém mais se pro
põe a contestar esse facto. Deu-se ro 
anno 42 mais ou menos. O seu Pon
tificado em Roma — que não quer di
zer permanência em Roma — dura
ria portanto 25 annos. Morreu mar- 
tyr sob Nero imperador.

2) S. Líno (67-79) — festa: 23 
de Setembro. S. Irineu que no seu li
vro Adversus hereses nos dá um ca
talogo mais antigo e mais acredita
do dos primeiros bispos de Roma, o 
identifica com aquelle Lino de quem 
falia S. Paulo na 2.* -epistola a Thi- 
mothco IV. 21.

(3) S. Anacleto (79-91): festa, 26 
de Abril. S. Geronimo chama-o ás 
vezes pelo nome de Cleto e. outras 
vezes por Anacleto. Foi Papa e suc- 
cedeu a S .Lino. facto historico apoia
do sobre a auctoridade dc S. Irineu, 
Eusebio historiador. S. Geronimo e o 
canon Romano da Missa onde depois 
dc Lino lê-se o seu nome.

4) S. Evaristo (101-109): festa. 26 
de Outubro. O catalogo VaUriano lhe 
concede 13 annos de Pontificado; o 
Liber pontificalis 9 annos e 11 me- 
zes; Eusebio historiador, 8 annos. 
Ninguém contesta sua existência e 
pontificado embora haja diversidade 
de opiniões quando se trata da dura
ção de seu pontificado. O liber Pon
tificalis attribue a Evaristo a divisão 
da Igreja Romana em Titulos, (Pa- 
rochias); mas também isto é con
trovertido.

6) S. Alexandre I (109-116) festa: 
3 de Maio. O Liber Pontificalis data 
o seu martyrio no anno 116, dia 3 
de Maio, juntamente com o sacerdo
te Evenzio e o diácono Teodulo.

7) Sisto I (117-126) festa: 6 de 
Abril. Honrado pela tradicção como 
martyr assim como seus antecessores. 
Quasi nada mais se sabe desse Papa.

8) S. Telesphoro (126-136) festa: 
12 dc Fevereiro. O seu glorioso mar
tyrio foi celebrado e commemorado 
por S. Irineu numa dc suas mais bél- 
!as paginas. O liber pontificalis col- 
loca seu pontificado entre os annos 
126 e 137.
• 9) S. Hygino (137-141) festa: 11 
de Maió. Morreu martyr no dia 11 
de Janeiro de 141. Sob seu pontifica
do vieram a Roma os gnosticos Va- 
lentino e Cadon-e.

10) S. Pio I (141-155) festa: 11 
dc Julho. Segundo o “Fragmento 
Muratoriano” documento preciosíssi
mo encontrado pelo archeologo ita
liano Muratori, cuja origem é do an
no 180 mais ou menos( assim como 
o liber pontificalis. Pio I foi irmão 
do escriptor Herma, auctor do livro 
intitulado Pastor. Sob seu pontifica
do o gnosticismo capitaneado por Va- 
lentino Cadone e Mareio propagou- 
e muito em Roma. S. Justino conso

la a Igreja atribulada por essa cala
midade, como os mais bellos escri- 
ptos que a Igreja Romana produziu 
no 2.° século.

(Continua)

as saudações com que a honrava, 
promptificou-se. muito de bom gra
do, a alcançar-lhe do Senhor quaes- 
quer graças que desejasse.

Pediu a Serva de Deus que, quan
tos praticassem a predicta devoção, 
experimentassem os mesmos affectos 
e proventos espirituacs que ella pró
pria experimentava.

As palavras acima mencionadas fo
ram a resposta dada pela própria San
tíssima Virgem á Serva de Deus, de- 
ferindo-Ihe o pedido apresentado.

XI. * São innumeras as graças 
bençams que o doce Coração de Ma
ria tem promettido para a vida, pa
ra a more e para depois da morte, a 
quantos se compromettem a rezar, 
diariamente a devoção das “Tres Ave 
Marias” em honra do Poder, da Sa
bedoria e da Misericórdia de que foi 
revestido pela augustissima Trindade, 
desde o primeiro instante de sua 
Conceição Immaculada, segundo fora 
revelado a Santa Mathilde e a Santa 
Gertrudes.

XII. * Apraz-nos consignar aqui, 
para gáudio dos devotos do Coração 
de Maria, mais uma promessa, devé-

ras consoladora, feita a favor de to
dos aquelles que ingressarem c per
severem na Congregação dos Missio
nários Filhos do Immaculado Cora
ção de Maria.

A promessa a que 
é do theor seguinte:

nos referimos,

tttttmxxxxxxtnuututxxtnttttttttxxtttmtttxttmxttxxttxxxtttttttufttxxttxtttmttxtxttxtitxtztttxtxux:
XIII.* Uma serie de factos, ver

dadeiramente providenciaes, com o 
cunho do sobrenatural, vem. desde ha 
longos annos, ensinando ao mundo a 
vontade e desígnios de Deus de ser
virem-se da sympathica devoção aos 
Sagrados Corações de Jesus e de Ma
ria para a salvação da sociedade.

Na biographia de Santa joanna de 
Valois, filha de Luis XI, Fundadora 
das Annunciatas, conta-se, que ao 
fim de sua vida, teve uma visão ra 
qual, os varões doctos e espirituaes 
a quem ella a revelára, viram não so
mente um insigne favor pessoal com 
que o céo a mimoseara, mas ainda, 
um appello ao coração de todos os 
christãos. ..

Joanna acabara de commungar. 
Incontinenti, viu-se arrebatada em 

extase e transportada a um logar 
resplandecente de luz onde a Mãe de 
Deus apresenta-a a seu Filho Jesus.

Sem saber como, acha-se assenta
da á uma mesa* que está sendo pre
parada por tres pessoas em figura 
de anjos.

Na sua frente, sobre um primoro-

“Deus Nosso Senhor me revelou, 
que todos aquelles que perseverarem 
até á morte na Congregação, se sal
variam. Os que, porem, se não hou
vessem de salvar, uma vez ingressa
dos, Deus retirar-lhes-ía seus auxílios 

e egpeciaes, permittindo serem desliga
dos da mesma Congregação antes de 
lhes alcançar a morte”.

(Palavras de Nosos Senhor ao Ve
nerável P. Antonio M. Claret, Funda
dor dos PP. Missionários Cordima- 
rianos).

Vide Circular do Rvmo. P. José 
Xifré, Superior Geral e Director espi
ritual durante muitos annos, do Ve
nerável, datada a 23 de Outubro de 
1897, e o. interessante opusculo sobre 
o mesmo assumpto, intitulado: — 
“Uma Promessa Consoladora” — da 
lavra do R. P. Ramón Ribera, C. M. F. (Continua na 4.* pag.)
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São Paulo 21 de Julho de 1929.

Questões 
Marianas
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O ESPIRITO MARIANO

Eis o que é necessário para 
que uma congregação possa 
flôrecer, prosperar e tornar-se 
modelar.

O rapaz ao ingressar na 
congregação, recebe uma syn- 
these das obrigações que tem 
de cumprir e após a leitura at- 
tenta dessas obrigações é que 
elle é acceito para o aspiranta- 
do, depois passará para o no
viciado. após este noviciado 
é que elle será recebido como 
congregado.

Para que todas estas etapas 
sinão para o rapaz formar, du
rante este período de prova, 
o seu espirito mariano!

E esse deve ser um espiri
to de obediência e, como não se 
pode comprehender a obediên
cia sem a humildade, esses de
vem ser os dois factores de 

.um bom congregado.
Infelizmente isso não se dá, 

pois nós vemos rapazes que 
chegam ao ponto almejado — 
ser congregado -— -e depois tor
nam-se negligentes no cumpri
mento de seus deveres, o que 
lhes falta é justamente o espi
rito mariano, elles queriam ser 
congregados, conseguiram esse 
desejo e esqueceram-se de que 
é preciso redobrar o seu zelo 
no desempenho de suas obri
gações de congregados.

O congregado ao ser rece
bido, jura, diante do altar da 
SS. Virgem, cumprir fielmente 
os estatutos e regras da con
gregação c. caros jovens, eu 
vos digo que não é facil ser-se 
um bom congregado; quantos 
espinhos, quantos dissabores,, 
quantas contrariedades temos 
que vencer para cumprirmos 
os nossos deveres sociaes, ac- 
cudirmos aos nossos interesses 
e, simultaneamente, seguirmos 
á risca o nosso manual, as nos
sas regras; o que nos alenta, 
nos anima e nos dá coragem, 
nessas occasiÕes. é o espirito 
de mortificação, de sacrifício.

O Congregado deve obedecer 
ao manual, isto é, as regras e 
aos directores, não tomando-os 
como uma autoridade que quer 
mandar e ser attendido pelo 
seu subalterno, não, mas como 
a amigos que são, responsáveis 
pelo progresso da congregação 
e que só querem o nosso bem 
estar. Como sabemos, não po
de haver sociedade alguma que 
não tenha os seus dirigentes, 
assim pois, se os dirigentes 
da congregação nos dão algu
ma incumbência, algum cargo 
e pedem a sua execução, é so 
para o bom nome da mesma 
para que ella prospere, e, não , 
com o fito de se tornarem su
periores aos outros, não. os 
cargos dc uma congregação 
são pesados, são espinhosos.

Devemos ser obedientes, hu
mildes e sacrificarmo-nos na 
medida do possível, até ao li
mite máximo, sabemos que tu
do neste mundo, tem o seu li
mite.

Melhor exemplo que Maria 
nós não poderemos encontrar 
na execussão dessas virtudes 
— Obediência, Humildade e 
Sacrifício.

Quantos congregados que, 
por uma festa, um esporte, um 
cinema, deixa de assistir a 
meia hora de adoração ao SS. 
Sacramento, deixa dc assistir 
a reunião semanal, não recebe 
a Jesus Eucharistico. Quantos 
ha que assim procedem!

Garanto-vos que se elles ti
vessem o espirito mariano fir
mado. que si soubessem pesar as 
responsabilidades de seu jura
mento, isso não aconteceria.

3Q
Dr. J. M. Pedrosa

ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-^alas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade).

EM
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Secção das Filhas de Maria Exposição Christã
: JESUS
| Jesus, eis-me a Teus pés,
1 O coração aberto...
< Vem Divino Moysés
!l Ferir, neste deserto,

A rocha endurecida...
■|| Faze nella brotar

Agua, que gera a vida,
-- Jesus, para Te amar!

’ Dos homens, o pcccado
< Ao Horto Te levou;

E lá, desamparado
]' MinTFalma Te deixou.

Agora, aqui de dor, 
Prostrada junto a Cruz,

|| Implora-Te Senhor,
| Perdão, amor e luz!

| Jesus, cu quero ter
j; Asylo no Teu peito;
■ Quero, qual bravo, ser
< Ao temporal affeito;
• E tendo a Ti por guia,

Em meio á tempestade, 
Almejo em todo o dia

! Fazer tua vontade.

A pomba pequenina 
Ao seu pombal retorna,

‘J Se a estrella vespertina 
O firmametno adorna...
Oh Jesus, meu pombal 

| Teu doce Coração.
| Eu tenho, por fanal
" A Cruz da redempção!

;; CECILIANA
• Maio, 1929.

A’s Mas ie Maria
Quando mais a humanidade Lhe 

amargurava o Coração, mais intensa
mente Jesus a amava; e, desse amor 
misericordioso, infinito, só mesmo de 
um Deus, surge, em paga de tanta 
maldade, a instituição sublime da Eu- 
-charistia.

Vencendo séculos, continua o Sa
cramento por execellencia, a encerrar 
em nossos altares o máximo no mi- 
mimo — toda a grandeza de Deus em 
uma Partícula, e mais ainda: até em 
seus fragmentos visiveis. A tal pro
dígio de amor, devem corresponder 
maravilhas; de facto, o elevado nu
mero de almas, que a miude compar
tilha do Grande Banquete em que se 
nivelam as classes sob uma unica 
condição: estado de graça, é unani
me em confessar os cffcitos do Ali
mento dos Anjos.

Sustentáculo nas luctas, conforto 
nas provações, do mal preserva e á 
perfeição conduz.

Aliás, é da observação e da expe
riência de todos os dias: esses effei- 
tos (sem entrar cm considerações so- 
Lre o fructo dos sacramentos), são

A
calumnia, eis ahi a arma 
que os inimigos da Religião 
manejam sempre para atta- 
car a Egreja e diminuir-lhe 
o prestigio. Esta tactica de guerra é 

hem antiga e não nos espantamos 
quando um sectário qualquer, pensan
do ter feito grande descoberta, renova 
cs antigos assaltos. Este odio á Egre
ja é a mais evidente prova de que 
Ella permanece fiel á missão confia
da pelo seu divino fundador. Si a 
Egreja Catholica fizesse pacto com o 
mal c o erro então viviria em harmo
nia com elles, ou melhor, cessaria de 
existir; como, porém tem de conti
nuar até o fim dos tempos, o combate 
existirá até o fim do mundo.

Parece que os membros da liga an
ti-clerical sentiram-se incommodados 
com o recente tratado de Latrão, e 
deram-se o trabalho de espalhar por 
ahi fóra um manifesto repleto de fal
sidades e calumnias contra a Egreja. 
Não é preciso analysar esmiuçada
mente o cumulo de disparates con
tidos no tal pamphleto, aliás sem as- 
signatura, dessa gente corajosa. Bas
ta applicar-lhes o famoso axioma phi- 
losophico: “quod grátis affirmatur,
grátis negatur”.

Comtudo, aproveitamos a oppor- 
tunidade para esclarecer alguns pon
tos.

Os taes senhores qualificam a 
Egreja de retrograda e oppressora, fa- 
ctor de regresso economico e mor?tl.
Confessemos que é preciso não ter 
nem a mais leve camada de conheci
mentos de historia e ignorar inteira- 
mente os dogmas catholicos para sa- 
hir, em pleno século XX, com seme
lhante phraseado.

Onde se viü chamar de retrograda 
a uma instituição que tão amplamen
te tem contribuído para o progresso 
e. cultura das sciencias e das artes? 
Desde os primeiros tempos do Chris
tianismo £ontou a Egreja entre seus

*| tanto mais salutares quanto mais as- 
f sidua é a frequência á Mesa Eucha- 
f ristica. Certamer.te, quem tiver, no 
l decorrer do dia, este pensamento: 
T communguei hoje e quero commungar 
f amanhã, estará vigilante e por isso 
| mesmo bem menos sujeito a quedas. 
| E os dias assim passados serão de- 
I graus escalados da Perfeição, porque 
f a fuga do pcccado e a aequisição de 
| novas virtudes correm quasi sempre 
| parallclas.
? Conta Hubert Lebon, que um santo 
| sacerdote costumava dizer “que para 
| commungar com frequência é preci- 
I so viver santamente, mas que para 

se conseguir viver santamente é pre
ciso commungar com frequência”. (1) 
Esplendido pensamento a traduzir a 
connexidade entre a communhão fre
quente e a santidade de vida!

E’ certo que mesmo quem com- 
ir.unga diariamente deve estar sem
pre alerta, porque muitas são as oc- 
casiões de rccahida. Todavia, si em 
taes condições assim sc expõe, o que 
faria afastando-se desse preventivo e 
curativo divino do qual o proprio 
Voltaire dizia: “E* impossível imagi
nar um mysterio que retenha mais ef- 
fjcazmente os homens na virtude”?

Filhas de Maria! ingressae na 
Secção Eucharistica, augmentando 
bem mais o numero daquellas que, ao 
menos sentanalmente, attendem ao 
chamado dc Jesus no Tabernáculo. 
Não espereis ouvir a queixa de uma 
Partícula que sobra: ”Eu não devia 
estar aqui. era°destinada áquella mi
nha filha, filha do mèu amor. Infeliz- 
mente -ella não me veiu ver, e, com 
medo do frio da manhã, preferindo 
sua commodidade á mim. desprezou 
as chammas do meu Coração, que 
aquecem e afervoram as almas esco
lhidas”. (2)

Tomae a resolução de imitar vos
sas irmãs mais solicitas, e firmae-a 
dando o vosso nome á Presidente da 
Secção, porque, bem o sabeis, o com
promisso vos fará mais constantes.

Não vos esquiveis julgando-vos in
dignas; nós todos o somos. “Si Jesus 
considerasse a dignidade das suas 
creaturas, não teria instituído o seu 
Sacramento de arnor”. (3)

Accorrei, portanto, lembrando-vos 
das palavras do P. Stefani: “com- 
mungae com frequcncia precisamente 
para vos tornardes menos indignos 
de Jesus”. (4)

S. Paulo, 19-7-929.

LUCIA DE QUEIROZ TELLES

(1) Hubert Lebon — A Sagrada 
Communhão é minha vida! pg. 113.

(2) Citado por D. Francisco de C. 
Barreto — Avisos espirituaes, pg. 168.

(3) D. Francisco dc C. Barreto — 
Avisos espirituaes, pg. 169.

(4) P. Conrado Stefani — O Sa
grado Coração de Jesus nas paginas- 
do Evangelho, pg. 133.

membros homens de valor e intelli- 
gcncia elevada, e seria um nunca aca
bar a longa citação dos nomes dcllcs. 
São João Chrysostomo, São Jerony- 
mo, Origcnes, Justino e tantos outros 
foram homens que alem de eminen
tes pela santidade da vida se impu- 
zf ram também pelo saber e brilhante 
intelligencia. E que dizer do grande 
doutor Santo Agostinho? Este gran
de homem depois de ter feito brilhan- 
lissimos estudos na África, passou a 
Roma onde ensinou a rethorica e 
mais tarde, após ter sido laureado 
num concurso publico de poesia, al
cançou o cargo de professor de litte- 
ratura em Milão. Leia-se a grande 
obra “A cidade de Deus” onde tran
sparece o genio deste insigne doutor; 
leiam-se os tratados de Pedagogia, 
Musica e obras philosophicas que 
compoz e ter-se-á uma idea da pro
funda e aguçada inteligência de que 
f-t n «iMoíto

Basta percorrer por alto a historia 
para encontrar muitíssimos factos 
em confirmação do papel civilisador 
da Egreja. “O primeiro dos bens é 
a scicncia, dizia São Gregorio de Na- 
zianzo; e por este entendo não so
mente a nossa relativa salvação e a 
belleza dos bens espirituaes, mas tam
bém a sciencia profana. Ter só os 
costumes ou só a sciencia, é não ter 
sinao um olho. Mas os que se apre
sentam brilhando com os dois é que 
são os perfeitos”.

No decorrer dos séculos a Egreja 
beneficiou a humanidade com uma 
pleiade de escriptores e philosophos, 
que se impõem á admiração do mun
do. Santo Anselmo, S. Bernardo, S. 
Boavcntura, Alexandre de Ales, Al
berto o Grande, Duns Scoto e S. Tho- 
maz de Aquino são nomes que pas
saram á posteridade. Principalmente 
o angélico doutor S. Thomaz que 
apenas terminados os vinte annos já 
passara a reger a cadeira de Philoso- 
phia na Universidade de Paris, e mais

tarde compoz a famosíssima “Sum- I 
ma Thcologica” compendio e resumo 
admiravel de todos os conhecimentos 
humanos até aquella época. Só esta 
obra bastaria para immortalizar o seu 
auctor e a instituição a qual perten
ceu. Percorrendo as profundas e sub- 
stanciaes paginas de tão monumental 
trabalho fica-se pasmado e não se 
pode perceber como poude esse ho
mem na curta vida de 47 annos assi
milar-se tantos e tão variados conhe
cimentos.

Historiadores tem havido que mui 
levianamente accusaram a Edade Me
dia como si tivesse sido uma época 
de obscurantismo, mas si c'studarmos 
esse periodo da historia sem odio nem 
preconceitos e com amor pela verda
de veremos então que foi a influen
cia da Egreja a unica que subsistiu 
através daquelles tempos exercendo a 
preponderância na cultura humana. 
“Já a sociedade pagã tinha desappa- 
recido, mas sobreviveram-lhe os seus 
conhecimentos, observa Ant. Pirenne. 
A Egreja fez suas as duas línguas, 
o grego e o latim, que haviam sido os 
instrumentos do pensamento e os ve- 
hiculos do saber; e appropriando-sc 
delias immortalizou-as; e immortali- 
zando-as salvou-lhes as ideas dc que 
eram portadoras e os conhecimentos 
de que eram receptáculo, ou numa 
palavra, conservou o thezouro intel- 
lectual completo que nellas se achava 
encerrado; porquanto uma lingua é 
á maneira duma corrente que vae le
vando cm suspensão todos os elemen
tos de vida de um povo”. Na passa
gem dos Barbaros pela Europa a ci- 
vilisação romana recebera um golpe 
fatal, as bibliothecas, depositos das 
sciencias antigas foram saqueadas, e 
foram os monges os que consegui
ram salvar do incêndio c da rapina 
os preciosos manuscriptos. Mas que 
tarefa não se impuzeram! Entrega
ram-se ao paciente trabalho de tran
screver essas relíquias do passado in- 
tellectual, legando-nos os valiosissi- 
mos manuscriptos que ainda hoje ex
citam a admiração dos homens de es
tudo. O protestante Gibbon não tre
pida cm affirmar ter prestado um só 
desses conventos de religiosos mais 
serviço ás letras do que as duas Uni
versidades de Ca.mbridge e Oxford.

Não houve uma só manifestação do 
saber humano que não tivesse seus 
melhores representantes no seio da 
Egreja Catholica. As sciencias. as ar
tes, a architectura, tudo encontrou 
suave e delicada inspiração no Cliris-» 
tianismo. Haverá quem ignore quan
tas obras de arte inspirou a Fé? A 
“Jerusalém Libertada” de Tasso, a 
“Divina Comedia” de Dante, os “Au
tos Sacramcntaes” de Calderon o 

*”Lucifer” de Vondel são obras que 
inspiroii o genio do catholicismo. •

Percorrendo os grandes museus 
nossos olhos não cessam de contem
plar innumeras telas dc grande va
lor produzidas por artistas cujo co
ração sentiu as bellczas da Religião: 
Leonardo da Vinci, Fra Angélico. Ra- 
phael, Miguel Angelo, Ticiano, Muril- 
lo, Velasquez. Rubens, Van Dijck e 
outros mil espalhados pelos museus.

Teve d Paganismo o século de 
Pericles e Augusto; o Christianismo 
também teve o do Papa Leão X 
grande protector das artes. Ahi es
tão essas cathedracs gothicas, verda
deiros rendados de pedra e todos os 
monumentos dispersos pclo‘s paizes 
civilizados. Em Roma, onde mais di- 
re.ctamentc os Papas exerceram sua 
benéfica influencia, nossos olhos, se
melhantes a borboletas adejando de 
ílôr em flor. não sabem onde pairar, 
tão numerosos são os monumentos 
da arte christã ali contidos, em- 
quanto a alma experimenta suave e 
pura volúpia pela elevação de su
blimes sentimentos que parecem sa- 
hir daquelles mármores. Tivessem os 
Papas construído unicamente a sum
ptuosa basílica de S. Pedro com a 
praça anexa, isto só lhes teria me
recido o titulo de protectores das 
artes» “Seria um nunca acabar si eu 
quizes^e, diz Mòns. Freppel, fazer 
uma resenha dos grandes benefícios 
do Papado em favor da causa das 
sciencias e das letras; acolheram os 
refugiados gregos expulsos dc Cons
tantinopla e assim promoveram no 
oiccidfcnté a cultura grega. Nicolau 
V sustentou uma legião dc sábios 
para irem recolher manuscriptos pelo 
inundo inteiro, Paulo III animou a 
Coperni>co. famoso astronomo, em 
suas famosas descobertas. Gregorio 
VIII reformou o calendário de que 
ainda hoje nos servimos, Sixto V deu 
grande desenvolvimento á Bibliotheca 
do Va,ticano; e alguns .dos Papas 
eram grandes sábios entre os quaes 
Bento XIV a quem o proprio Vol
taire chamava o homem mais sabio 
do século XVIII.

Em todos os tempos o Papado es
teve á frente do movimento scienti- 
fico e litterario do mesmo modo 
que presidio as aspirações religio
sas e sociaes. Nos tempos modernos, 
também continuou sua nobre mis
são. Quem se não lembra do grande 
Pontifice Leão XIII que pela sua 
sciencia, escriptos -e obras tornou-se 
um dos homens mais eminentes da • 
época contemporânea? E o actual 
Pontifice gloriosamente reinante está

Ha dias, íamos, eu e um meu ami
go, pela rua de São Bento... Pará
mos ante uma vitrine. Era n’uma 
dessas galerias de pintura. Admirá
mos os quadros que estavam á mos
tra, mas nella não entrámos porque 
não nos interessariam os que orna
mentavam a sala,. a julgar pelos de 
fóra.

Os poucos que minha vista alcan
çou me fizeram alguma impressão, 
porque, quando a sós, pensei n’uma 
galeria ideal e engendrei muitos qua
dros e paizagens, para contrapor 
áquelles que tinham pouco de decen- 
ciá. Da minha galeria, eis o primeiro 
quadro:

A FAMÍLIA christã

Antigamente, ha muitos séculos já, 
quando o christianismo não havia 
descido ainda á terra, que era a fa
mília?

Muitos séculos depois da sua ori
gem. quando esfriado era todo o fer
vor e respeito á Lei de Deus, o ho
mem, quasi sempre um despota, um 
tyranno, unia-se á mulher, não para 
cumprir aquelle sabio preceito: — 
Crescite et multiplicamini, mas para 
ter, á sua vontade pervertida, um in
strumento facil de utilizar-se na sa- 
tisfaeção grosseria dos seus instin- 
ctos bestiaes. Tratava a mulher, não 
como tern.a companheira de toda a sua 
vida, mas com desdem e pouco caso, 
como si ella fôsse cousa vil, sem ne
nhum valor, obrigada a supportar 
sempre os seus maus humores.

N’uma palavra: — O marido era
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seguindo os mesmos vestígios de seus 
predecessores. A Bibliotheca de Mi
lão e de Roma foram o campo on
de o laborioso bibliothecario exercia 
sua brilhante acção e hòje, elevado 
ao solio pontifício, continua a exci
tar a admiração dos sábios. Não faz 
muito tempo recebeu em audiência 
um grupo de astronomos eminentes 
c$ quaes ficaram admirados ao ve
rem com que competência o Santo 
Padre dissertava acerca das compli
cadíssimas questões astronómicas.

E senão bastam estes factos ou
çamos também a voz dos Concílios 
que tantas vezes tem cooperado pa
ra o desenvolvimento da instruçção. 
Num eruditissimo trabalho sobre a 
“Instruçção primaria na França an
tes da Revolução”, diz muito bem 
Alain: “A historia da instruçção dos 
difíerentes graus nos primeiros tem
pos da Edade Media é unicamente a 
dos esforços empregados pela Egre
ja em conservar a sciencia e salva
guardar a civilisação em perigo. Des
de o scculo V ao XII somente o clero 
se occupou das coisas relativas ao en
sino”. Basta-nos abrir a collecção 
dos Concílios para ver quanto essas 
doutas assembleas se preocupavam 
com as questões do ensino e as rc- 
commendavam ao cuidado e pendên
cia dos pastores de almas. O terceiro 
Concilio ecumenico de Latrão orde
na que em* todas as egrejas e cathc- 
draes haja um mestre encarregado 
dc ensinar o clero c os alumnos po
bres. E estas ordens foram executa
das. Theodulpho, bispo de Orleans, 
baixou o seguinte decreto “que os 
padres tenham escolas cm todas as 
aldeias c nos campos; c si qualquer 
dos fieis lhes quizer confiar seus fi- 
lhinhos para apprcrderem a ler, não 
se recusem a recebel-os”.

Coisa sabida de todos é que as 
Universidades tão florescentes na 
Edade Media eram fundadas e pro
tegidas pela Egreja. Os príncipes 
christãos também contribuiram com 
doações generosas mas sempre a con
firmação era reservada aos Papas, 
os’ quaes nas bulias de erecçao addu- 
zem sempre á obrigação que têm de 
dissipar as trevas da ignorância e 
de estimular o ensino de todas as 
sciencias. O Concilio universal de 
Vienna em 1311 tornou obrigatorio 
em todas as principaes Universida
des, o ensino das linguas orientaes, 
a primeira collecção para o estudo 
das rciencias foi mandada fazer pelo 
Papa Pio V e já no século XIII ha
via no Vaticano um jardim botânico.

E em nossos dias? Basta abrir os 
olhos em derredor para ver quanto 
empenho tem a Egreja cm favorecer 
o ensino. Escolas primarias, ensino 
secundário e ensino superior são cam
po de acção que Ella em toda parte 
está apoiando e desenvolvendo.

São factos que brilham á luz me- 
ridianâ e que só um sectário ou um 
ignorante, poderá contestar.

Estudemos a historia e os annaes 
da Egreja Catholica e veremos quan
to bem estar, quanta elevação de 
sentimentos devemos a essa Divina 
Instituição que bem pode ser chama
da a civilisadora dos povos, embora 
isto pese aos que não o querem re
conhecer. .

Petropolis, 8-7-929.

Con. Eugênio Avivar O. Praem

reí-despota do lar e a mulher es
crava e victima indefesa.

Neste ambiente de triste realidade, 
nasciam e se criavam os filhos do 
desditoso casal, que, quando cresci
dos sc tornariam paes semelhantes 
aos que os tiveram. O mau exemplo 
que bèberam desde o berço até a ida
de madura, elles o porão em pratica, 
quando se tornarem esposos e paes. E 
assim, tristemente assim, era a vida 
para quasi toda a totalidade dos ho
mens. Mas veio o christianismo.

Religião do amor que é a caridade^ 
eile veio collocar a mulher no seu 
primitivo posto de honra, ao lado do 
homem, como companheira e amiga. 
Eis a familia christã.

Amanhece o dia. ’ Entrega-se aos 
negocios caseiros a mulher. Arruma 
c dispõe a casa. Prepara a alimenta
ção. O marido sae para o trabalho, 
cm busca de sustento. Em casa. ella 
borda ou costura, lava ou cozinha. 
Elle trabalha e súa. Ella trata com 
os filhinhos e os educa. Passa-se o 
dia.

A’ tarde, cansado da lucta, chega 
o marido e, para refrigério e animo, 
encontrará a esposa sorridente e o 
cercarão de mil caricias os filhinhos 
queridos... E elle dará um beijinho 
a cada um delles...

A paz e a alegria dominarão aquel
la vivenda. Discussões, richas e odios, 
lá não penetram. E* impertubavel a 
tranquillidade do lar. A Esposa fiel- 
deseja o que apraz ao marido e des
preza o que elle recusa. Assim alcan
çarão elles a felicidade unica familiar.

O ESFACELAR DA FAMILIA

O juiz assentado perfaz o ultimo 
dos papeis... Uma mulher tremula e 
nervosa, mal pode suster nos braços 
descarnados o filhinho de peito. La
deiam-na dois outros, agarráhdo-se- 
Ihc á saia.

Doutro lado, um homem de physio- 
mia alterada, sobrolhos franzidos, fa
ces afogueiadas, aperta r.a mão cer
rada uma somma bipartida. Deixa 
comtudo escapar um sorriso de hila
riante victoria.

E este foi o segundo quadro: —
Um divorcio I

Não. Não indagueis das causas de 
tão profunda miséria, porque terieis 
de ir longe, muito longe, porque não 
encontrarieis as suas raizes nos pou
cos annos do infeliz casorio. Si in
quirirdes com justeza e refjexão, ve
reis que ella tem suas origens, ou 
causas remotas, no cavalheirismo pes
simamente comprehcndido do rapaz 
e na leviandade imponderada daquella 
que, quando mocinha, não soube re
primir o seu sentimentalismo doentia- 
menie apaixonado.

Sem reflexão nem cautela, deixa
ram-se os dois levar por arroubos de 
um amor fictício, daquelle que tem 
mais de loucura que de ciso. Ama- 
ram-sc ,embriagaram-se, e sc uniram 
no vinculo quebradiço da illusão.

A principio julgavam-se felizes, 
porque pensavam que a felicidade an
da nos theatros e cinemas, nos des
portos e nos footings das ruas.

Ai! A felicidade com elles se en- 
itremeiava, com elles cohabitava e el
les não-ra encontraram, porque ella 
esta somente no lar, no conchego 
intimo da familia christã.

Para cumulo de infelicidade, esse 
divorcio perverso, esse que quer ter 
fóros de lei, vem alargar o circulo 
dc desgraças para aquelle desditoso 
par. E agora, a educação da prole 
que requer a contribuição das cari
cias maternas e do rigor do pae, to- 
talmente prejudicada desde a sua ba-

Eis um livro delicado e previdente, 
como os que soem ser os livros ca
tholicos, que tratam sobre a vida do 
jovem.

Elle, porém, não só serve aos ca
tholicos, como também aos que os 
não são. Pois, tratando de um assum
pto tão delicado como o da QUES- 
ÍÂO SEXUAL, sob o ponto de vis
ta catholico, não foge, porém, á sin- 
gclleza de uma doutrina puramente 
racional e convincente, baseada em 
opiniões valiosissimas de grandes 
capacidades medicas.

O autor do presente livro é um 
filho de Santo Ignacia — o bastante 
para nos capacitarmos do seu valor 
— o rvmo. Hardy Schilgen; e a tra- 
ducção pertence ao rvmo. Abbade 
de Olinda, D. Pedro Roeser.

O livro é uma preciosidade. Pe
queno. Agradavel no estylo e ho for
mato.

Primeiramen.te traça o plano pro
videncial do Creador, demonstrando 
que tudo foi feito para a nossa fe
licidade, cabendo ao homem o fazer- 
se a si proprio. Depois falia sobre os 
caminhos errados, mostrando que 
“não são os instinctog cegos que nos 
devem guiar, e sim a razãa, illumina- 
da pela fé”. Procegue, fallando sobre

se. Os fins secundários do matrimo-. 
nio ficam prostergados como o foi o 
primeiro. O bom procedimento dos 
conjuges fica abalado e em perigo 
constante; a salvação da familia, de 
todo duvidosa e. despedaçado o canal 
das puras tradicções avoengas, ficará 
egualmer.te prejudicado o bem estar 
publico.

E que diremos, si olharmos para o 
lado da terrível injustiça que acarre
ta o divorcio?

A mulher como a parte fraca é 
quem mais soffre, pois o homem que 
tenciona divorciar-se, usa da mulher 
e delia muitas vezes abusa. Não terá 
margem a sua infidelidade. Ai! Quan
tos não são os que pensam que a fi
delidade conjugal é dote exclusivo da 
mulher!...

A mulher, por sua vez, pouco zela
rá pela sua fidelidade. Offerece-se co
mo prenda de leilão, a quem promet- 
ter mais.

Eis o perjúrio daquelle voto, a que
bra da palavra dada deante dos alta
res santos e deante. dos homens, a 
desmoralização do acto sagrado.

Adeus casamento, adeus familia!
Tudo isto não é sinão a legalização 

do amor livre. Esfacelada a familia, 
não haverá sociedade, porque, não 
havendo cellulas, onde estará o 
corpo?

... E todos estes males têm quasi 
sempre a sua fonte, nos

DESVARIOS DA JUVENTUDE

Em geral, o moço pensa que é li
vre de contrahir relações, já que não 
é ligado pelo vinculo matrimonial. 
Não têm limite os gracejos que elle 
dirije ás mocinhas que lhe passam ao 
lado, por mais serias e sisudas que se 
mostrem....

As desacompanhadas, são, em ge
ral, o alvo predilecto das suas graço
las e cilas, innocentes ou levianas, se 
rejubilam no escrínio do seu coração- 
zinho, envaidecida.s dos elogios gra- 
tuitos.Assim. nesses folguedos ou pas
satempos, resulta ficar* abalado gran- 
demente o coração da jovem que para 
tanto não estava disposto.

No emtanto, de todas as folganças 
essa é uma das mais toleráveis.

O que acontece no mais das vezes, 
é que essa rapaziada solta toma por 
frivolidade o que tem de mais refina
da loucura. Acjia que visitar casas 
suspeitas donde é banida a lei de 
Deus, é cousa de somenos importân
cia, cousa da idade, que nada tem 
dc deshonesto e de más consequên
cias.

Mais: (digamos baixinho), julgam- 
no um acto de hygiene pessoal neces
sário, imprescindível.

Que cegueira, que incensatez! Não 
cogitam de que uma unica dessas vi
sitas pode deixar o germem que mais 
tarde arruinará uma familia inteira.

As mil e uma moléstias que facil
mente sc podem adquirir, nada ou 
quasi nada lhes parecem.

A consciência... isto é o de menos.
Não tendes visto que algumas ve

zes, um ou dois meses depois do ca
samento, uma senhora se recolhe ao 
seu retiro, retrahida, acabrunhada, 
achacada dc doenças horríveis, como 
‘•'C quizesse morrer?

Que teria acontecido áquella flor 
que. inda hontem, sorria e ostentava 
inquebrantável saúde? Quem o rou- 
bador de sua primitiva vivacidade e 
bôa disposição?

Não pergunteis porque duro seria 
responder a verdade: — Foi o marido 
perverso que a prostrou no leito de 
morte e breve, a prostrará na sepul
tura. Os seus desvarios, áquelles des-

os namoros, que “difficultam nota
velmente a formação do caracter, fa= 
zendo com que os jovens se esqueçam 
dos seus deveres”. Todo o namorar 
por namorar é illicito, porque- é pe
rigoso. Falia dos perigos sociaes. 
Mostra o lado bom das relações com 
o mundo social, pelo Cavalheirismo, 
que..juntamente com o Ideal,”devem 
occupar o logar proeminente no co
ração do jovem”. E, finalmente, mos
tra-nos a vida, pelos olhos de nossas 
mais carras affeições, num singello e 
encantado arroubo de eloquência 
christã.

Que bello e que. singello livro! 
Que preciosidade! Como elle tam
bém nos falia bem ao coração, mos
trando o lado sublime da vida chris
tã, pela mãe christã, pelo jovem 
christão, pelo esposa christã; e por 
uma das maiores glorias do mundo 
civilisadc pela Fé Christã: os sa
cerdotes, os abnegados sacerdotes.

Mas o Catholicismo é Religião. E 
Religião Verdadeira. E* a unica que 
nos convence, pela razão, pelo exem
plo, e manifesta aprovação e auto
ridade daquelles que firmou o uni
verso : DEUS.

PEDRO JOSE* DE CARVALHO

A Calumnia
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Factos Marianos
Varias

FEDERAÇÃO MARIANNA

Em homenagem á Sua Santidade 
Pio XI, por transcorrer o seu atino 
jubilar, foram distribuídos pela Fe
deração Marianna desta Capital, car
tões, que os congregados deverão 
prehencher com os diversos actos 
piedosos praticados por intenção de 
S. Santidade.

Consta de cinco actos piedosos 
taes como missas, communhões, vi
sitas ao SS. Sacramento, orações di
versas e bôas obras.

Os cartões, devidamente prchen- 
chidos, deverão ser entregues até 31 
de outubro do corrente anno.

CONGREGAÇÃO MARIANA DO 
BELEM

Em preparação ao Congresso Ma- 
riano de Apparecida, a realizar-se 
nos dias 6. 7 c 8 de Setembro p. f. 
a Congregação Mariana da Imniacu- 
lada Conceição c São José, da Pa- 
rccliia de São José do Belem, está 
realizando uma semana Mariana.

O brilhantismo de que se têm re
vestido as reuniões, iniciadas á 29 
de julho, não é necessário dizer aos 
nossos leitores que conhecem o va
lor dos nossos irmãos do Belem. E 
hoje, certamente será com uma ses
são de ouro que.se encerrará a se
mana. cujos fruetos não tardamos a 
ver, brilhando para a gloria da causa 
mariana.

Aos nossos companheiros da Con
gregação do Belem, enviamos os nos
sos parabéns, pois que elles tem sa
bido elevar o sodalicio em que são 
combatentes, pondo-sc sempre na 
vanguarda das bellas realisações.

ROMARIA Á APPARECIDA

Celebrando-se a festa de Nossa Se
nhora Apparecida, pelo centenário 
do facto milagroso que a enthroni- 
sou, a Federação Marianna desta Ca
pital resolveu promover uma romaria 
áquella cidade, no dia 7 de setembro 
p. futuro, após o Congresso Catho- 
lico.

Trata-se, como se vê, de mais uma 
grande iniciativa por parte da nossa

Federação Marianna, cujos trabalhos 
nos têm descortinado futuro brilhan
te, incentivando os nossos sentimen
tos religiosos mariannos, e cuja 
chamma fez brotar neste São Paulo 
dynamico, tantos e tão pujantes nú
cleos de moços, devotados á Causa 
Santa de Maria. E Nossa Senhora 
Apparecida é a Rainha desde São 
Paulo, que ella escolheu para derra
mar os prodígios do seu maternal 
coração.

RIO DE JANEIRO

Do relatorio da Secção da Moci
dade da Confederação Catholica do 
Rio de Janeiro, extrahimos o seguin
te topico, relativo ás C. M. da Capi
tal Federal:

“Foram fundadas pelo director des
ta Commisão novas Congregações 
Mariar.as cm Salette e Bangú e tam
bém foram fundadas a de Santo 
Christo e Copacabana.

As Congregações de S. João Ba- 
ptista da Lagoa, Engenho Novo, S. 
Bento e N. S. das Victorias tiveram 
recepções de novos elementos. A 
Congregação de Sta. 'Teresa fur.dou 
um curso de religião para homens e 
meia hora de adoração semanal ao 
Santíssimo Sacramento.

A Congregação de N. S. das Vi
ctorias mantem um curso de estudos 
e uma secção de caridade ambos mui
to proveitosos.

A Congregação de S. João Baptis- 
ta da Lagoa fundou uma Legião Eu- 
charistica para incrementar a rece
pção da sagrada communhão e a ado
ração nocturna em SanPAnna, tendo 
a seu cargo a noite de 21 para 22 de 
cada mez havendo pratica, cânticos e 
a explicação Kturgica da missa pelo 
director da mesma Congregação.

Continua mantendo as suas sec
ções de caridade, sports, de musica, 
os escoteiros, os legionários de S. 
Tarcísio. Promoveu no dia da rece
pção de 12 congregados e 19 aspiran
tes uma festa de cordialidade cn.trc 
as Congregações Marianas.

A Congregação de Copacabana re- 
ccntemente fundada muito promette 
dado o enthusiasmo dos seus compo
nentes

Programma de recepção
a Monsenhor Pedrosa e Paulo Sawaya

5 DE AGOSTO
Chegada a Santos.
Uma commissão de Congregados irá receber 

Monsenhor Pedrosa e Paulo Sawaya, naquelle porto.

7 DE AGOSTO
A’s 19 horas. Te-Deum solemne na Matriz. 
Deverão estar presentes ao acto, todos os con

gregados.
9 DE AGOSTO

A’s 20 horas. Festival na Séde da Congregação 
Mariana, á Rua Immaeulada Conceição, 5.

11 DE AGOSTO
A’s 8 horas, Missa cantada na Matriz e com

munhão geral.

Cultura jfimericana

vários da juventude, que até agora 
lograram permanecer mais ou menos 
encobertos, encontraram campo favo
rável ao seu desenvolvimento, no cor
po franzino da infeliz esposa.

Ella era a flor mimosa e bella que 
o sol inclemente fez depressa estiolar.

A prole que delia descender será 
degenerada e malsã, por culpa exclu
siva talvez, de um pae sem consciên
cia c sem moral. Essa é a repercução 
que se faz sentir no lar.

Sabeis, por certo, que é a castidade 
rirgiral o principal dote dc uma 
jovem.

Haveis de opinar commigo que o 
será egualmentc para o jovem, ton- 
trariamente, vejamos a

INNOCENCIA PERDIDA

que foi o terceiro quacíro.
Um r ipazola, instigado por seu ir

mão mais velho, cahira miseravelmen
te num desses peccados que acarreta 
a perda da innocencia. Assentado ao 
pé do irmão, tem elle feição e attitu- 
de dc imbecil, como se dissesse ao 
outro: — Perverso que foste para 
comniigc! Dizias que de agradavel 
sabor o mau frueto; que as sensa
ções mais deleitáveis nos invadiam; 
que, ao depois, repousava o coração 
o o espirito. Falsidade negra! Logo 
senti o travo da nefanda culpa; per
cebi íor*emerte a sensação da queda 
e mais turbado se me acha o coração 
e commovida a carne. Ah! Que cégo 
eu fui e tresloucado quando puz de 
parte a consciência que me latejava: 
— Foge! Foge!...

No cmtanto, me dizias tu: O co
barde foge c o fraco.

Desgraçado que fui quando, tapan
do os ouvidos ás constantes reclama
ções de minha consciência, segui tuas 
mentiras. Impostor!

Essa era a queixa que o misero di
zia no seu olhar sem alvo e na sen- 
sabedoria do seu riso que era quasi 
um chôro.

Tudo isso dizia a prostração e 
desalento que lhe avassalaram o pei
to c, sem descanço, lhe ferreteavam 
o coração pesadelos e remorsos.

Infeliz! Não calculava quão frágil 
lhe fosse o vaso da pureza, nem tão

entornadiço o precioso balsamo dos 
limpos dc coração. Para sempre per
dida sua innocencia; para sempre per
dida! E no emtanto, tão bella e con
soladora c a

Este era 
dros.

CASTIDADE

o ultimo dos meus qua-

Uma donzella esbelta, de faces le
vemente rosadas, coberta de uma tú
nica alvíssima que lhe roçava os pés 
e lhe attingia os pulsos.

Trazia nos rins um singulo, “Sin- 
gulum puritatis” c no pescoço a es- 
tolla branca, “Stolla immortalitatis” ; 
na mão direita um lirio e na esquerda 
um finíssimo espelho de cristal.

Lia-se bem, através do seu sorrir 
beato: — Não deixeis que se turbe a 
impidez do espelho e não permittaes 

que a creste copa desse lirio o fogo 
c a fumaça do peccado, porque, em- 
quanto limpo o espelho, todas as ve- 
es que nelle vos mirardes, lá no seu 

amago, vereis a Deus e, cmquanto vi
çoso o lirio, resccnderá a virtude do 
Altíssimo.

Dos hombros lhe caem as madei
xas de oiro; são a fortaleza do espi
rito. A attitude serena e altiva, ê 
descanço do espirito que é puro. O 
brilho que reluz nos olhos c o sorri
so que lhe enfeita os lábios são dulçor 
e a graça de quem possue o dom mais 
caro aos olhos sem' jaça dos corações 
limpos.

Mas que nos diz esse quadro?, se
não que é possível a castidade, aos 
que são modestos e recatados?!

Se sc #traz á mostra os braços e 
o collojse lhe attinge a túnica apenas 
ao nivel dos joelhos; se imprudentes 
traz os olhos e frivola a attitude, não 
lhe será por certo, tarefa leve a guar
da perfeita da castidade.

Presupposta a graça de Deus e 
porque fugiu do lôdo, não conspurcou 

túnica, conservando-a alvinitente. 
Porque não deu ouvidos ás illusões 
cphemeras da carne, tem-na ella sa
dia e pura. Porque aborreceu o peri- 

0 go, não pereceu nelle. Desgraçado de 
quem o ama, porque nelle sucumbirá, 
segundo a maxima das Escripturas 
Sagradas: — Qui amat periculum rn 
eo peribit!

HONORIO R. DANTAS

Muita gente ha que julga a vida 
c as cousas norte-americanas pela 
altura dc seus arranha-céus. Assim 
ha pessoas para quem a cultura 
‘yankee” é a mais solida, e seu sys- 

tema de educação, perfeito.
Da magnifica secção “Revista das 

Revistas”, do “Estado”, transcreve
mos, com a devida venia, as linhas 
abaixo, pelas quaes se póde aquila
tar do verdadeiro valor de uma cul
tura e educação cinematographicas.

Sob a epigraphe “Aspectos da vi
da universitária nos Estados Unidos”, 

Bibliothéque Unive^selle et Revue 
de Généve, publica paginas interes
santes do sr. Ludwig Lewisohn, es- 
criptor rortcamericano, nascido em 
Berlim, mas vivendo desde criança 
nos Estados Unidos, onde foi longos 
annos professor.

As observações do sr. Ludwig 
Lewisohn não são lisonjeiras para o 
estudante norte-americano. Referem- 
se á Universidade da Central City, 
que é uma instituição do Estado, e 
se acha aberta aos dois sexos.

Tem cinco ou seis mil estudantes 
e cerca de quirhcntos professores. A 
Universidade se compõe dc oito fa
culdades principaes, para as quaes 
entra o estudante que tenha um at- 
testado do “high school”. Em sum- ; 
ma. todo rapaz ou rapariga que te
nha terminado os seus estudos num 
“high school” pode ir a Central Ci
ty aprender qualquer matéria no 
campo immcnso dos conhecimentos 
humanos, contanto que essa matéria 
pareça própria a desenvolver a indi
vidualidade.. Que incurável triviali
dade em todos esses rapazes! Falam 
de jogos, “soirées”, exames. Mas 
ringuem ouve jamais um grupo des
ses estudantes discutir com calor 
qualquer dos assumptos — arte, re
ligião, economia política, sexo — 
que interessam sempre o espirito dos 
homens. Ninguém os vê enthusiasma- 
rem-se seja porque for, a não ser por 
coisas praticas c triviaes. Por isso, 
reina entre -elles o sentimento de 
que é pouco conveniente manifestar 
alguma actividadc de espirito. O que 
ousa tal, sc faz considerar como um 
“snob”, original ro mau sentido do 
vocábulo, differente dos outros, e 
portanto, mau democrata.

Um europeu perguntaria: — Para 
que vão elles á Universidade?

A’ Central City um numero rela
tivamente pequeno de estudantes vac 
por motivos n^undanos. Uma porcen
tagem bem elevada dc estudantes. 
provê ás suas próprias necessidades, 
fazendo reaes sacrifícios (como fa
zem também os paes) pela causa da 
educação. Poucos desses rapazes 
eram verdadeiramente preguiçosos e 
frívolos.

Para a media dos "norte-america
nos intclligcntcs”, essa educação pe
la qual estão promptos a soffrer pri
vações c a pagar taxas, significa ha
bilidade, informação e conhecimentos 
práticos: habilidade c sciencia que 
lhes permittem conquistar o mundo 
da matéria. Educação não significa 
para elles uma modificação interior, 
a criação em si mesmos de um ho
mem novo, um critério novo da ver
dade, gostos novos e outros valores.
O que elles esperam encontrar na 
Universidade são instrumentos me
lhores e mais apropriados á guerra 
economica a que chamam liberdade. 
Essa preoccupação não dá ao esjtu- 
dante, porém, o desejo de sahir da 
massa democratiça e nivelada de que 
faz parte: ao contrario, a sua aspi
ração é não se distinguir senão pela 
posse desses instrumentos de melhor 
qualidade. Não gostaria que pudes
sem differencial-o dos camaradas 
por suas ideas sobre a vida, pela dis- 
tineção do seu gosto, por um pala
dar que soubesse apreciar o sabor 
da verdade. Acreditar-se-ia. nesse ca
so, perto de ser um “posseur” ou

um “snob”. Aconteceu muitas vezes 
ao A. ouvir um estudante, capaz de 
sentir a significação profunda das 
humairdades, renegar apaixonada
mente as conquistas que elle proprio 
fizera, r.o seu temor de não parecer 
como os outros. E mais de uma oc- 
casião ouviu estudantes dizerem: 
“Mas a maioria tem outra opinião: 
é que decerto, sou eu quem está en
ganado”.

Assim, pois, os estudantes norte- 
americanos não vinham á Universi
dade para encontrar a verdade, mas 
para se tornarem engenheiros ou 
agricultores, doutores ou professores. 
Não desejavam tornar-se homens ou 
mulheres differentes. Foi para se 
conformar com esses desejos popula
res que se introduziu o systema dos 
•estudos facultativos, que reinava nos 
collegios, mesmo r.o “high-school”, 
obrigando-se as universidadeis do Es
tado — cm certos casos por acto 
legislativo — a admittir fodo o 
portador do certificado do “high- 
school”, simplesmente por que elle 
fez uma certa “quantidade” dc estu
dos, sem sc preoccupar com o contou- i 
do, ou a “qualidade” de taes estudos. ; 

No fim de contas, continua o A., 
preciso reconhecer que, dado o ob- 

jcctivo que se tem cm vista, o syste
ma é pratico. Se o objectivo da edu
cação é simplesmente obter instru
mentos solidos para lutar contra a 
matéria — e de obtel-os rapidamente
— o systema funcciona satisfacto- 
riamente. E’ de suppor que essas 
Universidades do Estado formem en- , 
genheiros, agricultores, veterinários 
exccllcntes. Mas quando, a sua tarefa 
terminada, esses homens têm lazeres, 
não se distinguem nada dos que não 
estiveram no collcgio. Vão assistir a 
peças estúpidas, lêm “magazines” 
imbecis, e combatem •cm favor de to
dos os sophismas perniciosos ,tanto 
em política, como cm religião, como 
na simples conducta. A ethica dos 
norte-americanos, nas Universidades
— se o A. bem a comprchendeit — 
admitte que o fim ultimo da vida é 
a fcliçidade no sentido de uma pros
peridade sem limite. Essa ethica tem 
uma desconfiança sincera por tudo 
que é intensidade ou distineção de 
pensamento. Porque essas coisas po
dem induzir a erro, e- não conduzem 
á prosperidade. Não crê na virtude
— ”virtus”, potência, instincto cria
dor no mundo intellectual e moral — 
mas unicamente em certos manda
mentos negativos que podem contri
buir a um honesto bem estar mate
rial. Não deveis beber bebidas fer
mentadas, não deveis criticar aspera
mente o vosso vizinho, não deveis 
agir como egoista, excepto nos nc- 
.gocios, onde o contrario c a lei su
prema; não deveis duvidar que a 
America do Norte realisou um typo 
dc liberdade sem exemplo alhures, 
nem que a maioria tem sempre ra
zão. Diz-se “a maioria governa”, e, 
portanto, deve-se conformar cega- 
mente com as crenças fundamentacs 
da maioria, sob pena de ser mau 
democrata e mau norte-americano, e 
igualmente mau christão.

P. J.

seus devotos
(Continuação da 2.* pag.)

so caliz de copa larga, repousavam 
dois Corações.

— “Toma, minha filha, toma esses 
alimentos divinos e com elles nutre 
a tua alma. Toma-os para ti. para a 
França, tua patria, para esse povo do 
qual eu sou Soberana; é nestes dois 
Corações que elle encontrará espe
rança e salvação”.

Dispunha-se Joanna a obedecer, 
quando Jesus Christo lhe fallou as
sim :

— “Mas. minha esposa querida, 
não pões tu ahi nada de tua parte?”

— Ai, meu amado Mestre! res
pondeu Joanna, que cousa poderá ha
ver em mim que seja digna de ser 
apresentada em vossa presença?

— “Não tens ao menos um cora
ção? retrucou Jesus”.

XIV. * ”Os thesouros de meu Fi
lho estão abertos a todos aquelles 
que os desejem e peçam por minha 
omnipotente mediação.

Eu sou toda misericordiosa e se
nhora de meu Filho.

Seu coração mc ama em tão alto 
grau e devota tamanha affeição ao 
meu, que não pode desatender meus 
pedidos”.

(Palavras de N. Sra. do Sdo. Co
ração, cm Pellevoisin).

XV. a Promessa vinculada á cele
bração da festa do Immaculado Co
ração de Maria. — “Dir-lhe-ei, meu 
irmão muito amado, que’ essa Mãe 
do Amor Formoso prometteu a um 
de seus servos que Ella atirará faís
cas dc fogo divino das que estão a 
abrasar o seu Coração Virginal, sobre 
os corações de todos aquelles que

celebrem com fervor a festa desse 
mesmo Coração, afim de acalental-os 
se se acharem em tibieza, e se já es
tiverem accendidos, para abrasal-os e 
consumil-os cada vez mais, nas cham- 
rnas e incêndios daquelle amor sa
grado em que. se consommc”.

(Cartas de S. João Eudes de 1648).
E áquelles que recitarem devota

mente a saudação: Ave, Cor Santissi- 
mum Jesu et Mariae, alcançar-lhes-á 
desejos dc se purificarem dos seus 
peccados, para assim tornarem-se di
gnos de receber os dons, as graças e 
as bençans divinas”.

(Cartas de S.João Eudes, de 1648).

CONSAGRAÇÃO
AO CORAÇÃO DE MARIA

Formula breve usada por Sta.
Margarida Maria

“Oh! Maria, consagramo-nos ao 
vosso Coração Immaculado, para que 
Vós nos consagreis ao Coração de 
vosso Filho Jesus”.

(Santa Margarida Maria).

(1) A Beata Maria da Encarna
ção, religiosa Ursulina de Tours,. 
França, foi mais tarde, fundadora da 
mesma Ordem na America do Norte 
e Canadá.

A Bemaventurada serva de Deus 
chamada por Bossuet a Teresa da No- 
va França, realisou na sua vida de 
missionaria, a união da contemplação 
mais sublime á acção mais energica.

Viuva aos 20 annos, professou em 
1633 no mosteiro das Ursulinas de 
Tours.

Partiu para o Canadá em 1638, e 
inaugurou em Quebec a l.a fundação 
do Instituto.

Viveu em Canadá trinta c tres an
nos cumulada por Deus de graças 
singulares.

Conheceu* pessoalmente os Marty= 
res do Canadá, Padres Jogues, Bres- 
sani. de Brebeuf, Lalemant e outros, 
bcatificados a 21 de Junho de 1925 
por Pio XI.

A ordem de Sta. Ursula denomi
na-a a segunda Angela da Companhia.

O AMOR
Deus não quiz o homem tão des

graçado. Elle não quiz tanta miséria 
c tanto mal no mundo. Foi o homem 
quem sc fez desgraçado. Foi pelo 
somem que a miséria e o mal en

trou no mundo.
Oh! O peccado ! O terrível pec

cado !...
Tanto o mau como o bom soffrem 

a$ consequências, as ruinas do pec
cado origiral. Aqucllc nos parece fe
liz ainda na sua maldade. Mas não 
passa dc aparência. A Justiça Divina 
é a Justiça Divina. Precisamos sof- 
f:cr. Disse Jesus: “Quem quizer vir 
apoz mim, reneguc-se a si proprio, 
tome a sua cruz e me siga”. O ca
minho do Calvario é o caminho da 
vida. E pelo dever tudo deve ser sa
crificado. Não são os homens quem 
ros julga: é Deus. Por Deus vive
mos. por Deus morremos no posto dc 
honra, que é o cumprimento de nos
sos sagrados deveres.

Ah! De que nos vale a vida, sem 
o AMOR! E que é o amor? Nós 
o sentimos bem no intimo de nosso 
scr. E’ uma affeição sem limites, 
inextinguível, a tudo o que é santo, 
a tudo o que é puro, é bom, sincero 
c verdadeiro. E* uma força sem igual, 
que não conhece difficuldades, que 
tudo vence!... Isto é o amor!... E 
porque cllc é isto, nós nos sentimos 
vexados, pela sensibilidade como que 
soffrcmos as nossas dôres. Lamenta
mo-nos. Queixamo-nos dc tudo e de 
todos. Não amamos, embora tenha
mos o amor, por não saber ou não 
querer amar. Poder amar, todos po
dem. Basta querer. Porém, muitos 
querem c não amam, porque não sa
bem que o amor que habita em nós 
é uma irradiação do amor divino. 
Não sabem que tudo o que é humano 
é vil, enfermiço e ephemero. E vi
ver de amor humano é viver de illu- 
são, de devaneios loucos. Nós somos 
do infinito. O nosso amor intimo é 
do infinito. E* inextinguível!...

Ah! Não ter fé! Não querer sen

tir a manifesta tendência de nosso 
intimo para o Infinito! Procurar 
abafar os arroubos dos nossos an- 
ceios para o Infinito, na materiali
dade desta vida terrena, que é cheia 
de podridão, cheia de miséria, cheia 
de hypocrisia e mentira! Desejar 
reduzir a nossa infinita aspiração ás 
aspjrações ephemcras deste viver hu
mano, ofide a dor nos crucia, c on
de os gemidos dos desafortunados 
se casam com o gargalhar arrogante 
dos que .se enriquecem daquelles, e 
se, degradiam no chãos das mesqui
nhas paixões, sem outro fito que go- 
sar, como feras insaciáveis, das vo
luptuosas chinicras deste mundo las
civo, infamahtc' e maldito!...

Ah! Não amar como filhos da 
Luz Eterna! Restringir os nossos in
finitos anceios aos anccios do mundo! 
Renegar a Deus o amor que Elle nos 
tem e que nos deu para O amar, e 
para sermos felizes cternamente! 
Não querer reconhecer que somos da 
Luz e para a Luz seguimos, para a 
nossa própria- glorificação !...

Ah! Eu tenho fé! Ella é a força 
da minha vida. A minha consolação. 
A minha guia neste intrincado laby-
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Não ha no mundo ho
dierno mais nobre missão 
do que a do jornalista. 
Meus predecessores con
sagraram as espadas e 
armas dos guerreiros 
christãos: — eu me jul
go feliz de pedir a ben- 
çam para a penna de um 
jornalista catholico.
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”0 Legionário”, absolutamente, 
não cuida de política, já por ser or- 
gão de uma Congregação Mariana, já 
porque combate pela patria, num ter
reno muito mais elevado do que o ni- 
vel rasteiro das intrigas e mesquinha
rias que, em nossa terra, convencio- 
nou-se chamar de política.

Temos um programma, altamente 
patriótico, de Acção Catholica. En
tregamo-nos a elle com todo o ardor 
de nssa fé, e não temos ambições nes
te mundo. Não nos attraem, portan
to, as Iuctas de interesse', que outra 
cousa não são as Iuctas políticas, ac- 
tualmente, no Brasil.

Assim sendo, seria de extranhar 
que viesesmos occupar a attenção de 
nossos leitores com tal assumpto. Po
rem, somos levados a isso, pela ne
cessidade de protestar contra certos 
meios de que, parece, querem servir- 
se alguns na defeza de seus candida
tos, ou no ataque aos seus adversa- 
rios do momento.

Referimo-ns ao facto de serem a- 
pontados, aos catholicos, actos deste 
cu daquelle governo, com o fim de 
incitaLos a lheh darem ou negarem 
seu voto.

Leão XIII disse que, “querer im- 
miscuir a Igreja em Iuctas partidarias, 
e pretender utilizar-se de seu apoio 
para vencer com maior facilidade an
tagonistas polftticos, é abusar indis
cretamente da religião”.

Affirmamos mais: o catholico, co
mo “catholico”, não pôde adherir a 
determinado principio ou ideal polí
tico. EHe pôde dar-lhe sua adhesão, 
unicamente, como parcella que é, da 
cidade temporal. EHe deve, dentro de

seu partido, condicionar sua activi- 
dade £os interesses supremos da 
Igreja, desenvolvendo uma Acção so
cial política, no sentido catholioc da 
expressão. Si o programma de uma 
aggremiação partidaria qualquer, não 
permittir tal Acção, é vedado ao ca
tholico o ingresso em suas fileiras.

Comquanto nos programmas dos 
partidos que aqui existem (si é que 
existem) não se encontrem finalida
des que impeçam, terminantemente, a 
nós catholicos, de lhes darmos nos
sa adhesão, também nada ha nelles 
que nos imprlla a lhes emprestarmos 
nosso apoio.

Assim, nada nos obriga a termos 
preferencia por algum dos candidatos 
que óra se defrontem no ringue da 
successão.

Lavramos, aqui, o nosso protesto 
contra quem quer que seja que pre
tenda utilizar-se de nossa fé para fins 
políticos.

Quando chegar o momento, vota
remos de accordo com a nossa con
sciência, cumprindo um dever de ca
tholicos e brasileiros. Quanto ao mais, 
permanecemos indifferentes á Iucta 
pela posse da cadeirinha do Cattete.

Desilludidos das já famosas campa
nhas da regeneração social, limitamo- 
nos a ver e ouvir o que se passa no 
picadeiro da política nacional, sentin
do todo o fél do ridículo que o enche.

Nossas forças, nossas energias, nos
so ardor, reservamol-os para uma 
campanha mais nobre e mais provei
tosa do que nossa política de sub
solo, qual a reconducção do Brasil a 
Christo, por uma Acção Social Ca
tholica intensa e extensa.

O Jubileu Sacerdotal
de S. S. Pio XI

A Federação das Congregações 
Marianas da Archidiocese de S. Pau
lo destribuiu a todas as Congregações 
adherentes as copias da Circular do 
Secretariado Geral das Congregações 
Marianas. Desta circular extrahimos 
os seguintes trechos:

“Para que não pareça que, em al
gum, modo queremos por obstáculos 
ás peregrinações, collectas. thesouros 
espirituaes promovidos por vários 
grupos catholicos ,a que a quasi to
talidade dos nososs congregados per
tence, achamos mais acertado depor 
humiídemente aos pés do S. Padre, lá 
pela festa da Immaculada Conceição, 
um penhor de peculiar dedicação e 
filial amor, assignado por todos os 
memebros das nossas Congregações 
de homens e moços.

“Peço portanto, queiram fazer che
gar ao conhecimento dos Directores 
das Congregações, de homens desse 
paiz, quer directamente, quer por 
meio dos Directores locaes, ou por 
intermédio dos Redactores das Re
vistas Marianas, ou enfim, mediante 
os Directores de obras diocesanas o 
exemplar da carta que junto mando 
e que deve ser por todos assignada.

“Facil será aos Directores obter 
nas reuniões ordinárias as assignatu- 
ras dos presentes, recolher quanto an
tes as dos ausentes fazendo-as seguir 
para cá sem demora”.

Roma, l.° de Maio de 1929.

Attendendo ao pedido acima e mais 
por julgarmos imprescindível que a 
manifesação dos nossos congregados 
e demais catholicos ao Summo Pon
tífice faça echo no concerto das gran
diosas homenagens que dc toda parte 
hão de surgir para commemoração de 
tão faustoso acontecimento, publica
mos a seguir a que se allude acima.

OBSÉQUIO FILIAL DAS CONGRE
GAÇÕES MARIANAS AGGREGA.

DAS Á PRIMA PRIMARIA 
ROMANA

Santíssimo Padre.

Quando nas mais justas expansões 
de regosijo, todo o mundo catholico 
celebra o jubileu sacerdotal de Vossa

Santidade, não seriamos nós, os con
gregados marianos filiados na Con
gregação Prima Primaria do Collegio 
Romano, que, por tantas vezes temos 
sido alvo de vossa benevolencia, os 
que deixaríamos passar quasi desper
cebido o faustíssimo anniversario.

Prostrados, pois, aos pés de Vos
sa Santidade com a dedicação e con
fiança dc filhos apresentamos as 
mais vivas felicitações, e, com ellas 
as preces mais ardentes á Virgem Im- 
maculada peja conservação da vida de 
Vossa Santidade. E como ára o Pae 
comraum não põe haver mais profun
da consolação que a vida exemplar de 
seus filhos, toda vasada nos moldes 
evangélicos e na sabedoria de seus 
conselhos, cremos que a renovação 
das nossas promessas de congregados 
marianos será para Vossa Santidade 
a mais agradavel dás offcrtas. Esfor
çar-nos-emos, pois. por mostrar-nos 
dignos filhos da Virgem Santíssima 
em todas as circumstancias da nossa 
vida particular e social, e trabalhare
mos incansavelmente, como nos pres
creve a primeira das nossas regras, 
não só pela santificação de cada um 
dc nós, mas pela perfeição dos nossos 
irmãos, auxiliando e defendendo, na 
medida as nossas forças, a Santa 
Igreja contra o assalto dos seus ad
versários. No exercício deste aposto
lado tudo faremos por ater-nos ás 
normas e directivas tantas vezes por 
Vossa Santidade traçadas á Acção 
Catholica que tão cara vos é ao co
ração paterno.

A coincidência feliz desta renova
ção de propositos com a celebração 
do 75.° anniversario da definição do 
dogma da Conceição Immaculada 
Virgem é-nos ainda um seguro penhor 
de novo surto espiritual que irá ani
mar a vida das Congregações Ma
rianas.

A’ Vossa Santidade pedimos, por 
ultimo, queira conceder-nos a Ben- 
çam Apostólica que nos ha de infun
dir novas forças para transformar a 
sinceridade das nossas promessas na 
realidade viva de nossa execução 
fiel”.

Esta carta acha-se em poder do 
congregado presidente afim de rece
ber as assignaturas de todos os nos
sos Congregados.

Jfeati jVíittres...
Ao Dr. V. Cy.

Não será difficil prever o desapon
tamento de algumas pessoas ante o 
desfecho sereno que terão as minhas 
serenas objecções. A explicação deste 
desenlace calmo vem por si mesma 
dictada pelo bom senso. Os indivíduos 
que aguardam uma replica com a an- 
ciedadc de quem assiste a uma pugna 
esportiva ou a uma successão presi
dencial, certamente não comprehen- 
derâo que se dê á uma serie de pon
derações, bem ou mal reflectidas, o 
acatamento respeitoso de uma opi
nião.

As minhas razões foram expostas, 
desataviadas de qualquer espirito 
pamphlctario, com a coragem de quem 
defende idéas, não só próprias, como 
também escudadas por personalidades 
eminentes. A força dessas idéas ar
mou a minha fraqueza contra a debi 
lidade das asserções de"um adversa- 
rio cuja erudição e cujo valor são di
gnos da maior admiração. Seguiu-se, 
á guisa de explicação, uma resposta 
inesperada, mais lhana e mais eleva
da, se fizermos resalva da virulência 
do seu final. Por conseguinte, visto 
que as considerações feitas não vi
sam polemicas, dou por encerrada es

ta controvérsia por não ser questão 
de se render a argumentos ou refu- 
tal-os.

Ficamos assim, cada qual na sua 
boa fé, crentes de estarmos com a 
razão.

* * *

• .Devo, porem, um esclarecimento.
O meu nome, sem duvida exotico, 

não';1 foi tido como proprio. Eu não 
me magoei com isto, nem. havia mo
tivo. O mesmo succedeu com o gran
de Joaquim Nabuco tomado por Émi- 
le Faguet como sendo “evidentemen
te o pseudonymo de um francez re
sidente no Brasil”.

Não creio também que fosse pilhé
ria- porque, tanto a sinceridade das 
suas palavras quanto a sua própria 
vulnerabilidade neste ponto, concor
reriam para desvanecer esta duvida.

Sómente lamento o dissabor que 
causarei ao paladino da Razão, quan
do souber que em Svend Kok não se 
ccculta nenhuma autoridade ecclesias
tica ou profana, como seria agradavel 
suppor, mas sim, unicamente Svend 
Kok, o mais obscuro Congregado Ma- 
•iano de Santa Cecília.

Svend KOK

DO MEU LEITO
“O Chico calabrez morreu” foi es

ta a nova que hoje de manhã, á hora 
do café, correu de bocca em bocca, 
sem comtudo impressionar, a ninguém, 
porque nós outros já estamos acos
tumados com a morte. Aqui, todos 
os mezes, um, e ás vezes mais de um, 
toma rumo do cemitério do Fundão, 
celebrando-se o enterro com a mais 
commovente simplicidade, sem galas 
nem séquito; apenas um auto fúne
bre que parte em carreira veloz, se
guido somente, até certa distancia, 
pelas badaladas plangentes do sino 
da capella, — unica homenagem pres
tada a quem em vida foi a imagem 
do terror e do soffrimento. Houve 
mesmo um dia em que seguiram dois 
duma vez, alojados nos dois compar
timentos de que dispõe o auto. O 
morto de hoje era já velhote, cego 
como eu, mãos atrophiadas, um gran
de soffredor. que passava as noites 
em claro, a tiritar de frio, sem poder 
conchegar ao corpo gelado as cober
tas que cahiam devido ás voltas que 
dava, na ancia da febre. Seu compa
nheiro de quarto, meninote ainda, 
dormia pesadamente e raramente es
cutava o appello choroso e as lamú
rias infantis de quem precisava mais 
de carinhos e cuidados que a mais 
pequenina das creanças. Ainda ha 
quinze dias, ouvimos cantar esse que 
daqui a duas ou tres horas, deixará 
duma vez esta casa, que foi theatro 
de seus indizíveis padecimentos. Era 
uma canção dolente, que agradava, 
niesmo sem ser comprehendida. Can
tava em dialecto italiano; sua voz 
ainda forte, a vibrar sentidamente no 
silencio da noite, produzia compaixão 
e hilaridade entre os asylados, que 
exclamavam a uma: — Que será 
isso? !...

Quanto a mim. foi bem differente 
a impressão.

Sob o influxo d’aquellas notas mo
duladas por lábios trêmulos, resequi- 
dos e de que só escapavam gemidos 
c queixas, senti transmudar-se a tris
teza que me constringia o coração 
num mixto de pasmo, alegria e alivio.

Aquelle homem bronco, com mui 
vaga concepção do ceo e da terra, da
va-me uma admiravel lição de cora
gem. Aquella canção entoada assim 
á beira da sepultura, era talvez (que 
sei eu?) um desafio á morte, um bra
do de heroísmo lançado aos pusilla- 
nimes, ou o triumpho sobre as dores

que lhe minavam o corpo e o espirito. 
Senti também vontade de cantar; uma 
alegria extranha me embalava a alma 
c-rv quanto., lagrimas enternecidas me 
afloravam aos olhos. Não tardei a unir 
minha voz á de meu pobre compa- 
nhdjro, entoando um cântico de fe, 
amor e esperança que aprendi em 
criança de um padre missionário e 
cujas notas ainda hoje me despertam 
as suaves e sobrenaturaes sensações 
experimentadas outrora. Era o “Com 
minha Mtoe estarei”... Quando aca
bei de cantar já não se ouvia a voz 
de meu companheiro. Ao longe soa
vam os tambores e clarins da linha 
de tiro, áquella hora em exercício. 
Senti então recrudecer o enthusias- 
mo que me ia no intimo; sentei-me 
com desenvoltura, abri muito os olhos 
sem luz e, num gesto que exprimia 
decisão e arroubomento, disse á mi
nha mulher: — Eu também quero 
ser guerreiro!

— Guerreiro?! perguntou-me ella 
com um riso entre zombeteiro e ad
mirativo.

—•. Sim, guerreiro, respondi resolu
to; quero combater as revoltas de 
meu amor proprio, as impetuosidades 
de meu temperamento e ser emfim di
gno da misericórdia de Deus, de quem 
quero receber não como um mal mas 
como um mimo de inestimável valor, 
as provações e soffrimentos que me 
quizer enviar. Não sabe você que a 
lueta contra as paixões é das mais 
nobres .e gloriosas que se pode ima
ginar? Verdadeiro heroe é aquelle que 
sabe contrapor a doçura de um Na
zareno ás injurias, infamias e perse
guições dos que herdaram a sanha 
sanguinaria dos algozes do Calvario.

O grand^ Guerra Junqueiro, con
vertido á Igreja maravilha-se ante o 
heroísmo sublime dos santos e excla
ma que vale muito mais uma lagri
ma de um São Francisco que todas 
as victorias de Napoleão.

JOSÉ NORONHA

de S. Pedro
TODOS OS NOSSO CONGREGA» 

DOS SÃO OBRIGADOS A CON
CORRER PARA O OBULO DE SÃO 
PEDRO.

A COLLECTA SERÁ FEITA NA 
REUNIÃO GERAL DO 2/ DO
MINGO.

CHRONICfi DE VIAGEfll
A Confederação ibero-Americana

OS RESULTADOS PRÁTICOS DO 
CONGRESSO MARIANO DE 

SEVILHA

Conforme já dissemos o Congresso 
Mariano de Sevilha foi uma óptima 
opportunidade que se apresentou ás 
Congregações Marianas espanholas e 
americanas a Mi representadas, para 
inicio de um util e importante inter
câmbio de idéas no sentido de se es
tabelecer a união mutua destas so
ciedades.

Trouxe a idéa a illustrada delega
ção chilena, composta do R. P. José 
Francisco Corrêa, S. J., DD. Director 
da Confederação Nacional das Con
gregações Marianas do Chile, e do 
Dr. Alfredo de Barros Errazuriz, Pre
sidente da mesma entidade mariana.

Após as reuniões de estudo da 7.ft 
sessão — Juventude Masculina — os 
vários directores das C. M. represen
tadas no Congresso, grande numero 
de congegados e outros interessados 
se reuniram afim de tratar da impor
tante questão.

O resultado das tres reuniões ha
vidas nos dias 16, 17 e 18 de maio, 
foram bastante animadores e tiveram 
como consequência a apresentação 
das bases da nova sociedade mariana 
que tende a unir intimamente todas 
as C. M. ibero-americanas.

Transcrevemos abaixo, na integra, 
os dois valiosos documentos, a acta 
resumida das sessões e as bases da 
Confederação, taes como foram redi
gidas e assignadas pelos diversos re
presentantes hespanhóes e america
nos ao Congresso citado.

JHS

Sevilla, 17 de Mayo de 1929.

Deseosos de que cuanto nates se 
realice el voto formulado en Ia Sec- 
ción 7.* dei Congreso Mariano Ibero- 
Americano de formar la Confedera- 
cíón Ibero-Americana de las Congre- 
gaciones y Asociaciones Marianas,' 
Marianas, reunidos los qué suácriben 
Representantes de las Federaciones 
Nacionales de Espafía y America, acu» 
erdan someter a Ia aprobacfôn de Ia 
competente Autoridad Eclesiástica el 
siguiente convênio que han suscrito 
con fecha de hoy:

“Presidida por el R. P. Francisco 
Puyal, S. J., despues de darse cuenta 
mutua dei origen y progresos de Ia 
Federación Esparíola y de' las Fede
raciones de America, se significó el 
deseo unânime de todos los preseh- 
tes de ver realisada con caracter ofi» 
ciai y sobre las bases definitivas la 
Confederación de todas Ias Côngrega- 
ciones Marianas de hombres de los 
países Ibero Americanos, y al efecto 
los presentes, en representación de 
sus rspectivos paises, acuerdan cons. 
tituir dicha Confederación y designar 
una comisión compuesta de D. Alfre
do Barros, de la Delegaciôn de Chi! 
de Monsenor Marcondes, Delegado 
dei Brasil; de Don Antonio Lopez de 
Alfaro, Delegado de Ia Argentina y 
dei R. P. Pedor Maria Ayala, S. J., 
para que redacten Ias bases orgânicas 
de la Confederación de las Congrega- 
ciones Marianas Ibero-Americanas, 
las cuales se considerarán acentadas, 
una vez que Ias suscriban todos los 
miembros que componen Ia referida 
comfsión.

En fé de Io cual se expide Ia pre» 
sente acta haciendose constar los 
nembres de los delegados: de Chile 
R. P. Francisco Corrêa S. X, Director 
y D. Alfredo Barros Presidente; dei 
Brasil Monsefíor Marcondes Pedrosa 
y Dr. Paulo Sawaya; de la Argenti
na D. Antonio Lopez de Alfaro; de 
Cuba R. P. Jorge Camarero S. J.; dei 
Uruguay los mismos Delegados Chi» 
lenos por comisión expresa dei Conse- 
jo Directivo de la Federación dei Uru
guay y de Costa Rica Dr. Mariano Fi- 
gueres Forges.

(a.) — R. P. Francisco Puyal S. J.
R. P. Pedro Maria Ayala S. J. 
R. P. Francisco Corrêa S J.
R. P. Jorge Camarero S. J.
R. P. Mon, Marcondes Pedrosa
D. Alfredo Barros Errazuriz 
Dr. Paulo Sawaya 
D. Antonio Lopez de Alfaro 
Dr. Mariano Figueres Forges

CONFEDERACIÓN DE LAS CON
GREGACIONES MARIANAS 

IBERO-AMERICANAS

Capitulo l.° — FIN DE LA 
CONFEDERACIÓN

EI fin principal de la Confederación 
de las Congregaciones Marianas de 
hombres de los paises ibero-america
nos, es unir y combinar Ias actividades 
de dichas Congegaciones, en la pro- 
secución de los ideales propios de 
ellas mediante el patrocínio de Ia 
Santisima Virgen Maria.

Capitulo 2.° — ELEMENTOS DE LA 
CONFEDERACIÓN

Cada pais que acepta pertenecer a 
esta Confederación deberá organisar 
sus Congregaciones, en Federación 
Nacional, con un Consejo Directivo 
propio. Las bases de esas Federado» 
nes nacionales serán libremente con- 
venidas en cada pais; procurando que 
aeda una tenga en su Consejo un Di
rector Sacerdote y un Presidente 
Congregante.

Capitulo 3.° — JUNTA SUPREMA 
DE LA CONFEDERACIÓN

La unión. de todas Ias Federaciónes 
nacionales se consigue por medio de 
una Junta Suprema, de la cual for- 
marán parte por derecho propio el 
Director y el Pesidente de cada una 
dc ellas, o la persona en que estes ten» 
gan a bien delegar. EI Presidente y 
el Secretario de là Junta Suprema de 
Ia Confederación serán libremente 
elegidos por Ia misma Junta.

Capitulo 4.° — SEDE DE LA JUNTA 
SUPREMA

La Sede de Ia Junta Suprema será 
en Madrvd, mientras Ia misma Con
federación no crea oportuno designar- 
le otra Capital.

Capitulo 5.° — SECRETARIADOS

Se estabelecerá un Secretariado ge= 
neral de la Confederación, en donde 
resida Ia Junta Suprema y un Secre
tariado especial en cada uno de los 
paises Confederados.

Capitulo ó.° — UNIÓN DE TODAS 
LAS CONGREGACIONES

Esta Confederación se limita por 
ah ora a los paises ibero-americanos; 
pero se hace constar expresamente el 
anhelo de todos ellos de llegar cuanto 
antes a Ia Confederación Universal de 
todas Ias Congregaciones Marianas, 
Ia que tendría su asiente en Roma.

Capitulo 7.°— CONGRESO DE CON
GREGACIONES MARIANAS

Se celebrarán periodicamente, en Ias 
fechas y lugares que determine Ia Jun= 
ta Suprema, Congresos Internaciona- 
les de Ias Congregaciones Marianas de 
los paises confederados.

DISPOSICIONES TRANSITÓRIAS

Queda autorisada la primera Junta 
Suprema para dictar el reglamento 
orgânico de Ia Confederación.

Sevilla 17 Mayo de 1929.

(a.) — Por Espana: R. P. Francis
co Puyal S. J.; R. P. Pedro Maria 
Ayala S. J.

Por Chile: R. P. José Francisco 
Corrêa S. J.; D. Alfredo Barros Er» 
razuriz.

Por Brasil: Monsenhor Marcondes 
Pedrosa; Dr. Paulo Sawaya.

Por Argentina: D. Antonio Lopez 
de Alfaro.

Por Cuba: R. P. Jorge Camare
ro, S. J.

Por Costa Rica: D. Mariano Figue
res Forges.

Como se vê foi promissor o exito 
do Congresso sevilhano, principalmen
te no que toca ás Congregações Ma
rianas.

Pudemos apreciar bem de perto o 
forte desejo que todos possuíam de 
estabelecer a união, senão universal, 
pelo menos por ora ibero-americana 
de todas as C. M.

A 7.a sessão do Congresso — Ju
ventude Masculina — approvou plena-
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O Santo Padre Pio X, nos jardins do Vaticano

carta apostólica á Igreja de Corintho, 
acompanhada de um donativo ao bis
po daquella cidade, S. Dionisio,'para 
que provesse ás necessidades da s 
Igreja. Donde se percebe que já na- 
quelle tempo era habito da Igreja de 
Roma sustentar as igrejas mais po
bres. Sotcro, no seu pontificado, c.on- 
demnou a heresia dos Montanistas.

13) S. Eleuterio (175-189) — fes
ta: 26 de Maio. Era grego, nascido em 
Nicopolis, e no tempo do Papa Ani- 
ceto fora diácono. A elle foi enviado 
S. Irineu sacerdote de Ljon, com car
tas que illustravam a perseguição fe
roz que havia se desencadeado contr. 
a Igreja dessa cidade. Eleuterio, no 
seu pontificado combateu a heresia 
montanista, já condemnada pelo seu 
antecessor. Foi sob seu Pontificado 
também, que Irineu escreveu a cele- 
be obra conta os Gnosticos.

pessoal da SS. Trindade) propugnado 
pelos discipulos de. Theodoto de Bi- * 
sancioo. Não tomou entretantoo po
sição definida contra os chefes da 
seita antetrinitaria dos Patripassia- 
nos que começava nascer.

16) S. Callixto I (217-222) — fes
ta : 14 de Outubro. Foi escravo e con- • 
demnado a trabalhos forçados, na ilha 
de Sardenha, por ser christão. Remido 
sob o Pontificado de Victor I, orde
nou-se Diácono sob Zefirino, receben
do deste o encargo de administrar as 
catacumbas da Via Appia, a quem deu 
o nome (catacumbas de S. Callixto). 
No seu pontificado promoveu a lu- 
cta contra a heresia monarchiana, e 
aileviou consideravelmente, a discipli-

critica apaixonada de Tertulliano e de 
Hypolito.

17) S. Urbano I (222-230) — fes-

la) juntamente com o sacerdote sis- 
matico Hypolito, ahi morreu em con
sequência dos maus tratamentos. Seu 
corpo foi reconduzido a Roma e se
pultado no cemiterio de S. Callixto.

19) S. Antero (21 Novembro 235— 
3 de Janeiro 236) — festa: 11 de Fe
vereiro. Morreu- provavelmente como 
martyr. A sua sepultua foi descober
ta em 1854 pelo De Rossi nas cata
cumbas de S. Callixto.

20) S. Fabiano (236-250) — festa: 
11 de Janeiro. Este papa dividiu a ci
dade de Roma em 7 diaconias, orga- 
nisou a administração das catacum
bas e a distribuição das esmolas aos 
pobres. Morreu martyr sob Decio aos
20 de Janeiro de 250. A sua sepultura 

na da Pen.tenda, o que lhe valeu a tambchl foi descoberta pelo De Ros-
si nas catacumbas de S. Callixto.

(Continua)

Somos evidentefneiUe impellidos a 
uma reparação deante de qualquer 
soiírimento injusto que, voluntária ou 
involuntariamente infligimos a ou
trem. Somos igualmente obrigados a 
dissipar, pelo menos attenuar, me
diante as nossas explicações, t pelas 
nossas excusas, qualquer impressão 
penosa que lhe causaramos. Eis um 
dever certo para a nossa consciência, 
c tão naturalmente indicado ao nosso 
coração, que parece inútil nelíe insis
tir. Entretanto,Nosso Senhor o fez, 
porque sabe que essa obrigação, facil 
em theoria, pode tornar-se onerosa 
na pratica, tão onerosa que os seus 
discipulos são levados por vezes a 
cvital-a.

Pretextos não faltam. Não tinham 
(hão de dizer) a intenção de causa; 
o menor aborrecimento, e não são 
responsáveis pela estreiteza de espí
rito, pela susceptibilidade, pelas exi
gências daquclle que se julga ferido. 
Ou, ao revez, confessarão que a ma- 
gua produzida foi voluntária, mas es
tes a haviam merecido, porque da par
te delles houve provocação; cm todo 
caso, a licção que foram coagidos a 
dar não seria proveitosa a quem a re
cebeu. Esses gêneros de excusas são 
ordinariamente insufíicicntcs. Si. sem 
o querer, enganamos a alguém, quan
do percebemos o erro, sómos força
dos a rcparal-o. Si molestamos a um 
visinho, de qualquer modo, no livre 
goso dos seus bens, u lhe tiramos o 
conforto a que tem direito, estamos 
no dever de repor logo tudo, e a nós 
mesmos, em ordem e em seu lugar. 
Por que os nossos deveres relativos 
ao proximo deveriam ser menores, 
quando o ferimos nos seus sentimen
tos?

Quando se trata simplesmente de 
dissipar um mal entendido mediante 
algumas explicações francas e leaes, 
admittimos de Boamente que o silen
cio seria culposo. Mas quando é mis
ter reconhecer que houve sem razão 
de nossa parte, o dever de reconcilia
ção se torna singularmente desagra
dável; e, não obstante, é então, prin- 
cipalmcnte, quç elle se impõe.

Nada mais bello nada mais nobre, 
do que alguém confessar as suas pró
prias faltas ou os seus erros, e repa
rar o mal que dahi resulte.

O apressar-se a fazel-o é o melhor 
indicio da elevação de .sentimentos, 
ao passo que o habito de esquivar-se 
:io sacrifício de que poderia ser causa, 
revela um coração duro, egoista, or
gulhoso, iria dizer — uma alma baixa.

Ha poucos pontos em que Nosso 
Senhor insiste tanto, quanto o da 
obrigação de perdoar a qualquer pes
soa que. nos tenha magoado; mas ac- 
crcscenta que, quando a falta é nos
sa, somos obrigados a pedir perdão. 
Si o nosso irmão tem, ou julga >er, 
qualquer cousa para nos censurar, é 
preciso empregar todos os meios por 
destruir essa nuvem e conquistar a 
paz.

Ordinariamente isso não é possível, 
sinãc a custo de um passo, penoso 
quasi sempre ao nosso orgulho. En
tretanto, Nosso Senhor o pede: Vade 
reconciliari fritri tuo.

Amigos a quem ligeiras rusgas 
apartaram, um do uotro, podem não 
se quererem- mal algum. Si crêm di
gnidade sua feixarem-se no silencio, 
logo se alargará o valle que os sepa
ra. Para encontrarem a antiga cord : 
lidade em suas relações, é mister que 
lambem encontrem c se expliquem.

Mas quem deverá dar o primeiro 
passo? Em estricta justiça, é o of- 
fensor. A desgraça é que nenhum dos 
d,ois quer reconhecer a sua sem razão 
ou admiti ir que possam ambos com
parar as faltas um do outro. Cada 
qual dirá entre si: “Venha primeiro 
a mim o outro, que o receberei de 
braços abertos”. Si o outro racioci
nar da mesma forma, quando chega
rão os dois a trocarem-se o aperto 
de mão?

O melhor de chamar o nosso des- 
affecto a que reconheça as suas fal
tas. é assumir sobre nós toda a res
ponsabilidade, como si fossemos os 
únicos culpados. A nossa generosi
dade o faria corar e o obrigaria a se 
tornar sincero.

Nosso Senhor não quer pergunte

mos d.e que lado partiu a primeira 
sem razão. Fçrimos o nosso irmão, e 
pasta isso para que nos esforcemos 
sem demora, a entrarmos em graça 
com elle. Sim, o mais breve possível, 
antes de qualquer cousa, prius.

O Apostolo, escrevendo aos Ephc- 
sios, lhes recommendava não dormi
rem com um sentimento de cólera no 
coração. Sol non occidat super ira- 
cundiam vestram (Ephes. IV, 26). O 
Mestre exigira, muito mais. á al
ma feri,da do proximo que precisamos 
ameigar e dar-lhe calma; nas horas 
silenciosas da noite, o seu pezar se 
aggravaria. Distrahidos estamos du
rante o dia em relação aos nossos 
soffrimentos, por causa das múltiplas 
occupações; elles encontram toda a 
sua acuidade quando as trevas baixa
ram. Porque deixarmos enterrada a 
flecha na ferida de quem soífre, quan
do nos é facil retiral-a? Apressai-vos 
pois, a fazel-o, diz Nosso.Senhor. Si 
fôr mister, não temais suspender o 
sacrifício que offereceis ao Senhor: 
a fumarada do holocausto lheN será 
muito mais agradável, quando tiver
des feito as pazes com vosso irmão, 
libertando-lhe o coração de qualquer 
sentimento de tristeza e de amargôr

Cumprireis esse preceito, si sou
berdes compenetrar-vos inteiramente 
do espirito que o inspirou. Em geral 
melhor é desfazer os mal entendidos, 
desde o inicio. A chaga corre perigo 
de envenenar-se, quando se desleixa.

Por vezes é melhor dcixal-a feixar 
e cicatrizar-se por si. Ha leves rusgas 
que é prudência fingir que se igno
ram : são as que dariam margem a 
explicações, que fôra preferível re
nunciar, porque despelariam velhas 
h mbras que iam desaparecendo e as
sim fariam mais mal do que bem. Pa
ra reparar uma inadvertência, uma ,* 
finetada, um esquecimento com que 
alguém nos aborreceu ou uma falta 
de attenções, bastará de ordinário um 
sorriso amavel, uma palavra delica
da. um aperto de mão cordeal, um- 
pequenino serviço que nos apressa
mos a lhe prestar de todo o coração.

J. HOGAN. P. S. S.

...... .... ...........  O. LEGIONÁRIO ....... .—........

Os Papas, desde São Pedro a Pio XI
(Continuação)

11) S. Aniceto (155-166) — festa.: 
17 de Abril. Sob seu pontificado, en
contram-se em Roma, Egesipo, Judeu 
convertido e o discípulo dos aposto
les S. Polycarpo que viera a Rma, 
provavelmente no anno 155, para com 
o Pontífice Aniceto regular a data da 
'paschoa, então em controvérsia, ori
ginando questões difficcis. Nessa oc- 
casião entretanto não se poude esta
belecer um entendimento.

12) S. Sotero (166-175) — festa: 
22 de ^.bril. Este Papa endereçou uma

---------------------------------------- ■----
<

14) S. Victor I (189-199) — festa: 
28 de Julho. Africano de Origem, re
uniu em Roma um Synodo em torno 
da controvérsia da Paschoa, contra 
Polycrato de Ephcso; ameaçou de es_ 
communhão os arianos; excluiu da 
Igreja Theodoto de Bizancio. Cre-se 
geralmentc que foi esse papa quem 
introduziu o latim como língua lithur- 
gica, em Roma -e em todo o Occi- 
dente.

15) S. Zefirino (199-217) — festa: 
18 de Agosto. Combateu o Monarchis- 
iiiO (heresia que negava a distineção

ta: 25 de Maio. Tendo sido sepultado 
em uma cripta próxima áquella de 
Santa Cecília a lenda reuniu arbitra
riamente o martyrio de ambos como 
si tivesse sido realizado na mesma oc- 
casião. A narração do martyrio de 
Urbano começa eiá uma data muito 
posterior, é, portanto, incerta.

18) S. Ponciano (236-259) — fes
ta : 19 de Novembro. Filho do Roma
no Galpurnio. approvou a condemna- 
ção de Origcncs, pronunciada em 231 
por Dcmctrio de Alexandria. Depor
tado para a Sandenha (nociva insu
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A. Palmeira
cU*

Ao Pe. Dr. üabriel Monsinho

A palmeira solitaria, 
num suspiro a flabellar, 
tem murmurios de tristeza, 
brancos murmurios de luar. $
fcÁ J-.'' ■ _ _
— Tu que tens, brinco das praias, 
nos leques a baloiçar?
Como tu, sei de palmeiras, 
verdejando ao claro mar.

— A’ minha sombra, os caminheiros
brasileiros

tinham o somno socegado.
Não me chames palmeira do presente; 

francamente:
sou a palmeira do passado.
i
Eu digo mais:
nos recortes dos leques virginaes, 

de sol combustos,
sei brilhar de verdor nos meus fres-

[cores,
até nas dôres,

porque fui sempre o symbolo dos jus-
[tos.

O justo soffre, anseia e não se abate, 
quando combate,

nobre palmeira em lagrimas de orva-
[lho.

Desafia o rugir da tempestade 
sua lealdade.

Tem por diadema — a gloria no tra-
[balho.

C’ palmeira solitaria, 
num suspiro a flabellar, 
tens murmurios de tristeza, 
brancos murmurios de luar.

Pe. ARMANDO GUERRAZZI
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A VOZ D0 PAPA
. vcaüa ac ccieurur-se, -em iXuma, o 

L~ít£icaos da Boa Imprensa, prom^ 
viuu peia j unia cciurai ua xveçao ta- 
ujoiiL-a xlaxiana.

o/ uiòcurau inaugurai íoi proie.riüo 
j/wi. JL-uigi cuiomoo, que iraçou, ue 
mancua incisiva, as minas gciaes uo 
piogiamma a ser executaao.

kj objecuvo uo uongresso era o 
seguinte, nas paiavras uo íliustre ora- 
uur: — razer connecer aos jornaiis- 
ias cauioiicos o que a Acçau Latho- 
nca ueseja e preieiide no campo da 
imprensa e esiaüeiccer de accordo um 
inano ue commum actividade.

xmporta üivuigar algumas idéas de 
incontestável reievancia, irisadas em 
mais üe uma passagem uessa substan
ciosa aiiocuçao.

"yuai deve ser o. ponto de vista 
da /vcçáo Catholica, em iace do jor- 
íualismoj que proiessa os princípios 
da igreja r

i^ara a/ Acção Cathoüca, jornaes 
catlioncos sao os jornaes a elia dedi
cados, que sentem e actuam como cila 

A questão fundamental, no caso, é 
a existência de uma imprensa a elia 
iigada. estreitamente pelos laços da 
disciplina.

A Acção Catholica tem, como é 
clarainentc comprehensivel ,absoluta 
necessidade da collaboração de jor
naes catholicos para criar uma vasta 
zona de assentimentos em favor das 
campanhas particulares que, de vez 
em quando, elia tem de effectivar pa
ra proseguir no seu programma de 
christianização da vida social mo
derna.

Mas para esta obra não basta que 
a imprensa se limite a uma collabo
ração puramente passiva, a não con
trariar a disciplina catholica. E’ mis
ter uma collaboração activa, efficaz, 
aitenta, preventiva até, por escripto- 
res preparados proficientes; é mister 
que promova, que pregue e exempli
fique aquella collaboração”.

Ha uma grande e viva opport.uni- 
dade nestas considerações de alto bom 
senso sobre as relações entre a Bôa 
Imprensa e a Acção Catholica.

Um dos mais triste aspectos da si
tuação presente, no que toca á luta 
cm prol das conquistas do apostolado, 
é o abandono em que se deixa, por 
falta de cmprehensao nitida da sua 
importância, a imprensa ao serviço 
da Igreja.

Os catholicos, todavia, não se com
penetraram desse indeclinável dever, 
motivo por que os jornaes dedicados 
á difiusão da Verdade, nq meio da 
immersa confusão gerada pela grita 
do periodismo desatinado, vivem a lu
tar contra as mais duras difficuldades 
e progresso c desenvolvimento das 
suas empresas.

Agora mesmo, Pio XI, em bellis- 
s;mo discurso, ao receber os congres
sistas do certame acima referido, nu
ma audiência çspecial, disse estas pa
iavras' tão expressivas, como signifi
cação do seu maior apreço aos luta
dores da penna: — ”A imprensa ca
tholica é como que a minha própria 
voz”.

Nenhum súbdito da Igreja, digno 
do honroso titulo de christão, póde, 
em sã consciência, negar apoio á vo- 
do Papa!

Do “O Nordeste”

A PftltflVRB BE DEUS
EVANGELH O 

da 14.a Dominga depois de Pentecostes
(25 DE AGOSTO DE 1929)

Naquelle tempo, disse Jesus aos 
seus discipulos: ninguém póde servir 
a dois senhores; porque ou ha de 
aborrecer a um e servir a outro, ou 
accomodando-se a este desprezará 
aquelle. Não podeis servir a Deus e 
ás riquezas. Portanto vos digo, não 
andeis cuidadosos da vossa vida, que 
comereis, nem do corpo que haveis 
de vestir. Não é porventura mais a 
alma o que o alimento, e o corpo 
mais do que o vestido? Olhae para as 
avas do céo, não semeiam nem cei
fam, nem accumulam provisões nos 
celleiros; entretanto o vosso Pae ce„ 
leste as sustenta. Acaso não sois vós 
mais do que ellas? E qual de vós 
discorrendo póde accrescenar um co- 
vado á sua altura? E quanto ao ves
tido porque vos inquietaes? consíde- 
rae os lyrios do campo, como cres
cem, e não trabalham nem fiam. E, 
no entanto vos digo que nem Salo
mão em toda a sua gloria, se vestiu 
como um delles. Pois si ao feno que 
hoje cresce e amanhã será lançado 
ao fogo Deus assim veste, que cui
dados não terá de vós, homens de 
pouca fé? Não vos afflijaes, pois, di
zendo: Que comeremos ou que bebe
remos, ou como nos cobriremos? Por
que os pagãos se preoccupam com es
tas cousas mas vosso Pae Celeste sa
be que de tudo isso necessitaes. Bus.

cae, pois, primeiro o reino de Deus e 
a sua justiça, e todas estas cousas 
se vos darão por accrescimo.

R E X O

Não podeis servir a Deus e ás ri
quezas. E* aqui o dinheiro opposto 
como divindade falsa ao Deus verda
deiro. “O dinheiro é o deus dos ava
rentos que a elle tudo sacrificam: 
trabalhos, soffrimentos, pezares. c... 
até a vida eterna. Condemnando o 
amor das riquezas esse amor desor
denado que encadeia o coração do 
homem, fazendo-o esquecer os inte
resses da sua alma, Jesus não repro
va o justo cuidado que deve ter todo 
o homem de prover á sua própria 
subsistência, e á daquclles que lhe fo
ram confiados. Elle não disse — Não 
podeis servir a Deus e ser ricos; 
mas não podeis servir a Deus e ao 
mesmo tempo servir ao dinheiro. Ha 
com effeito muitos santos que, sen

do ricos, serviram-sc santamente dos 
bens da fortuna. Procurae, pois, an
tes de tudo o reino dc Deus e a sua 
justiça isto é, o necessário á vossa 
santificação, o bem e a virtude; e 
elle terá cuidado do que vos é pre
cise para a vida temporal. “Fui moço, 
dizia David, é agora sou velho, e 
nunca vi o justo abandonado nem os 
seus filhos mendigando o pão”...

mente as bases acima referidas, no
tando-se em todos os presentes o fir
me proposito de concorrerem á cííe- 
cuvaçao de tao importante desidera- 
lum. Us ongmaes cie ambos os docu
mentos aqui transcriptos, lorain logo 
depois entregues a ò. Emm. D. Eus- 
taquio iliunüain, Cardeal de Sevilha 
e Cegado de S. S. Fio Xi, tendo me
recido de 6. iMiiminencia todo o apoio 
uma vez que a realisação da Confe
deração das C. M. Ibero-americanas 
poue ser considerada como o primei
ro passo para a execução do plano 
de b. Emm., isto é, o reunir em uni 
élo unico todas as Sociedades Ma- 
rianas Ibero-americanas.

Conforme já dissemos nestas mes
mas columnas os dois principaes fins' 
do Congresso de Sevilha foram a ma
nifestação imponentissima de fé alli 
realisada, demonstrativa dos desejos 
de se ver logo realisado o Dogma da 

.Assumpção de N. Senhora, e a já al- 
ludidá união das Sociedades Maria- 
nas.

Provavelmente em 1932 teremos 
um Congresso das C. JVC, que será a 
realisação pratica das disposições to
madas em Sevilha. Como é natural, 
será grande o nosso trabalho porque 
deverá ser grande a nossa coopera
ção. Para isso, é mister que estejamos 
perfeitameiltç organisados e que um 
orgão representativo nacional se es
tabeleça no Rio de Janeiro, afim de 
tudas as forças marianas serem per- 
ieitamente orientadas e homogenea
mente constituídas.

E’ tempo dc pensarmos seriamente 
neste assumpto, e fazemos votos para 
que as nossas autoridades ecclesias- 
ticas i:ão poupem esforços para que 
o Brasil contribua condignamente ao 
Congresso das Congregações Maria
nas Ibero-americanas a realisar-se 
brcveniente.

Das notas de Sevilha, 19-5-29.

Paulo SAWAYA 
Presidente da Congregação
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AVISO
Aos nossos Congregados

Todos os Congregados deverão to

mar parte na grandiosa manifestação 

promovida pelas Congregações Ma. 

rianas, no dia 7 de Setembro proximo.

Tomarão parte neste importante 

certamen os Congregados Marianos 

do Rio de Janeiro, de Santos e de 

São Paulo.

A partida será á % noite do dia 6, 
da Estação do Norte; a volta dar=se-á 

no día 7 á tarde.

Os Congregados de Santa Cecília 

terão o almoço offerecido pela, Con= 
gregação.

Amor e IPerto©
çjuâiiuu o aol ucsaiava no ano seus 

íeixes cie logo sobro o ciorso cias ser- 
s empinauas e as brisas aesertavam 
ia a soiiüao tias seivas...

. .cil-o com aquelia voz suave, su
blimada de dciicias, a pregar verda
des que. no borbulhar de admxravel 

synlheuco phraseado, sabiam üe 
seus jabios como ilores agrestes que 
se embalam aos beijos do iavor.io, 
embaisamadas de aroma que ine
bria. .. .

h7 Jesus que falia:
Vós ouvistes o que foi d\to: Ama 

teu pioximo e ode:a os teus inimi
gos. xVlas eu vos digo: antae os vossos 
inimigos, abençoac os que. vos amal
diçoam, fazei bem aos que vos 
odeiam, orae pelos que vos fazem 
mal, pelos que vos oífendem, pelos 
que vos perseguem”.

E’ o hymno supremo do amor vi
brado, m catadupas de harmonia, 
na hora palpitante <lo coração do 
Christo, daquclie Christo que sc ele
va nas alturas celcstiaes de sua glo
ria.

Esse divino poema, eterno como o 
seu amor, aíírontou os séculos, ven
ceu as trevas e as tempestades, des
pi esou os dolorosos tempos cm que 
o prazer e a volúpia faziam parte da 
vida natural do homem, e chegou aos' 
nossos ouvidos:

"Amac os vosso inimigos. Sêdê 
perfeitos como o vosso Pae celeste!”

♦ * *
Um arrependido — eil-o entre os 

espinhos da incertesa, pigarreando o 
amargor de suas angustias. Elle *se 
approxima... Erguamol-o, sejamos o 
seu arrimo, elevemos o seu espirito, 
emprcstemol-o um bafejo de nossa 
fc^rçaj moiral,, cuja menor scentelha 
vale mais que a maxima energia dy- 
namica!

Si neste momento, o demonio não 
respeitara ao nosso clamor: eu sou 
do Christo! e nos excitar ás illusões 
vãs da vaidade, do terrível orgulho, 
façamos uma comparação, tracemos 
um parallelo entre o heroe que abai
xado sc eleva e nós que, de pé, corre
mos o risco dc nos atirar sacrilega
mente, ao abysmo dos apaixonados, 
cretinos c idiotas, e havemos de ex
clamar na comprehcnsão do nosso eu: 
“Triste ser humano! Quanta miséria 
na tua misera pequenez!”

Só assim é que poderemos penetrar 
no caminho da verdade, no caminho 
que leva o homem, animal que tende 
pí-ra o anjo, a plagas longínquas, as 
portas do Paraíso onde recebemos o 
prêmio dc nossos labores, nas pala
vras divinas do Absolucto : Entrae uo 
reino cio teu Senhor!

Mas para isto temos obrigação de 
reconhecer que os nossos semelhan
tes não são privilegiados e perfeitos, 
c com superioridade comprehender- 
mos a nossa missão.

Lembremo-nos sempre da phrase 
sublime de Rodriguez Lobo:

Perdoar erros e engrandecer bons 
intentos é de espíritos generosos!

ANTONIO DE PAULA ASSIS
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COM OS EX=>ALUMNOS 

SALESIANOS

Desde Setembro do anuo passado 
*que minha palavra estava empenhada 
ao Pe. Mario Maspes. Prometi fazer 
uma visita ás amplas installaçõcs da 
Associaçrio dos Ex-Alumnos Salesia- 
nos. Passou quasi uma dezena de 
mezes*mas a promessa foi cumprida.

Ideal que apparece

Tristao de Athaydc. o discípulo do 
saudoso Jackson, cm estupendo arti
go publicado em Maio deste anno 
na A. U. C. com o titulo de ”Momen0 
to «Decisivo”, dizia que a mocidade 
ha muitos annos que não vivia por
que ella não tinha um ideal. Agora 
que esse ideal appareceu, o ideal ca» 
tbolico, a mocidade vav mostrar ás 
gerações presente e do porvir, a sua 
pujança e o seu heroísmo.

Concordo com o cscriptor, mas 
penso que ao lado desse ideal que 
faltava aos moços .faltavam também 
os conductores desses mesmos moços, 
faltavam os guias, os generaes, que 
arregimentando esse exercito aguerri
do os encaminhasse para o ideal. As 
necessidades do momento, como por 
um encanto da Providencia faz surgir 
no solio do pontificado um Pontífice 
como Pi XI que derrama suas ben- 
çams e lança suas vistas de pac e 
pastr para a juventude. E para o he
sito das realizações do Supremo An- 
tistite vai surgindo, também do silcn-

ciodas cathedraes ou da penumbra 
dos presbyt.erios, sacerdotes admirá
veis que cheios de coragem e de fé, 
jogam sobre os hombros as pesadas 
responsabilidades da missão difficil 
e divina de tanger os jovens para os 
pés do Senhor.

Levar os jovens para os pés do Se
nhor, eis o que pleiteam as Congre
gações Marianas e as demais socie
dades catholicas de moços.

A finalidade da Associação dos Ex- 
Alumnos é livrar a mocidade da es
trada enganosa do mundo e leval-a 
para junto do altar. E’ incutir no cé
rebro do moço esse temor de Deus 
que o desvia do peccado, temor de 
Deus que o mundo desconhece, temor 
de Deus que os majestosos salões de 
dansas pensam ofuscar com o brilho 
scintillante ie suas luzes e confundir 
com a sonoridade barulhenta dos tan
gos lascivos.

Tudo o que a sociedade lá fora, 
porporciona ao moço com perigo para 
sua alma, a Associação procura tam
bém satisfazer em suas secções onde 
ha de sempre reinar a cordialidade 
christã e a palestra sadia dos homens 
de caracter: Salão nobre, amplos sa
lões de leitura, bilhares, jogos de sa-

Em prol da mocidade. “Da mihi ani 
mas.. . ” O Monitor”.
Museu de" Historia Natural. 
Bibliotheca.

ião, Ping-Pong, Futebol, Buffet, Bi
bliotheca, Jornaes, Revistas, etc.

Concertos. Thcatrò, Corpo Coral, 
Orchcstra, Aulas de Piano, Violino, 
Flauta, Excursões, Festivaes de Arte, 
Festas Litterarias, Torneios de Xa
drez, Dama, Aulas Particulares, Con
ferencias, Canto e declamação. etc.

Dirigindo essa obra benemerita es
tá o Revmo. Pc. Mario M. Maspes, 
apostolo da causa da Juventude, ba- 
lalhador incançavel que não mede es
forços para o levantamento do nivcl 
moral de nossa mocidade.

Num grande compartimento da As
sociação está installado o Muzcu de 
Historia Natural ou Muzcu Commer- 
cial como é designado pela Directo- 
ria da A. E. A. S., uni dos mais bellos 
que tcnhÕ visto. Ha uma grande va
riedade de passaros e animaes de nos
sas mattas. Toda a galeria é compos
ta só de produetos da Fauna Brasi
leira, tendo ahi as maiores c mais 
lindas aves e os mais ferozes mammi- . 
feros da nossa região.

O porta-voz da Associação é “O 
Monitor”, revista caprichosamente 
impressa, com mais de 40 paginas e 
trazendo sempre escolhida collabora- 
ção. A direcção da referida revista 
está ao cargo do Revmo. Pe. Mario 
Maspes c do Dr. Mario Mazagão.

R.

BqBj^TA de nm
de PIotin — “Enncadcs”, I, III.

Re flecte sobre ti mesmo e examina 
tua alma. Si nclla não encontrares 
ainda a bellcza, imita o artista que 
aprimora a estatua até ornal-a com 
todos os encantos da estética. Tira 
de tua alma o que ha dc supérfluo, re
ergue o que (lecahiu, purifica e illu- 
mina o que ainda é tenebroso; não 
deixes de aperfeiçoal-a 'até que aos 
teus olhos refulja ella dc sua divina 
claridade até veres a temperança 
sentada no teu seio com a pureza de 
sua integridade.

* * *

dc Pythágoras — “Versos 
Doirados”.

Sê prudente, sincero, e calmo, e pre-
[cavido:

Vencendo tuas paixões, já muito tens
[vencido.

• RUY BLAS

Q-. "' —g

Dr. J. M. Pedrosa
V --------M

DRS.

ADVOGADO
Annibal de Campos

e
Cobranças, liquidações com- Mucio de Campos

merciaes e hypothecarias. In- Maia
ventarios, desquites, despejos e ADVOGADOS

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS '

Rua Quintino Bocayuva
e 7. (Escriptorio dr. Piedade).
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A “Stelia Matutina”, organi das 
Congregações Marianas da Italia, pu
blica em seu n.° dc Julho o seguinte 
aviso: “Communicato importante per 
i Direítori. Onde facilitarc ai Dirct- 
tori delle Congregazioni maschili dT- 
talia la raccolta delle firme per Fal- 
bum da ofírirsi al Somino Ponteíice, 
e assicur#rc Funiíomnitá dei íogli de 
iirmare, no abbiama íatti stamparc 
uii congruo numero su carta di lusso, 

, e li spediremo gratuitaincntc a lutti
quei Direttori che ce ne farano ri- 
chicsa. I íogli possono conlenerc piu 
di 200 firme ognuno”.

A esse respeito transcrevemos do 
"Mensageiro de Maria”, de Portu
gal, o artigo abaixo:

A Congregação Prima-primaria do 
Collegio romano convida todas ,as 
congregações a ella filiadas a unirem- 

\ se para em commum mostrarem não
só o seu regosijo pelo quinquagessi- 
mo annivcrsario da ordenação sa
cerdotal, mas também a sua submis- 
cãs ás ordens c conselhos do Pae 
dos fieis.

E’ desejo da Prima-primaria offcr- 
tar ao Santo Padre uma serie de 
álbuns dignamente encadernados com 
as assignaturas dc todos os congre
gados do orbe catholico alistados de
baixo da bandeira da Virgem Maria 

. em congregações de cavalheiros, es-
: tudantes, operários, trabalhadores do

campo, meninos erectas cm igrejas 
, ' parochiaes, collegios, associações, etc.

As assignaturas com o texto em 
portuguez, devem chegar a Roma até 
fins de outubro, para poderem ser 
preparados os álbuns que serão of- 
fcrccidos a Sua Santidade no dia da 
Iminaculada Conceição.

O “Mensageiro de Maria” envia
rá grátis, aos Rvmos. Directores 
que as reclamarem, folhas com o tex
to da dedicatória ao Santo Padre, c 
espaço para as assignaturas. Estas 
podem ser não só dos congregados 
presentes, mas também dos que por 
motivo de ausência não doss,am as- 
signa r por si mesmos.

Eis o texto da dedicatória:
Kmquanto todo o orbe catholico 

celebra com jubilo o quinquagessimo 
íinniversario do faustíssimo dia em 
que Vossa Santidade pela primeira 
vez subiu ao Sagrado altar, não po
demos esquecer tam alegre data, os 
que militamos debaixo da bandeira 
da SSma. Virgem nas Congregações 
Marianas agregadas á Prima Prima
ria do Collegio Romano e que tantas 
vezes experimentamos já a vossa 
paternal benevolência.

Prostrados, pois. Santíssimo Pa
dre, humilde e confiadamente aos 
\ ossos pés, como filhos queridos, 
vos felicitamos por tam fausto dia 
oíferccendo-vos as gerações que es- 
pccialmcnte por todo este anno temos 
elevado a Immaculada Mac de Deus 
pela conservação da vossa preciosa 
vida. E como a um pai nada ha que

O. LEGIONÁRIO

O CINEMA
“A participação dos leigos ao apos

tolado hierarchico para a defesa dos 
princípios religiosos e moraes por 
meio duma bem desenvolvida, sã e 
bemfazeja acção catholica sob a di
recção da hierarchica catholica”, eis 
ahi as palavras com que o actual Pon
tífice reinante define a acção dos ca- 
tholicos hodiernos.

São palavras profundíssimas que 
encerram todo um vasto programma 
para o catholico militante empenhado 
na luta nobilíssima afim que Jesus 
Christo reine em todos os corações.

“Com todo o direito, continua Pio 
XI. a acção catholica deve chamar-se 
social, visto que pugna para estender 
o reino de Jesus Christo, o maior 
bem da sociedade”.

O catholico verdadeiramente acti
vo não pode ficar alheio aos meios 
modernos de propaganda; é preciso 
que saiba utilizal-os para o triumpho 
c diffusão da Verdade. A imprensa e 
o cinema são duas armas poderosas 
cie propaganda. Ah ! Muito bem co
nhece Satanaz a efficacidade destes 
meios e por isso não cessa de instigar 
a seus sequazes afim de que delles 
se sirvam.

Já se vac produzindo consoladores 
fruetos a imprensa catholica; mas que 
se tem feito para contrastar os ef- 
feios perniciosos do Cinema? Por 
ventura, terão os filhos das trevas 
mais zelo para espalhar.o mal do que 
os filhos da luz para o bem? Ninguém 
duvida que o cinema monopolizado 
por sociedades sem escrupulo algum 
faz um mal immenso á sociedade. Pa
ra quantas almas ainda tenras, qui
çá sem o perceberem, não tem sido 
elle a escola onde conheceram a mi
séria moral, e perderam a innocencia 
enredando-se no labirinto dos vícios?

Já não são as imagens sojnente que 
penetram pelos olhos, jariéllas da al
ma. agora até os sons ar-ticulados pe
los actores vem ferir o tympano de 
nossos ouvidos. Invenção maravilho
sa digna dc nosso sçculo, descbbcrta 
que poderia ser um factor de bem e 
progresso moral; mas, iníelizemnte, 
ha homens que ousam servir-se até 
das mais bellas coisas para explorar 
as paixões humanas e ennuviar na 
creatura racional tudo o que de mais 
nobre e elevado ella possue.

Incalculável é o mal que o cinema 
causa entre a infanda e a mocidade. 
A criminalidade infantil está cheia de 
factos que o provam de sobejo. Nos 
annos juvenis a imaginação occupa 
um logar de destaque, a experiencia 
da vida falta e a intelligencia ainda 
não attingiu, geralmente, seu pleno 
desenvolvimento; por conseguinte 
também a vontade não se sente for
te para evitar certas coisas e actos 
cujas consequências, só mais tarde, 
na edade madura, se percebem. A 
creança ,o jovem e o homem em quem 
uma solida formação moral não lan
çou raizes profundas, deixam-se des
lumbrar por falsas miragens que lhes 
occultam a realidade da vida, das 
coisas e dos homens; parece que nel- 
les só a vida dos sentidos está em 
actividade.

E, no entanto, aquillo que ao ..ho
mem distingue dos outros animaes é 
de ordem muito mais nobre e. eleva
da. é a intelligencia, faculdade im- 
matcrial e a vontade conforme os di
eta mes da razão.

Quanta fantasia encoberta sob o 
veo de arte, como si houvesse arte 
onde verdade não ha, se apresenta no 
enredo das fitas! Mas a habilidade 
sabe apresentar os mais inverosimeis 
sonhos romanescos com tal côr e tin

tas de verdade que os espectadores 
acreditam estar apalpando a mais 
consistente das realidades.

Em curto prazo, experimenta a 
creança sensações provindas de aven
turas ê agitaçõbs de longos annos. 
Esta excitação sóbrepàssa a capacida
de do adolescente qúê no entanto é 
forçado a experimental-a porque foi 
provocada em seus sentidos. Sua in
telligencia não pode formar um juí
zo exacto sobre as ideas suggeridas 
por essas imagens que vêm povoar- 
lhe a imaginação. Assim, o jovem 
que regularmente vive'-nesse ambiente 
de superexcitação continua e de fan
tasias, parece viver hum paiz de so
nhos c passa sem se preocupar seria
mente com a realidade fundamental 
das coisas que o rodeiam na vida 
quotidiana. Quando; porém, illudin-
do-se a si mesmo. não: encontra a rea-\1
lização dos sonhos ptovocados pelos 
films, muitas vezes, sobrevem o des
animo com seu largo cortejo de con
sequências que ttão. raras vezes che
gam ao desespero.

São -estes, apenas, alguns dos múl
tiplos aspectos sob os quaes podemos 
considerar a influencia do cinema.

Si nos resolvemos a manejar esta 
arma, tornar-se-á poderosíssima pa
ra a diffusão das scíencias, da arte 
verdadeira, da moral e do Bem.

Não faltáram homens que perce
bendo estas possibilidades têm pro
curado moralizar os cinemas; os re
sultados obtidos, porém, não corres
pondem ainda ao que se poderia es
perar.

Mas eis que um novo clarão pare
ce surgir mais vivido. Já, no anno 
passado, realizou-se em Haya o I 
Congresso catholico do Cinema. Feliz 
ideia que reunindo esforços indivi- 
duaes disseminados em vários paizes 
procurou estabelecer uma corrente in
ternacional com o fito de attenuar os 
effeitos perniciosos exercidos pelas 
sociedades mercenárias cfo film.

Em fins de Junho do corrente an
no abriu-se em Munich o II Congres
so catholico do Cinema, ao qual as-, 
sistiram os representantes de 11 na
ções : — All-emanha, Áustria, Bélgica, 
Espanha, Grão Ducado do Luxembur
go, Hollanda, Italia, Tchecolosvaquia, 
Suissa e Lithuania. Durou 4 dias o 
Congresso. Antes de tudo, para ga
rantir a efficacidade destas reuniões 
organizou-se uma commissão interna
cional cujo presidente, eleito por tres 
annos, residirá em Paris. Assim orga
nizados, os principaes elementos de 
varias nações, poderão mais facilmen
te coordenar os esforços o que unifi
cará a acção catholica com respeito 
a producção de films. Iiinumeras ques
tões de interesse cinematographico 
foram discutidas taes como: a cen
sura c a protecção da infanda e da 
mocidade contra os perigos do cinema 
Especial attenção dos congressistas 
mereceu a legislação internacional 
nestes po.ntos. Falou-se na necessida
de da censura e no direito que têm os 
catholicos de fazer parte dessas com- 
missões para que seja respeitado o 
dogma, moral e liturgia catholica tan
tas vezes falsamcnte interpreados na 
composição dos films. Os represen
tantes das emprezas de films da im
prensa que assistiram os trabalhos do 
Congresso mostraram-se optimamente 
impressionados deante da cordialida
de que animou todas as sessões. Os 
catholicos manifestaram vontade de
cidida de entreter relações com a in
dustria cinematographica. Um jornal 
europeu, “A libre Belgique” se ex
prime assim: “Os catholicos poderiam

exercer enorme influencia sobre o ci
nema com a condição de abandona
rem a indifferença em que têm vivi
do a este respeito. Mas, a acção ca
tholica não se deve limitar a isso. 
O cinema é meio poderoso para falar 
á massa. Calcule-se que um film,. bem 
succedido, poderá rapdiamente ser 
visto por 150 milhões de espectadores! 
Haverá orador que sustente compa
ração? E, não é um dever imperioso 
para os catholicos servir-se desse 
meio? Os soviets utilizam-no para 
propagar suas doutrinas. Porque não 
empregar, para o bem, çsta força que 
outros desenvolvem paa desmoralizar 
a sociedade?

“Árdua é a tarefa, mas não im
possível. Numa das conferencias do 
Congresso, tratou-se entre os repre
sentantes catholicos das fabricas pro- 
ducoras, a questão sobre a necessida
de de estabelecer em cada um dos 
paizes representados uma sociedade

de caracter commercial que tivesse á 
frente seu chefe perfeitamente ames
trado na técnica cinematographica. 
Formará parte desta associação um 
conselho administrativo composto de 
pessoas ricas t influentes animadas 
dum ardente ideal de apostolado. Não 
ha duvida, que si cada paiz tivesse 
uma empreza de commercial solida e 
bem administrada, poderá obter o 
monopolio da clientela catholica. e 
competir com as pricipaes casas aca- 
tholicas produetoras e alugadoras de 
fitas. Reunidas assim as forças, tor
nar-se-iam uma potência considerá
vel”.

Quem sabe si desse congresso não 
sahirá a organísação da acção catho
lica por meio do film! Esperemos.

Petrpolis, 12-8-929.

CON. EUGENIO AVIVAR 
O. Praem.

Jrl a b i
Possuir urna firme convicção e agir 

na vida pela prisma delia; - é o que 
faz todo o homem intelligente. Mas 
não é tudo. Essa convicção póde não 
ser a verdadeira. Daqui, pois. a ra
zão porque todo o homem intelligente 
é esforçado, é estudioso.

Assim não procedem os medíocres. 
Existem os medíocres proopriamente 
dit, cuja vida é uma sombra. E exis
tem os que, não sendo propriamente 
medíocres, transformam a sua vida 
em mediocridade, pelo commodismo 
da sua rotina e da sua hypocrisia. In- 
differentes ao esforço, afferrados a 
uma moral fácil, esses indivíduos são 
a ruina da sociedade.

Melhor que o homem intelligente 
é o homem de fé. Os medíocres, por 
ella o superam. E, melhor entre os 
melhores, é o homem de caracter, 
cuja fortaleza de princípios o sobre
põe a todas as cousas, transformando 
este viver num constante heroísmo.

A humanidade deseja uma religião 
de amor, de egualdade, bondade, har
monia e justiça, e não compréhende 
que todas essas aspirações são as as
pirações da Religião de Christo. Ella 
nos falia dc Deus, Supremo Senhor 
de todas as cousas. Elle é o Creador 
deste harmonioso universo, que nos 
fez, por nossa delicia!... O Amor 
reinava. E existia a egualdade. Com 
a queda de nossos paes nasceu a Bon
dade, que é a balança da Justiça, pe
sando o Bem e o Mal.

O orgulho é uma presumpção. Con
funde-se com a nobre altivez de um 
caracter impoluto. O orgulho é me
díocre. O homem intelligente se reco
nhece humano. E. porque é humano 
erra. E, porque erra, não póde se ba
sear na estreitesa de seus conheci-

S c o s
mentos. A fé, somente ella. póde dar- 
nos a concepção da vida. Sem fé não 
se vive. E, porque assim é, deixamoT 
nos guiar por ella. Ter fé, porém, ain
da não é tudo. Necessitamos de dis
tingui-la de tantas philosophias e 
idealismos que existem por este mun-. 
<fo dc Christo. E, a verdadeira, a que 
mais nos toca o coração, pela sua mo
ral sublime, que nos divisa um céo, 
onde teremos a suprema verdade, a 
suprema bellcza, o supremo bem, o 
supremo amor, a suprema ventura, a 
suprema gloria, numa palavra: Deus; 
a verdadeira, a que domina a nossa 
razão, quando nos mostra este mun
do miserável e a belleza do mundo 
civilisado, é a Fé Catholica, que^ con
quistou c redimiu a mulher e transfor
mou o Mundo Pagão nesse outro 
mundo cie pureza, de heroísmo e san
tidade: O Mundo Christao. 4

A vida evolue. Tudo é frueto da 
capacidade intelligente do homem, na 
sua ^nciedade de ascender aos pín
caros sublimes da Perfeição. Mas a 
obra humana é imperfeita, e as ruinas 
da vida são prova, disto. Em tudo se 
nota o cntre-chocar violento da in
telligencia contra a ignorância. A ig- ■ 
norancia! Grande avassaladora! Ah!.. 
Não fosse o formidável influxo da luz 
divina!...

O Império de Christo talvez já ti
vesse ruido, como tantos oiiíros im
périos que o tempo destruiu. Por XX 
séculos elle ainda subsiste e subsis
tirá sempre, cada vez mais glorioso 
até o fim dos séculos. As luetas fra- 
tecidas, os golpes sangrentos das re
beliões não o abaterão jamais! Não o 
poderão o engenho, a argúcia e o or
gulho humano destruir. Ao contrario. 
Elle augmenta, na proporção que au- 
gmentam seus inimigos.

PEDRO' JOSÉ DE CARVALHO

A-UStria
rrcos do v congresso ca»

THOLICO, REALISADO EM 
VIENNA

Encerrou-se, faz pouco, em Vicnna, 
c V Congresso Catholico, celebrado 
sob a presidência honoraria de Mons. 
Piffi, Cardeal Primaz da Áustria.

Em suas sessões foram estudados 
themas de grande importância, tomo 
sejam: Acção Catholica, combate ao 
alcoolismo, efise de habitações, funda
ção de escolas catholicas, cultura 
physica, imprensa catholica, etc.

Como fruetos immediatos dos tra
balhos do Congresso, foram fundados, 
um Curso Catholico-Social e um 
grande diário catholico, ”Das Volk- 
sodattcom uma tiragem inicial de 
80.000 exemplares.

AVISO
OS CONGREGADOS QUE AINDA 

NÃO RENOVARAM A SUA AS= 
SIGNATURA FICAM AVISADOS 
QUE A MESMA SE VENCEU A 1 
DE JUNHO PASSADO.

PUBLICAÇÕES MARIANAS
tanto agrade como a virtude de seus 
filhos, nós, conformando-nos com o 
espirito evangélico e os vossos con
selhos, estamos certos que nada mais 
agradavcl aos vossos olhos podemos 
offcrtar do que renovar as promessas 
com que nos obrigamos já ao sermos 
recebidos na Congregação Mariana.

Esforçar-hos-hcmos, portanto, por 
mostrar-nos dignos filhos de Mari,a 
Santíssima cm toda a nossa maneira 
de proceder, na vida particular e na 
mo nol-o indica a nossa primeira re- 
sccial, procurando sinceramente, co- 
gi*a. santificarmo-nos, cada um em 
seu proprio < stado, ajudar os demais, 
quando e:n nós estiver e defender 
energicamente a Santa Igreja .contra 
os aiaques da impiedade.

Este zelo excrcital-o-hemos ;sobre- 
tudo conforme as normas e exorta
ções que Vossa Santidade nos tem 
tantas vezes inculcado na sua obra 
predilccta da Acção Catholico.

E tanto mais gratos o prometemos, 
quanto é certo que a fausta renova
ção dos nossos propositos coincide 
com o septuagésimo quinto anniver- 
sario da definição dogmatica da Im- 
maculada Conceição, donde espera
mos também não pequeno incremen
to para o espirito das Congregações 
de Nossa Senhora.

Por fim vos pedimos humildemente, 
Santíssimo Padre, vos digneis robus
tecer-nos com ,a vossa benção apos
tólica, para fielmente cumprirmos o 
que sinecramente prometemos.

♦ * *

“La Estrelía dei Mar”, orgão da 
Confederação Mariana Hespanhola, e 
uma das melhores revistas marianas 
que conhecemos, trás, em seu nume
ro de junho p. p., um consciencioso 
artigo sobre um dos campos do apos- 
tlado que tem sido mais decurado: o 
ensino.

Considerando o papel de lemento 
altamente perturbador da ordem, que 
desempenha na historia de sua patria 
o estudante hespanhol, participando 
da maioria das revoluções que tem 
abalado o paiz, attribue o facto á pe
quena proporção de lentes catholicos 
que occupam as cathedras das Uni
versidades. ..

Gcralmente os professores acatho- 
licos não cuidam da formação do ca
racter de seus alumnos, e, ao contra
rio,- são os que mais atiçam para que 
se mstrem quasi. sempre descontentes, 
insurgindo-se contra a situação polí
tica do seu paiz.

Essemmal faz notar o A., não é*
tão commum nas escolas cm que len
tes verdadeiramente catholicos guiam

os estudantes para um ideal de estu
do e de trabalho, não os deixando 
influenciar por todas as idéas políticas 
socialistas e communistas, que cm pí
lulas doiradas são propagadas sobre
tudo elementos que, por ter a nobre
za dc procurar uma situação ideal 
paa sua patria, mais facilmente se 
deixam illudir.

Ahi está uma magnifica orientação 
para os jovens marianos, um dos cam
pos cm que mais cíficiente poderá 
ser o seu apostolado. E* necessário 
que se lancem á sua conquista, pois 
que ahi mais que em qualquer outro 
lugar poderão defender a sua reli
gião, trabalhando para a patria.

E’ esse, sem duvida, um combate 
arduo, em que nem sempre as vanta
gens materiaes correspondem á ener- 
giat dispendida, mas que nem por- 
isso mesmo elle tem um caracter mais 
mais nobre, mais bello.

Além disso, o critério utilitarista 
não póde predominar .como norma de 
vocação, porque teríamos que lutar 
com uma corrente que, sobre ser mes
quinha, nos acarretaria a perda dos 
melhores elementos da direcção da 
sociedade, que ficariam sepultados a 
resolver expedientes do fisco, ou a 
dirigir fabricas c casas commèrciaes.

Ha, porém, conclúe o A., muitas al
mas nobres entre os nossos univev- 
satarios. O necessário é despertar- 
lhes o amor a uma alta vocação, para 
que entre os congregados muitos haja

que se dediquem á formação dos mo
ços de amanhã, com o generoso pro- 
posito de, no campo do ensino, lutar 
pela Igreja c pela patria.

Abaixo reproduzimos do “O Con= 
gregado Mariano”, orgam da Con
gregação Mariana de São João Ba- 
píista da Lagôa, no Rio de Janeiro, 
a prece dos marianos de Copacabana 
á Santíssima Virgem, cscripta pelo 
seu presidente, congr. José Lopes 
Pereira de Carvalho.

AVE MARIA

Ave! Maria, Mãe cheia de graça,
Das puras e mais puras, unica Santa, 
O Senhor é comvosco, e sorte tanta, 
Só vosso amor por nós a nós tras-

[passa.

Bemdita sois entre as mulheres.
[Quanta

Vida feliz por esta phrase passa! 
Lenitivo da dor e da desgraça.
Sois a mulher mais dura, unica Santa.

Do vossa ventre, em fíôr, bemdito é
[o Frueto, 

Por Quem no tenebroso mundo eu
[lueto,

Inspirado no Bem que Èlle traduz.

Lirio casto e celeste, Ave! Maria. 
Protegei-nos do mal que nos sitia,
O7 meiga, ó Santa Mãe do Bom Jesus.
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Missa e reunião ordinárias. 
y.2 hora de Adoração ás 16,J4 
horas.
Reunião de Noviços e aspi
rantes.
Reunião das secções de Ze
ladores e Sagrada Eucha- 
ristia.
Reunião dos Departamentos 
após a missa.
Missa e reunião ordinárias. 
Reunião de Noviços e Aspi
rantes.
Romaria ao Sanctuario d’Ap- 
parecida.
Missa, communhão e reu
nião geraes.

PIEDADE ESTUDO

29-8 Aula de Apologética. |
4- 9 Reunião da Academia Jack- |

son de Figueiredo. I
5- 9 Aula de Apologética. $

AOS NOSSOS CONG EGADOS
Summario dos Actos da Congregação

ACÇÃO

da acta, a qual foi approvada sem 
emerudas.

O Dr. Sebastião Medeiros em bre
ve e eloquente discurso saudou Mon
senhor Pedrosa e Dr. Paulo Sawaya 
que responderam muitíssimo agrade
cidos e com palavras cheias de en- 
thusiasmo.

Tratou-se nesta reunião da Roma
ria á Apparecida, por occasião do 
Congresso Mariano; da Fundação de 
uma grande séde para os moços ca- 
tholicos de São Paulo; e da creação 
de um jornal para a Federação.

Tomo leader do movimento em prol 
da fundação da séde social foi esco
lhido o Rvmo. Pe. Dr. Gastão Liberal 
Pinto. E* encerrada a sessão.

CONGREGAÇÃO MARIANA DE 
SANTO ANTONIO DO PARY

Iniciada a 19, encerrou-se hontem, 
com grande brilhantismo, a Semana 
Mariana, que em preparação ao 
Congresso Mariano d’Apparecida. 
promoveram a Congregação Mariana 
e Pia União das Filhas de Maria, da 
Parochia do Pary.

Durante suas sessões foram lidas 
conferencias sobre assumptos de pal
pitante interesse, como se poderá ver 
pela relação abaixo:

“Nossa Senhora no lar”, pelo 
prof. Carlos Machado; “Nossa Se
nhora no Templo”, pelo Pe. Ernesto 
de Paula; “Nossa Senhora Virgem”, 
pelo dr. Aguinaldo Alves Ribeiro, 
presidente da C. M. de Sta. Ephige- 
nia; “A Santa pureza, meios de con- 
serval-a”, pelo sr. F. Bandeira Netto; 
;0 casamento religioso”, pelo Pe. 

José Visconti; “Divorcio”, pelo dr. 
Carlos Moraes Andrade; “A familia 
sagrada”, pelo prof. Japhet Lavra- 
dr de Souza; “Questão Social”,, pelo 
dr. Vicente Melillo; ”Indifferentismo 
religioso”, dr. Joaquim Dutra; “De
voções falsas, superstições, espiritis
mo”, pelo dr. Paulo Dutra; “O Ju
bileu de N. S. Apparecida”, pelo dr. 
Papaterra Limongi; “A Congrega
ção Mariana”, pelo dr. Sebastião Me
deiros, presidente da Federação das 
Congregações Marianas de São Paulo.

Presidiram á Semana os RR. Frei 
Gregorio Kurpick e Frei Paulo Luig. 
Pelo enthusiasmo que reinou durante 
cs trabalhos da semana, pode-se 
aquilatar dos seus fructos e da pu
jança da Congregação Mariana de 
Sto. Antonio do Pary. A nossa Con
gregação fez-se representar na Sema
na pelos congrs. Collatino de Cam
pos e Edgard de Araújo.

SOCIEDADE S. VICENTE DE 
PAULO

O snr. Presidente do Conselho Me
tropolitano da Sociedade de S. Vi
cente de Paulo desta Capital, em cir
cular, datada de 15 de Agosto p. p. 
communicou ás sociedades vicentinas 
de todas as localidades do Paiz que o 
Conselho desta cidade não podendo 
tomar a responsabilidade de romarias 
ou visitas collectivas, deliberou o se
guinte :

“l.° — Convidar todos os Confra
des vicentinos, de qualquer procedên
cia, que se acharem em Apparecida

no dia 8 de Setembro, a tomarem par
te em uma assembléa que se realisa- 
rá naquelle dia, á 1 hora da tarde, 
em logar que fôr mais apropriado, sob 
a presidência de algum dos Exmos. 
Senhores Arcebispos presentes, com 
o intuito de se accentuar bem a ad- 
hesão completa e unanime da familia 
vicentina ás tocantes solemnidades 
que se estão prestando a Virgem San
tíssima. Padroeira do Brasil;

2. c — Pedir a todos os Confrades, 
não só aquclles como outros que alli 
não tiverem podido comparecer, quei
ram fazer, nas localidades onde se 
acharem, a sua sagrada communhão 
daquelle dia, em união de intenções 
com todos os devotos de Nossa Se
nhora Apparecida, rogando-lhe inter
ceda agora e em todos os tempos 
pela* nossa querida patria ;

3. ° — Solicitar de todos os Confra
des que forem a Apparecida, em qual
quer dos dias daquellas festas, sir
vam-se deixar as suas assignaturas 
em um album, que se acha em poder 
do Confrade Presidente local Snr. 
Américo Alves Pereira Filho e é des
tinado a ser offerecido a Nossa Se
nhora Apparecida, como homenagem 
de seus filhos — os vicentinos.

Renovando, os protestos de frater
nal estima, subscrevo-me affectuosa- 
mente, vosso confrade e amigo — 
Gabriel Cotti, Presidente”.
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Congregação Mariana 
da Assumpção

PERDIZES

Este pujante núcleo mariano das. 
Perdizes, á cuja frente está o Rvmo. 
P. Deusdedit, no dia 15 p. p. festejou 
de um modo brilhante a data de sua 
padroeira, N. Sra. da Assumpção.

Para commemorar tão faustoso 
acontecimento houve á noite na Ma
triz de São Geraldo, recepção de no
vos congregados e noviços. A seguir 
foi dada a posse da nova directoria 
que ficou assim constituída:

Director: Rvmo. P. Deusdedit de 
Araújo;

Presidente: Rubens Silveira (re
eleito) ;

1. ° Assistente: José A. A. Pacheco;
2. ° Agsistente; Eduardo Bohn Gaia;
Secretario: Edgard Braga;
Thesoureiro: Elygio Pollato.
No dia 19 realisou-se no salão de 

nossa séde, uma festa ,optimamente 
organisada, com excellente program- 
ma e numerosíssimo auditório.

No relatorio lido pelo presidente, 
evidencia-se o arduo e fecundo traba
lho da directoria transacta.

Aos jovens marianos das Perdizes 
nós cecilianos, apresentamos as nos
sas felicitações, pedindo á Virgem 
Santíssima as bênçãos para a queri
da Congregação Co-irmã.

R. CoHet e Silva

0 “Chiisto da Paz” entre 
o Perü e o Me

O celebre poeta José Santos Cho- 
cano acaba de lançar uma genial idéa 
de alto significado, cuja delicadeza 
corre parelhas com o valor da obra.

“Em logar de um monolito que ha 
de servir para perpetuar o reatamen
to das relações entre o Chile e o Pe- 
rú, levantemos — diz o poeta — so
bre a mais alta montanha uma grande 
estatua de bronze chileno em cuja ba
se se escrevarp com letras de ouro pe
ruana, as palavras de Christo: — 
“Amae-vos uns aos outros”.

A estatua representará Christo com 
os braços abertos, extendidos para 
ambas as nações, contemplando o 
mar.

Esta nobre inspiração de Santos 
Chocano tem sido applaudida nos dois 
paizes e cremos que se realisará tal 
qual foi ideada.

O corpo da estatua feito de bronze 
das minas chilenas representará na 
parte material da obra o que o Chile 
tem de mais saliente; o esforço na
tural dos seus filhos, a energia para 
o trabalho, a constância, o valor, em- 
fim, tudo o mais que é proprio dos 
espíritos fortes. Por isso será em
pregado o material mais digno com 
que se costuma construir os monu
mentos: o bronze. E para a estatua 
do “Christo da Paz” será tirado das 
minas chilena*.

As sublimes palavras de Jesus, 
"Amae-vos Uns aos outros**, caberá 
ao Perú gravar no pedestal da esta
tua, com ouro das suas minas. O po
vo peruano mais idealista do que o 
chileno estará reprsentado pelas pa
lavras do Divino Mestre, palavras 
que^ reflectem todos os princípios da 
caridade christã.

Para gravar tão bellas palavras 
achou o poeta que deveria ser empre
gado metal mais precioso e„ para tal, 
nada melhor do que o ouro das minas 
peruanas cuja fama corre mundo.

Como o Christo do Andes, este 
que se chamará da “Paz”, abrirá os 
braços sobre os dois paizes para pro- 
tegel-os, para os unir em seu amor 
divino e para recordar-lhes sempre 
as suas palavras: — “Amae-vos uns 
aos outros”.
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los nossos assiénaníes
Pedimos aos nossos assignantes, 

que tenham recebido irregularmente 
O LEGIONÁRIO**, o obséquio de 

entregarem suas reclamações, por es„ 
cripto, ao Revmo. Pe. dr. Arthur Ric- 
ci na Matriz de Santa Cecilia, ou 
envial-as á Caixa Posta!, 3471; o mes
mo solicitamos com referencia a mu
danças de endereço.

3&0 [=]
CURSO DE TACHVGRAPHIA 

PRATICA
PROFESSOR

ARLINDO BAPTISTA PEREIRA 

Rua Sta. Iphigenia, 2 

Aulas diarias das 21 ás 22 horas
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ACADEMIA “JACKSON DE 
FIGUEIREDO”

Presidência do Rvmo. Pe. Roque 
Pinto de Barros e Secretariado do 
Snr. Dr. J. Marcondes Pedrosa.

No salão de palestras de nossa sé
de social, com elevado numero de 
congregados presentes, ás 20 horas e 
10 minutos de quarta-feira passada, 
dia 21, foram abertos os trabalhos da 
5.* secção ordinária da Academia.

Lida a acta é sem emendas appro
vada no expediente o congr. secreta
rio leu a justificação do congr. Col
latino de Campos, e o sr. Presidente 
justifica a falta do congregado A. 
Paula Assis.

O sr. Presidente indo á tribuna 
fáz a critica do trabalho apresentado 
em reunião passada pelo congr. Dr. 
Itibam Marcondes Machado, respon
dendo este certas observações feitas 
pelo redactor critico. Em explicação 
pessoal falaram a srs. Pe. Roque de 
Barros e congr. Paulo Carvalho e 
Castro. Dada a palavra ao congr. 
Píinio Corrêa de Oliveira, este pro
duz uma bella oração, sendo sua the- 
se uma apanhado sobre os costumes 
c factos do declinar da côrte de 
Luiz XVI.

Em seguida o congr. José Felinto 
Jr. recita um longo e empolgante ca
pitulo do livro de D. Duarte Leo
poldo intitulado “O Clero e a Inde
pendência”.

Falaram ainda os srs. Paulo Car
valho e Castro, Dr. José Marcondes 
Pedrosa, Pe. Roque Pinto de Barros, 
José Cesar Lesa e Ruy Moura Ca- 
lasans.

E* então levantada a sessão e mar
cada outra para 5 de Setembro vin
douro.

DR. ITIBRAN MARCONDES 
MACHADO

Seguiu hontem, Sabbado, para 
Pindamonhangaba o congr. Itibran 
onde foi fazer uma conferencia, a 
convite da Congregação Mariana da- 
quella cidade.

O Thema em que discorreu o nos
so congregado foi sobre Nossa Se
nhora.

DONATIVO

Del uma bemfeítora, a nossa Con
gregação recebeu um donativo na im
portância de 500$000. Infinitamente 
gratos, hypothecamos-lhe nosso re
conhecimento, pedindo a Deus gela 
sua felicidade.
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ORDENAÇÃO SACERDOTAL
Em nossa Matriz, no dia 15 de 

Agosto p. p. realizaram-se com todas 
as pompas do ritual as ordenações 
dos novos ministros de Deus: Anto
nio Ariete, Benigno da Costa Brito, 
J. Victorio Pavesio e Elyseu Murari/ 
recebendo o presbyterato das .mãos 
do Exmo Sr. Arcebispo Metropoli
tano.

Domingo passado, dia 18, cantou 
solennemente sua Primeira Missa o 
jovem Pe. Antonio Ariete, assistindo 
ao Santo Sacrifício, Filhas de Maria, 
Congregados Marianos e grande nu
mero de fieis.

Aos novos soldados do Senhor, as 
felicitações dos congregados de Santa 
Cecilia e do “O Legionário”.

FEDERAÇÃO DAS CONGREGA
ÇÕES MARIANAS

Segunda-feira passada, dia 19, reali
sou-se em sua séde, á rua Wenceslau 
Braz n.c 22, a reunião ordinária cor
respondente á primeira quinzena do 
cor ente; mfez.

Presidida pelo Rvmo. Pe. José Vis- 
conti, S. J., secretariada pelo Congr. 
Felix Bandeira Netto, 2.° secretario, 
presentes os srs.: Dr. Sebastião Me
deiros, presidente; Dr. Jayme Rosem- 
burg, vice-presidente; Monsenhor 
Marcondes Pedrosa; Pe. Dr. Gastão 
Liberal Pinto, diversos directores de 
Congregação e grande numero de 
congregados iniciaram-se os trabalhos 
com as orações do costume e leitura

&
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SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICO!
approveite a opportunidade e experimente 
afamados pneus

“PROCURADO 
PELA QUALID. 

E NÃO PEL< 
RECLAME”

Distribuidores geraes:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapetininga, 69  ♦  Caixa Postal, 2028

Telephones, 4-3587—4=5461

26-8 Aulas de gymnastica.
27-8 Reunião da Conferencia de

Sta. Donata.
29-8 Reunião da Seccção da Im-

prensa.
3Ò-8 Aulas de gymnastica.

1-9 Reunião dos Departamentos.
2-9 Aula de gymnastica.
3-9 Reunião da Conferencia de

Sta. Donata.
3-9 REUNIÃO DO CONSELHO.
5-9 Reunião da Secção de Im-

prensa.
6-8 Aula de gymnastica.

MOVEIS E TAPEÇARIAS

5-3666

Fundada

1929

Pedimos a fineza de uma visita ao nosso estabelecimento, 
sem compromisso de compra

das Palmeiras, 8 • (Em fnnfe ao Largo de Santa Cecilia) • §.

.   4 .................................—— r . ■”  

Factos Marianos
Nossa Congregação

CQNSELHO GERAL
Realisou-se no dia 15 do corrente 

a reunião mensal do Conselho Geral 
da nssa Congregação, sob a direcção 
do Rvmo. Monsenhor Director e pre
sidência do congregado Paulo Sawaya.

; i "lái
CORPO ÇHORAL DA CONGRE

GAÇÃO

O Conselho annotou a nomeação 
que o Rvmo. Mons. Director fez do 
congregado Prof. ítalo Izzo, para di
rector do corpo chorai da Congega- 
ção. Ficou deliberado continuarem os 
congregados Edgard Ferreira de 
Araújo e JJorge Barros como zelado>- 
res dos congregados cantores.

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

Reuniu-se este departamento, no 
dia 4 do cqrrente, o qual foi presidido 
pelo congregado Olavo M. Calasans 
segundo assistente..»

Compareceram os seguintes mem
bros : Arthur Wolff Netto e Flavio 
Pinto e Silva respectivamente zela
dor-mor e auxiliar, Raul Collet e Sil
va, chefe da Sessão da Sagrada Eu- 
charistia; José Siqueira Cunha, dà 
secção riti^alista e Padre Dr. Arthur 
Ricci.

Secção de Zeladores — No dia 6 
deste, em uma das salas da Séde da 
Congregação Mariana, teve lugar a 
reunião desta secção, a qual foi pre
sidida pelo zelador-mór Arthur Wolff 
Netto.

Estavarq presentes os seguintes ze
ladores : Sylvio Godoy Alcantara, La- 
martine Pedrosa Brandão, Leonel Tu- 
miatti, Cassio Costa Carvalho. Syl
vio M. Cal^sans, Carlos Funchal, Ed
gard Ferreira de Araújo, Eduardo 
Souza Quqiroz, Francisco Santiago, 
Francisco Salles, José Siqueira da 
Cunha, João Estevam Siqueira Ju
nior.

O zçlador-mór providenciou no 
sentido de ser affixado na Matriz o 
quadro mensal de frequência, e foi 
também apresentado pelo mesmo um 
esboço de um regulamento dessa sec
ção.

Secção <|e Noviço* — Sob a chefia 
do congr. Paulo Carvalho e Castro es
sa secção fem realisado as suas reu
niões, ás quintas-feiras após a aula 
de apologética.

Secção <Ja Sagrada Eucharistia. —
Reuniu-se conjuntamente com a de 
zeladores.

Apoz as chamadas, o chefe desta 
secção deu a palavra ao congr. Olavo 
o qual discorreu sobre “A influencia 
da Eucharistia na nossa Congregação” 
O congregado Dr. Itibram M. Macha
do designado para fazer uma confe
rencia nesta reunião, não pôde reali- 
sal-a por $e achar fóra de S. Paulo, 
sendo então sido indicado para fallar 
na proxim^ reunião que se realisa
rá na primeira quinzena do mez de 
Setembro proximo.

Secção <fe Aspirantes — Esta sec
ção conta actualmente com 52 mem
bros. As reuniões tem-se realisado 
conjuntamente com a de noviços apóz 
a aula de apologética. .

Secção Ritualista — E* a seguinte 
a escala para ornamentação da ca- 
pella:

De 19 a 24: Leonel Tumiatti e La- 
martine Pedrosa Brandão.

De 25 a 31: Laerte Simões de Ar
ruda e Mauro Pinto e Silva.

RECEPÇÃO DE NOVIÇOS 
MARIANOS

No dia |5 de Agosto, dia de Nossa 
Senhora, teve lugar em nossa Matriz 
a solemne recepção de novos jovens 
que se ingressaram no nosso Grêmio 
Mariano.

A cerimonia effectuou-se ás 19 
horas com a presença do mui querido 
Mons. Director que fez a entrega das 
fitas e Rvmo. Pe. Dr. Arthur Ricci, 
coadjutor da Parochia que após a 
entrega das mesmas pronunciou uma 
empolgantp oração. Estavam presen
tes nesta solqmnidade grande numero 
de congregados, filhas de Maria e 
muitas famílias.

São os seguintes os aspirantes que 
receberam as insígnias de Noviço:

Antonio Neubem de Toledo, Adol- 
pho Loureiro Tavares, Horacio Mar
ques da Silva, Natalino Salvio. Oscar 
Izzo, Paulp Cerqueira Cesar e Wal- 
ter Torres.

Em seguida foi dada a bençam do 
S. Sacramento.

EDUCAÇÃO PHYSICA

O congregado consultor João Mo- 
rello Filho, chefe da secção de Edu
cação Physica ,apresentou varias in
formações e suggestões sobre o ser
viço da iqesma. Foram tomadas as 
seguintes (jeliberações:

ria da Congregação pelo andamento 
da sua secção.

b) Os congregados de S. Luiz 
Gonzaga terão o direito de usar as 
duas salas de pingue pongue, aos do
mingos pela manhã até o dia, e 
somente uma das 14 ás 17 horas tam
bém aos domingos. Os Congregados 
da Annunciação, salvo prévio consen
timento do congregado chefe da re
ferida secção, não poderão fazer uso 
das salas em que estiverem os con
gregados menores nas alludidas ho
ras dos domingos.

c) Ficou determinado facultar-se 
aos congregados de outras Congre
gações a frequência ás aulas do nos
so Curso de gymnastica, contanto que 
sç submettam ao regulamento da sec
ção. Por emquanto exigir-se-á a taes 
congregados uma autorização do seu 
Director ou Presidente para frequên
cia ao curso. O chefe da secção emit- 
tirá uma ficha que o congregado de
verá trazer consigo e que servirá pa
ra a sua identidade.

IMPRENSA

O Conselho approvou a nomeação 
feita pelo Rvmo. Mons. Director. do 
congregado consultor Dr. Itibran 
Marcondes Machado para o cargo de 
gerente-interino do nosso orgão of- 
ficial “O Legionário”. Durante todo 
este mez o referido congregado apre
sentará minucioso relatorio da respe
ctiva secção.

ASPIRANTES_____
- ■sr.'.'**- *4 f^^9SisSSÊÊÊSS^OBBi^
Após discussão, foi approvada a 

proposta de um consultor, de não ser 
permittida aos aspirantes da congre
gação a frequência á sede social. Os 
aspirantes que desejarem visitar as 
installações da Congregação, deverão 
ser acompanhados por um congrega
do, assignando a presença no respe
ctivo livre que se enentra na séde.

ROMARIA Á APPARECIDA

O Rvmo. Mons. Director propoz, 
com assentimento de todos os consul
tores, que a Congregação offerecess4 
aos nossos congregados o almoço no 
dia 7 de setembro proximo, na Appa
recida, por occasião da romaria dos 
Congregados aquelle santuário. As in~ 
scripções á Romaria deverão ser fei
tas com o congregado Presidente'; a 
partida será á 14 noite de 6 e a vol
ta á tarde de 7 de setembro.

CHAMADA DE CONGREGADOS

O Rvmo. Mons. Director e o con
gregado Presidente continuam a fa
zer a chamada de todos os congre
gados afim de ordenar e methodisar 
as secções da Congregação.

CONFERENCIAS

O congregado Presidente commu
nicou ao Conselho a sua intenção de 
realisar, em a nossa séde social, uma 
serie de conferencias semanaes em nu
mero de oito, afim de -expor o rela
torio da viagem feita a alguns paizes 
da Europa em companhia do Rvmo. 
Mons. Director. Já pode adiantar que 
a ultima palestra versará sobre as 
bases da organisação da nossa Acção 
Cathplica, segundo os desejos do 
Summo Pontífice. Algumas conferen
cias serão acompanhadas de projec- 
ções luminosas .

APPARELHO DE PROJECÇÃO

Acaba de ser installado na Con
gregação q novo apparelho de pro- 
jecção, ultra-moderno, adquirido em 
Berlim pelo Rvmo. Mons. Director 
para o nosso grêmio. D*ora em dian
te já será facil a realisação de con
ferencias e cursos illustrados com as 
projecções pelo novo epidiascopio.

LIVROS, REVISTAS E JORNAES

A Congregação acaba de receber 
grande quantidade de livros e revis
tas adquiridos nos differentes cen
tros Europeus, em particular sobre 
a acção catholica dos jovens. São nu
merosos também os jornaes enviados 
por esses centros á nossa associação 
em permuta com a nossa folha. .0 
Conselho recommenda a todos os 
Congregados a leitura quer dos livros 
quer dos periódicos que serão entre
gues á nossa bibliotheca.

AVISOS aos nossos 
Congregados

Em cumprimento a determinação 
da Semana Mariana* a MEIA HORA 
DE ADORAÇÃO AO S.SACRAMEN
TO, correspondente ao mefc corrente, 
realisar-se-á dia 25, ás 16,30 horas, 
na Matriz. * * *

A 7/ sessão ordinaria da ACADE
MIA JACKSON DE FIGUEIREDO,

a) O referido congregado será o 
unico responsável perante a directo-

terá lógfcr dia 4 de Setembro, ás 2% 
é meia horas, no salão de palestras 
da séde social.
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Não ha no mundo ho
dierno mais nobre missão 
do que a do jornalista. 
Meus predecessores con
sagraram as espadas e 
armas dos guerreiros 
christãos: — eu me jul
go feliz de pedir a ben- 
çam para a penna de um 
jornalista catholico.

PIO X

NUM. 42 '

0 Jabilea de fl. S. Appareeida
Enceraram-se hoje as festas do Jubileo de Nossa Senhora Apparecida.

Ha dias já que a pequenina cidade d’Apparecida, vem sendo theatro 

de deslumbrantes festejos, que são uma soberba manifestação de fé catho- 

lica, um belli&simo preito de amor á padroeira do Brasil.

Hoje todos os catholicos deste pedaço do mundo tem seus olhos, seus 

corações, suas aimas voltadas para o Sanctuario que se ergue, no alto de 

uma collina, iá onde o Parahyba, com suas aguas prateadas, escreve, no 

chão verde de São Paulo, a inicial do nome de Maria.

Calculava-se em perto de 20.000 pessoas o numero dos romeiros que 

iriam render homenagem á nossa protectora, em sua cidadella. Não errou 

quem assim presumia.

Innumeros prelados presidem ás commemorações. Romarias, vindas 

dos pontos mais distantes, chegam todos os dias á cidadesinha da Central.

Hontem foi o dia dos Congregados Marianos. Do Rio dte Janeiro, de 

São Paulo, do interior do Estado, os rapazes das Congregações accorrem 

a saudar a Virgem sua Mãe.

Magnifico espectáculo: a Basílica repleta de moços que consagravam 

suas vidas á causa de Ataria e da Igreja!

Significativo espectáculo: o Brasil de amanhã jurando fidelidade e 

amor á sua Rainha e Mãe!

O dia de hontem marcará epoca na historia da acção catholica brasL 
leira nascente.

• íO Congresso ida Mocidade celebrado no passado foi nosso primeiro 

brado chamando os moços á realidade. A fundação da admiravel A. U. C. 

no Rio foi a primeira victoria da lucta em que Jackson de Figueiredo se 

empenhava quando foi surprehendido pela morte.

Hontem, em Apparecida, a mocidade do Rio e de São Paulo, e còm ella 

a de todo o Brasil, escreveu a primeira pagina da historia da Acção Ca- 

tholica Nacional.
CT bèjIò Tirásií áe líoht^rti ^ás^oi^ mórreucfeífe s<T existem uns"1restos 

em decomposição. O Brasil de hoje é a aurora do de amanhã que será lin

do, refulgente de sol e de vida.

O dia de hontem devia ser e foi o marco que indicará a união da mo= 

cidade catholica brasileira na acção para a reconducção do Brasil a Christo, 

sob o mando de sua padroeira, a Immaculada Conceição Apparecida.

A Imprensa Catholica 
na Europa

O CONVÊNIO DOS JORNALISTAS CATHOLICOS ITALIANOS ~ '

âaloe, Arca salnaâora âa 
Humaniâaâe!

Celebram-se, por estes dias, com pompa 
e esplendor inusitados, as festas jubilares da 
coroação da milagrosa imagem de N. Sra. Ap
parecida, que, precedidas de imponente e bem 
organizado Congresso Mariano, terão a sua 
apotheose final, na solenne proclamação de N.
Sra. como Padroeira do Brasil...

Dias de intenso jubilo para os devotos de 
Maria SSma.

Consoante a Escriptura Santa, todas as 
glorias e grandezas de Maria reconhecem como 
principio e origem, o seu Coração... Omnis 
gloria ejus filiae regis, ab intus.

E* por isso que a Patria do Cruzeiro, a 
terra abençoada de Nossa Senhora da Con-

imagcm milagrosa de NOSSA SENHORA APPARECIDA, Padroeira 
do Brasil, cujo jubileo celebrasse hoje.

ceição, afigura-se-me a modo duma immensa 
Basilica, por cujas arcadas echoam as harmo
nias orchestraes do culto mariano, e cada uma 
das suas cidades e villas, um altar, e cada um 
dos seus filhos, um throno, onde recebe os 
hymnos de amor e enthusiasticas acclamações, 
o Coração de nossa Mãe, Rainha do Amor.

Seja portanto, por todos, louvado *e glo
rificado, o santo, o excelso Coração de nossa 
Rainha, porque, á medida desse amor, será 
também o amor devotado ao Coração de Je
sus, Rei de Amor, cujas causas e interesses 
andam tão estreitamente unidos e vinculados 
que, trabalhar em prol duma, será trabalhar 
também em pról da outra, e todo triumpho 
por parte do Coração da Mãe, assignalará ou
tros tantos triumphos por parte do Coração 
do Filho, segundo nol-o afiança a doutrina e 
exemplos de todos os Santos ultimamente bea- 
tificados ou canonisados pela Egreja, taes co
mo S. João Eudes, S. João Bta. Vianney, Sta. 
Therczinha do M. Jesus, Sta. Magdalena So- 
phia Barat, Sta. Margarida Alacoque, etc.

‘SALVE, SENHORA APPARECIDA, PA
DROEIRA DO BRASIL /

' V. A., C.M.F.

A. U. C.
FOI FUNDADO EM SÃO PAULO UM NÚCLEO DESSA VALOROSA 

ASSOCIAÇÃO CATHOLICA UNIVERSITÁRIA

Reahsou-se, de 24 a 26 de Junho, 
proximc passado, em Roma um Con
vênio dos jornalistas catholicos ita
lianos. Seus resultados foram oastan- 
tc consoladores e significativo.*, tanto 
pela importância dos themas estudalos 
como pelo numero de participantes 
e pelo zelo de apostolado e sentimen
to de seriedade e fraternidade christã 
que os animava.

Fizcram-sc representar no Convê
nio os seguintes jornaes catholicos: 
“IAOsservatore Romano”, “II Cor- 
riere dTtalià, de Roma; “LTtalia”. 
de Milão; L’Avenirc dTtalia”, de Bo- 
logna; ** II Nuovo Cittadino”, de Gê
nova; “lAUnitá Cattolica”, de Floren
ça; “LTíco di Bcrgamo”; os seguin
tes periódicos: "Bolletino Ufficiale. 
delFA. C. L”; “Bolletino Ufficiale 
dcirU. F. C. I.”; “Giuventú ltalica”; 
“Bolletino Ufficiale delia F. I. U. 
C.”; “Noi Uomini”; “La Civiltá Ca
tholica”; “L’Agenzia Fidcs”, e mais 
57 periódicos diversos de toda a Ita- 
lia. Enviaram sua adhesão 21 jornaes 
das províncias.

O Convênio iniciou-se com a cele
bração da santa missa na Capclla do 
Collcgio Pontificio dos Sacerdotes, 
assistida por todos os jornalistas.

A sessão inaugural realisou-sc em 
uma sala do Circulo de São Pedro. 
Presidiu ás sessões* o Conde Dalla 
Torre, director do “ITOsservatore 
Romano ladeado por Mons. Rovcda 
secretario geral do Junta Central, pe
io Couüii. Pericoli c Pc. Balduz/.i. 
Nessa se>são o Conde Dalla Torre, em 
breves palavras expoz os fins c o 
l>rogramma do Convênio, realçando- 
lhe a importância e actualidade. Fo
ram enviados Iclcgrammas a S. S. 
Pio XI, v. ao Rei Victorio Manoel.

A* tarde do mesmo dia, 24, o mes
mo Cor.de Dalla Torre, desenvolveu o 
thema: “Os princípios íundamcntaes 
da Acção Catholica”, baseando-se na 
Carta pontifícia ao Cardeal Bcrtram,

I a qual commentou, indicando á im
prensa catholica os pontos do pro- 
gramma, os princípios é directivas, que 
devem ser sustentados, defendidos e 
propagados por ella.

No segundo dia do Convênio, pela 
manhã, o advogado Comm. Luigi Co
lombo, presidente geral da A. C. I. 
tratou da "Imprensa Catholica e A:- 
ção Catholica”, começando por exal
tar o quanto a Acção Catholica deve 
á boa imprensa. Em seguida affirma 
a necessidade de um mais intimo con
tacto e cooperação entre as duas c 
expoz o ponto de vista cfa A. C. pe
rante o jornal smo que se inspira nos 1 
princípios da Igreja. “Jornalismo ca= 
tholico deve significar jornalismo de
votado á Acção Catholica e ligado a 
ella por um liame fortíssimo de dis
ciplina”. O orador deteve-se parFcu- 
larmcnte sobre o dever dos jornalis
tas de conhecer a fundo o que é a Ac
ção Catholica. Concluindo, reaffirmou 
o aíto conceito que faz a A. C. da boa 
imprensa, que chama de “presidio 
deiridea cristiana, strumento di for- 
mazione e di propulsione nel vasto 
campo delPAzione Catholica”.

A’ tarde do mesmo dia, o rvdo. 
fiei Alessandro Alcssandrini, director 
do “Secretariado Central da Escola*’, 
desenvolveu a these: “A imprensa 
catholica c os actuacs problemas da 
escola”. O expositor historiou breve- 
mente quanto se tem feito pela li
berdade da escola, rccordoq que r.áo 
se deve perder de vista o caminho que 
ainda resta a percorrer. Expoz os de
veres dos catholicos em relação á 1 
herdade, e locando no problema la 
cultura, insistiu sobre a necessidade 
dos catholicos intensificarem e alar
garem a sua acção cultural.

O ultimo dia do cor.vcnio foi ini
ciado, como os outros, pela celebra
ção do santo sacrifício, c por uma bre
ve meditação do Pc. Balduzzi. A se
guir houve logar a reunião matutina,

- ni que o advogado comm. Caniillo 
Corsa nego fallou sobre “A collabora- 
ção da imprensa catholica na so‘u« 
çãc dos problemas que dizem respeito 
a moralidade”. Discorreu o sr. Cors;- 
nego sobre a necessidade que os nos

sos jornaes se occupem com mais fre
quência dos jmoblemas da moralida
de, reclamando a attenção sobre al
guns dos pontos de ma or gravidade 
e de mais urgente solução, como o 
theatro, o cinema, as publicações e a

Tristão de Athayde, em artigo pu
blicado em l.° de Março passado na 
A. U. C., orgam da “Acção Universi
tária Catholica”, dizia que o momen
to actual cm que os moços escudados 
pela fé romana se atiram na arena 
para as lutas era um “momento de= 
cisivo”.

Decisivo porque- a mocidade que 
em nossa Patria já se electrisou por 
tantos jdeaes de regeneração se in- 
flamma agora pelo mais nobre e sa
grado dos ideaes, pelo ideal da Igre
ja Catholica.

Por um instante, — escreve o dis
cípulo do saudoso Jackson de Figuei
redo, a famosa “Aguia de Haya” pa
receu despertar em nós a fibra dos 
mços de outrora, que sentíamos dor
mir r.o fundo de nossos desenganos. 
Mas foi curta a illusão. Vimos que 
Ruy pretendia regenerar o Brasil pe!o 
Direito.

Depois do Direito é a regeneração 
pelo voto, é a regeneração política. 
E também a política movimentou a 
mocidade. A voz do moço desde os 
tempos da Abolição e da Republica 
até hoje repercute cheia de fé e de 
patriotismo nos comícios c nas pra
ças publicas.

Agora a mocidade das escolas 
olhando para o exemplo do passado, 
olhando para os exércitos que sc des
mantelaram nos campos de batalha 
vae emprehender uma Luta, mas de 
um modo mais elevado e mais con
creto — a luta pela fé de Christo,

E’ por isso que o “momento é de= 
cisivo”.

O que é a “Acção Universitária 
Cathohca” é o acto de fé publicado no 
10 numero da A. U. C. c assigrado 
por uma plêiade destemida de univer
sitários :

A “Acção Universitária Catholica” 
surge no sccnario da realidade brasi- 
h ira como alguma cousa de positivo. 
O programma da “Acção Universitá
ria Catholica” é a defesa da Sanea 
igreja, é a defesa Justa da Causa 
Justa que as circumstancias do mo
mento clamarem. E’ uma campanha 
de arregimentação de valores, de dis- 
ciphna dc caracieres

"Estamos pVnamente convencidos 
de que a ur.La solução para a luta 
immensa eia que.se debate o mundo 
ncfta hora tr--.g-.ca, é a solução reli
giosa E’ do .i volta integral ao seio 
do CathoihEmc- que a humanidade 
se salvará”.

Campanha de reivindicação da su
premacia da Igreja.

Campanha de restauração do domí
nio de Jesus Christo. Ella ha de rei
nar inteiramente em todos os cora
ções.

“Nessa luta tremenda lançamo-nos 
de corpo e alma. A hora soou. Deci
da-se quem será por nós, quem será 
contra nós”..

Eis cm synthesc um rápido àpa-
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moralidade nas praias. Lembra as op- 
portunas disposições da “Lcggc dl P. 
S ” e respectivo regulamento, fazendo 
notra, porem, a sua escassa applíca- 
ção, mau grado a boa vontade dos 
poderes públicos; cmfim, alegra-se 
sobre os meios com os quaes a im
prensa pode collaborar na grande 
campanha pela moralização dos cos
tumes.

A seguir teve a palavra o Rvdo. 
D. Canz ani, secretario do “Cor.sorzio 
Ulenti Cinematografi Educativi” e o 
director da ” Ri vis ta dei Cinemató
grafo \ que fallou sobre o problema 
cinematograjihico, indicando o que a 
imprensa pode fazer pela sua mora- 
k.açãu.

X t ultima reunião o Rcvmo. P. Ba!, 
dir/.z , director da I. C. A. S. explanou 
o thema: “A imprensa catholica cm 
frente á actual organisação sindical 
c corporaliva”.

Encerrando o convênio o Conde. 
Dalla Torre pronuncia algumas pala
vras ,depois do que os jornalistas di
rigiram-se ao Vaticano, onde teve lu
gar a audiência especial de S. S. P o 
XI. Xessa recepção o Snmmo Pontí
fice dirigiu-Ihcs a palavra pronun
ciando notável allocução de que em 
outro numero demos noticia.

nhado do “acto de fé” desses jovens 
denodados que pleiteam a regeneração 
da Patria pelo caminho mais cer.to 
e mais efficaz, aquelle ensinado pelo 
Homem-Deus. Afastem-se dessa /ia 
as turbas, e os erros e descrcpar.cias 
virão como consequência lógica. Afas
tem-se de Jesus os philosophos e os 
disparates são os mais berrantes e 
phantasticos. Afastem-se do Evange
lho os governadores e reis e o seu 
paiz será torturado pela tyrannia ou 
desmembrado pela injustiça das leis.

* * *

Em nossa séde social deante de nu
merosa assistência, na totalidade aca
dêmicos e estudantes, realisaram-se 
duas sessões, onde dois delegados da 
A. U. C. vindos especialmente do Rio, 
fizeram a exposiçã do plano da A. U, 
C. Os dois universitários, doutoran
dos dc medicina Álvaro Leme, e aca
dêmico Amaro Simoni, que tanto nos 
honraram com suas valiosas palestras 
seguiram terça-feira passada para a 
Capital Federal, levando da mocida
de de São Paulo as mais fagueiras 
esperanças.

Em nossa Capital já está mais'ou 
menos fundada a A. U. C, esperando- 
se somente a palavra do Sr. Arcebis
po • Metropolitano que está ausente 
de nossa Metropole.

Na segunda reunião, realisada sab- 
bado, dia 31, presidida por Monsenhor 
Marcondes Pcdrosa com o compareçi- 
mento dos Revmos. Padres José Vis- 
conti e Dr. Arthur Ricci e muitos mo
ços tomaram-se ^ljversas resoluções, 
falando o acadêmico de medicina sr. 

*Amaro Simoni.
A nossa mocidade como a mocida

de do Rio, vibrará também dc enthu- 
siasmo nessa nova cruzada, pugnando 
pelos ideaes sacrosantos da Igreja 
Romana.

Pela felicidade da Patria, pela de
fesa da Fé, pela Família Christã.

“Eis a luta cm que se vai lançar 
alegremente a Acção ' Universitária 
Catholica, entre a indifferença das 
gerações quê declinam c o tumulto 
das gerações que se levantam”.

RUY CALASANS

* * *

Abaixo damos o discurso dc boas 
v.nelas aos enviados da A. U. C, lido 
pelo nosso Pe. Ricci, na sessão do 
dia 29:

Dignisisma embaixada.

Pediu-me Mons, Pcdrosa que vos 
saudasse. Faço-o com o animo grato, 
não que alimente pretensão a tanta 
honra, mas porque sacerdote, sinto- 
me sempre feliz ao contacto do apos
tolo leigo, do soldado da Acção Ca
tholica, dos cavalheiros do meu e do 
vosso Rei: Jesus Christo.

E vós, gloriosa embaixada, sois sol
dados de primeira linha na batalha 
do Senhor, segundo a phrase de D. 
Sebastião Leme, na carta com que 
vos apresentou a S. Paulo. Por isso 
vos saudo e commigo vos abraçam 
fraternalmente todas as esperanças e 
valores de São Paulo, personifica 
dos nos sacerdotes e nos moços que 
vos cercam. Sede bcmvinda, gloriosa 
embaixada, que vossa misão é nobre, 
encantadoramente bella e divina. Vin
des lançar em nossa terra a semente 
da ífcçuo e da reacçãó intcllectuaí. 
Nada mais urgente para o nosso meio 
universitário, onde ha uma porcenta
gem immensa de rotina e uma boa 
doze de falta de ideal para os anceios 
mais sinceros.

E quando a mocidade intellcctual 
não tem a vossa fé, não alimenta o 
vosso enthusiasmo, i ão segue a vos
sa estrada, não vibra pelo vosso apos
tolado. não encontra, por isso mesmo 
o ideal que os eleva da banalidade de 
uma vida iuteiramente vazia. O re
sultado é sempre desolador e ír*síe. 
Aquilio que lhe devera ser o objccto 
elevado e rob.g* de seus anceios. não 
passa, ás mais das vezes, dc mostren
gos ridículos, com denominações mais 
ou menos ridículas, como as pretensas 
escolas dc futurismo e ar.tropophagia, 
de que sc occupa, a mingua de um 
chjectivo superior. O que lhe devera 
ser investigação e progresso perma- 
r.ece sendo sempre a revelação de seu
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Papas, desse São Pedro 
a Pio XI

III

21) S. Corr.elio (251-253) — fes
ta: 16 de Setembro. Foi eleito depois 
de ter ficado a Santa Sé vacante du
rante dezeseis mezes. Combateu o 
schisma de Novaciano, considerado 
por alguns como o prime ro antipaoa. 
Affirmou clara c vigorosamente o 
primado da Sé Romana nas suas car
tas a S. Cypriano.

2) S. Lucio I (253-254) — festa:
4 de Março. Romano, filho de Porfi- 
rio, manteve uma attitudc de indul
gência para com os “lapsos” seguiu> 
io o exemplo de seu antecessor e de 
S. Cypriano. Foi exilado por defender

25) S. Felix (269-274) — festa: 
30 de Maio. Approvou a condennação 
d? Paulo Samosata, condennado e de
posto pelo Sytiodo de Antiochia, por 
causa de sua doutrina que negava a 
consubstancialidade do Verbo com o 
Padre, e a divindade de Christo. Foi 
sepultado em S. Callixto.

27) S. Eutichiano (275-283) —
festa: 9 de Dezembro. Sepultou mais 
de 300 martyrcs e estabeleceu que 
esses fossem sepultados com a dal- 
matica purpurca chamada “ceno- 
bium”, quando antes eram sepultados 
com as próprias vestes ensopadas em
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sua fc. Sua sepultura foi descoberta 
por De Rossi, no cemitério de fS. 
Callixto.

23) S. Este vam I (254-257) — fes
ta: 2 de Agosto. Romano. Combateu 
com denodo o erro de S. Cypriano e 
dos bispos .da Asia Menor, que con
sistia cm rebaptisar os hereticos 
convertidos, r.o acto de serem read- 
mittidos á communhão da Igreja.

24) S. Sixto II (257-258) — festa: 
6 de Agosto. Grego de origem, recon
ciliou-se com S. Cypriano. Sorpre- 
hendido pelos esbirros de Valeriano 
na catacumba de Pretestato, na Via 
Salaria, collocou-se d cante dos seus 
fieis e clérigos afim de morrer em 
primeiro lugar. Foi trucidado nessa 
occasião, morrendo com elle, os diá
conos Agapito e Felicíssimo, os sub- 
d aconos, Magno, Januario, Innoceu- 
cio c Fstevam. Tres dias apóz foi 
martyrisado o diácono S. Lourenço.

25) S. Dionisio (259-268) — fes
ta: 3 dc Fevereiro. Grego de origem. 
Cordcnnou a heresia dos Sabellianos 
o que causou uma longa e complica
da controvérsia com Dionisio patriar- 
cha de Alexandria. Enviou legados a 
Ccsarca e a Capadócia para livrar os 
prisioneiros das mãos dos barbaros.
I'oi sepultado na catacumba de S. 
Callixto.

sangue. Foi sèpultado também èm S. 
Callixto.

28) S. Caio (283-296) — festa: 22 
dc Abril. Nascido na Dalmacia, é 
considerado por alguns como sendo 
parente do imperador s Diçcleciano. 
Confirmou o decreto que estabelecia 
que os clérigos deveriam passar pe
las sete ordens menores antes dc che
gar ao episcopado. Foi sepultado em 
S. Callixto.

29) S. Marcellino (296-304) — fes
ta: 26 de Abiil. Foi accusado de fra
queza durante a perseguição de Dio- 
cleciano, mas defendcu-sc das accu- 
sações com o martyrio. Foi sepultado 
no cemitério de Sta. Priscilla ao lado 
de S. Crcscencio. Sua sepultura foi 
descoberta por De Rossi em 1888.

30) S. Marcello I (308-309) — 
festa: 16 de Janeiro. Succedeu a S. 
Marcellino, depois dc 4 annos de Se
de Vacante causada pelas persegui
ções. Dividiu a cidade de Roma em 
25 t*tulos ou parochias. Soffreu im- 
mensamente com a difficil questão 
dos “lapsos”. Organisou o cemitcrio 
da Via Salaria. Segundo o Liber Pon- 
lificalis foi condennado a servir de 
estafeta e carregador nos correios ( 
nublicos transportes imperiaes. Foi 
sepultado em S. Callixto.

(Continua)

Anedoctas da^rida de 
Pio IX

Nenhum outro Papa, exceptuando- 
se Xisto V e Bento XIV, viu flores
cer em torno de sua vida e dos seus 
contactos quotidianos com o mundo 
uma mais numerosa e graciosa serie 
de anedoctas. A natural argúcia e a 
sorridente bondade de Pio IX con* 
tribuiram para crear em torno de sua 
doce i gura uma athmosphera ;U 
sympathia curioso interesse. Dahi 
a serie dc anedoctas que embelleza e 
caracterisa indelevelmente Pio IX.

Uma delias: Vivia cm Roma um 
certo sacerdote chamado Antonio 
Gallo que dc ha muito trabalhava e 
se esforçava para conseguir o titulo 
de Monsenhor. Sabendo disso Pio IX 
<:iiiz sat sfazcl-o confcrindo-lhe o al
mejado titulo. D. Antonio Gallo, im- 
medialamcnte se dirigiu ao Vaticano 
para agradecer ao Pontificc que o 
recebe com o mais amavel dos sorri
sos, dizendo : ” Bravo Monsignor Gal

lo! Chi sá chc presto non possíamo 
dire: il vcscovo Gallo! se poi ascen- 
dercte "ãíia porpora bisognerá dirre: 
il cardinale Gallo... ma se diventaste 
papa, come si fará a dire il Papa 
Gallo?”

A um architccto que lhe havia 
apresentado um projecto estravagan- 
te de uma igreja disse Pio IX:

"Muito bem, mas por emquanto 
não tenho dinheiro para construir 
igreja, pois que devo pensar em alar
gar 'o manicomio”.
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los nossos assinantes
Pedimos aos nossos assignante 

que tenham recebido irregularmen 

“O LEGIONÁRIO”, o' obséquio < 
Entregarem suas reclamações, por e: 

cripto, ao Revmo. Pe. dr. Arthur Ri 

ci na Matriz de Santa Cecília, c 
enviai-as á Caixa Postal, 3471; o me 

mo solicitamos com referencia a mt 
danças de endereço.

8-9—1929

A Religião dos bairros
Sob este titulo, o “Diário da Noi

te” publicou ba dias uma noticia com- 
mentando as festas religiosas, que se 
rcalisaram r.o bairro do Bexiga.

Commettcriamos grande falta se 
deixássemos dc consignar nestas li
nhas o nosso protesto pela maneira 
com que o importante jornal se re
fere ao culto, que os catholicos pres
tam a Nossa Senhora.

De uma das partes da referida 
chronica extrahimos os seguintes to- 
picos, que constituem provas bastan
tes precisas da ignorância religiosa do 
repórter:

“Como nasceu o culto de nossa se- 
] hora de Aclicropita, a santa do bair
ro, cm cujo louvor se realizam festas 
muito interessantes?

Foi uma família italiana que ini
ciou o culto á Santa, cuja imagem 
emigrou com cila. No começo, essa 
imagem tinha um circulo resumido de 
fieis.

Mas a fama d'os seus milagres pro- 
pagou-sc. E cila começou a ser leva
da dc casa em casa, todos a queriam 
vèr uma vez pelo menos dentro de 
seus lares para que a sorte nunca de

lá sahisse e a infelicidade nunca mais 
entrasse... Houve gente, até, que fez 
propostas para trocar a imagem. Mas 
os possuidores, gente supersticiosa, 
respeitadora da tradição, responderam 
que os santos assim não se trocavam.

Por dinheiro nenhum, estariam dis
postos a passar adiante a imagem.

O numero dos adoradores, porém, 
crescia. A pouco c pouco os habitan
tes do bairro convenceram-se de que 
era indispensável levantar uma capella 
onde pudessem collcctivamente, ado- 
jar a imagem de N. S. de Acheropita .

Os catholicos, em hypothcse algu
ma, adorariam uma imagem da Vir
gem Santíssima.

O culto que é devido a Nossa Se
nhora como medianeira omnipotente, 
c o de hypcrdulia.

Pedimos pois aos redactores do re
ferido jornal, mais attenção aa elabo
rarem as suas noticias sobro festas e 
cerimonias religiosas, afim de que es
tas não venham de encontro ao es
pirito da doutrina catholica, que em 
questão dc princípios é inabalavel.

Os fieis do bairro do Bexiga v«ne= 
ram a Mãe do Redemptor, invocada 
sob o nome dc N. S. de Acheropita.

Axxxxxxttxxtxtxxxt^xtttnxttti^iiitttiitxtxixitxxxxxxxxxxxxxxxtxxnxxxtxttxtttttuxxx xxxxxxxxxxxxxx:

Questões JVTauiaiias
AS CONSULTAS

Nas Congregações de; Nossa Se
nhora, as consultas são as reuniões 
destinadas á regularisação do movi
mento geral da aggremiação. Geral- 
mente, dahi partem as inic.ativas, as 
modificações do regulamento, as san- 
cções, etc.

Alem da directoria — director, pre
sidente, assistente, thesoureiro, secre
tario, mestre dc noviços — fazem 
parte do conselho os consultores. E’ 
natural que todos estes dignitários, 
oíficacs maiores, hierarchicamente 
superiores aos demais congregados, 
devem superal-os no “■exercício da 
virtude c na exacta observância das 
Regras”.

Griphámos, propositadamente, a 
parte que se refere ás Regras da Con
gregação, por ser um ponto capital 
e de grande interesse para a boa mar
cha de uma associação dc caracter 
csscncialmente piedoso como as C. M.

Não é raro acontecer um consul
to!' querer applicar as Regras da Con
gregação com extraordinária severi
dade, esqueccndo-se, muita vez, de 
que elle deve ser o primeiro a dar o 
exemplo. Os consultores, a nosso ver, 
pela força do seu cargo, estão muito 
mais sujeitos á disciplina, que os de
mais congregados. O seu exemplo é 
de grande valia, e sendo maior a sua 
formação mariana, maior deve ser o 
rigor no cumprimento dos seus deve
res na sua Congregação.

A experiencia ensina que o “pro- 
gramma máximo” dá sempre os me
lhores resultados c porisso, os con
sultores, como congregados dc maior 
responsabilidade, elevem dar sempre 
o “máximo” de. si mesmos para a 
causa que esposam, e para o cumpri
mento fiel cias Regras a que se acham 
sujeitos.

As disposições regulamcntafcs, nas 
C. M., são appliçadas a todos os con
gregados sem distineção, e de todos, 
a Congregação pode exigir a obser
vância exacta das obrigações a que 
voluntariamente se impuzeram. O ri
gor é para todos os membros, mas 
os consultores devem dar o exemplo, 
pois que a clles é que compete o voto 
nas consultas. A hierarchia, no caso 
presente, não significa isenção do 
cumwimento de determinados deve
res ; pelo contrario, numa C. M. to
dos aquelles que occupam logares de 
responsabilidade, estão mais sujeitos 
ás saneções do regulamento.

Sempre fomos pela aplicação seve
ra das Regras, mas a começar sem
pre pelos congregados hierarchica- 
mente mais elevados. A observação 
cstricta da disciplina é por assim di
zer, a mola do progresso de uma ag- 
grem ação como as C. M. E* natural 
que em tudo isto se deve levar em 
altíssima conta a pedra angular do 
edifício mariano: a caridade. Dentro 
desta virtude é que se deve desen
volver a acção daquelles que foram 
chamados á regcncia dos destinos da 
corporação.

A caridade é o resultadp dc todas 
as virtudes sobrenaturaes. Diz o apos
tolo ”ella não é ambiciosa, não bus
ca seus interesses, nada faz que não 
seja apropriado, não se compraz na 
injustiça, mas alia-se á verdade”. (1) 
Ora, o consultor caridoso saberá ma- 
nifcslar-se claramcnte e com sobrie
dade, as suas opiniões sobre a ques
tões que se tratarem no Conselho. 
Não pretenderá jamais impor a sua 
própria sentença, e nem emittirá o 
seu voto segundo o proprio affecto 
ou vantagem pessoal, mas terá sem

pre em vista, cxclusivamente a maior 
gloria de Deus e o incremento espiri
tual da Congregação”. (2)

Levando em conta esta preciosíssi
ma virtude, o consultor será sempre 
o primeiro a cumprir o seu dever, evi
tará o espirito de partido, e terá sem
pre recta intenção ao proferir o seu 
parecer em tudo que interessar ao 
sodalicio a que petence.

E’ mistér que os consultores, pre
viamente antes de cada consulta, fa
çam um exame de consciência, reve
jam o desempenho dos encargos 
que lhes foram confiados, meditem 
sobre os assumptos submettklos ao 
seu voto, ç peçam a Deus bom en- 
tend mento e luzes para que sejam 
justos no julgamento das múltiplas 
questões que terão de decidir.

Seria de desejar que no dia da con
sulta, todos os consultores, em com- 
mutn se possível, assistissem á missa 
e fizessem a communhão. Assim, nes
ta união mutua com Jesus *e sob as 
luzes do Divino Espirito Santo, po
deriam julgar com mais acerto e mais 
propriedade os themas apresentados 
pelo R. P. Director.

O congregado consultor deve saber 
impor-se pela sua rectidão na obser
vância das Regras, pela sua piedade, 
pelo seu caracter e pelo seu interesse 
vetado á Congregação.

S. Paulo, 2-9-29.

Paulo SAWAYA 
Presidente da Congregação

(1) I, Cor. XIII, 5.

(2) Miniati, C. C. — Manuale ad 
uso delle Congregazione Mariane — 
Roma, 1927.

Narra a historia que quando 
morreu Alexandre Magno, se

nhor insaciável do mundo inteiro, 
vieram os poderosos para ver e vene
rar seus restos mortacs. Seu cada- 
ver conservava-se em uma urna de 
ouro.

Tres philosophos o rodeavam. 
Quando a multidão dos visitantes era 
compacta e enchia plenamente a saía 
funcrar a, levantou-se um dos philo- 
Spphos gritando sobre o silencio da 
multidão assustada:

— Hontem, não Bastava para este 
homem a gloria do mundo inteiro: 
hoje bastam-lhe sete palmos de se
pultura. Sede de soberba, para que 
serves ? 1 /

Terminado o primeiro, levantou-se 
o segundo e gritou:

— Hontem, este homem escondia 
montes de ouro em seus cofres; hoje 
é um cofre dc ouro que o esconde. 
Sede de avareza, para que serves?!

Por ultimo levantou-se o terceiro 
gritando;

— Hontem, este homem deliciava 
suas carnes nos prazeres immundos; 
hoje os vermes immundos se apascen
tam de suas carnes. Sede de prazeres, 
para que serves?!

E’ bem melhor, pois, ter fome e 
sede de justiça, por que seremos sa
ciados.

Beati qui esuriunt et sitiunt justi- 
tiam, quoniam saturabuntur.

A PAUflVRfl DE DEUS
EVANGELHO 

da 16.a Dominga depois de Pentecostes
(15 de Setembro de 1929)

Naquelle tempo como Jesus para tomar réfeição entrasse em casa 
de um príncipe dos Pharíseus, estes o observavam. Eis que a sua frente 
prosta=se um homem hydropico. Dirigindo-se Jesus aos legisperitos e aos 
phariseus perguntou=!hes si é licito curar em dia de sabbado. Elles caia
ram-se. Sanou, pois, Jesus ao hydropico e o despediu. Depois voltando-se 
para os presentes disse-lhes: “Quem de vós ao boi ou asno cahido em 
algum poço não o retira em dia de Sabbado”? E lhe não podiam respon« 
der. Percebendo então que os convivas se achegavam aos primeiros loga
res da mesa, propôs-lhes esta parabola: “Quando fôres convidado a uma 
festa de bodas, não tomes o primeiro logar, não aconteça haja entre os 
convivas um mais nobre que tu. E vindo o que a ti e a elle convidou, deva 
dizer-té: Dá o logar a este. Deverás então cheio de vergonha occupar 
o ultimo logar. Mas, convidado, toma o ultimo posto para que chegando 
o dono da casa haja que dizer=te: Amigo sóbe mais acima. Ser=te-á glo
ria perante os convivas. Pois, todo o que se exalta será humilhado e o 
que se humilha, exaltado. Ao que o convidára ajuntava. Quando deres um 
•jantar ou ceia não convides os teus amigos,irmãos ou parentes ou vízi- 
nhos abastados, não aconteça venham elles por sua vez convidar=te e 
fiques retribuído. Mas chama os pobres., enfermos, coxos e cegos e serás 
hemaventurado, porquanto não tendo com que te retribuam, ser-te-á da» 
da a paga na resuneição dos mortos.

F L O

Este trecho dos Santos Evangelhos chama-nos a attenção para tres 
virtudes: a Caridade, a humildade c a liberalidade. Convidado para um 
festim, Jesus, ião obstante a animosidade dos presentes contra a sua 
pessoa, procura, compassivo, arrancar-lhes dos olhos a venda cia paixão. 
Deantc do hydropico. delle sc apieda e mais ainda da pusilanimiclaclc dos 
phariseus. Dahi aquclla pergunta e excjmplo que lhes mostra á luz meri
diana a irracionalidade da atitude: — E’ licito curar r.o sabbado, — c 
comparação do animal cahido no poço. — Muita vez as nossas obras 
bôas podem ferir espíritos fracos. Cuidemos, pois, primeiro dc fortalece-los 
com a doutrina sã, não venham os nossos actos, bem que involuntariamen
te colloca-los á margem do caminho da salvação.

Quanto á humildade, é ella tão conforme á nossa natureza que na pró
pria sociedade divorciada do Evangelho é rígida. Jama!s bem sc recebe 
quem dc si muito presume. A differença está nisto que as expressões dc 
modéstia são na sociedade euphemismo, emquanto no christão devem signi
ficar a convicção .intima do seu nada deante do Crcador e da sua miséria 
acrescida com os seus peceados.

Emfim não deixou passar Jesus a occasião dc um novo cncomio á esmo
la. Caritas operit multitudinem peccatorum, diz São Pedro, e muitas ve
zes Jesus a recommcndou como penitencia que abrandasse a cólera divina. 
OJi! cor.hecessemos melhor os nossos verdadeiros interesses, os interes
ses eternos, e multiplicaríamos a nossa actividade e industria para aug- 
mentarmos o nosso supérfluo c diminuir o nosso necessário com que nic- 
xhor soccorressemos almas reunidas com o Sangue de Jesus, cuja iud gencia 
entretanto fá-las por vezes também espirtualmentc miseráveis.

animo doentio e de sua mentalidade 
irediocre embora mostre alguma ori
ginalidade. E é a vossa obra, gloriosa 
embaixada, que está fadada a pôr um 
dique a tanta ruína e a tanta energia 
futilmcr.te empregada.

Ella vem formar o estudante ca- 
tholico para a acção e para a reacçãc.

Para a Acção: uma vez que o es
tudante catholico deve estar empe
nhado em fazer a profissão publica 
do seu Credo c do seu nome, tornando 
ou ao menos tendendo a tornar-se um 
elemento constructivo da moralidade 
e da intcllectualidade das escolas su
periores. O seu nome obriga-o a uma 
disciplina de costumes, de palavras, 
de estudos, tanto mais apreciada 
quanto menos praticada pelos outros.

Para a Reacção: porque o ambiente 
dc abandono moral e de ostensiva le
viandade. em que vive, o exige. Exi- 
gc-o também o ambiente intcllectual. 
Hontem, esse ambiente era agnósti
co, anticlerical, antireligioso; boje é 
impregnado de idealismo menos hostil 
ao pensamento catholico na forni«, 
mas talvez mais sub ti lmente perigoso 
ao conteúdo objcctivo c real da dou
trina christã. Não será facil a tarefa, 
é verdade. Muitos sacrifícios será 
mister. Mas não é difficil imaginar 
quanto irá influir no animo dos collr- 
gas e professores, a coragem serena 
e espontânea, a acção desinteressada 
do- paladino catholico, principalmente 
quando aquelles jamais tiveram a sor
te dc encontrar exemplos semelhantes.

A vossa obra, gloriosa embaixada, 
vem tambem preencher um vacuo im- 
nienso na Acção Catholica brasileira. 
Esta necessita dc chefes, mentores e 
guias. E será do quadro dos universi
tários catholicos brasileiros que saliL 
rão os directores do nosso laicato dc 
acção. Esquecer-se disto, seria vulne
rar, in radice, o principio dos valores 
gerarchicos que deve unificar e for
talecer o movimento das massas. Es
quecer-se disto, seria tornar-se tacti- 
camer.te inferior numa sociedade, on
de as aristocracias influentes são as 
inteliectuaes e profissionaes. Esque
cer-se disto, seria não pensar num 
tutoro melhor c mais seguro, cuja ga
rantia. humar.amente. fallando, está 
precisamente na quantidade e qualida
de dos chefes de que se dispõe.

Sede pois bemvinda, gloriosa em
baixada. As esperanças c os valores 
dc São Paulo vos cercam. Deixae pa
ra elles um pouco do vosso cnthusias- 
vno e $ vossa obra não perecerá em 
São Paulo.

Lembro-me que o sociológo italia
no G. Toniolo e o santo Professor 
Contardo Fcrrini, em vida. suspira
vam por um centro de acção e reac
ção que irradiasse pela sua Italia in
teira o pensamento c a piedade chris- 
tã. Deus os abençoou. Hoje, a Italia

possue, alem dos quadros Universitá
rios catholicos, a grande universidade 
“dei sacro Cuore”. Sede vós, glorio
sa embaixada, como o sociologo e o 
professor italianos. Seja a vossa obra 
como a que elles produziram. E 
com este pensamento, com este a*.i- 
ccio que desejo^ Nosso Senhor faça 
que vossa missão em S. Paulo seja 
coroada com o mais explendido exito. 
Que a data de hoje, 29 de Agosto, seja 
uma data histórica em nossa Acção 
Catholica futura, c que nossa reunião 
de agora, seja o germen, pequenino 
embora, mas vivo e fecundo de uma 
futura universidade catholica no 
Brasil.

EE3 C=S3G

Ha um tal “P.” do “Diário de 
S. Paulo” que escreve umas 

chronicas dcsemxabidas sob o titulo: 
A* margem dos telcgrammas.

A\s vezes, sente um verdadeiro 
“prurido” quando commenta tele- 
grammas vindos de Roma, ou que sc 
referem á Igreja catholica. Será tal
vez por isso que assigna — p.

Ha pouco não resistiu ás cócegas 
que lhe causou uma noticia sobre o 
proclamação dc um novo dogma. O 
dogma da Assumpção, E desabafou- 
se escrevendo uma serie de asneiras. 
Quasi chegou a negar a existência 
do catholicismo, c o dii immortales, 
chegou a dar conselhos ao Papa. Não 
é atoa que a Escriptura diz ser infi
nito o numero dos estultos sobre, a 
terra.

Convcnça-se entretanto, Sr. P. des
tas duas verdades:

a) A Igreja catholica, com o seu 
Papa, com os. seus dogmas, com os 
mysterios continuará a existir sem
pre e sempre lia de produzir pruridos
e cócegas aos homens de sua menta
lidade.

b) O Papa jamais sc ha dc encon
trar numa posição tão afflictiva c 
desesperada dc precisai* dos seus con
selhos. Não perca seu tempo por
tanto. K fallando cm conselhos qui- 
zera aconsclhal-o a mudar o titu
lo do seu artigo. Em vez de ”0 
myster o botânico de um dogma” mu
de para este outro que synthetisa me
lhor o conteúdo daquillo que lá sc 
'encontra: O mysterio botânico de 
um prurido.



8-9-1929 3

° fino estylista franccz, Paulj 
Bourget, um dos ma ores psy- 

chologos da actualidade, foi, ha tem
pos, convidado a collaborar em uma 
das melhores folhas parisienses. O 
grande escrlptor devia entregar ao 
jornal, todos os dias, cento e cinco 
enta linhas, sobre o assumpto que de
sejasse. Boas propinas receberia, de 
certo, pelo seu trabalho; na França, 
a penna dá para o necessário e ate 
para o supérfluo.

Pois bem Bourget, em um mez, de
sistiu do encargo, voltando a dedicar- 
se só aos seus estudos da alma huma
na e os seus romances. .Confessou-se 
fatigado, cxgottado. A brincadeira de 
arrancar da cachola, diariameute, cen
to c cincocnta 1‘nhas de qualquer cou
sa dc novo e interessante é terrivel
mente cansativa. O pcior é esgarava
tar uni assumpto que prenda a atten- 
çâo dos leitores, mormente tratando- 
sc de um homem de convicções c es
crúpulos. Bourget, consciencioso, pre- 
fo-Jti dcscarregar-se das cento c cin
cocnta linhas e dos honorários, que 
fazer como certos jornalistas ' daqui, 
para os quaes toda cspecie de assum
pto serve para encher a columna que 
lhes fornece dinheiro.

O sr. Medeiros c Albuquerque, por 
exemplo, c um cscriptor que não se 
aperta por falta dc assumpto.

Esse illustrado devorador de revis
tas e magazines tem por obrigação 
entupir quotidianamente, um canto da 
*'A Gazeta” ; dever esse que cumpre 
com a regularidade dc um relogio.

Seus artigos são divertidos, inte
ressantes, bons dc lêr descuidadamen
te, entre dois bocejos, cm minutos va
gos. A’s vezes, porem, o sympathico 
rival dc Piolin, não encontra nos seus 
magazines, nem nas suas revistas, no
vidade alguma digna da sua penna 
Fntão, recorre áígreja, áqucllas mes
mas teclas cm que provavelmente, ba
tia. ba meio scculo, cm suas diatri
bes contra o catholicismo.

Ainda ultimamente, o irresistível 
humorista do Congresso dc Eugenia 
teve um destes dias de aridez intellv- 
ctiial e, como de costume, valeu-se 
de Roma. Desta vez, foi a “pompa do 
Papa” a agraciada com o fino espiri
te do incorrigível contador de "pia
das”.

Viu o sr. Medeiros uma photogra- 
phia da procissão cm que pela primeí-

vez Pio XI sahiu do Vaticano de- 
po s da solução da Questão Romana 
e extranhou que o Pápa fosse rodea
do de tamanha magnificência, quando 
nos hospitaes, gemendo, tantos infe
lizes curtem dores atrozes; acrescen
tou ainda, que a notica lhe trouxe á 
mente recordações da “Historia Sa
grada” que aprendera na infancia. 
Lembrou-sc da entrada de Jesus cm 
Jerusalém, montado num burrico. .

Lendo o que elle escreveu, a gente 
não sabe o que mais admirar, si a pro
digiosa memória, ou a phantastica... 
falta de memória do collaborador da 
“A Gazeta”. Sua Immortalidade re
corda-se ainda da “Historia Sagrada” 
que estudou ha tanto temyoü Então, 
deve lembrar-se também, do quadro 
da Transfiguração...

Por outro lado o sr. Medeiros c 
Albuquerque, que lê todos os jornaes 
c revistas do mundo, nunca teve no
ticia das missões, dos hospitaes catho- 
ltcos, dos vultuosos donativos aos po
lires. das enormes quantias d spendi- 
das pelo papado cm soccorro de po
vos victimados pela desgraça?!

Olhe que isso já é falta de memó
ria... ou de assumpto!

%n ——..TT.T-» —. -3*

Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade).

g ---------  -............. ...........

los que tombaram
El

í
Céo de chumbo, choraè! Talvez a 

vossa lagrima sentida abrande a có
lera dc Deus. Chorae os filhos de 
Deus que sc bandearam para o in.mi
go. Chorac os vencidos, esses que fu
giram das phalanges do bem e se im- 
miscuiram com os filhos das trevas! 
Chorac, cobri-vos de tristeza, amor- 
talhac-vos com o manto da compun- 
cção c sorvei, até ás feses, o cáli
ce da dor.

Ai daquelle que cahir no desagra
do de Deus! Ai do vencido!

♦ * *

Ouvi, ceo, a historia triste de um 
vencido, para que, mais abundantes, 
chorem os vossos habitantes, um cho
ro de compaixão c de saudade, — 
aquelle que se derrama na presença 
de um cadavcr.

Eu corhcci um jovem. Era polido 
e bom. Era um justo.

Embuçada na prece, constante- 
mente na presença de Deus, sua almi
nha innoccntc vivia da pureza. Temia 
tudo que pudesse enxovalhar a sã 
moral e a sã doutrina. Era um desses 
lírios que v ccjam nas terras incultas 
c abrolhosas ou nos pantanos infe
ctos, sem deixar de cobrir de pó a 
sua roupagem, nem conspucar-sc de 
la;na sua corola.

Cumpria á risca os preceitos e to
mava a peito a execução dos conse
lhos evangélicos. N

Olhava o eco com fé e a terra 
com espanto.

Não conhecia o tremedal dos ví
cios, i:cm trilhara nunca os arraiacs 
da morte. Era polido c bom. lira um 
justo.

Olhava Deus o seu servo com ale
gria no coração c com um sorriso 
complacente nos lábios, como a dizer: 
— Vê como ê fiel o meu servo!

x * *
Hoje cllc blasphema de Deus, nega 

a divindade de Christo, renega a pu
reza de Maria, zomba da religião, 
escarnece dc seus dogmas, maldiz o 
stu passado, considera morta a sua 
puberdade c ir.nutil sua meninice.

Diz oue abriu os olhes eml ora 
quasi tarde, que agora está na luz, (pie 
anda no caminho da verdade.

Dá-se por feliz, hoje, que não crê 
em Deus, mas sim no mundo; cnral- 
tece a sua liberdade. (Sou livre! es- 
clama), no uso c no abuso dc todos 
os prazeres menos lícitos ou illicitos. 
rejubia-se porque despedaçou os gri- 
hões que vendavam as le turas peri
gosas e as pornógraphicas.

Hoie, carta e sorri deante do ído
lo fictício da liberdade.

O que outrora elle calcava aos pés, 
hoje elle adora e fustiga o que adora
va outrora.

* * * *

Céo, — pallio sagrado. Cobri-vos dc 
negrumes, embuçae-vos nequelle véo 
dc chumbo, naquellc vco de cinza.

Deixae que chovam as vossas ca
taratas. Que as vossas lagrimas ve
nham depressa apagar a nodoa do 
coração vencido. Ai do vencido!

Talvez a vossa Iagrma sentida 
abrande a cólera de Deus!
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Pedimos a fineza de uma visita ao nosso estabelecimento, 
sem compromisso de compra

Rna das Palmeiras, 8 - (Em frente ao Largo de Santa Cecília) - PflQlO

Phone
5-3666

Fnndada
em
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O. LEGIONÁRIO

Salve, Padroeira do Brasil!

L
INDA manhã primaveril.

O velho sol despertara radioso. E a terra 
exultava ao receber suas caricias de ouro. O 
céo se enfeitara de azul, sem uma nuvem si- 

quer, a obscurecer-lhe a magnificência.
Nas mattas verdejantes, ouvia-se a symphonia dos 

passaros, que, alacres, saudavam as primeiras horas 
do dia. ‘ i

O ar impregnara-se do suave e doce aroma dos 
laranjaes floridos. Que deliciosa harmonia em todas 
as cousas !

A população de Piracaia (1) se preparava para 
homenagear a Virgem Apparecida. E dir-se-hia que a 
natureza em festa se associava ás suas alegrias.

Fora adquirida para a Matriz uma imagem da 
Virgem, que, em formoso altar, entre luzes e flores, 
d;ahi por deante attrahiria aos seus pés as multidões 
sequiosas dos dons celestiaes.

Sciente de que uma nova imagem de Nossa Se
nhora estava exposta á veneração dos fieis, uma po
bre velhinha, residente em humilde casebre de afas
tado bairro, para o templo dirigiu seus tropegos passos.

Vivera 18 annos acabrunhada por cruel enfermida
de : um tumor fibroso, que lhe tomara, quasi por
completo, uma das faces e lhe fazia soffrer acerbas 
dores.

De fé robusta, a velhinha — alma simples e
bôa — ia implorar A'quella que é a Salus infirmo-
rum, o suspirado allivlo.

Da sciencia humana nada mais podia esperar. Bal
dados foram os medicamentos, por vários médicos pres- 
criptos, em differentes épocas. Só no Céo confiava, 
quem para o Céo vivia.

A Religião amenizara-lhe o soffrimento moral. Re
signara-se ; mas nenhum allivio sentia para o mal phy- 
sico. Prostou-se, pois, a enferma, ante a imagem da
Mãe de Misericórdia. E taes cousas Lhe dissera, e
tão grande esperança lhe sorriu, ao terminar a sua 
confidencia, que regressou da Egreja com a alma ra
diante ! Resara á Virgem, dissera-lhe todo o seu sof
frer, confiava pois no seu valimento.

Durante tres noites consecutivas, ao estirar sobre 
o duro catre os alquebrados membros, resava ainda 
a pobre enferma, com a mesma intenção, até que o> 
somno lhe cerrava as palpebras.

Aos primeiras albores da manhã, despertara a ve
lhinha. Mas, que ? Não estaria ^ella sonhando ? Que 
extraordinário bem-estar- era esse que lhe invadira o 
ser ?...

Chama o filho, seu unico arrimo na velhice, e 
lhe diz :

— Filho, traz-me uma luz. Olha para o meu ros
to e diz-me a realidade do que vires...

O filho obedece. Iiluminada a alcova, nota o mo
ço, estupecfacto, no rosto de sua mãe apenas um 
signal, uma cicatriz. E o seu espanto cresce de vul
to, quando, olhando para o leito, vê sobre as po
bres roupas, o grande tumor fibroso !

— Milagre ! Milagre ! exclamam ambos.

Em pouco tempo, a noticia espalhou-se pela cida
de. A . velhinha é visitada por innumeras pessoas. To
dos queriam vêr a miraculada : uns por espirito de 
fé, outros por curiosidade.

Mas ninguém podia negar o1 prodígio, e a todos a. 
velhinha, debulhada em lagrimas, tremula de emoção 
— num mixto de amor e gratidão á Virgem — vai 
dizendo :

— Foi Nossa Senhora Apparecida quem me curou.
E a todos conta singelamente as supplicas que 

fizera a Maria Santíssima, quando, quatro dias antes,
se prostrara ante a sua imagem. (2)

/
* * *

Ninguém desespere nas afflicções da vida, por mais 
acabrunhadoras que ellas sejam. Lembrem-se todos des
te remedio soberano : — recorrer a Nossa Senhora.

E serão attendidos, porque, como disse São, Bernar
do : «Nunca se ouviu dizer, que aquelles que recorre
ram á Virgem, fossem desamparados».

Quem tiver a ventura de visitar a Basílica de 
Nossa Senhora Apparecida, verificará o augmento, an- 
no por anno, de numero de ex-votos, pendentes das 
paredes da «Sala dos Milagres».

Ef que a Virgem, Mãe de Deus, não cessa nunca 
de prodigalizar aos seus fieis devotos a profusão das 
suas graças.

* * * .

Salve, Virgem Apparecida, Padroeira do Brasil ! 
Salve !

MANOEL E. ALTENFELDER SILVA

(1) Estado de S. Paulo.
(2) Deu-se esse prodígio em 1909. Não sei si ainda 

vive a feliz miraculada, D. Anna Maria da Coneeiçã*.

Quem foi ALEXANDRE VI
Sob densa penumbra, jaz a memó

ria dc alguns poucos pontífices da 
Igreja. Dentre essas poucas é a de 
Alexandre VI a que mais manchada 
se nos apparece. Vêmo-la, na Historia 
Ecclesiastica, como, uma nódoa.

Homem de costumes pouco recom- 
mendaveis, homem sem pudor. Sa
cerdote de Deus e... ministro de Sa- 
tanaz. Sacerdote dc Deus, porque re- 
ccbcra a uneção sagrada no sacerdó
cio e na sagração episcopal. Fôra car
deal e papa. Pois bem. Esse homem, 
de tão subidas honras, de tão brilhan
te carreira, diz o cardeal Hergcnroc- 
ter c também o diz Pastor.era homem 
de costumes infames. Ministo de Sa- 
tanaz.

Até pouco tempo, si perguntásseis, 
caro leitor, a um alumno de apologé
tica: Quem dizes ter sido Alexandre 
VI? ouvirieis esta prompta resposta: 
— Um adulterino pac c amasio de 
Lucrecia, pac de Joanne c Pedro Luiz. 
de Cesar, de Jcronyma e de Joffré. 
Pedra de escandalo para a Igreja, 
mancha do papado!

* * *

Faz poucos annos, abalava-se de 
uma cidade dos listados Unidos, a ca
minho de Roma, uma figura estudio
sa, — Mons. Dc Roo, belga de nasci
mento.

Lá, nos Archivos do Vaticano, pas
sou elle quatro longos annos, em con
tínuos estudos, que. cm bom tempo, 
vieram trazer grande bem á Igreja.

Era seu intento esclarecer o ponto 
obscuro da Histoia Ecclesiastica, m 
que diz respeito aos maus papas, os 
celebres papas da Idade Media. Quan
to ao pior dos maus papas, Alexandre 
VI, apurou o que pretendo dizer nes
te meu trabalho.

— Uma historia simples, sem gran
des surprezas, uma vida sem gran
des negrumes.

— Como assim? Estaria errada a 
Historia da Igreja?

— E porque não um capitulo? 
Quem redige o compendio não são 
homens?* E os homens não acontece 
errarem tantas vezes? Assim foi; si- 
não. vejamos a vida de Alexandre VI, 
segundo documentos encontrados pelo 
Mons. De Roo. Antes, porem, uma 
advertência. Tudo o que vou dizer a 
esse respeito, sc acha em uma nota 
que nos íez tomar, numa folha de pa
pel e ajuntá-la ao manual de Apolo
gética, cm 1925, D. Aklerico Lambre- 
chts, abbade da Ordem Premonsta- 
tense. Quero crer que essas minhas 
anotações que ora me servem de guia, 
estejam de conformidade com o que 
nós dictou o Snr. D. Abbade. Refe
rem-se a um livro do Mons. De Roo, 
“Material for a history y Pope Ale- 
xander VI”, no qual elle expõe as suas 
pesquisas de que acima falei. Infeliz- 
mente o auctor destas linhas não co
nhece a lingua ingleza, e a isso acres
ce não haver a venda essa obra. 
Agora continuemos.

VIDA DE RODRIGO DE BORGIA 
(Sua infancia)

bem, (porque não?) pelo laço de pa
rentesco que os unia, elevou-o á dig-, 
nidade cardinalícia, tivesse elle embo
ra 24 annos de idade. Era ainda muito 
moço para ser guindado a tão subi
das honras, mas, como diz um cardeal 
coevo dc Rodrigo, “elle era moço em 
idade, maduro, porem, em virtudes”.

Eis Rodrigo com a purpura cardi- 
ralicia. Seu procedimento, longe de 
ser escandaloso, era tão irreprehensi- 
vel, que, desta feita, é nomeado go
vernador dc Ancona, cargo que des
empenhou com admiravel perícia e 
plena efficiencia. Dois annos depois, 
voltou elle á Roma e, em 1458, foi no
meado chanceller do bispado de Va- 
lença, sem ser, porém, obrigado a ir 
residir lá.

Morre Calixto, nesse mesmo anno, 
suecedendo-lhe i:o solio de Roma Pio 
!1. Este pontífice, cm 1464. preparou, 
contra os turcos, infiéis, uma expedic- 
ção, pelo que, precisou deixar a cida
de eterna.

Àconipanhou-o o cardeal Rodrigo, 
c, com generosidade. auxTou-o pecu- 
niariamente, para o bom exito da em- 
preza. Morre, entretanto, Pio II em 
Ancona, sem pode-, d:?Parte, levar 
ao fim o seu intento

Voltou Rodrigo, á Roma, para as
sistir á reunião dos cardeaes, que, em 
conclave, procederam com a eleição 
do successor de Pio II. Fq; eleito, en
tão, Paulo II.

Este ultimo Pontífice teve, porem, 
morte repentina, pouco tempo depois 
da sua eleição succedendo-lhe, no 
throno, um grande amigo t admirador 
de Rodrigo, o cardeal Francisco De!- 
a Eove. o qua1 tomou o nome de 

Xisto IV.
O procedimento correcto de Rodri

go, levou-o a sagrá-lo bispo de Al- 
bano c os esforços, bem como seu ze
lo ardente, concorreram para que o 
papa o transferisse daquclla cidade, 
para a do Porto. São palavras de Xis
to IV: — “Colloco, no Cardeal Ro
drigo de Borgia, toda a minha con
fiança devido á sua prudência, á sua 
probidade c piedade de vida”.

Ao passar Xisto IV desta para me
lhor vida, occupou a cadeira de São 
Pedro Innocencio VIII. Este pontífi
ce também deixou escapar grande elo
gio ao Cardeal Rodrigo. Disse: —• “O 
Cardeal Borgia supera todos os de
mais por excelsas virtudes e por re
levantes serviços prestados á Sé Ro
mana”

Um cncc nr o desses, vindo do Sum- 
mo PoiíUiice, é r. pova mais solida 
da rccfidão dc vida do Cardeal Ro
drigo de Borgia.

RODRIGO NA CATHEDRA DE 
S. PEDRO

Morto que foi Innocencio VIII, 
reunidos os cardeaes para a eleição 
do seu successor, com unanimidade 
de votos, foi elevado ás alturas do pa
pado o Cardeal Rodrigo de Borgia 
o qual tomou o nome de Alexandre 
VI.

Nascido em l.° dc Janeiro de 1432, 
na cidade de Xativa, em Hespanha. 
na diocese de Valença, cedo perdeu 
Rodrigo a João Jofré, seu pae.

Era piedoso costume, então, fôsse 
o mais moço dos filhos de familia 
predestinado á carreira sacerdotal. 
Piedoso, porquanto ficava o moço, 
com plena liberdade de escolha, no 
caso de vocação.

Sendo Rodrigo de Borgia o mais 
moço dos filhos de João Jofré, foi 
mandado para Valença, onde deu ini
cio aos seus estudos ecclesiasticos, 
distinguirdo-se, aliás, pela grande ca
pacidade intellectual e pela piedade 
não comnuim dc que era senhor.

Applicado grandemente a seus es
tudos, com brilho, terminou seus pre
paratórios e, sentindo-se forte em sua 
vocação, continuou pelo caminho cm 
que se puzera, partindo destarte, em 
1449, para a cidade de Bolonha, onde 
cursou, por sete longos annos, a Uni
versidade.

Perfazendo seus estudos doutorou- 
se em Leis, sendo aclamado como. de 
entre os seus condiscípulos, o melhor 
interprete das mesmas leis.

Lá cm Bolonha, brilhou por seus 
dotes e virtudes, diz-nos um docu
mento.

Conhecedor do grande progresso 
de seu sobrinho, ordenou-o pres
bítero, o Cardeal Alfonso de Borgia.

Até aqui a primeira phase -de sua 
vida.

Tudo o que dissemos vem affirma- 
(’o pelo Mons. De Roo e documenta
do com forte asserto na authentici- 
clade.

RODRIGO DE BORGIA EM SEU 
MINISTÉRIO

Isto se passou aos 15 de Julho de 
1492.

Eis a vida succinta de Alexandre 
VI até a idâde de sessenta annos. 
Dahi em deante, continuou a residir 
em Roma.

Uma vida como esta que, segundo 
documentos authcnticos, aduzidos pe
lo Mons. De Roo, foi a de Alexandre 
VI, é muito diversa da que pintaram 
certos escriptores que deviam ter 
mais segurança nos seus assertos e 
mais benignidade em sua penna. Que 
calumniosas suas affirmações! Quão 
longe estava elle de merecer o epi- 
theto* iníamante de adulterino, pae e 
amasio.

Bateriam no peito, si hoje revi
vessem, todos aquelles que. levados 
por estulta credulidade, por adhesão 
facil ao que não é provado, quando 
não por odio partidário, assentaram 
com terrível ç indelcvel macula na 
memória de Rodrigo Borgia, collocan- 
do-o como o cabeça dos tres ou qua
tro papas que chamam de maus.

Graças aos esforços e zelo de Mons. 
De Roo .tudo se diluiu como escuro 
véo de neblina. Apparcceu a verdade, 
a luz.

Não é que digamos santo a Ale
xandre VI, mas, pessoa, pelo menos, 
não escandalosa e isto é o sufficiente. 
Noutro bosquejo, diremos alguma 
cousa acerca da prole imputada 
aquelle pontífice.

HONORIO R. DANTAS 

í~ • ,C==* ^ C===}r~~

Ms. Halo e Miguel lao
A 8 dc Abril de 1455, subia ao thro- 

nc pontifício o cardeal Alfonso Bor
gia, tio de Rodrigo, tomando o nome 
dc Calixto VI.

Olhando o pontífice mais uma-vez 
para os esforços e a dedicação extre
mada de Rodrigo, e influenciado, tam-

Diplomados pelo Cons. D. e M. de 

S. Paulo, na classe do prof.

J. Wancollc

Leccionam piano e rudimentos 
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Factos Marianos
Nossa Congregação

CONSELHO GERAL

Reuniu-se no dia 3 do corrente, 
sob a direcção de Monsenhor Mar
condes Pedrosa e prcsidcrcia 4o con- 

. gregado Lr. Paulo Sawaya, o Conse
lho Geral da Congregação.

Congresso Mariano da Apparecida
— Foi annotada pelo Conselho a par- 
tie pação da nossa Congregação ao 
Congresso MViriano da Apparecida. 
A nossa delegação, composta dc vin
te coi gregados toma parte na ro
maria mariana; será fornecido pela 
Congregação, um almoço aos referi
dos Congregados.

Semana Mariana — Foi unanime
mente approvada a realisação da pró
xima Semana Mariana durante o mez 
de Outubro, de 20 a 27. Todos os 
themas versarão sobre-a Acção Ca
tholica.

Congregados ausentes e faltosos—
Foram tomadas d versas medidas a 
respeito dos congregados que. sem 
motivo justificado, teem faltado a 
diversos actos piedosos da Congre
gação.

DEPARTAMENTO DE PIEDADE
A 1 de Setembro, sob a presidência 

do cor.g. Olavo M. Calasans, reuniu- 
se este departamento. Os chefes das 
diversas secções, apresentaram por 
escripto relatórios referentes ao mo
vimento do mez de Agosto.

Secção de Zeladores — Realizou- 
se, no dia 31 de Agosto a reunião 
mensal desta secção. Compareceram 
os congregados: Mons. Director, 
Olavo M. Calasans, segundo assisten
te, Arthur YVolff Netto, zelador-mór 
Flavio Pinto e Silva, auxiliar de zela
dor-mór e os seguintes zeladores : — 
Francisco Almeida Sallcs, Jorge Bar- 
ros, F'ab’o Alvarenga, João Estcyam 
Siqueira Junior, Raul Collet e Silva, 

• Francisco Santiago, Franquilino de 
Almeida Junior, Luiz G. da Silva Go
mes, Cassio Costa Carvalho, Lamar- 
tir.e Pedrosa Brandão, José Siquei
ra da Cunha. Sylvio Godoy Alcar.ta- 
ra. Sylv o Calasans, Carlos Funchal 
o Kdgard de Araújo. Dois zeladores 
deixaram de comparecer, tendo justi
ficado esta falta o zelador: Kdgard 
Pinto dc Souza.

Os zeladores presentes, cm segui
da deram informações dos seus ze- 

, lados.
Recebemos durante a ultima quin

zena dc Agosto as justificações dos 
seguintes congregados: Laerte Si
mões Arruda, Svcnd Max Kok, João 
Morello Filho, José Vita Junior, Jor
ge Cruz, Roberto Nascimento, Ama- 
d O’* Corrêa Campos, José Lcssa, e a 
cio rov ço Vicente Camargo Moura.

Secção da Sagrada Eucharistia —
A reunião desta, que costumeiramente 
s« realiza conjuntamente com a dc 
zeladores, devido a reunião da A. U. 
C. que teve lugar na nossa séde ás 
20,30, portanto ás mesmas horas que 
a desta secção, foi tranferida para 
o dia 14 deste. Fallará por esta oc- 
casião o cong. Dr. Itibram Marcon
des Machado,

Secção Rítuaüsta — E* a seguinte a 
escala para a ornamentação da ca- 
pella:

De 8 a 14 de Setembro — Nelson 
Siqueira e Olavo M. Calasans.

De 15 a 21 de Setembro — Dr. 
Paulo Sawaya e Paulo Carvalho c 
Castro.

Dc 22 a 28 dc Setembro — Pedro 
José de Carvalho e Plir.io Pinto e 
Silva.

SECÇÃO DE NOVIÇOS

Com a- recepção effectuada a 15 
de Agosto p. p. elevou-se o numero 
de membros desta secção para 25. São 
os seguintes os nov:ços pertencentes 
ao quadro, no 2.° período do ann0 so
cial :

Abílio Roveri 
Adolpho L. Tavares 
Antonio L. Cruz 
Antonio Schncidcr 
Antonio N. Toledo 
Benedictp Medeiros 
Car.os Salgado 
Castor Sobreira 

} Castor iro P. Ccsar 
Decio Toledo 

-Horacio M. Tavares 
Javan Toledo Filho 
José Pedro dc òousa 
Luis C. Vidigal Pontes 
Manuel Veiga 
Matheus Chaves Natto 
Natalino Salvia 
Nelson Cassai 
Oscar Izzo
Ôswaldo L. Martinclli 
Paulo S. Motta 
Paulo C. Ccsar 
Paulo Schneider 
Viceme C. Moura 
Waltcr Torres.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

No d:a l.° dc Setembro, sob a pre
sidência <lo congregado Colkitino de 
Campos, rc:in:ti-se este Departamento.

Depois de aberta a sessão com as 
orações cio costume, foi lida e appro
vada a acta da sessão pas.-ada.

rio”, durante a licença do congr. Mau
ro P. Silva.

Secção de Festas — Congregado: 
Paulo de Castro. — Houveram qua
tro festas: duas cm homenagem a 
Mons. Pedrosa e Dr. Paulo Sawaya, 
uma da Congregação dos maiores c 
outra da Congregação dos menores. 
Uma da Congregação Mariana das 
Perdizes e uma conferencia da Embai
xada da Acção Universitária Catholi- 
ca do Rio de Janeiro.

Secção de Visitadores — Congrega
do: Dario Sylvio Russo. — Não func- 
cionou este mez.

Secção de Educação Physica —
Congregado: João Baptista Morello 
Filho. — Apresentou detalhado rela
tório desta secção que está funccio- 
nando com toda regularidade e coin, 
animadora frequência em todas as 
sub-sccções.

Pingue-Pongue: José Vita Junior. 
4- Está sendo disputado um campeo
nato de duplas, o primeiro turno já 
foi encerrado com bastante animação.

Bilhares: Santos Cabeza, Zelador 
da Séde. — E’ deveras animador o 
movimento notado nesta sub-secção.

Xadrez: Congregado José Vita Ju
nior. — Está sendo disputado um 
campeonato que tem despertado bas
tante interesse.

Esgrima: Está sendo organisada 
esta nova sub-secção que é esperada 
com anciedade por grande numero de 
congregados.

Conforme resolução do Conselho 
vão ser endereçadas circulares a to
das as Congregações da Capital com- 
municando-lhes que os seus congre
gados podem frequentar esta secção 
da nossa Congregação.

Em reunião havida entre os jogado
res dc Pingue-Pongue ficou resolvido 
que cada um concorresse com uma 
pequena mensalidade para fazer face 
ás despezas desta sub-secção.

Secção de Imprensa — Congregado: 
José Filinto da Silva. — Continua 
em actividade c até o dia 15 dará um 
rclatorio desta secção. F'o: nomeado 
d congregado Dr. Itibran Marcondes 
Machado para exercer interinamente 
> cargo de gerente do “O Legiona-

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS

Academia Jackson de Figueiredo
A 4 do corrente, ás 20,30 horas, :o 

salão de palestras da séde social, te
ve logar a 7.a sessão ordinaria da 
Academa Jackson de Figueiredo.

Aberta a sessão com as orações do 
costume, foi lida a acta anterior que 
foi approvada sem emendas.

A seguir foi dada a palavra ao 
congr. Olavo Calazans, que fez a cri
tica do trabalho apresentado pe^o 
corgr. Pedro J. de Carvalho em uma 
das reuniões passadas. Respondeu, o 
congr. Pedro José de Carvalho, a cer
tas objccçõcs do redactor-critico, dé 
fendendo o seu ponto de vista, ataca
do por aquelic. Replicou o congrega
do- Olavo Calazans. Usaram, também 
cía palavra o Rcvmo. Pe. Roque Pinto 
ae Barros, director da Academia c os 
congregados Paula Assis, José C. Les- 
sa c Paulo C. Castro. Depois de ani
mado debate foi encerrada a discus
são. Em seguida occupou a tribuna o 
congr. Mauro Pinto e Silva, que leu 
sua palestra sobre a “existência dc 
Deus”, sendo muito apreciado seu 
trabalho.

Eallou, também, o congr. Pedro 
José dc Carvalho, que leu uma bella 
‘ Oração a Christo” de sua lavra.. 
Foi indicado o sr. Henrique Britto 
Vianna, para fazer a apreciação deste 
trabalho.

O Rcvmo. Pe. Roque chama, então, 
a attenção dos congregados para al
guns pontos do regulamento; lendo 
apoz, a parte do mesmo, que ainda 
não havia sido elaborada. O Regula
mento, agora completo, será enviado 
ac Conselho! da Congregação para 
sua approvação definitiva.

O congr. José Pedrosa desculpou- 
se de não apresentar a critica do tra
balho do congr. Plinio Corrêa de Oli 
veira.

Foi indicado o sr. secretario. Ir. 
José Pedrosa, para apresentar um 
trabalho, na próxima reunião a effe- 
ctuar-sc no dia 18 do fluente.

Foram ainda feitas varias propos 
tas, observações e pedidos de infor
mações por vários congregados pre 
sentes.

Xa primeira reunião do mez vin
douro será dado conhecimento dos 
nomes dos primeiros acadêmicos ac- 
ceitos.

Depois de algumas considerações, 
o Rcvmo. Pe. Director encerrou a 
sessão.

SECÇÃO DE LEITURAS

Congregado Dr. Itibran Marcondes 
Machado.

Esta secção íunccionou com toda 
regularidade. Sahiram para leitura 
fora da séde 21 volumes. O numero 
de consulentcs durante o mez foi de 
03: recebemos por doação 13 vohi-

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos Actos da Congregação

jl Canonisações inesperadas

PIEDADE ESTUDO

8-9 Missa, communhão c reu
nião geral, ás 9 horas 

12-9 Reunião de noviços e aspi
rantes

12-9 Vésperas do SS. Sacramento 
15-9 Missa e reunião ordinaria? 
19-9 Vcsperas do SS. Sacramento 
19-9 Reunião de noviços e aspi

rantes
29-9 Missa, communhão e reu

nião ordinárias

12-9 Aulas de Cathccis.mo e Apo
logética, ás 20 horas, na 
Matriz

18- 9 Reunião da Academia Jack
son de Figueiredo, ás 20 J4 
horas, na séde

19- 9 Aulas de Cathecismo e Apo
logética, ás 20 horas, na 
Matriz

AVISOS
A ACÇÃO CATHOLICA EM ALGUNS PAIZES EUROPEUS

Sabbado proximo, dia 14 de Setembro, realisar-se=á em a nossa séde 
social, ás 20,30 horas, a primeira palestra sobUe a Acção Catholica em 
alguns paizes europeus, pelo congregado Presidente, Dr. Paulo Sawaya. 

Será franqueada a entrada a todos os interessados.

OBOLO DE SÃO PEDRO

Hoje, após a reunião geral, será feita colecta do obolo de São Pedro.

ACADEMIA JACKSON DE FIGUEIREDO

Dia 18 do corrente, ás 20,30 horas, na séde, realizar-se-á a 8.a sessão 
ordinaria de Academia.
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A leitura como processo geral 
de assimilação

(Palestra feita em sessão ordinaria da Academia Jackson de Figueiredo)

Depois ha autores de quem se po
de assimilar cs processos.

Deve-se lêr os primeiros de pre
ferencia aos segundos.

mes; foram expedidas durante o mez 
34 circulares. O congregado bibliothe- 
cario fez encadernar por-sua couta 
22 volumes.

Foram recebidas multas na impor
tância de 36S500.

Acha-sc esta secção cm perfeito 
funcc'onamcr.to e organisação.

Pussuc nossa bibliothcca perto de 
1.500 volumes, fora inmimcras collcc- 
çõos de joruacs c revistas.

A leitura pode scr cor.s:derada. co
mo a própria íonte de todos os pro
cessos de assimilação do estylo.'

Lêr C estudar linha a linha, uma 
obra literaria.

A leitura forma as nossas faculda
des, faz que as desenvolvamos, des
perta as idéas, alenta a inspiração.

FF pela leitura que r.ós nascemos 
para a vida intcllectual. FF apoz a lei
tura que nos tornamos escriptorcs. 
Ens na-nos a arte de escrever, como 
nos crsina a grammatica e a orto- 
grapnia.

A leitura é a mais nobre das pai
xões. Nutre a alma como o pão nutre 
o nosso corpo. Dizia Napoleão I cm 
Santa Helena, referindo-se a Hudsou 
que o cohibia de seus passeios: Este 
homem devia comprehendcr que o 
exercício é tão necessário aos meus 
membros, como a leitura ao meu es
pirito. Affonso Karr, chamou a lei
tura uma ausência agradavel de nós 
mesmos.

Os grandes cscriptores passam me
tade de sua vida a lêr. Dizia Montcs- 
quieu: “um quarto de hora de leitura 
consola-me dc qualqer desgosto. Um 
livro é um amigo com que se póde 
cortar sempre”. Affonso Doudct, es
crevia a um amigo, vergado á dor de 
um grande luto: Leia muito!

Recordemos a primeira leitura dc 
nossa juventude. Que impressão! Que 
estonteamento! Os annos não podem 
expurgir tal recordação. Domina a 
vida! Contudo esse primeiro livro não 
passava talvez dc um livro ordinar o, 
que acharíamos insignificante sc o 
tornássemos a lêr hoje. A maior parte 
dos manuaes de literatura insistem 
sobre a necessidade da leitura.

Infelizmente, apenas dão conselhos 
supcrficiacs. Segundo elles, deve-se 
lér tal ou tal autor, segundo a inclina
ção que se tem para tal ou tal gene- 
ro; estudar Bossuet sc se aprecia os 
periodos longos; La Fontaine se se 
prefere o pinturesco; Racinc sc sc 
ama a verdade.

Tantos gostos pessoacs, tantos au
tores differentes. Ha laços que pren
dem a La Fontaine o homem em ‘to
da a idade? Não são as suas fabu
las toda a- vida humana posta em sc 
nãT TTao sc encontra neflas, a cada 
pagina, um sentimento a par de cada 
lição, uma lagrima apóz um sorriso?

Fmi geral Horacio é menos apre
ciado pela moe dade; é preciso ter-se 
v-.vido muito para apreciar a justeza 
de sua moral. FF preciso ter recebido 
as lições muitas vezes amargas da 
expericncia para scr discípulo daqueL 
la sabedoria pratica, em que a pru- 
Vnc a e a moderação se tornam a 
regra da vida e o ideal da virtude...

Nao creio que sc tire proveito dc 
lér o que sc prefere. O perigo de tal 
escolha é deixarmo-nos guiar pelo 
declive dos defeitos que temos, mui
to mais que pela necessidade das qua
lidades que sc procuram.

1 al vez lucrássemos mais cm expe- 
vienc a a leitura (]o que não amamos. 
Demais aqueiles conselhos r.ão ensi

nam o mister de escrever.
F/.s aqui o principio que sc deve 

adoplar para se lêr com vantagem:
Dcvc-sc lêr autores, cujo estylo po

de ensinar a escrever; c pôr de lado 
aqueiles cujo estylo não ensina a 
escrever.

Os cursos de literatura propõem 
vários mcthodos: a analyse, compi
lação das expressões escolhidas e de 
pensamentos brilhantes, a leitura em

••/. alta.
Pela analyse, pode-se fixar aquillo 

que se leu; cila, porem, não ensina a 
escrever. Julga- a producção dos ou
tros não nos torna capazes de produ
zir. Muitos críticos conhecedores prá
ticos dos cambiantes literários seriam 
incapazes dc dar prova de talento. 
Apreciar é uma arte, como é uma ar
te te- estylo

A compilação de expressões esco- 
Il idas é egualmcnte um engano. Ou- 
trora também nos impunham, para 
nos ensinar o latim, a compilação 
de expressões escolhidas, que apenas 
podiam servir, quando muito, para 
compor um latim artificai.

Seria preferível um catalogo de 
expressões originacs.

Lucrccío, Horacio, Virgilio c Taci- 
to poderiam ministrar exemplos de 
uma lingua. pinturesca, digna dc ser 
estudada. Os nossos livros só habili 
t«m a fazer discursos latinos, só pro
duziam discípulos hábeis em fixar a 
trivialidade, mas incapazes de criar 
imagens c as palavras da lingua artís
tica. Os maus resultados dc tal sys- 
tema agravam-se no francez, quando 
se tem em mira ini tar as expressões 
«elegantes dos grandes cscriptores.

O defeito daquellas compilações es- 
lá em serem feitas sem discrimina
ção'. Não ha limites, quer sc trate de 
expressões, quer de trechos ,tudo se 
copia.

Perde-se tempo cm rcur.ir cousas 
mediocres, que podem óecupar a me
mória, mas que não ensinam a es
crever. E’ o herbário onde a planta 
morta está rotulada, mas não estu 
dada. E’ prec so, pelo contrario, que 
a leitura seja uma impregnação geral, 
uma verdadeira transfusão. Copiar cx. 
pressões, ainda que originaes, não 
basta. O que se deve procurar é as
similar o tom, o garbo de espirito, a 
sensibilidade, o processo intimo e oc-

culto, que fazem encontrar precisa
mente o genero de bellezas que se 
adm ram.

Portanto, o fim da leitura é des
envolver a intelligencia, produzir uma 
acção reflexa, fecundar-nos, amadu
recendo cm nós as faculdades que 
notamos. Numa palavra e principal
mente despertar c desenvolver o ta
lento.

Estamos pois longe de querer pre
conizar que se deva assimilar cxclu- 
sivamerte o lado artificial do estylo. 
FF a essencia que procuramos e é g 
essenc a que encontraremos atrávez 
da forma e pela própria forma. De
vemos dizer á mocidade: Lêde e de 
Japis na mão ide annotando o que 
vos impressiona.

O exercício que propomos é por
tanto muito diverso.

Entre os poetas, oradores, histo
riadores, moralistas encontram-se, 
muitas vezes, pensamentos profundos 
sobre o homem, as suas virtudes, os 
seus vic os, as suas paixões, as suas 
relações com Deus, com os seme
lhantes e com a natureza. Mas basta
rá cscrevcl-ás logo sem outra ordem 
que não seja a successão dos dias e 
das leituras?

Não! para que tal trabalho seja 
verdadeiramente util é preciso unir 
os pensamentos, segundo a sua natu
reza, afim de que torne possível a 
comparação e se esclareçam e se 
completem uns aos outros. FF assim 
que elles se insinuarão, da melhor 
ferina possível, no espirito, c que es
te alcançará melhor a substancia, ao 
mesmo tempo que o. hab to daquellas

Sangue azul
Quando sc não tem instrucção reli

giosa, a impressão que causamos aos 
que não pautam a sua vida pela di- 
rectriz segura do Evangelho, á luz 
dos princípios dogmáticos, é a dc 
uma antipatliia tremenda, tanto mais 
tremenda quanto maior é a ignorân
cia que os domina. Pois, olhando pa
ra a exterioridade das nossas fraque
zas, elles sentem uma aversão incon- 
tida, que muitas vezes se explode 
num odio furibundo, o que, mau gra
do para elles, vem provar a cegueira 
de que estão tomados. Depois, por 
nossa ruína, justamente entre nós se 
encontram muitos daquelles, cuja hy- 
pocrisia, mediocridade de acção, os fa
zem outros tantos Judas, a vender o 
Sangue de Jesus Adorado, coadjuva
da com satanaz por afastar desse 
Mestre Sapicr.tisinio e Pae Amorosís
simo, os infelizes cegos da descrença.

Inditosos que somos pela fraque
za da nossa humanidade, não podemos 
é certo, ser perfeitos quanto o é nos
so Pae Celestial. ,E* proprio de nós 
errar, e errar continuadamente, domi
nados por mil e tantas circumstan- 
cias como sejam as do temperamento, 
do meio, da educação, etc., etc... 
Dessa fraqueza se aproveitam para 
nos ridicularisar os que não querem 
ou não conhecem o amor. .Elles, não 
conhecendo a belleza dos prodígios

A ignorância religiosa e não o cle
ro, faz destas “canonisations inatten- 
dues”.

Um dos últimos numeros de “La 
Croix” trouxe um artigo commentan- 
do, em interessante exposição, os san
tos improvisados pela maldade e ma
lícia dos anti-clericaes. Elles, muitas 
vezes ignorando a origem dessas pre
tendidas canonisações, irritam-se iro
nicamente, e, a bocca-cheia falam do 
clero, sem pensar no ridículo a que 
se expõem.

Eugéne Duplcssy, o articulista de 
“La Croix”, entre as historias dessas 
canonisações, conta como foi feita a 
de “sainte Urometine: “Ha annos, 
um pharmaceutico lançou um produ- 
cto chimico á venda, nomeando-o 
”urométine”. Em seus reclames pelos 
jornaes usou representa-lo por uma 
figura de moça, que tinha uma aureo
la na qual se lia o nome da droga. 
Ora, como entre os que attestavam 
o bom cffeito daquelle produeto, figu
rasse um padre, os anti-clericaes co
meçaram a “dar na lingua”, procla
mando a nova manobra dos padres.

Em outro trecho disse o articulista, 
que “não só inventam santos, como 
atrophiam o nome dos verdadeiros 
santos e os detalhes da sua vida. As
sim, Paul Bert fez de Sto. Affonso 
de Ligorio um jesuíta; um outro con
fundiu Sta. Thercz nha de Jesus com 
a Bernadettc; um outro disse ter sido 
S. Thomaz de Aquino, apostolo de 
Jesus; e um outro ainda fez de S. 
Jorge o exterminador dc Lucifer ’.

Dc tudo isto se infere quanta estu
pidez pode provir da ousada ignorân
cia dos que farejam clericalismo cm 
tudo.

efíectuados pelo Christianismo; não 
vendo, já não digo pelos olhos da fé, 
mas da simples razão, o carinhoso 
amparo que nos dá a Divina Provi
dencia, naturalmente, desconhecendo 
o amor, não pódem, é claro, amar. 
Amam sim, mas a vida ephemera do 
mundo, onde tudo é dinheiro, é força 
bruta, é animalidade. Desconhecem a
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aproximações- lhe dará uma força e 
uma extenção singulares.

Não creio r.a efficencia' deste nie- 
thodo. Sou de parecer que devemos 
lêr com attenção e nada mais, mas 
façamos .dos grandes cscriptores do 
nosso paiz a base da nossa educação 
literaria. Devemos lêr os clássicos, 
porque são os nossos mestres, por
que escreveram em nosso idioma, 
porque a nossa literatura veio d elles 
e íinalm-ente, porque é o único meio 
prat.ico de se aprender a escrever.

DR. ITIBRAM MACHADO 
Congregado

virtude de uma alma mortificada, sa
crificando-se por Deus e pelo proxi
mo, no completo desprehendimento 
do seu eu; desconhecem a virtude das 
virgens christãs, cujas orações sc 
evolam para o céo, e sustêm a justi
ça que pesa sobre a luxuria, rcbcl- 
lião e covardia hamanas; desconhe
cem a voz do apostolado fecundo, que 
enfrenta o martyrio e desbarata as 
selvas virgens, cm busca das almas 
dos bugres antropophagos; desconhe
cem todo o. prodígio do amor divino, 
que sc não cança de nos amparar e de 
nos .guiar todos os dias, pelo emara
nhado deste viver terreno, aquecen
do e ficando pela fé a nossa alma, 
assim como o sol aquece e -vivifica o 
mundo; acariciando e confortando a 
nossa alma pela esperança, assim co
mo a brisa, o mar, a natureza; em
balando e inebriando de goso a nossa 
alma pela caridade, assim como o tri
nar das avesinhas, o manso murmu
rar das lcyes correntesas, o brando 
cascatear das cachoeiras e o harmo
nioso orchestrar do universo nos em
balam e inebriam; desconhecem o 
bello e têm o feio por elle, e chamam- 
nos loucos!... A vida da Graça ga- 
nhamol-a por Jesus. Ist.o é o que nos 
diz a fé. Mas a razão bem mostra a 
todos nós, pela expericncia, a verda
de dos princípios eternos, e assim re
conhecemos que, na verdade, o jugo 
de Jesus é dôce e o seu peso é leve. 
Não acham assim os que vivem obcer 
cados pelas paixões mesquinhas, pois 
sua malícia os cega, como reza o Li
vro da Sabedoria.

De tudo o que escrevemos, con
cluímos, pois, que, se é certo que so
mos fracos e por conseguinte imper
feitos, poderemos, ainda assim, che
garmos a uma santidade que, afora 
a natureza *dc nossa humanidade, po
derá assemelhar-se á Divina Perfei
ção de Deus. E não ha presumpção 
nesta linguagem. Pois o proprio Je
sus nos dá o direito dc assim pensar
mos, quando disse: ”Sêde perfeitos, 
como é perfeito vosso Pae Celeste”. 
Porém, se nunca pudermos nos igua
lar aos Agostuihos, nem por isso ha
vemos, pela impotência da nossa fra
ca vontade, de não nos* sentirmos in
finitamente venturosos, por chamar
mos a Deus deNosso Pae.

Somos ridicularisados por, vendo 
nó universo uma harmonia dc leis sa
pientíssimas, adorarmos o seu Autor; 
somos mais ridicularisados. por nos 
entregarmos á sua Providencia: e 
«omos ainda mais ridicularisados por. 
cm conclusão dc tudo isso. por em 
tudo ver perfeitamente manifestados 
o amor e a Misericórdia Divinas, 
proclamarmo-nos seus filhos. Pesa- 
nos a ztiada ensurdecedora das suas 
v?Fn.s contra nós,, não tanto por nós. 
pois que por nossas fraquezas bem íTs 
mcYeçcmos. mas por ver que não dis- 
nendemos maiores esforços pela Cau
sa Santíssima de nosso Pac c Mestre. 
Zombem dc nós. Que importa? Nós.

m o Christo. somos um nurbado 
de... nada. Mas com o Christo, com 
Jesus Christo-Rci. o nosso sarguc 
é... “azul”.

PEDRO JOSE’ DE CARVALHO
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IpoFaoeia oa má íé
Pessoas ha, algumas até de razoavel cultura profana e relativo bom 

senso, que deixam-sc embahir com uma facilidade espantosa por proposi
ções errôneas, as vezes absurdas, nascidas da má íé ou da ignorância de es
píritos que não se cansam de atacar a Igreja, sob os mais estúpidos pre
textos e estribados nas mais fracas e archi-desmedidas objecções.

R' o que se dá, por exemplo, com relação ao analphabetismo.

n/ mais que sabido que a grande diííunüidora da mstrucçao íoi, e e 
a igreja uamouca. U Eattioiicismo nivelando, diante ao altar, todos os ho-

Paulo Sawaya
A 11 deste mez, fez annos o nosso 

presidente!
Durante vários annos, na Congre

gação de Santa Iphlgenia, labutou 

pelo ideal Mariano, tendo captivado 
a confiança e amizade de todos seus 

co-irmãos, que, reconhecendo seu va
lor, deram-lhe cargos de destaque, 
entre os quaes o de presidente da- 
quella grei.

meus, acabou com preeonce.tos que na antiguidade transiormavam o ple
beu e o escravo numa especie de animaes interiores aos quaes, nao se da

va nem aiqutr o. direito ue conhecer o que importava a sua felicidade. Du
rante séculos o cnr.stianismo 101 mesmo o unico redueto da instrueçáo, 6 
uinco guaraa üa sc-encia. n. í.ao se diga que, depositaria delia, o catholi- 
cismo, avaramente, defendeu-a de intromissões extranhas, no intuito de 
servir-se delia para uns ignominiosos.

Ahi estão uma mtimdade de invenções e descobertas, sahklas dos con
ventos, e que enes mesmos, nunca, ou pouco approve.taram, beria um nun
ca acaoar, si losscmos relatar a proucua e intensa eollaboraçao da batina 
cm touos os ramos üo conhecimento humano, desde os mais abstractos, 

como a phnosopma, aos mais concretos, como a mechanica.
r mgniüo ignorar tudo isso, escrivinhadores desoccupados, puz-eram-se 

a campo, em busca de estatist-cas, cuja ndelidade nao garantimos, e, de 
posse acuas,pretendem provar que, si na analpüabetos no munao, a culpa

Em Dez,embro de 1926, destacado 
com outros daquella Congregação, pa

ra auxiliar a Moris. Pedrosa na fun
dação deste núcleo Mariano, centu
plicou seus esforços, tornando-se o 
braço direito de nosso Director, que, 
com tão valiosa cooperação, a 26 do 

mesmo mez, podia soiemnemente ins- 

tallar nesta parochia a Congregação 
mariana aa Legião de Sao Pedro* 

Auestando a actividade díspendida 
por Paulo, nesta obra, e o valor de 
seus esforços, esta a própria Con
gregação: Tundada com trinta e seis 
membros, hoje, ella conta, entre con-

cabe... a igreja Catholica. gregaaos noviços e aspirantes, mais

O ridículo dessã afiirmação e são tão grandes que é diff.cil tomal-a a 

serio, a ma ie que esta eivada.

íiiitao expuisam-ie os padres, fecham-se os collegios e escolas catholi- 

cas, e, aepois, cuipa-se a religião aa ignoranc.a em que se deixou o povor
Tomemos o Brasil, como exempio, com os seus cinco ou seis mil sa

cerdotes, os beus manares ae proiessores e proiessoras lormados a trou- 
pvias ocums áo governo, e os seus milhões de anaiphabetos.

‘ taâu tomou"p’ara"sí TÍlsüucçàó'V ijWPlez- 'pár# üahai © miai da
igiiõrancia c x\c*üa} ou inemor, muito: paga pouco aos mesties, lecha escolas 
unuc na neccSsxaaae delias, abre outras onoe nao sao precisas, laor.ca re- 
iormas sobre reiormas* desnorteando a todo o mundo.

n o clero? Garroteado/posto á margem como inútil, cruzou, por aca
so, os braçõs, entregando-se a inacção a que queiram condemnal-oí' Nãol 
Antes, redobrou de esforços, supprindo pelo trabalho insanq, o seu pequeno 
numero. Us factos diários provam o que aííirmamos.

Os vigários, cujas parochias téin commumente, aqui no Brasil, a ex
tensão de um bispado europeu, amda encontram, no meio de sua dolorosa 
e fatigante faina quotidiana, tempo para cuidar da escola parochial.

O mais interessante é que esses mesmos que se insurgem contra essa 

pretensa incúria da Igreja, são os primeiros a levantar a voz contra o en

sinamento ministrado nos collegios cathoÜcos.

Ainda, ultimamente por unia folha da capital, um archaico positivista, 
famigerado inimigo de tudo quanto é catholico, vomitou um serie de asnei
ras contra os missionários extranjeiros que para aqui vêm pregar missões, 
é verdade, mas, também, auxiliar-nos na espinhosa tarefa de instruir o povo.

E* o caso do adagio: morto por ter cão, morto por não tel-o.

DO MEU LEITO
---------------------- Recordações do seminário------------------------

Quanto agrada recordar o passa
do a todos aqueíles para quem o pre
sente é tormentoso e o futuro, um ex
tinguir-se lento de vida, em meio a 
incomportáveis, torturas tendo por 
consolo o pranto sincero de uma es
posa e a palavra animadora de um 
sacerdote, que, traçando no ar a 
cruz do perdão, murmura docemen
te: — Um pouco mais e estarás com 
Jesus no paraíso.

Assim é que minha quasi unica 
oecupação, na monotonia dolorosa 
dos dias que atravesso, é volver e 
revolver as paginas desse livro ex- 
quesito e paradoxal de meu passa
do, em que está escripta a triste 
historia de um coração que se dila
ta de jubilo para em seguida se des
pedaçar de dor, e de uma alma que 
refloresce de sonhos para logo de
pois se abater ao pezo de uma ap- 
prehensão sinistra, que, qual nuvem 
em céo chrystalino,. se avoluma va
garosamente, prenunciando a bor
rasca tremenda, que será a ruina de 
quantos sonhos e esperanças aca
lentam a alma de um joven. E* * de 
todas as paginas desse livro exque- 
sito e paradoxal de meu passado, a 

mais encantadora e a em que mais 
demoradamente se enlevam os olhos 
de minha alma, é aquelle trecho de

minha mocidade, passado naquella 
casa bemdicta, erguida ao canto de 
uma formosa cidade e ás margens 
de um rio de aguas tranquillas e 
somnolentas.

Aquella casa Yelha, de paredes de 
pau a pique, tisnadas pela caligem 
do tempo, é hoje a minha melhor e 
mais fagueira recordação e o escon
derijo para onde voa meu espirito 
quando o envolve e opprime uma 
tristeza mortal. Não me canço de a 
recompor em mente, percorrendo-a 
eommodo por commodo, estacando 
aqui para ouvir, cheio de uneção a 
voz amiga de um sacerdote que fa
ia do céo, alli, para me embriagar 
á musica daquella ladainha, canta
da por dezenas de vozes de timbres 
diíterentes e vibrantes de piedade, 
acolá para reviver aquelie enthusias- 
mo com que traduzia as ódes de 
Horacio, ante a admiração de meu 
saudoso professor, que Deus haja, 
o qual reconhecia em mim aquella 
vontade de ferro sem a qual é im
possível o trlumpho em qualquer ter
no do Viver humano. Foi alii, nas 
meias sombras daquelles extensos 
corredores, no ambiente sagrado da- 
quellas salas de estudo e aulas e no 
recolhimento daquella capella, illu- 
minada pelo sorriso de N. S. Auxi
liadora, sim, foi alli que tive as maio-

ue centena e meia de rapazes.

De seu espirito de iniciativa, fa
iam bem alto as diversas secções em 
que se divide a Congregação e os 

múltiplos emprehendimentos que 
idealisou e realisa.

De uma fé e uma constancía a \o- 
da provay Paulo não. docaníma deante 
dos maiores obstáculos, arrojahdo-se, 
confiante na protecção da Virgem, ãs 
mais difficeis emprezas, chegando, 
por vezes, sua ousadia ás raias da 
temeridade.

Alma de apostolo, coração Maria
no, caracter impolluto, inteiligencia 
lúcida e culta, energico, activo, Pauto 

sawaia é o prototypo do congrega

do. bua jovialidade, sua Yranqueza, 
sua lhaneza de trato, conquistaram 
a admiração e a estima de todos que 

o conhecem. Entre nos elie é amado 
como Irmao. st

üom o que ahi Vica escripto, nao 

pretendemos fazer-lhe o elogio: o 
seu melhor louvor sao suas próprias 
realisaçoes, que ahi estão. E sabe

mos que a todos os encomios elle 

prefere as orações de seus irmãos, 
que no dia 11 subiram fervorosas aos 
pes Ue Maria.
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res, mais assombrosas e tocantes re
velações ácerca de tudo o que de 
grandioso e sublime sos póàe ’ offe- 
lecer o céo e a terra.

roí alli ainda que senti vivamen- 
ce u grandeza magestosa das aimas
*ue se mimoiam a Deus em preces 
c saormcios, os prodígios ue a.une- 
6uos Hue, entre as quatro pa-
iCabo ue uma ceua, ímpioram a neuo 

jjara as i.ugrcu.iuue.s xiu- 
quanto e uoce e consuiauor

A,cunmnar a estraua uo énvangemn, 
a quai e aa mais uas vezes exuyana 
ue eopxnnèiròs, nos quaes se enros- 
v,a, aqua ti acolá, a flor da esperasya, 
uau uessa esperança van que mur- 
ena ao íogo aos- desenganos e dece
pções, mais de uma esperança que 
nao mojre e que luz travez das bor
rascas da vida, fazendo da lagrima 
riso, da fraqueza heroísmo e trans
formando os corações dos que sof- 
írem em, fontes perennes de bên
çãos e benefícios, as quaes jorrarão 
indefinidamente sobre todos aquel- 
íes que andam atolados na lama do
peccado e de costas voltadas para o' 
Deus que os criou e que tanto lhes 
quer.

JOSE’ NORONHA

“]íão ha mais homens”
Pe. Roque Pinto de Barros

Coih este capitulo abre seu livro, 
magnifico, em toda a extensão da pa
lavra, «Sêde Homens”, o Pe. Vuil- 
lermet, sacerdote dominicano, grande 
apostolo, que, ha muito, vem terçan
do armas para o resurgimento da so
ciedade moderna, sabendo consagrar 
muitos livros á mocidade contempo
rânea, pela qual não esconde sua 
sympathia e admiração.

Vop tentar carrear, de hoje em 
deante, para os leitores d’ “ O Le
gionário” algumas impressões deixa
das ho meu espirito pela leitura das 
paginas de ouro desse volume, aber
to sob meus olhos, sobre a minha 
mesa de trabalho.

Tenho para mim que «Sêde Ho- 
mensj” devêra ser o livro de cabe- 
ceira^de todos os jovens, em cujas al
mas |pinda não se extinguiram, de 
todo,; os últimos bruxoleios da lam- 
pada de um ideal, nesta epocha de 
tanto aviltamento, quando o homem, 
mais do que sempre, se debruça so
bre a cerra, não querendo fitar nas 
alturas o azul do céo.

Fazendo minhas as palavras do Pe. 
Vuillemert, digo: Minha ambição de 
padre e amigo é de vos ajudar, mo
ços, a serdes homens de caracter, 
obreiros intelligentes e activos das 
grandes causas que a Providencia 
reseríva aos jovens de hoje.

Si a geração moça que se ergue 
e sobre a qual até os scepticos des
cançam suas esperanças, prepara-se 
resolutamente para as lutas de aroa- 
nli£; sf souber, mais arrojada que 
seíis avós, afastar da nossa terra as 
catastrophes ameaçadoras, cantare
mos os triumphos magnificos da jus
tiça, da verdade e da liberdade no 
Brasil. ^

No l.o. capitulo do livro que com- 
mentamos estuda o Pe Vuillermet, ou 
lamenta seria o termo, o quadro 
que apresenta a sociedade contem
porânea, Homens a adorar á deusa 
Fortuna; almas revestidas de im- 
mortalidade, tabernáculos de Deus, 
trazendo no fronte um raio da di
vindade, a rebolcar-se na lama ver
gonhosa das paixões; consciências 
a olvidar, sem escrúpulos, os prin
cípios da justiça e da honestidade; 
christãos, victimas do respeito hu
mano, postergando a fé, que, forte, 
se anninhou no coração de seus 
paes.

Na política: . homens á procura 
de interesses inconfessáveis, obede
cendo á epinião e esquecendo sua 
dignidade

Nos salões mundanos, onde se 
áCojovelam altas aristocracias: pa
lavras* oírphãs de delicadeza e eleva
ção, propostas escandalosas e cheias 
de falsidade.

' No commercio e na industria: 
agiotagens, manobras fraudulentas, 
usuijra mascarada, oppressão e ex- 
ploi^ação do pobre operário.
""Quanta miséria escondida!.». Quan
tos compromissos e trahições do de
ver e dá fé jurada!-.. Até imaginado 
causa horror, exclamaria o grande 
Vieira. Eu quizera dizer, com ver
dade, que o auctor do “ Sêde Ho
mens” revelou-se um tanto pes
simista neste relance d’olUos pela 
sociedade- moderna Sinto, ontretan- 
tOi confessàl-o: Elle tem razão.

Com a mão na consciência quei
ramos aprofundar mais taes asser
ções.

As conversações de hoje alimen
tam-se, quasi exclusivamente, nas 
novidades de rua, para saber as al
mas afflictas, as famílias que se des- 
hlorónam,-os escândalos públicos, os 
crimes perpetrados.

Nos .theatros, as multidões não ba
tem palmas aos peores vícios da 
nossa epocha? Ainda está para sur
gir, entre nós, moralista, que, com 
livros documentados, deixe bem á 
descoberto, os cancros vergonhosos 
que nos corroem, apavoram nossa 
raça e a levam á decadência e á 
morte. A cathedra sagrada lembra,

de continuo, ao povo os sábios pre
ceitos da moral do Christo. Parece, 
no entanto, que os mestres de Is
rael, na lei nova, não têm bastante 
vehemencia para escalpellar os vi- 
cios modernos que envergonham a 
civilisação.

A ninguém é dado affirmar ser a 
virtude phenomeno tão raro, á se
melhança dos grandes animaes da 
era antedeluviana. Exageraria, por 
certo, quem tal o fizesse.

Mercê de Deus, em nossa terra, 
ha homens e moços de moral irre- 
prehensivel tanto na vida particu
lar como na vida publica; ha, de re
dor de nós, prototypos de devota- 
mento, abnegação ,sacrifício, posta
dos até o heroísmo e dignos dos 
mais bellos tempos da Igreja de Je
sus Christo.

São raras, é verdade, estas con
sciências integras, estes christãosN de 
lei: é uma minoria infima no im- 
menso exercito dos baptisados.

0 século presente prende-se, infe
lizmente, ás alegrias da matéria. 
Por toda a parte campeiam desen
freados o luxo, o bem estar, o con
forto, os divertimentos. A alegria 
está nas /riquezas. O gozo completa 
o homem elevando-o ao pináculo. A 
ambição do século vinte é o desejo 
ardente de saborear, mais ou me
nos, todos os prazeres.

Ora, em athmosphera tão pesada 
de sensualismo e de frivolidades, as 
almas não podem mais viver. Elias 
végétam. Elias morrem, porque não 
respiram o ar puro dos píncaros e 
das elevações moraes.

Onde as almas verdadeiramente 
vivas? Onde aqúelles que os Roma
nos, na sua linguagem expressiva, 
chamavam — vir — signal de força 
— um homem de vontade?

Homens, verdadeiramente senhores 
de si mesmos, de convicções, de 
princípios, fieis a estes, na hora fe
liz e nos instantes de infortúnio, ho
mens que, pela victoria de uma idea 
justa, saibam soffrer, si mister, on
de estão?

Podemos, ainda mal, fazer côro ás 
palavras de Jouffroy, num momen
to de angustia: «Não ha mais ho
mens”. Nota-se, effectivamente, nos 
dias de hoje, bem accentuada, a cri
se de caracter. Póde o homem ter um 
talento de escol, ser um homem de 
genio, si não tiver caracter pouco 
vale. Quem não tem caracter não é 
homem, escreveu Chamfort.

Constatando Michelet, um diá; 
tanto progresso material, deixou súa 
penna traçar este pensamento: E' 
incontestável que em meio dos pro
gressos materiaes e intellectuaes a 
moral baixou seu nivel. Tudo 
progride e se desenvolve; uma só 
cousa d iminue — é a alma; — devia 
dizer — é o caracter.

Pede-se á sciencia o que ella não nos 
póde dar. A virtude lhe escapa ás 
raias do dominlo. As mathematicas 
e as sciencias naturaes e a literatu
ra e o direito e a philosophia e a 
sagrada theologia não fazem homens. 
A instrueçáo visa a cidadella da in
teiligencia; não se encaminha dire- 
ctamente á vontade e ao coração. 
Dahi o poder a inteiligencia illustrar- 
se permanecendo a alma terreno in
culto.

Ha sábios de intimo bem mesqui
nho: si clarões magnificos banham-
lhes a intèlligencia, densas trevas 
envolvem-lhes o coração.

Não basta ainda para sanear a so
ciedade dos males que a minam fa
zer discursos bombjasticos, cheios 
de palavras e de ideias 'vasios, so
bre moral e sobre virtude. E’ moda 
e mania hoje falar sobre taes assum
ptos. Também o era, no tempo, de 
Koracio, na Roma da decandencia.

As orgias e os festins ouviam sem
pre um discurso sobre virtude. As 
encanecidas e empoadas marquesas 
do século dezoito amavam esses as
sumptos; mas, o século de Voltaire 
e de Rousseau não foi, de maneira 
nenhuma, a edade de ouro da moral,

INAUGUROU-SE, solemnemen- 
r ~ te, a exposição futurlsta-antro- 
pophagica-aymoré, da exma. sra. a. 
Tarsila Amaral.

A mostra de amostras de arte in
dígena tem sido muito procurada por 
apreciadores e conhecedores de bons 
pratos.

Benjamim Péret, de tanga e com 
duas penninhas na cabeça ,si nao 
assistiu á abertura, vem vindo por 
ahi para presenciar o encerramento 
da exposição.

Nós, também, fomos até lá. Volta
mos maravilhados com o poder hu
morístico da excelsa artista, gjoria 
estupenda da pintura botúcuda. Bas
tante razão teve, não sei qual criti
co do Rio, de julgal-a expoente má
ximo da ironia.

Apreciamos immensamente os qua
dros expostos, sómente não entende
mos o que representavam. Mas, Isto 
não tem importância: tios que lá es
tavam. também «ninguém não en
tendeu”... Creio que nem mesmo d. 
Tarsila...

Admiramo-nos de tudo, inclusive 
de haver, em São Paulo, tanta gente 
que «compra bonde".

Impressionou-nos sobremaneira um 
quadro, authentica obra de arte: uma 
planicie verde, com quatro cactus 
enormes (um iniciado explicou-me 
que aquillo é uma florestal); ao pe 
de uma das arvores da «floresta", 
umas bolas enormes, representam 
ovos (informação do mesmo inicia
do). Estupendo!

Eu fiquei extasiado, pensando nq 
tamanho da avestruz que poz' os taes 
ovos! Uma avestruz-guassuj!... Jáó 
si os ovos forem da arvore... An- 
tropophagicamente, é possível até as 
arvores pôrem ovos!

Depois, veio-me uma ídéa exqui- 
6sita: — imagin^ si Deus, "quando fez 
o mundo, tivesse sido ajudado por 
d. Tarsila! ? Que engraçado havia de 
ser isto por aqui!

E por falar em engraçado: —- 
«cadê», os botucudos comilões q 
«cuja” revista?!

— Ué! «Se devoraram-se"...

Pedimos aos nossos assígnantes, 

que tenham recebido irregularmente 
“O LEGIONÁRIO’*, o obséquio de 

entregarem suas reclamações, por es

cripto, ao Revmo. Pe. dr. Arthur Ric- 

ci na Matriz de Santa Cecília, ou 
enviai-as á Caixa Postal, 3471; o mes

mo solicitamos com referencia a mu
danças de endereço.
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nem a Nova Heloísa constituiu um 
codigo de virtudes.

Para ser homem faz-se necessário 
uma vontade forte, capaz de empre- 
hender sériamente a correcção dos 
defeitos e a pratica das virtudes 
christãs.

O qué faz a grandeza e a vitali
dade dos indivíduos e dos povos ó 
a força moral. 0 que sustenta o 
mundo, dizia Brunetiére, de gera
ção em geração, não o deixando ca- 
hir na barbaria, não é o progresso 
da mathematica ou da chimica, o da 
historia ou da erudição, são as vir
tudes activas, o sacrifício do homem, 
esta abnegação da qual o christia- 
nismo fez a lei da conducta humana.

Uma acção virtuosa, escrevia um 
dia Jules Lemaitre, é a obra de arte 
permittida áquelles que não são ar
tistas. E' com isto que se operam 
maravilhas. Todos os dias, accrescen- 
tava elle, e com mais segurança 
que as invenções da sciencia, a vir
tude salva o mundo.

Aqui estão, em rápidos traços, o 
resumo do que é o primeiro capitulo 
do livro «Sêde Homens” de Vuil
lermet.
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A PALAVKA DE DEUS
EVANGELHO

DO DECIMO OITAVO DOA1INGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(231 ífe setjembrio de '1929)

Naquelle térnpo subindo Jesus em uma barca, atravessou o lago e veio 
para a sua cidade. E eis qtie lhe apresentam um paralytico deitado no seu 
leito. Vendo-o Jesus é a fé dos que o traziam, disse ao enfermo: “Tem con= 
fiança, filho, os teus peccados te jsão perdoados”. E logo alguns dos escri
bas disseram de si para si: “Este blasphema”. E como Jesus visse os seus 
pensamentos, disse-lhes: ”Que é mais facil dizer: Remettidos te são os 
peccados; ou: Levanta e caminha? Para que, pois, saibas qtie o Filho do 
Homem ten? o podér na terra de perdoar os peccados”, disse ao paralytico: 
“Levanta, toma o teu leito e vae para tua casa”. E se levantou e foi para 
a sua casa. Vendo as turbas temeram e glorificaram a Deus que tal poder 

deu aos homens.
REFLEXÃO

Comecemos avivando a nossa íé em Jesus Christo cuja divina missão, 
confirma o milagre narrado neste Evangelho. Procuremos depois aproveitar 
das lições nelle contidas. A paralysia dos membros do corpo impossibilitan
do as operações do homem symbolisam com perfeição na vida espiritual a 
tibieza da alma, a negligencia no serviço divino. Estas almas sem amor cu
ja pratica da religião é determinada só pelo receio dc uma pena tcrrivel e 
sem remedio na outra vida, bem desejariam fixar o estado do seu espirito 
nesta “aurea mediocridade” onde de todo lhes não pesassem as suas cru
zes. Não foi este o caminho traçado pelo Divino Mestre quando disse que 
o Reino dos céos é tomado pela força e só os que lutam o podem conse
guir. O christão deve subir c subir sempre. Si se detiver a meio caminho, a 
quebrar pontinhas de espinho, a embotar pequeninas arestas mais ou menos 
agressivas, ficará sempre no valle de lagrimas”.

EVANGELHO
DO DÉCIMO NONO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(29 de setembro de 1929)

Naquellè tempo disse Jesus ás turbas em parabolas: O Reino dos céos 
é semelhante a um homem rei que fez a festa de núpcias de seu filho. E 
enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e não quise= 
ram vir. Ertviou pois segunda vez outros servos, dizendo-lhes: Falae aos 
convidados: Eis que preparei o banquete, foram mortos os meus bois e os 
anfmaes ceyados, vinde ás bodas. Elles, porem não fizeram caso e foram-se 
uns paia a casa de campo, outros para os seus negodos. Os restantes pren
deram os criados e tendo-os injuriado mataram nos. O rei ouvindo isto, 
irou-se, e enviando os seus exercitos exterminou os homicidas e incendiou- 
lhes a cidade. Disse então aos servos: O jantar está preparado, os que foram 
convidados porém não se mostraram dignos, ide pois aos cruzamentos das 
ruas e a quem encontrardes chamae para o banquete. Sahindo os servos con
gregaram a quantos encontraram, bons e maos; e encheu- se a saía de con
vivas. Entrou pois o rei para vêl-os, e eis que dá com um homem não vesti
do com veste nupcial, e lhe diz: “Amigo como aqui entraste sem ter veste 
nupcial”? Ê elle calou-se. Então ajuntou o ret aos servos: “Tomae=o e 
ligado as mãos e os pés lançae-o nas trevas exteriores ahi haverá choro e 
ranger dê dentes. Muitos de feito são os chamados e poucos os escolhidos”.

R E F L E X O

E’ esta uma parabola que nos deixa attonitos deante da pena severa 
com que é punido o convidado, cuja culpa bem não percebemos, e mais 
ainda pela consequência tirada. Ficamos tomados da sensação que nos as* 
salta deante do mysterio impervio á nossa pobre razão humana. Primeira- 
men.te não nos abandone a confiança ilFmitada que em Jesus devemos ter. 
Elle por nós morreu na cruz, certamete não deseja sinão a nossa felicidade 
celeste; cotidemna-sc o réprobo por culpa sua. Depois attendendo aos usos 
orientaes, a parabola mostra ao vivo a bondade divina c a ingratidão do 
culpado. Reflitamos não nos venha caber na parabola o papel deste ultimo. 
No oriente quando uma pessoa de alta posição offercce um banquete cila 
mesma, “enviando a todos os convidado^ a veste dc gala”, provê não ve
nha algum a appareccr de thodo meno^s elegante. Daiii a enormidade da of- 
fensa do súbdito que menosprese a dignidade do soberano. Dahi o seu si
lencio pois nada pode aliegar cm sua defesa. Com esta pequena explicação 
já não nos é preciso recordar a preciosidade da veste qúe Jesus nos com
prou com o seu divino sangue. E’ a graça santificante que nos dá o vigor 
para as obras da vida espiritual. Delia não nos desfaçamos com as nossas 
faltas.

EVANG ELHO
DO VIGÉSIMO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(6 dé outubro de 1929)

Naquelle tempo veio Jesus novamente a Caná da Galilea, onde fizera 
agua vinho. E havia um régulo cujo filho estava doente em Capharnaum. 
Este? como ouvisse que Jesus vinha da Judea para a Galilea, foi-lhe ao en
contro pedindo-lhe que descesse e viesse a curar ao seu fillho, começava 
4e feito a morrer. Disse=lhe Jesus, sinão virdes signaes é prodígios não 
crêdes. Disse-lhe o regulo: Desce antes que meu filho morra. Disse-lhe 
Jesus: Vae, teu filho vive. Creu o homem no que lhe disséra Jesus e pôs- 
se a caminho. Descia já quando os servos lhe vieram ao encontro e lhe 
deram a notjcia que o filho vivfa. Perguntou-lhes da hora em que se sentiu 
melhor. E lhe disseram: Hontem á hora sétima deixo-lhe a febre. Perce
beu o pae que era precisamente a hora em que lhe disséra Jesus: Teu 
filho vive. E creu elle e toda a sua casa.

(Especial para “O Legionário)

O’ matéria, que destróes o homem, como a hydra de Lerna, 
tu mudas. Mas o que é eterno não muda. Não és eterna.
Não tem pfhicipio nem fim o Eterno: vive e palpita.
E tu, niatèriá, te evolves; começaste: és finita.

O qiíe muda antes não era; tu recebeste o ser.
Não move à alma ao corpo? e ao mundo inerte quem fez mover?
Deus, ó Deus, que nos espalhas no firmamento as estrellas,
e, de noite, -de mansinho, mui de mansinho, vens vêl-as»
por não despertares o homem e a natureza em repouso*
olha, dc manhã, aos passaros: assim cantar-Te ouso.
Engrandeccu-r.os Teu Filho a nós, homens pequeninos,
e, nos harpejos do céo, vibrou a terra em liymnos: *
cânticos dé passaros na fronde do carvalho
e -em festa.s;,os corações, ao orchestrar do trabalho
nessa- risonha harmonia de universal unidade,
nao ba {iáço mais divino que o vinculo da amizade.

Ah í .j*isos-.da natureza, cheios de sol brilhante: 
o festejai* dá amizade é-digno que um Sol o ca^Uc.

,%i*: Pe. ARMANDO GUERRAZZI

R E F L E X O

Este regulo do Evangelho, pretendendo a presdnça pessoal do Senhor 
para a cura do seu filho, mostrou-se homem de uma fé apenas incipiente, 
vacillante e imperfeita. E foi precisamente por esta desconfiança no poder 
do Mestre que delle mereceu aquella reprimenda: Si não virdes signaes 
e prodígios não crêdes ; e de feito elle como a sua familia só creram plena
mente deaíite do milagre operado. Igual reprehensão como a deste pae, 
tão justamente angustiado com a saude do filho, quão tibio na sua fé que 
só o levou a recorrer a Jesus em caso desesperado é assim mesmo não sem 
desconfianças, merece grande parte de christãos que só creem na eífica- 
cia das suas orações, na Providencia de Deus, quando o Senhor os trata 
conforme os seus desejos, bastando cpie cm estes parte falhem para que 
vaçille a fé e esmoreça. Lembrem-se estes que o Salvador chamou bemaven- 
turados os que não vendo creram. Não se arvorem em. mestres deante do 
Senhor cuja intelligencia' infinita não é muito conheça juizos a nós 
insondáveis! Nem temam seu abandono as suas creaturas mais perfeitas 
quando- carinhosamente ás aves do céo provê o susteiUo c aos lyrios do 

campo o vestido.

Ima InirasidaiB Catholica
Acompanhando-se o desenvolvi

mento que, entre nós, tem tido a 
ideia da creação de uma grande uni
versidade J constata-se, com pezar, 
que em muitos meios não se cogita 
das brilhantes realisações que, nes
te assumpto, têm levado a effeito os 
'catholicos europeus e norte-ameri
canos. Para os bons catholicos, no 
entanto, a questão universitária não 
pode ser indiferente, porque a ella 
se prendem graves problemas rela
tivos á mocidade, esta mocidade que 
tem merecido do Santo Padre tão 
carinhosa dedicação.

A Universidade .de Louvain, na 
Bélgica, é um dos maiores centros 
intelectuaes catholicos da Europa, e 
nos fornece as mais interessantes 
observações em matéria de Univer
sidades catholicas. Os cursos de Di
reito, Medicina, Agronomia, Com- 
mercio e Engenharia são frequenta
dos por estudantes catholicos que, 
ao par de uma profunda instrucção, 
recebida nas Faculdades que resol
veram cursar, recebem um ensino 
religioso solido, cujos effeitos salu
tares são secundados pelo ambiente 
que reina, não só na Universidade, 
como também em toda a cidade de 
Louvain. Longe dos atractivos pou
co recommendaveis das grandes ci
dades, influenciados pelos ensina
mentos de mestres de competência 
universalmente reconhecida e pelos 
exemplos de companheiros, o estu
dante encontra-se em um meio em 
que o desenvolvimento scientifico é 
esclarecido pela fé e facilitado pela 
vida irreprehensivelmente morigera- 
da de seus eollegas. x

Além dos cursos propriamente di
tos, ha, annexos á Universidade, di- 
vérsos Institutos de aperfeiçoamen
to scientifico. Assim, os estudantes 
de direito, philosophia e letras po
dem, mediante pagamento de 200 frs, 
cursar durante 2 annos o magnifico 
Instituto de philosophia, recebendo, 
finalmente, o diploma de bacharel 
em philosophia thomista. Todos os es
tudantes devem frequentar um curso , 
de Religião, que, aliás, é especialmen
te util aos estudantes de Medicina, 
cujas numerosas occupações absor
vem todo o tempo requerido pelos 
estudos philosophicos. Summidades 
de incontestável notoriedade orien- 

i tam o curso de sociologia. O curso 
de sciencias políticas e sociaes, que 
é franqueado sõmente aos estudantes 
que preencham certas condições de 
competência, apresenta vantagens in
contestáveis a todos os bacharéis, 
posto que, dada a sua natureza pos
sa também interessar aos futuros mé
dicos e agronomos.

Para os estudantes desejosos de 
completar sua formação intelectual, 
adquirindo conhecimentos artisticos, 
recommenda-se o Curso de archeolo- 
gia e philosophia da arte. Salientam- 
se, por seu grande valor, as diver
sas conferencias, entre as quaes se 
distinguem a de São Thomaz, de li
teratura e de Direito Internacional. 
São notabilíssimos os círculos de es
tudos de Direito, Industrias, Lite
ratura, Política Externa e Philoso
phia.

Como vemos, não pode ser mais 
perfeita uma Universidade- Sua orga- 
nisaçâo bem denota o zelo dos seus 
orientadores: Para exemplos como 
é que os intelectuaes brasileiros de
veriam ter constantemente voltadas 
suas vistas. Infelizmente, porém, pa
rece que a attenção publica é desper
tada de preferencia pelas univeVsida-

Delegados
e

Credenciaes
Ha tempo, tive por companheiro 

de pensionato o Dr. Gonçalves, ho
mem distinctissimo, de uma lhane
za e de um cavalheirismo admirá
veis.

Como exigia a sua profissão, to
dos os dias, recebia elle, amavel e 
pácientemente a varlos constituin
tes. Sendo algum da sua intimidade, 
não receiava de conduzi-lo ao quar
to, em vez de levá-lo á sala.

Certa occasião vinha eu de jantar. 
Entrei no quarto. Lá se achava o 
Dr. Gonçalves confabulando com um 
senhor. Pareceu-me ser constituinte 
seu. E, de feito, era-lhe um bom 
constituinte.

Por simples inadvertência esque
ceu-se o Dr. Gonçalves de m’o apre
sentar, como costumava fazer.

Não sei bem dizer como, vi-me 
no emtanto, envolvido na palestra.

Docente, mas modestamente ves 
tido, com seu terno cinzento de ca- 
simü*a, falava com desembaraço e 
senhorio da matéria, aconselhando 
ao. doutor a leitura de um livro de 
Luiz Kuhne. Esqueci-me de dizer ao 
leitor que o Dr. Gonçalves estava 
adoentado, com terrivel constipação-

Teceu o visitante um bello rami- 
lhete de elogios áquelle autor bem 
como ao Pe. Kneipp ambos natura
listas allemães.

Como falasse das occasiões em 
que facilmente se podem apanhar 
aquelle mal, dizia-nos elle: — Prin
cipalmente ao sahir da igreja e do 
cinema; e, com linguagem tech- 
nica e fluente, acompanhava o evol
ver da doença, explicando-nos todas 
as suas variantes...

íamos em meio da conversa, quan
do diz elle: •— Certa vez, falava eu 
aos fiçSs, tive uma crise e precisei 
arrematar a pratica com certa pre
cipitação...

Pensei commigo mesmo: •— Mas 
que é isto? Estou sem duvida a fa
iar com um ministro protestante; se 
elle, soubesse quem sou...

Precisando retirar-se por um in
stante, o Dr. Gonçalves pediu-mc 
ficasse a conversar. Fiquei de bom' 
grado com o seu constituinte, como 
se fôra meu-

Eis que elle dá um geito na con
versa e me fala de cartas delle pa
ra o „auditor apostolico e de outras 
deste para elle... de correspondên
cia delle com Roma... e de não sei 
mais que.

Que decepção! Não soube explicar 
os quesitos de minha fantasia. Por
isso, naturalmente, ,ingenuamente,
formulei no meu intimo uma per
gunta. Quando menós esperava, eis 
que ella me sae clara e distincta: 
— O sr. é catholico?

Sou padre, ex-vigario de A... (!)
Eu falava com um padre... a pai- 

zano, — quasi patrício meu; era por- 
tuguez do Porto. Os padres portu- 
guezes nem sempre usam batina...

Tirae a farda ao soldado, o annel 
ao medico, a batina ao sacerdote,

quem dirá que á sua frente está um 
soldado, um medico, um sacerdote? 
No emtanto, não é o habito que faz 
o monge... Estou, porem, que é pe
lo habito que se conhece o monje!

Si quizer ser tido como tal, cada 
delegado traga comsigo as suas cre
denciaes.

HONORIO R. DANTAS

Os Papas, desde São Pedro 
a Pio XI

IV
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des cuja vida pode apreciar facil
mente átrjavez dos filma, sem se 
lembrar dos interesses superiores 
da fé e dos bons costumes.

PLÍNIO OLIVEIRA

31) ' S. Eusebio (309-310) — fes
ta: 26 de Setembro. Exilado por 
Maxencio, sempre por causa da 
questão dos lapsos, morreu na Si
cília e é honrado como martyr. Mais 
tarde seu corpo foi transportado pa
ra S. Calixto.

32) S. Melchiades (311-314): fes
ta: 12 de Dezembro. Succedeu a Eu
sebio, depois de permanecer a Santa 
Sé vacante durante quasi um anno 
por motivo do desterro do anteces
sor. Viu o triumpho de Gonstantino 
contra Maxencio, e o triumpho da 
igreja pelo edito de Milão. Convo
cou um Synodo em Roma contra os 
Donatistas. Sua sepultura foi encon
trada pelo De Rossi nas catacumbas 
de S. Callixto.

33) S. Silvestre I (314^335) —
festa, 31 de Dezembro. Construiu as 
basílicas de São Pedro, no Vaticano 
c de São João, em Latrão. Delegou 
Osio de* Cordova e dois sacerdotes 
romanos para presidir, em seu no
me o primeiro concilio que se reu
niu em Nicea no anno 325, com a 
presença de 318 bispos e do impera
dor Constãntino. Foi sepultado em 
Santa Priscilla, cemiterio no qual 
havia erguido uma ' Basílica.

34) S. Marcos (Janeiro a Outubro 
dê 336) — festa; 7 de Outubro. Ro
mano de origem, construiu duas ba 
sílicas: S. Marcos e Santa Balbina. 
Consta que ordenara que o bispo de 
Roma ou o pontífice Romano deveria 
ser sempre consagrado pelo bispo 
de Hóstia. Foi sepultado em Santa 
Balbina, na Via Ardeatina, cuja 
Basílica erigira.

35) S. Julio I (337-352) — fes-
• t>.

ta, 12 de Abril. Combateu com in
trepidez extraordinária os arianos e 
semi-arinos, seguindo as pegadas 
de S. Athanasio. Em 341, convocou 
um synodo em Roma, para o qual 
convidara os Arianos que não com
pareceram. Mais tarde, em 342, reu
niu o Concilio de Sardica. Foi se
pultado na Via Appia, no cemiterio 
de Calepon, onde havia mandado 
construir uma basílica. Stevenson, 
em 1881, descobriu as ruínas dessa 
basílica de S. Julio.

36) S. Libero (352-366) — festa:
8 de Agosto. Tendo-se energicamente 
recusado condemnar Santo Atha
nasio foi aprisionado pelo imperador 
Constando e conduzido a Milão, onde 
pela sua intrépida resistência á von
tade do imperador, foi exilado para 
Berea de Tracia, anno 355 a 358. En
tretanto, o imperador nomeava’ um 
diácono chamado Felix para succe- 
del-o no pontificado. Este foi o pri
meiro Antipapa. Liberio assignou a
3.a formula de Sirmio, que embora 
não fosse heretica, era insufíiciente 
e considerada semiariana. Hoje está 
provada a coacção exercida pelo im
perador e seus esbirros para arran
car do pobre velho exilado aquella 
assignatura. De volta a Roma reini
ciou a lueta contra o arianis
mo. Foi o iniciador da Basílica Li- 
beriana. (Santa Maria Maior de 
Roma).

37) S. Damaso I (366-384) — fes
ta: 18 de Dezembro. Eleito, depois 
de intesa lueta entre o clero, origi
nada pelo problema da successão, 
foi obrigado a iniciar seu pontificado 
combatendo firmemente o seu con- 
currente Ursino, que arvorara-se em
antipapa. Afinal foi este deposto 
pelo imperador Valentiniano. Con- 
dennou os Valentinianos e Appolli- 
naristas. Teve que luetar também 
contra os Donatistas da África e os 
luciferianos da Sardenha. Fixou o 
cânone das Escripturas, (Synodo de 
374); enviou legados ao segundo 
Concilio Ecumênico que se reuniu 
em Constantinopla em 381. Desen
volveu grandemente o culto dos mar- 
tyres, nas catacumbas. Encarregou o 
seu sabio secretario, S. Geronymo, 
para rever a tradição da Bíblia. 
Morreu na avançada edade de 80 
annos e quiz ser sepultado na Via 
Ardeatina, junto de sua mãe e da 
Virgem Irene, sua irmã. Estyllista 
e poeta deixou muitos versos e odes 
nos mármores que cobriam as tum
bas dos martyres, em S. Callixto so
bretudo.

lo titulo: (Autoritate Sedis Aposto- 
licae). No synodo romano de 386 
prohibiu toda e qualquer consagra
ção episcopal sem o consentimento 
da Santa Sé. No de 392 condennou 
Joviniano,chamado o “ protestante do 
seu tempo”. Sob o seu pontificado S. 
Geronymo retirou-se de Roma. Con
sagrou em 390 a basílica de S. Pau
lo fora dos muros. Foi sepultado no 
cemiterio de Priscilla.

39) S. Athanasio I (399-401) •— 
festa: 27 de Abril. Condennou os 
erros origenianos, sustentados e de- 
efndido êpelo patriarcha de Aquie- 
lea, Rufino. Em 401 enviou uma car
ta ao Concilio de Cartago combaten
do os Donatistas. Enviou também 
uma carta ao bispo de Milão, Vene- 
reo, reivindicando a fama intrépida 
do Papa Liberio pela sua attitude 
corajosa deante da heresia ariana, 
favorecida pelo imperador. Segundo 
o Liber Pontificalis morreu no dia 
19 de Dezembro, mas a Igreja o 
commemora no dia 27 de Abril.

40) S. Innocencio I (402-417) — 
festa: 28 de Julho. O seu Pontificado 
é celebre e illustre por dois factos 
importantes da historia da Egreja: 
a defesa de São João Chrisostomo 
contra a corte bysantina e aconden- 
nação do pelagianismo. Sob o seu 
Pontificado, enquantor viajava por 
Ravena, Alarico sa<jueou Roma. 
Quando Innocencio voltou á sua ci
dade de Roma, encontrou um deser
to e um montão de ruinas. São cele
bres e notáveis as cartas desse papa 
ao bispo *de Gubbio, Vicente, a Vitri- 
cio de Rouen e a Esuperio de, To- 
losa. Foi sepultado ao lado de seu 
antecessor, Athanasio no cemiterio 
de Ponciano — “ ad usum pileatum”.

(Continúa)

«3= 3©
DRS.

Annibal de Campos

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva - 

l.° Andar - Saia 108

38) S. Ciricio (384-399) — festa: 
26 de Novembro. A elle se deve a 
primeira Decretai- Synthese geral 
da disciplina ecclesiastica, que traz 
a data de 11 de Fevereiro de 385. 
(III idus Febr.) Foi dirigida ao bis
po Incrio de Tarragona. Era um do
cumento que se recommendava pe-

*** Parece que o México, isto é, 
o governo mexicano quer endireitar.

O sr. Portes Gil, quando assumiu 
o governo da grande nação septen- 
trional, deu. a impressão desanima- 
dora de que, legatario da pplitica 
truculenta do sanguinário Piutarco 
Calies, a oppressão não terià tréguas 
e a liberdade e propriedade dos ci
dadãos, ah, continuariam sob o 
guante de ferro da mesma tirania.

Mas não tem sido tanto assim. O 
sr. Portes Gil não parece disposto 
a proseguir na obra devastadora do 
seu desgraçado antecessor.

Ha pouco era a cohsciencia ca- 
thoiica a quem sê perimttia, não o ar 
iivre da piena iioerdade, é certo, 
mas um resfolegar menos opprimido 
sob mão menos nervosa de odio.

Agora .são as portas do México 
íecnaüas ao communismo destruidor 
dinamiteiro e perverso. O governo, 
dizem telegrammas de lá, não per- 
mittirá, absolutamente, & entrada dos 
agitadores. . Aos agentes de immi- 
graçâo, nos |>ortos e nas fronteiras, 
foram dadas ordens severas a res
peito.

Si isto é verdade, está-se vendo 
que o México começa a endireitar, 
emendando a mão nos seus dispara
tes políticos.

O judeu coramunista Piutarco 
Elias Calles anda, a estas horas, roí
do de maguas, neurasthenico, de 
azas cahidas, a esconder a sua fi
gura sinistra, em clinicas de exor
cistas, nas aguas furtadas de Paris.

Longe de suas vistas, fôra das 
vistas* do corvo fatidico, parece ,que 
os nossos irmãos mexicanos entram 
em dias melhores.

Ainda bem.
(Da “A Cruz”)
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Quem foi Alexandre VI
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DA PRETENSA PROLE DE 
DE ALEXANDRE VI

Os primeiros que começaram a 
divulgar a noticia pouco lisonjeira 
de uma prole adulterina para Ale
xandre VI foram pamphletarios an- 
nonymos; a estes seguiram alguns 
escriptores pouco criteriosos. Isto, 
porém, depois que Alexandre havia 
morrido, não podendo desfarte, de
fender-se das investidas ao seu bom 
renome. Apezar de cinco séculos pe
sarem sobre seu tumulo, não sessarn 
os inimigos da Igreja de nos lançar 
em rosto, a cada momento, esta 
questão ingrata.

Muito se tem escripto a esse res
peito, pró e contra. Uns constroem, 
outros destroem o construído. Tor
nam aquelles a edificar e novamente 
ru’e o edificado.

Appareceu finalmente a obra ím- 
mortal de Mons. De Roo, aquella a 
que já nos referimos, (Material a 
Hitory of Pope Alexander VI) e esta 
resistirá, sem duvida, a todos os as
saltos que se lhe façam, porque ac- 
centa na rocha viva da authenticida- 
de, olhando sobranceira os factos.

Pedro Luiz, Jeronyma, Cesar, Lu- 
crecia e Jofré são-lhe os filhos 
imputados. Pedro Luiz, o primogê
nito, nasceu em 1460. Ao depois foi 
o l.o Duque de Gandia. Cesar, nas
cido em Abril de 1478, foi, mais 
tarde, clérigo em Xativa. Lucrecia, 
veio ao mundo em 1480, Jofré, em 
1481 ou 82, nascido depois da 
morte do pae. Esses irmãos, foram 
levados á Roma e confiados a Ro
drigo, seu tio, que alugou para elles 
uma casa e os deixou sob a tutela 
de uma matrona romana de nome 
Adrianna, viuva de um barão.

A entraga dos filhos de Vanossa 
Cattani a Rodrigo foi motivada pélas 
segundas núpcias de Vanossa com 
Ximenes Arenez. Ora, é opinião de 
Mons. De Roo, que os irmãos Borgia 
sejam filhos de Luiz Lanzuolo Bor 
gia e Vanossa Cattani. Mais tarde, 
porém, Vanossa fixou morada em 
Roma, para conviver com seus filhos, 
dos quaes havia tanto se separara, 
morrendo aos 76 annos de idade.
- Quanto á nacionalidade dos Bor
gia, escreveu Cesar: Somos todos 
hespanhóes natos. Ora, sendo elles 
hespanhóes, como podiam ser filhos 
de Rodrigo, já que este se havia re
tirado de Hespanha com a idade de 
18 annos? Mons. De Roo descobriu 
no Archivo Historico de Madrid um 
documento que para nós é de grande
valor, porque vem corroborar o nosso

asserto. Encontram-se nelle algumas 
palavras de Fernando e Isabel: *— 
“Conservaremos a nossa palavra e 
daremos a vós, João, os prêmios que 
promettemos a vós e ao vosso glo
rioso e fallecido pae... Borgia».

Nota-se que foi raspado o nome 
que precedia o sobrenome de Borgia. 
Acontece, porém, que aquelle que 
pretendeu lançar incertezas no as
sumpto, esqueceu-se de apagar 
também o adjectivo fallecido, ficando 
nulla sua vil tentativa, porque na 
data em que foi assignado o docu
mento, Rodrigo ainda era vivo, era 
ainda cardeal.

Onde já se viu applicar-se o epi- 
theto fallecido a um homem em ple
no gôso da vida?_ Accresce ainda o 
facto de tratar-se de uma pessoa de 
alta posição, de um homem, cujos 
actos, minimos que sejam, são nota
dos e criticados. Estranharam talvez 
o tratamento do Pontífice, chamando- 
os de filhinhos. Não alcanço bem, o 
porque disto, Além, de ser um termo 
carinhoso, elle, Rodrigo, era quem os 
educava, pois que podia, com certa 
propriedade, chamá-los de filhinhos, 
já que lhes fazia as vezes de pae. En
tretanto, nos actos officiaes, nunca 
empregou o Pontífice aquelle nome, 
mas sim o de sobrinhos.

Dado o historico verdadeiro de 
Alexandre VI, facil nos será respon
der a algumas objecções que os ini
migos costumam fazer.

O grande historiador da Igreja, 
Pastor, segue a onda, e chama a Ro
drigo de impudico. Não aduz,: porém, 
nenhum documento com foros de ve
racidade ou authenticidade que venha 
pesar na sua affirmativa. Costuma- 
se refutar gratuitamente áquelle que 
affirma gratuitamente. (Quod grátis 
affirmatur, grátis negatur).

Diz alhures o sr. Pastor, que Ro
drigo de Borgia permaneceu em Bo
lonha alguns mezes apenas.

Vê-se claramente pelo historico de 
Alexandre VI que o illustre escriptor 
está enganado, pois que, para tirar 
o titulo de doutor era preciso o pra
zo de sete annos. Ademais um ora
dor, numa manifestação a’ Alexan
dre VI, deixou isso: — “Foste para 
Bolonha e, tendo-se acabado os sete 
annos, recebeste o doutorado”.

Dizem outros que os demandos de 
Rodrigo foram comettidos durante 
a sua mocidade, quando elle era bri
lhante official de marinha.

Numa carta do proprio Alexandre 
VI elle referindo á sua estadia longe

da patria, encontra-se um periodo 
que vem de encontro a opinião de 
Pastor: — “A Italia me nutriu du
rante 44 annos”. Caso elle houvesse 
passado sómente alguns mezes em 
Bolonha, poderia dizer aquillo?

De feito, se separarmos para a da
ta em que Rodrigo deixou a Hespa
nha em demanda de Italia e a data 
em que elle escreveu a carta, vere
mos que ha uma differença justa 
de quarenta annos.

Como assim? Não se entende 
pois, não se tem noticia de ter Ro
drigo seguido a ^carreira das armas, 
tinha dezoito annos apenas, onde es- 
Si elle partiu para a Italia, quando 
tá o tempo de ter sido official de 
marinha? Onde o tempo de lhe terem 
nascido seis filhos de uma união 
peccaminosa?

O demonio faz o vaso, mas não 
faz a tampa, dizia graciosamente um 
sacerdote. Inventaram uma prole pa
ra Rodrigo mas esqueceram-se de 
dar-lhe o tempo indispensável.

Hoje, depois da publicação do li
vro de Mons. De Roo ninguém, julgo, 
se atreverá a macular a memória 
daquelle Pontífice dando-lhe uma 
prole adulterina.

Rehabilitada a fama e conquista
do o bom renome, descance em paz 
a sua alma.

Cabe-me agora pedir ao leitor des
culpas pela defficiencia deste traba
lho e pelo pouco geito com que tal
vez tenha tratado esse delicado as
sumpto, nunca terminado e sempre 
espinhoso. Neste trabalho se encon
trai a preoccupação unica de des
pertar a attenção e a curiosidade do 
leitor, levando-o a procurar fonte 
mais abundante e campo mais dila
tado, onde se mostre a descoberto a 
veracidade dos factos.

E' bem de notar que, depois de 
feito este artiguinho tive occasião de 
encontrar um artigo do illustre phi- 
losopho dr. Leonardo Van Acker, es
tampado no n.o 31 da “ Revista de 
Cultura’’, vendo-me obrigado a dar 
uns retoques no que escrevera. Vae 
grande semelhança entre elles; nem 
por isso houve pastiche ou plagio. 
Succede, porém, que, tratando-se de 
uma mesma cousa, as pesquizas têm 
quasi sempre resultados semelhan
tes. Assim se deu com as notas de 
Van Acker e as de D. Alderico Lam- 
brechts, das quaes me arvorei di
vulgador.

H. R. DANTAS
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DONATIVO

Duma grande bemfeitora e dedica
da amiga da nossa Congregação Ma- 
riana recebemos o generoso donati
vo de um conto de réis para o nosso 
“O Legionário”. Que Nosso Senhor 
retribu’a com bastante generosidade 
á nossa Bemfeitora.

Corda e Caçamba
Corda e caçamba são duas cousas 

que se completam mutuamente e por 
isto mesmo andam juntas. Protes
tantes e maçons também.

A’ primeira vista parece que não 
deveria, não podería ser assim.

O protestantismo tem pretensões 
a ser religião dè Christo e porta
dor de seu Evangelho.

A maçonaria é ihimiga de Jesus 
e guerreia contra ó ódio a sua dou
trina.

Em si, pois, são duas cousas anta
gônicas. e mandaria o bom senso 
que estivessem em campos adversos, 
que fossem irreconciliáveis.

Isto em theoria: na pratica ó o 
contrario. Não só se guerream, mas 
tem-se visto pastores, protestantes 
figurarem em lojaç maçónicas, nel- 
las discutirem, idéín, idem, quanto 
ao espiritismo.

O phenomeno tíòilôtitue berrante 
paradoxo, a gritar pür explicação.

Que é que approxima e une o pro
testantismo e a maçonaria, sobretu
do o protestantisínò de importação 
norteamericana? ;

O odio á Egt^ja datholica: é o pon
to onde convergem âs idéas, os in
tuitos, as actiVldâdeô de ambos. O 
catholicismo •— eis a “ delenda Car- 
thago”, contra que se dirigem seus 
rancores, suas hostilidades; e nestes 
sentimentos communs se gerar a af- 
finidade mutua que os torna corda 
e /caçamba.

Onde quer que haja um berreiro 
a enscenar contrá á Egreja catho- 
lica, ali na certa 4Üê os encontrare
mos a formar côro»

Assim foi, em 1925, por occasião 
da caricata farça dd “ Congresso de 
Livre-Pensamôntó ”. tJm methodista 
Frank Long, foi o pae da idéa, ado- 
ptada pelo grão-mestre da maçonaria 
e pelos bonzos do espiritismo. E lá, 
na mesa do tal cóngresso, estavam 
dois pastores protestantes, irmana
dos com maçons e espiritas, sob a 
presidência de honra do indecente

charlatão Mozart!
Quando o preclaro, estadista An- 

tonio Carlos decretou a admissão 
do enino religioso facultativo has 
escolas de Minas, protestantes e"ma
çons se associaram em petulante pro
testo, para, associados também, leva
rem o devido troco.

No México, a applaudirem a per
seguição sanguinaria dum Calles, a 
mesma historia da corda e caçam
ba: em côro entoaram lôas ao ty- 
ranno, ás suas cruéis façanhas.

Agora, no dia 29 de agosto, encon
trámos, no “ Correio do Povo ” o se
guinte telegramma, dirigido ao ge
neral Inspector da Região Militar: 
“ Egrejas evangélicas locaes e a Lo
ja Maçónica Luz e Trabalho protes
tam contra a celebração de uma 
missa ás 8 horas do dia 25, dentro 
do sétimo Regimento de Infantaria. 
Pela commissão. (a.) Rev. Leão».

Sempre a corda e a balança!
Uma missa alarmou e fez reunir 

em commissão as egrejas evangéli
cas e a loja maçónica, com o respe
ctivo pastor a chefiar a cousa. Fos
se uma funcção maçónica, um “ ser
viço’* protestante, uma sessão es
pirita, um baile carnavalesco, tudo 
estaria bem. Mas foi missa catholi- 
ca! Ah! isso não! O odio commum 
os irmana em grita.

Mas, protestam porque? Em que

ou como a missa celebrada num quar
tel constitue crime? Qual o artigo 
da Constituição ou do regulamento 
militar infringido?

Aqui fica a pergünta a desafiar 
resposta. Mas, nessa gente, o odio 
á religião catholica já virou em ma
nia e por isto não recuam diante de 
attitudes tolas e ridículas, como es
ta que ora assumiram. Protestam 
contra uma missa! Emfim, “ pro
testar” é o realejo característico, 
essencialmente proprio dos protestan
tes, desde pae Luthero; natural 
é que os maçons, quando com elles 
se ajuntam, toquem o mesmo apito 
desafinado.

Maçonaria e protestantismo norte- 
americano: quem os fez, também os 
ajuntou! Valem e completam-se mu
tuamente.

M. N. M.

(Da “Estrella do Sul”) 
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Pela Parochia
£3

CHRISMA
No dia 29 do corrente, ás 14 horas, 

na matriz de Santa Cecília, será 
administrado o Sacramento do Chris- 
ma. Os bilhetes podem ser procura
dos todos os dias, das 13 ás 15 ho
ras, na sacristia de Santa Cecilia.

DONATIVOS
Da Exma. Sra. D. Cenira Paula 

Leite recebemos um conto de réis, 
para ser applicado ao altar de Nossa 
Senhora.

Recebemos um donativo anonymo 
de 200$000 para a cêra do altar de 
Santa Cecilia.

Que Nosso Senhor retribua.

MEZ DO ROSÁRIO
Iniciar-se-á na Matriz, o mez do 

Rosário, no dia l.o de Outubro, ha
vendo diariamente recitação dp ter
ço deante do S.S. Sacramento ás 7 
horas da manhã; aos domingos po
rém, e ás quintas e terças, será ás 
19 horas-

IMAGEM DE SANTA CECILIA
Já foi encommendada a imagem 

definitiva de Santa Cecilia, para o 
altar mór da Matriz.

Será trabalho do nosso ccnhecido 
e estimado esculptor Prof. Francisco 
Leopoldo e Silva: o que quer dizer 
que será mais uma obra de arte que 
teremos em nossa egreja.

PORTAS LATERAES
Já estão sendo feitos todos os pre

parativos, para se iniciar logo o tra
balho da abertura de duas portas la- 
teraes em nossa Matriz. Quem fre
quenta a nossa Matriz, sente a ne
cessidade dessa providencia que já 
tardava um pouco. O orçamento do 
engenheiro monta a vinte contos de 
réis — o que significa que ha sem
pre motivo — para a contribuição 
dos bons parochianos.

*** “As “Miss” estão tirando 
carta de valente» — era este o com- 
mentario dum jornal carioca, bor
dado sobre uma noticia do dia.

O facto, na verdade, era um tan
to insolito: uma senhorita, “ miss ” 
Gamboa, tinha sido condemriada poí 
ferimentos leves. O crime occorrera 
na rua: a “miss” fora importunada 
por um galanteador d'esquina, e ella 
reagiu ás palavras impertinentes, 
sabem como? Da bolsa, onde as mu
lheres trazem o arsenal da vaidade, 
como espelho, pó de arroz, rouge, 
crayon, etc., ella sacou afiada nava
lha, com a qual deixou marcado o 
gajo mal educado. Resultado: este ul
timo, na assistência; ella ,na poli
cia, e agora, o remate acima referido.

Imaginem si essa “miss» chega 
a casar! E’ candidata a reeditar a 
façanha praticada, ha poucos dias 
pela “miss México”, que figurou em 
Galveston no anno passado.

Esta senhora, por nome Maria 
Thereza, matou a tiros de revolver 
o marido, accusado de bigamia. E 
sua valentia sobe de ponto por ser 
o marido, general.

Estamos a ver, si tal moda pega, 
os concursos de belleza revezados, 
substituídos, por outros certamens 
reveladores de valentia. Teremos 
então uma série de heroinas: “miss” 
revolver, “ miss ” cacete, “ miss " 
unhas, “miss» tamanco... E a mas- 
culinisação da mulher pelo feminis
mo será uma realidade.

(Da “Estrella do Sul”)

Dr. J. M, Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Galas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade).
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Dr. Celestina Bonrronl
Rés.: Largo S. Paulo, 8

PHONE: 2-2622

Cons.: R. Quintino Bocayuva, 36

— 3 ás 5—

SãO PAULO
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Na “Pagina do Papa» da Stella 
Matutina, em um bello artigo, o 
Rvmo. 1?. Agostino Garagnani, S. J., 
discorre sobre “ II Papa fautore dei- 
la vera erviltá”. Citando as palavras 
de Leão XIII, na encyclica “Irnrnor- 
tale Dei”, sobre a constituição chris- 
tã do Estado: “La Chiesa, opera 
immortale dei misericordioso iddio, 
sebbéne per natura sua abbia diret- 
tamente m mira la saiute üene ani
me e ia eterna íelicitá dei Ciem, tut- 
tavi ancora nelFordine temporale 
reca tali e tanti vantaggi, che piú 
e maggiori non potrebbe se destina- 
ta fosse direttamente e sovra ogni 
cosa a procacciare ia prospentá 
delia vita presente ”, diz o A. que 
estas palavras se podem appucar a 
instituição do Papado, o Rapa con
centra em si, de algum modo, a iun- 
cçao benefica da igreja. Nelle cul
mina a gerarchia deste principado 
que eondu# áos homens, através a 
vida,, á conquista da Feúcuiaae 
eterna-

Por este canal de ouro, recebe o 
homem a influencia divina, esta in
fluencia profunda e beneiica, que 
agindo sobre a vida espiritual dá oc
casião a maior progresso, preparando 
o espirito, a intelligencia e a von
tade humana, purificando-a, nobili
tando-a, como fonte de energia.

A idéa sã, a doutrina verdadeifâ 
é a fonte da vida e da acção: é co
mo um pharol que em mar tenebroso 
guia o navegante para o porto se
guro. Quem o ascende é o causador 
do feliz sucesso da navegação.

Ahi da humanidade se algum dia 
callasse a voz do Papa vingador da 
justiça, mestre da verdade e mensa
geiro do amor.

O scientista absorfo no seu ga
binete £ .bcnifeitor da humanidade, 
amigo e factor do progresso muito 
mais que o artífice que febrilmente 
transforma a matéria: Newton, Vol
ta, Galileo e Pasteur, com seus es
tudos, descobrindo leis, têm contri

buído admiravelmente para o progres
so do homem. O Papa, solitário no 
Vaticano, meditando sobre a verdade 
revelada, sob a assistência do Espi
rito Santo, traz-nos a palavra de luz 
e de amor, que cuidando dos bens 
sobrenaturaes, é como o cimo sere
no dos Alpes nevosos, de onde des
de, infiltrando-se lentamente ou 
despenhando em fragorosas cascatas, 
a agua motora e fecunda.

Com o augmento do numero das in- 
telligencias que a Igreja traz para a 
fé, com a penetração da graça, es
tendendo-se a soberania da Esposa 
de Christo, cresce o seu poder civi- 
lisador. E nesta obra a Igreja e o 
Papado tem como collaborador o 
tempo: assim como não conhecem o 
abalo repentino e violento, assim tam
bém não conhecem o abatimento que 
os detenha no seu caminho.

A Igreja, disse um genial escri
ptor, tem por Esposo o Eterno, e este 
Esposo lhe revelou o segredo subli
me da producção do espaço e da ne
bulosa, do sol e dos planetas,' da flo
ra e fauna millenaria, da humanida
de que desabrocha, progride e se 
aperfeiçoa.

* * *

rLa Estrella dei Mar, orgão da Con
federação Mariana Hespanhola, estu
da ,em seu ultimo numero, uma 
questão de grande interesse para os 
congregados catechistas: a vantagem 
dos prêmios por assistência e appli- 
cação ao estudo. A questão é em ge
ral muito debatida, diz o A., tendo 
partidários e inimigos o systema de 
estimulo por prêmios- Entretanto, 
inclina-se para o parecer da maioria, 
que vê neste meio de excitar o in
teresse dos pequenos, uma applica- 
ção do systema de emulação seguido 
em todo o mundo.

A sugestão do prêmio pode ser um 
perigo, applicada despropositada
mente, como por exemplo, si> se dér 
vales pelas communhões feitas: pô
de ser contraproducente, dando até
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occasião a communhões sacrílegas. 
Excluídos porém os sacramentos, que 
devem estar a salvo de qualquer 
profanação, no mais não só é util o 
uso de prêmios, mas necessário, em 
um bom systema de ensino.

Não procede o argumento de que 
assim se vicia o alumno, que nada 
fará para cumprir o dever, mas só 
por interesse, porque então não se
ria licito na vida espiritual proce
der por amor ao galardão.

E’ certo que se p catechista tem 
recursos pedagógicos, desperta o in
teresse dos alumnos, Conseguindo 

4nesmo melhores resultados que os 
outros. Mas não podemos contar só
mente com os perfeitos.

Além disso, as duas cousas não se 
excluem, antes se completam. Bom 
será que o catechista saiba despertar 
no pequenito o amor á sua Religião 
e o desejo de pratical-a, interessan- 
do:o por meio de projecções lumi
nosas, representações symbolicas. 
Mas porque estes recursos não po
dem unir-se ao interesse pelo prê
mio? Principalmente em se tratan
do de meninos pobres, para quem 
um brinquedo ou uma peça de ves
tido é uma illusão que raramente 
podem conseguir, verifica-se a van
tagem de attrahil-os por esse meio. 
Isto é o menos que se pode fazer 
para que se dediquem ao estudo da 
religião, principalmente se lembrar
mos que muitas vezes os paes man
tem-se indiferentes, até mesmo hos
tis, comprehendendo menos que os 
proprios filhos a sua ebrigação sobre 
este ponto.

Sejamos humanos para com as cri
anças, e não queiramos que ellas 
sejam melhores do que é possível, 
pois o proprio Christo estimulava os 
que o acompanhavam, já com curas 
milagrosas, jái dando-lhes o que 
comer.

Não procuremos, conclue o A., de
preciar o valor dos prêmios, mas use- 
mol-o com discreção: catechistas ha
verá que nem com objectos valiosos 
será capaz de conseguir o interesse 
que outros obtem com cousas mo
destas. Se o prêmio conquista o in
teresse do alumno, deve fazel-o mui
to mais em consideração á prova que 
damos de amal-o, não fazendo mais 
por elle por não podermos.

Reproduzimos» do “ O Congregado 
Mariano” orgam da Congregação 
Mariana de S. João Baptista da La
goa, o artigo seguinte, que toca uma 
tecla muito usada e sempre nova nos 
nossos dias: a moda.

A imprensa absorvida pelo facto 
historico do dia, esqueceu-se eviden
temente de dar o relevo merecido 
ao discurso do Santo Padre aos pre
gadores quaresmaes de Roma, sobre
tudo em relação á parte onde Sua 
Santidade, com palavras incisivas e 
energicas, se referia “á immodestia 
de tantas senhoras e senhoritas in
felizes que, apesar da imprudência 
do vestir, se dizem e querem pas
sar por christãs».

“ Esforçae-vos, também vós *— 
continuava o Santo Padre — por per
suadir com bondade paternal, pa
ciência e tenacidade, a essas pobre
zinhas, escravas de uma moda tão 
indigna de paizes civilizados, quanto 
mais de paizes christãoS; pobres es
cravas que sentem e se envergonham 
da sua escravidão, mas a quem fal
ta a força de rebellar-se contra uma 
tyrannia que lhes explora a vergo
nha, como o negreiro explora o san
gue dos escravos, nesta verdadeira 
e nova forma de trafico das brancas.

• Estigmatizae, pois, com o. fogo da 
vossa palavra apostólica, tantas des

pudoradas, que não só não se aca
nham da indignidade do seu trajar, 
mas até parece se gloriarem delle, 
pelo modo ostensivo como se apre
sentam

A admoestação do Summo Pontí
fice não pode permanecer letra 
morta.

Precisamos insistir nesta santa 
cruzada actual e de excepcional gra
vidade ,da qual nenhum christão 
nenhum homem mesmo pode e deve 
desinteressar-se.

De alguns annos a esta parte, as 
extravagancias da moda vêm ultra
passando todos os limites do ima
ginável : saias curtíssimas, decotes 
e transparências repugnantes, bra
ços inteiramente descobertos, em 
uma palavra, uma mudez afrontosa
mente pagã.

A cada um é livre animalizar-se 
como lhe aprouver, emquanto se 
tratar em exclusivo da própria pes
soa. Mas, quando uma moda louca 
attenta contra a honestidade publi
ca, todo o homem que se respeita 
tem o direito de protestar, e quem 
está investido de autoridade tem o 
dever de cohibir.

As palavras fortes de Pio XI, ci
tadas acima, são as ultimas de uma 
longa serie de condemnações seve
ras, sahidas dos seus lábios augus
tos contra os desbragamentos da 
moda.

*•* *
A “ Mocidade Mariana”, orgão das’ 

Associações Marianas das Perdizes, 
dedica grande parte do seu numero 
de 17 de Agosto á A. U. C. E’ um 
symptoma animador* que revela o en- 
thusiasmo que despertou a fundação 
da Acção Universitária Catholica.

Já 5 Estados, além do Rio de Ja
neiro, tem essa brilhante associação 
produzindo fruetos entre os estudan
tes. Agora chegou a vez de São Pau
lo. E ella ahi surge, victoriosa pelo 
enthusiasmo que despertou, pelo nu

mero de intelligencias que por ella 
quer trabalhar.

Na “Mocidade Mariana” a sua 
direcção faz uma bella synthese da 
situação contra a qual nos devemos 
bater: a apatliia geral com que to
do ideal é recebido no meio acadê
mico. E lançando um brado de re
volta, estimula os acadêmicos catho- 
licos a deixarem seus commodos pe
la lueta, desempenhando um papel 
que será um titulo de gloida, mere
cedor de galardão eterno.

Essa apathia que o nosso ex-col- 
lega encontrava no seu tempo, feliz
mente já se desfaz no meio acadê
mico. Dil-o bem Álvaro Vieira Pin
to, da A. U. C. do Rio, que sob o ti
tulo “Agitação Espiritual”, mostra a 
tendencia para um ideal, a vontade 
dos moços, que agora se manifesta, 
de fazer uma cousa que talvez nunca 
tenham feito no Brasil: pensar ver
dadeiramente.' Tivemos na nossa his
toria, sem duvida, movimentos bri
lhantes como a abolição; era, po
rém, mais uma tendencia do coração 
que da intelligencia. Faziam-n’o mais 
por sentimento que por uma razão 
idealistica.

Finalmente, o ultimo artigo é o de 
Tristão de Athayde, apresentando a 
A. U. C., orgão da Acção Universitá
ria Catholica, aos meios acadêmicos 
do Brasil. Sobre esse artigo nada 
temos a dizer: ahi, como os nossos 
leitores já tiveram occasião de ver, 
aquella penna que cada vez mais se 
avantaja no Brasil, diz, couto nin
guém diria, o que é A. U. C.
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Factos Marianos
Nossa Congregação

SECÇÃO DE NOVIÇOS

Em nosso ultimo numero demos 
uma relação dos noviços pertencen
tes ao quádro social, no segundo pe
ríodo destè anno. Por engano, porém, 
figuravam entre elles os srs. Benédi- 
c<o Medeiros e Matheus Chaves Net- 
to. O primeiro ainda é aspirante e o 
segundo já não mais pertence ao 
quadro social.

SECÇÃO DE LEITURAS

Do sr. Jacintho Silva, recebeu, a 
nessa bibliotheca, uma valiosa con
tribuição em livros, cuja descrimi- 
nação damos abaixo.

“Casus conscientiae” — 2 vol., 
P. João CÍury. S. J.

“ Conpendium Theologiae Mo- 
ralis,, 2 vol., do mesmo autor.

“ La Science usuelle du bien-être ”
— 2 vol., Aug. Gaffard.

“ Importância da primeira com- 
munhãò”, 1 vol. •— Hugeut.

“ Breve Apologia” — 1 vol. •— 
Schunitz.

“ L*homme d’Oraison” — 1 vol. *— 
J. Nonet

“ Catéchisme expliqué,, — 1 vól. 
Mgr. Cauly.

“La societé civile dans ses rap- 
ports avec le christianisme” •— 1 
vol. R. P. Hyacinthe.

“Pio IX” — 1 vol. — R. Bonghi.
“ Deinonstration rationelle des fon-i

dements de la foi cattolique” — 1 
vol. E. Válvekens-

“I divin piano delle etá” — X.
“La Boianique» 1 vol. *— J. L. de 

Lanessan.
“Foi/et raison” -— 1 vol.
“ La guferre allemande et le ca- 

tholicisme” *— 1 vol.
“ Manual dei Apologista, — 2 vol., 

Perujo.
“*Le cardinal de Retz” — 1 vol., 

M- Topin.
j

“ Don Quixote de la Mancha”, 1 
vol., Cervantes.

“Promeiiades en ítalie” — 1 vol., 
Abhé Rollánd.

“ Mystéres de Tocean” — I vol. F. 
Teissier.

“ETudes” — Collecção da revista 
desde 1925.

“I libri dei giorno”, collecção da 
revista desde 1922.

Deixamos aqui consignados nos
sos agradècimentos ao sr. Jacyntho 
Silva pelo seu valioso donativo.

SECÇÃO DE IMPRENSA

Pediu dèmissão do cargo de reda- 
ctor-chefe do “Legionário” o congr. 
Ruy Calazans.

Desde Sua fundação que o congr. 
Ruy vinha prestando ao nosso 
orgão relé/antes serviços.

Não podemos deixar de externar 
nossos agradecimentos pela coope
ração intélligente e efficaz do congi. 
Calazans.

Foi nohieado para substituli-o o 
congr. Plinio Corrêa de Oliveira.

SECÇÃO de educação 
PHYSICA

Pingue-Pongue

Chefe, José Vita Junior; auxiliar, 
Florencio Penteado.

Terminou brilhantemente o 2.0 
campeonato interno de pingue-pon

gue. Foi grande a animação verifica
da durante os jogos, tendo sido as 
seguintes as primeiras turmas clas
sificadas:

l.o logar — Pará — Fermoselli 
(cap.) — Sylvio.

São Páulo — Funchal (cap.) — 
Amador.

2.o logar — Bahia — Vita — 
(cap.) — Luiz.

Rio Grande do Sul — Flavio (cap.) 
Luiz Carlos.

Amazonas — Morello — (cap.) *— 
Mauro.

3.o logar — D. Federal — Felippet
— (cap.) — Romeu.

As demais turmas não consegui
ram classificação.

Os quadros officiaes são os se
guintes :

l.a turma: Fermoselli — Morello
— Castorino — Flavio. — 2.a turma: 
Vita — Funchal — Formiga — Fel- 
lippe — Salles — 3.a turma; Procopio
— Luiz Carlos — Accacio — Luiz — 
Romeu. Reservas: Plinio — De Lu- 
ca — Càssio •— Dorival — Mauro.
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Brevemente a Congregação dispu

tará um jogo amistoso com a Con
gregação de SanFAnna, que é espe
rado com grande ansiedade.

Xadrez

Encerrou-se, também, este cam- 
penoato, sendo a seguinte a classifi
cação dos inscriptos:

l.o logar — Eduardo S Queiroz.
2.o logar — Luiz Vicente Azeve

do.
3.o logar — Renato Vicente Azeve

do.
Aos vencedores serão conferidas 

medalhas de prata e bronze.

Varias
CONFERENCIA

Realizou-se, dia 14, a primeira das 
annunciadas conferencias üo dr. 
Paulo Sawaya, sobre a “Acção ca- 
tholica em alguns paizes da Euro
pa”.

Iniciada a palestra ás 20,30, refe
riu-se nosso presidente ao movimen
to religioso na Europa, detendo-se 
particularmente no exame da obra 
da mocidade catholica portugueza e 
da hespanhola. A primeira, luetando 
contra obstáculos difficeis de vencer, 
não se pôde considerar de todo orga
nizada porém é valente e soffredora. 
devendo-nos servir de exemplo a co
ragem e espirito de sacrficio com que 
arrosta difficuldades e perigos. A se
gunda, cohesa, unida, forte represen
ta uma gloria para as Congregações 
Marianas. Aliás, a organização catho
lica hespanhola resume-se quasi que 
unicamente nas Congregações, orga- 
nisação essa, porém, modelar e in
vejável.

Na seguinte palestra que teve lo
gar hontem, o orador dissertou so
bre a acção catholica italiana, uma 
das mais perfeitas que existe.

A próxima conferencia realisar-se 
sabbado proximo, dia 28 do corrente.

ROMARIA A’ APPARECIDA

Como fòra noticiado, per occasião 
das festas do jubileo de N. S. Ap- 
parecida. no dia do* marianos, uma 
turma de nossos congregados, foi 
em romaria á cidade do norte, to
mando parte activa nos festeios.

Tendo embarcado, no dia 6, á noi
te, chegaram a Apparecida, pela ma
drugada de 7. A’s sete e meia da 
manhã todos os congregados reuni
ram-se na basilica onde ouviram 
missa e commungaram. O templo 
apresentava magnifico aspecto, cheio 
de moços congregados de todo São 
Paulo e do Rio que foram render 
homenagens á padroeira do Brasil.

O embarque de volta deu-se ás 
15,30, tendo sido feita a viagem no 
meio da maior alegria e enthusias- 
mo dos congregados que trouxeram 
da Apparecida indelevel impressão 
da magnificiencia da grandiosa com- 
memoração.

FS E DIREITO
, ....

Ver a Deus face a face eis, como 
disse São Paulo; o fim sublime do 
homem.

O Christianismo é um milagre. 
Nasceu no CálVario. Fortaleceu-se
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com o sangue dos martyres. Hoje 
impera glorioso, apesar de nunca 
descansar dos- ataques dos seus ini
migos. Hoje e sempre, até á con- 
summação dós séculos, será Elle 
guerreado. Mas Jesus está com a sua 
Igreja. Assim o prometteu.

Pormenorisemos os factos. Se a vi
da do Chrisitanismo, se o Christia
nismo é um milagre incontestável, 
conclue-se que, cie facto é divina a 
Igreja de Christo, Não é, como se 
deduz, necessário outro argumento 
para provar a divindade da Religião 
Catholica, do que mostrar esse mi
lagre que nós Vemos. O Christianis
mo impera, e isjso apesar de todo o 
odio que nasce das mesquinhas pai
xões de seus inimigos.'Dizem os ta- 
cionalistas, os livres-pensadores, que 
nada acceitam que não possam ver. 
Pois bem. Este milagre é patente, é 
visivel: o Christianismo impera, ha 
XX séculos gloripsamente. E elles o 
que dizem7 Continuam a negar: Não 
cremos, não podemos crer. Porque? 
Simplesmente porque, como aconte
cia aos phariseus que negavam 
erigem e a missão divina de Jesus, 
Deus esconde áos covardes e sober-
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bos, cástigando-os com a cegueira, os 
thesouros da sua infinita misericór
dia, sabedoria e bondade, que mos
tra aos humtldés, de bôa vontade.

O illustrado jesuita padre Lodiel 
escreveu: “Deye mesmo dízer-se que 
todas as manifestações sobre-natu- 
raes, produzidas *a favor do Chris
tianismo no decorrer dos séculos, são 
outras tantas provas de uma outra 
vida, porque a sua fé é, sobre tudo, 
a convicção do além. E Deus não pô
de fazer müayres, para uutorisar o 
erro ”.

Esses racionalistas e livres-pensa
dores não crêm, assim o dizem, no

aJ

nimo se apodera de nós e esterilisa 
todo o esforço da nossa vontade.

Deus existe. E elle nos deu uma 
Lei. A vida não é uma diabólica irri
são, e sim uma difficil mas glorio
sa ascendência aos píncaros subli
mados da fé e da moral de Cbristo. 
A vida não é um vae-vem continuo, 
inútil, enervante, irremediável e 
ignóbil, mas sim uma diffusão divi
na de amor, de luz, de perfume e har 
monia. A vida não é degeneração e 
opprobrio, e sim uma lueta penosa e 
santa, cuja recompensa é o céo!... 
Nas profundezas do nosso ser alguém 
nos falia de Deus: a Consciência. 
Ella nos invoca o dever, a honra, a 
justiça, a virtude. Sem estas prero- 
gativas. o homem não passa de um 
ser abiecto, inútil, bestial. “ Sem 
virtude, disse Aristóteles, o homem 
é o mais impio e feroz de todos os 
seres”. O grande bispo de Pôria nos 
Estados Unidos, Monsenhor Spalding, 
escreveu: “Não sô cremos na. exis
tência de Deus e da alma humana, 
como também tudo o que amamos, em 
que, esperamos e que communica á j 
nossa vida encanto, dignidade e pu
reza, está cheio, impregnado e em
balsamado desta divina crença. Si os
homens pudessem persuadir-se de ♦
que a inconsciência é o principio e 
o fim de tudo, que conceitos resul
tariam daqui? Apagar-se-ia a luz dos 
céos, tornar-se-ia uma triste mentira 
v mais alta fé de nossa alma; o po
bre já não teria amigo a enxugar-lhe 
o pranto, nem o perverso motivo pa
ra temer, nem o justo razão alguma 
de esperar. O exite sô pertenceria 
á ronha machiavelica, e o refugio do 
desgraçado seria apenas- a vala aber
ta da sepultura. O proprio bem es
tar corporeo, supprimida a ordem 
moral, perderia o seu encanto hu
mano, para tornar-se numa apagada 
e vil animalidade”.

Ah!... Quando as paixões ínfre-

AVISOS
a

MEIA HORA SANTA

A’s 16,30 horas» do dia 29, na Matriz haverá a meia hora de adoração 
mensal, á qual devem comparecer todos os congregados.

í
ACADEMIA JACKSON DE FIGUEIREDO

A próxima Sessão da Academia realizar-se^á no dia 2 de Outubro, ás 
20,30 horas.

Além, apesar tíe verem o milagre pa-f nes se desencadearam sobre os mi- 
tente do Christianismo, que delle dá J seros filhos de Eva, victimas da cul-
testemunho, autorisado por Deus, que 
não pode autorisar um erro.

Mas, objectarn elles, nós não cre
mos em Deus. Será verdade? Que ce
gueira! Pois Deus se manifesta a nós 
na própria Natureza!... E depois, 
tudo é movido pela fé. Sem fé não 
se vive! A lueta pela vida! Eis o que 
nos mostram essas fabricas, esses 
mechanismos portentosos, esse baru
lho ensurdecedor e fibricitante da 
Capital, onde um povo Se entrega aos 
ardores das labutas quotidianas, em 
busca da felicidade! A humanidade 
caminha com o olhar fito no horizon
te longínquo! Eis a vida! E* a es
perança que nos acalenta. E’ a fé que 
nos abrasa! A lueta pela vida é uma 
prova de fé. A historia da humanida
de é a grande reveladora desta fé 
sempre existente, sem a qual o desa-

Balanceie Geral da CoDgregação
Mez de Agosto de 1929

Recebido mensal. Congregados .........
Idem. Noviços ..........................................
Recebido donativo ..................................
Idem da Secção Sportiva .....................
Idem da Secção R. Sociaes .............
Recebido D. Umbelina Souza Aranha' 
Rec. p|e. venda um appar. projector .

DEVE
4295000 

125000 
5$000 

2805200 
61$000 

5005000 
1:200$000

pa originai, uma voz se ergueu, af- 
fave1 • ura, ubérrima em amor, bal- 
samica, odorifica, radiosa e trium- 
plial: a voz da Religião. E, aos bei
jos da branda aragem — o Chris
tianismo *—, se alevantou um povo 
inteiro, e os seus gemidos de an
gustia, ao salubérrimo anceio da vi
ração fagueira, mudaram-se em mys- 
tica oração, que se evolou, filial, até 
ao throno do Altíssimo! E o povo 
comprehendeu que um só é o Senhor, 
e que Elle ó o nosso unico Bem. E 
a Religião Chrisrã, vencendo todos 
os obstáculos,fez repercutir a sua voz 
pelo universo inteiro, num hymno 
glorioso, abrasador, magnifico!... 
Como escreveu o já citado Monse
nhor Spalding, “a chave da vida nos 
será fornecida sempre, sómente pela 
Religião, pois outro meio não exis
te possivei, de incutirmos vida aos 
nossos desejos, esperanças e en- 
thusiasmos**. Deus! Foi, é e será 
sempre o nosso Ideal. Sem Elle a 
vida não passa de uma irrisória e 
cruel animalidade; sem Elle, só as 
nossas paixões merecem altar. E en

tão o nosso orgulho e amor-proprío 
substituiriam ás virtudes, nossa sen
sualidade á honra, nosso egoismo á 
justiça; e a morte, que é um consolo 
e uma esperança para o justo, seria 
para nós, a suprema ignominia!...

As nossas vistas poisam sobre um 
grande e bellisnimo espectáculo: a 
ordem. 03 astronomos vêm a ordem 
nos paramos celestes; os physicos 
na natureza; o philosopho na huma
nidade, e nós sentimos em nosso in
timo as tão manifestas quão myste- 
riosas leis dessa ordem sempiter
na e divina. Deus é o principio, a 
causa e o fim de tudo. Uma vez re
conhecida a existência Divina, todo 
o problema da nossa vida se acha 
resolvido, porquanto Deus tudo faz 
para bem. O bem é, pois, o Direito, 
a Vontade do Altíssimo. Com o pec- 
cado, fendeu-se a terra em tres hor
rendos abysmos: o da fraqueza, 
que impede ao homem de andar com 
o mesmo vigor de antes; o da igno
rância, que o faz vascillante na justi

ça; e o do erro. que o priva de pau
tar a vida com toda a rectidão. Deus, 
na sua infinita Misericórdia, fez 
que o homem encontrasse na Religião 
cristã o balsamo e a esperança para 
se suster nesta vida terrena. Deus 
é Pae. Sabe do que precisamos. Ne
cessitamos de nos entregar docilmen
te á sua Providencia, que nos assis
te do Alto, e que “conhece a nossa 
argilla». (Ps. 102). Esforcemo-nos por 
chegar ao Golgotha de nossa vida* 
E assim dormiremos e descançare
mos Nelle. De que nos vale a vida 
sem a virtude? Qual o verdadeiro 
goso, senão o viver em Christo,. que 
é a Vida? Deus tudo pesa na balan
ça sagrada da sua infinita Miseri
córdia e divinal Justiça. Nossos 
olhos, lacrimosos, procuram encon
trar-se com os d’Aquelle que jámais 
se engana e cujas leis são sabias e 
cujos desígnios mysteriosos conduz 
em tòda a alma bôa á plenitude da 
gloria que Elle nos deseja.

PEDRO JOSE' DE CARVALHO

SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICOS

E EXPERIMENTE OSAPROVEITE A OPPORTUNIDADE 
AFAMADOS PNEUS

"PROCURADOS 
PELA QUALIDADE 

E NÃO PELO 

RECLAME”

Distribuidores geraes:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapeteninga, 69 Caixa Postal» 2028

Tetephones, 4-3587—4.5461

-64

MOVEIS E TAPEÇARIAS

Pbone
5-3666

Fundada

1929

L.

Pedimos a fineza de uma visita ao nosso estabelecimento, 
sem compromisso de compra

Roa das Palmeiras, 8 - (Em frente ao Lar$o de Santa CeciHa) ■ $. Pbq]q

Recebido de Mons. Pedrosa . ............... 2:7645400
Pago uma moldura .....................
Idem luz da Séde .......................
Idem 2 alphabetos q 300 fichas
Pago Secção Sportiva ...............
Idem Secção R. Sociaes ...........
Idem Secção de Imprensa ........

245000
78$200
185500

2185400
85$000

380Ç300

Pago 1 mil. papel ........................................
Idem zelador da Séde ,......... .................
Idem á Casa Pratt ......................................
Cafés ..............................................................
Pago á Typographia S. José .................
Distinctivos ................. ..................................
Pela compra dc livros e revistas ..........
Idem 1 atpar. projector, frete, seguro, etc. 
Pago *«11 eitos aduaneiros do mesmo ... 
Idem ao. “O Legionário” .........................

HAVER
305000 

3005000 
87$000 

1055700 
20$000 
29$500 

639$000 
2:500Ç000 

■ 1:091$100v 
1:486$000

7:0925700
Balanço ........................................................... 1:761$800

Saldo dç Julho
2495600
6045900

8 8545500

15—IX—929

818545500 

S. E. ou O.

TELMO DE SOUZA PEREIRA

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summarlo dos Actos da Congregação

PIEDADE ACÇÃO ESTUDO

26-9 Vesperas do S.S. Sacramen
to, ás 19 horas.

29-9 Missa communhão e reunião
ordinaria

29-9 1|2 Hora de Adoração, ás

24-9 Reunião da Conferencia de 
Santa Donata

24-9 Aula de gymnastica
27-9 Aula de gymnastica

1-10 Reunião da Conferencia de

26-9 Aula de Apologética
2- 10 Reunião da Academia “Ja-

ckson de Figueiredo,,
3- 10 Aula de Apologética, ás 20 ,

horas, na Matriz '
16 1|2 horas

3-10 Vesperas do S.S. Sacramen
to

Santa Donata
1-10 Aula de gymnastica

10-10 Aula de Apologética, ás 20 
horas, na Matriz

3-10 Reunião de noviços e aspi- 4-10 Aula de Gymnastica \
rantes 5-10 Reunião das secções de ze-

6-10 Missa e rqunião ordinaria ladores e Sagrada Eucharis-
10-10 Reunião de noviços e aspi- tia, ás 20 horas

rantes 8-10 Reunião da Conferencia de
10-10 Vesperas do S.S. Sacra- Santa Donata

mento
12- 10 Confissão, á noite, na séde
13- 10 Missa, communhão e reunião

8-10 Aula de gymnastica
11-10 Aula de gymnastica *

geraes da Congregação
22-9 Missa e reunião ordinaria < 
26-9 Reunião de aspirantes e no-

viços
. ..
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ANNO III Redactor-Chefe:
PLÍNIO CORRÊA DE OLIVEIRA

fl Federação das 
Congregações Marianas

Ha precisamente três annos, aio dia de hoje, no salão de actos 
do Gymnasio de São Bento, S. Excia. Revma. o Snr. Arcebispo Me
tropolitano declarou fundada, na sua archidiocese, a Federação das 
Congregações Marianas.

Facto auspicioso e recebido com geral agrado de quasi todos 
os jovens militantes nas fileiras do exercito da Santíssima Virgem 
causou a quantos se interessavam pelo movimento catholico, ópti
ma impressão, deixando entreter que já se agitava entre nós 
problema da organisação catbolica.

Contar hoje que já é decorrido quasi um lustro, o que tem sido 
a entidade maxima dos nossos grêmios marianos, não é tarefa mui
to fácil. Os numerosos accidentes e a solução de continuidade ha
vidos no curso deste já tão longo tempo, difficultam sobremaneira a 
apreciação exacta sobre os numerosos factos occorridos no circulo 
da Federação. Por outro lado, a evolução rapida assignalada em 
quasi todas as organisações catholicas de moços, mormente entre 
as federadas, deu azo ao retardamento na execução do plano que* 
a primeira directoria da Federação pretendeu elaborar.

Neste terreno novo e fecundo, mas pouco conhecido, é natural 
que toda a acção da nova entidade permanecesse no campo da ob
servação e do estudo das questões que iam surgindo pouco a pou
co, até que pudessem ser levadas para a esphera da experimentação.

A necessidade da composição das forças jovens, existentes em 
maioria nas Congregações de Nossa Senhora, fez nascer a idea de 
se instituir a Federação — orgão coordenador e regularisador des
ses grêmios catholicos, orientando-os, adextrando-os para a acção 
do conjuncto. Sem o sabermos talvez, iamos ao encontro das pala
vras e dos desejos do Summo Pontífice, procurando entender e fa
zer a Acção Catholica.

Até essa %epocha da /nstallação do novo organismo centralisa- 
dor, os movimentos geraes realisados pelas massas juvenis, eram 
devidos á iniciativa de um ou outro agrupamento mariano. Assim, 
a então chamada Communhão Paschoal dos Acadêmicos, o Dia de 
S. Paulo (25 de Janeiro), etc. foram instituídos pela Congregação 
Mariana de Santa Iphigenia, que, na occasião propicia, recebia o 
concurso das outras aggremiações idênticas.

Movimentos incipientes realisados com grande sacrifício, pade- • 
ciam do mal regionalistp, e, dados os limites angustiosos da sua* 
extensão, sempre clamaram por maior communhão de esforços. 
Uma \íhícã' associação%‘mnboíSTVergohtea rdhüstissífífa d:é'hmá gtah- 
de família, não bastava para tão grandes emprehendimentos; já era 
sensível a falta de uma entidade de estruetura mais ampla, que 
abraçasse maior estensão.

Surgindo a Federação, é natural, todas as realizações de vulto 
passaram á sua responsabilidade.

Esforços ingentes foram dispendidos para continuar com a 
mesma intensidade todos esses feitos que hoje, já passaram ao do
mínio das tradicções.

Ao lado desse, numerosos outros problemas surgiram quasi si
multaneamente, accrescidos das difficuldades oriundas da alta im
portância da sociedade „recem organisada.

Alem disso, a aus-encia sensibilíssima do espirito de collabora- 
ção, a falta de cooperativismo que não é um mal regional, mas na
cional, o numero exíguo dos de boa vontade que trabalhassem pela 
idea, ha pouco implantada, a falta de comprehensão verdadeira da 
finalidade da Federação, foram alguns dos muitos impecilios que 
vetaram a conquista de um maior activo- na prestação de contas que 
hoje se vae fazer.

Nã^o resta duvida, que já são palpaveis, visíveis, bem vivos os* 
factos que demonstram a utilidade deste novo núcleo regularisador. 
Ahi estão a Semana Aloysiana e o Congresso da Mocidade Catholi
ca attestando o gr-apde esforço e capacidade, senão da Federação, 
pel® menos das nossas Congregações Marianas, que nunca negaram 
sua cooperação as grandes causas da nossa Santa Igreja.

A nosso ver, porem, isso não basta. Parece-nos que já passou a 
phase organisativa da Federação. E’ preciso que todas as C. Maria
nas boje existentes, procurem comprehender o grande alcance da 
entidade maxima. Por outro lado, porem, é imprescindível urgente 
mesmo, que os directores da Federação façam por traduzir e fazer 
comprehender o que ella pretende das associações federadas.

Em geral, os moços, mormente os moços marianos, não negam, 
jamais negaram, o seu apoio e o seú auxilio aos grandes emprehen
dimentos com alvos hem determinados. E’ natural, portanto, que 
emprestem a .sua cooperaçção, que coadjuvem os benemeritos dire
ctores de tão util instituição, para que ella se torne um dos baluar
tes da nossa Acção Catholica.
. A lueta é intensa demanda energia persistência boa vontade; 
sacrifício, heroísmo, mas é preciso não esmorecer.

Ha de facto, como que um relaxamento nos ânimos dos que de
veriam esforçar-se pela constituição organica deste núcleo destina
do a harmonisar e homogenisar as fprças da juventude catholica. 
Mas, indagamos, oude a falha, onde as lacunas’ qual o defeito a 
corrigir? O que é que impede a instituição definitiva da Federação, 
como meio efficiente para a coordenação dos esforços da mocidade 
mariana?

Dizer-se que os directores não possuem a sciencia da direcção 
e do commando seria temeridade. E então, será que a Fetjeração 
se tornou uma nova associação ao em vez de ser um congraçamento 
de todas as associações marianas existentes na archidiocese? Ou 
será ainda que os directores das nossas congregações e os seus 
congregados não lhe reconhecem utilidade?

Aqui ficam todas essas perguntas. Aguardemos o relatório do 
zelosissimo congregado presidente da Federação, onde talvez en
contraremos a solução das incógnitas. Não obstante, lembremos que 
já tarda a resolução deste problema; até agora não passamos dos 
programmas vistosos e variegados, mas... impressos no papel; 
pouco, muito pouco o que está feito, mas muito, bastante o que ain
da está por fazer.

Paulo SAWAYA \
^ Presidente da Congregação

Outubro, 12, 925.

Director: JOSÉ FILINTO DA SILVA JUNIOR

SÃO PAULO, 12 DE OUTUBRO DE 1929 Gerente:
MAURO PINTO E SILVA NUM.44

Entre a fé e a razão Primeira Exposição de 
Arte Religiosa na Bahia

N. R- — Este artigo recebemol.o 
do nosso prezado collaborador, P. Ar
mando Guerrazzk para ser publicado^ 
em o numero de 22 de Setembro de 
nosso jornal. Devido, porem, a um 
lamentável atrazo do correio, che
gou-nos ás mãos já sem tempo para 
ser composto, motivo pelo qual so
mente hoje podemol-o offerecer aos 
nossos leitores*

“ A sciencia impia tem os seus 
preconceitos sacros, escreve Zahm, 
lente da Universidade de Indiana, 
nos Estados Unidos, a sua parciali
dade antecipada, o seu systema offi- 
cial, estabelecido não sobre razão 
demonstrativa, mas unicamente so
bre um andaime de supposições ar- 

; bitrarias, de presumpções mais ou 
; menos plausíveis...”
1 Dentre os preconceitos da pseudo- 
( sciencia agnóstica, atirados á nossa 
! face, está o de enxergar myopemente 

; um conflicto entre a sciencia e a fé. 
Não ha esse conflicto. Esse lugar 
commum, tantas vezes rebatido com 
vantagem, representa uma inverda
de palmar.

* * *

Não existe antagonismo entre a 
razão e a fé. Duas luzes distinctas 
e separadas, como o Direito e a Me
dicina; não, porém, inimigas nem 
contrarias.
• De Paulo Mansion, illustre sabio 
flamengo, é este repto memorável:

it Os maiores sábios do século 
XIX, salvo raras excepções, são 

'christãos: Caüchy" e~ WeTêrstrass; os 
maiores luminares das mathemati- 
cas, eram catholicos. Entre os phy- 
sicos, Ampere, Faraday, Clausius, 
Mayer, Jour, Maxwell eram crentes. 
No domínio das sciencias naturaes, 
para não citar outros, diga-se o 
mesmo de Cuvier e Geoffioy <le 
Sairt-Hilaire: Levcrrier e Secchi, isto 
v, os dons príncipes da astronomia, 
ma th ema ti ca ou physica, eram ca
tholicos; Lavoisier, Chevreul, Dumas 
e Pasteur, egualmente. Entre os an
tigos mineralogistas, Steson, Agríco
la, Wevnor, Hauy. Os fundadores da 
sciencia moderna no passado eram 
todos ardorosos crentes: Kcpler. 
Descartes, Newton, Leibnitz...

Com esses grandes homens, pro
curo debalde um antagonismo entre 
a religião e as vei*dades scientificas. 
Si esse antagonismo fosse real, im
possível fôra haver sábios catholi
cos, e sempre os houve...

Não é scientifico falar sempre em
e

antagonismo entre a sciencia e o 
catholicismo, em geral, sem descer 
nunca a minúcias... Si... tão segu
ros andam daquelle antagonismo, 
quem lhes impede de nos pôr sob as 
vistas, a nós catholicos, as preten
sas antinomias da sciencia e da fé, 
com precisão, num quadro, em duas 
columnas paraUelâs? Na primeira 
estariam as verdades scientificas ti
radas á physica, á chimica, á astro
nomia, á mineralogia, á bótanica, á 
zoologia, á anthropologia, á biologia 
etc.; na segunda, ao lado, si conhe
cerem, as decisões contrarias dos 
concílios e dos papas, taes quaes 

í se encontram, por exemplo, no En- 
chiridion de Denzinger. Mas ousa
mos predizer que a segunda colum- 
na ficará vasia... salvo, si puzerem 
na primeira, sob o pretexto de scien
cia, a asserções indefensiveis”.

* * *

Acceitar uma verdade, porque lhe 
vemos o nexo a um principio remoto 
ou proximo, mediante razões intrín
secas á proposição, eis a sciencia ra
cional ; porque a experimental se 
imda em factos positivos.

Haverá fé, quando se acceita uma 
verdade, não baseando-se em razões 
intrínsecas, mas a nôs transmittida 
por uma autoridade veraz e que te
nha conhecimento da causa.

Assim temos fé humana em que 
A e B sejam nossos paes, porque 
nol-o garantem como pessoas flde-

dighí.s. Cremos á existência de Na- 
poleão, Carlos Magno, Cesar: temos 
fé nos factos innegaveis da Histo
ria. USgualmente, não vimos todas as 
cidades do globo: cremos á Geogra- 
phia.J Outros crêm piamente ao tes
temunho dos jornaes. . Não somos 
completamente autodidactas. Até nos 
domínios scientificos, cremos ás ex
periências dos sábios, e não as fize
mos, jeomo não fizemos nem demons
tramos pessoajmente todos os cál
culos! e observações de sábios mathe- 
matiéos e astronomos.

! * * *
»

Eipbora não contradictorias, são 
distiàctas a sciencia e a fé. A scien
cia, Jonio vimos, lança mão das ra
zões intimas, que a proposição nos 
suggire á mente; a fé, dil-o Ton- 
giorgi, pelo contrario, não ensina o 
porq iê das cousas, mas acceita o 
testejmunho alheio.

Uma é a sciencia própria; outra 
a sciencia de outrem. O pedreiro 
tem | fé humana, porque, razoavel, 
acceita a sciencia do architecto, nas, i
conêtrücções dos domicílios. Por-•£ „ . que, :;entao, o homem, ignorante mui
to niais que o pedreiro, em relação 
á injinita sciencia de Deus, ha de 
receíàr de ter fé na sciencia divina, 
com "que Deus se revela á humani
dade’?

v * * *4
E^Ja fé, portanto, um dos modos 

de (jonhecimento, como é( modo de 
conhecimento a sciencia individual. 
Os aous raios luminosos da fronte 
de 3V\pysés, quando baixou do monte 
Horeb.

Ora, dous olhos não se excluem, 
completam-se. Ambos veem c se 
encontram num ponto qualquer, em
bora separados e distinctos. Assim, 
muitas verdades, como a existência 
de Deus, por exemplo, ensinadas pe
la fé e a um tempo demonstradas 
pela razão humana, convergem num 
mesmo ponto, como a luz do sol e 
a luz dos olhos. Nas trevas, os 
olhos tacteariam...

* * *

Ha, não o negamos, alguns mys- 
terios superiores á razão. Superiores, 
r.ão contra. A criança ignorante é 
razoavel, quando tem fé no ensino 
ministrado pelo professor, que lhe 
expõe as mathematicas; só mais 
tarde, com o desenvolver da intelli- 
gencia, quando raciocina, é que ha 
de entender as razões intrínsecas 
daquellá! sciencia. Mas o rude nun
ca ha de comprehender as razões ele
vadas da sciencia, como as tiveram 
os gênios.

Respeita-as. Crê-lhes certamente, 
razoavelmente. Reconhece humilde 
sua inferioridade mental. Não poden
do chegar-lhe á altura pelos argu
mentos da razão, acceita o seguro 
argumento da autoridade.

“A autoridade, escreve Lord Bal- 
four, é quem ministra os elementos 
essenciaes ás premissas da sciencia. 
Os fundamentos da vida social, pro- 
segue, assentam mais na autoridade 
que na razão”.

“Le bien croire, ensinou Bossuet, 
est le fondement du bien faire”. Si 
o rude crê á autoridade da sciencia 
alheia de um homem, não admira 
que, razoaveis também nós, creia
mos ã autoridade infallivel da scien
cia divina.

♦ * * s

“ Si sobrevêm, talvez, vãs appa- 
rene as de contradicção, observa o 
Concilio Vaticano, é porque, ou os 
dogmas da fé não hão sido compre- 
hendidos e expostos segundo o es
pirito da Igreja ,ou se tomaram opí- 
niões arbitrarias por juizos funda
dos em razão..

E não só não podem estar em des- 
accordo a razão e a fé, mas se pres
tam mutuo auxilio: a recta razão 
demonstra os fundamentos da fé, 
e, esclarecida pela sua luz, desen
volve a sciencia das cousas divinas; 
a fé livra de erros á razão e a põe 
de sobreaviso contra elles; enrique-

Já é tempo de, a exemplo do que 
«e faz na Europa, cuidarmos, mais 
do que o temos feito, dc nosso pa- 
rimorio artistico, cuja parte mai. 

bella e mais iiQbrc é a que se inspi
rou na religião. Houve, mesmo, uma 
cpoca em que nossa arte (muito ru
dimentar, muito primitiva, é certo* 
mas, nem por isso menos merecedo
ra de nosso carinho) sc resumia em 
manifestações de religiosidade da al
ma popular. O “Aleijadinho”, especie 
dc Miguel Angelo em miniatura, pin
tor, esculptor e architecto, a quem 
devemos as primeiras e mais since
ras expressões da arte colonial, le
gou-nos, quasi exclusivamente, obras 
c!c caracter rcl gioso impregnadas de 
um doce c suave mysticismo.

São Paulo já fez algo com o fim 
dc salvaguardar essas relíquias, gra
ças a d. Duarte Leopoldo, que soube 
crear, na Curia Metropolitana, um 
justeza, cmfpy hdsdsr dhrcfpflmcmv 

A Bahia, que alguem com muita 
justeza já apellidou “museu do Bra- 
maravilhoso museu dc arte religiosa 
grande passo nesse sentido.

Em Setembro passado, realizou-se 
naquclla capital, por iniciativa da Fe
deração das Congregações Marianas 
da Bahia, uma Semana Marial. de 
que constava, como parte principal 
uma exposição dc arte religiosa, que 
sc revestiu dc excepcional exito. ul 
Irapassar.do a mais optimista ex
pectativa.

Lançada a idea, os organisadorcí 
da exposição encontraram da parte 
de to.dos a maior, boa «vontade. -•

O Governo do Estado expoz dois 
preciosos trabalhos do pintor Priscil- 
liano da Silva. Os velhos conventos 
da Bahia, verdadeiros relicários de 
arte religiosa, estavam todos repre
sentados. Viani-sc expostos nesse ecr- 
tamen varias c preciosas obras de 
que ninguém, ou quasi ninguém, ti
nha conhecimento.

Pela segunda vez foi exposto á ad
miração dos entendidos c á piedade 
dos fieis o celebre quadro de Nossa 
Senhora das Neves, venerado na Ba
sílica, antiga Igreja dos Jesuítas, e 
que, sob o nome dc S. Maria Maior, 
çonstituc uma valiosissima relíquia.

A historia desse quadro, foi conta
da em palestra pelo Rvmo. P. Ca- ! 
bral. S. J,, un uma das reuniõc, na 
sala da Exposição. Em resumo, é a 
segu.nte: do quadro original, vene
rado a séculos cm Santa Maria Mag- 
g:orc, em Roma. cra prohibido tirar-

O viajante que chegasse despre
venido no logarejo de Lourdes, em 
meacios de 1858, seria capaz de jul
gar que todos os pacatos aldeões 
tivessem perdido a tramontana. Um 
verdadeiro manicomio. Fervilhavam 
historias de apparições. exageradas e 
deturpadas pelas cabeças imaginosas 
de gente ignorante. Dizia-se, e disso 
sabia toda a redondeza, que uma ado
lescente, Marie-Bernarde Soubirous, 
vira numa gruta* das rochas Massa- 
bieille uma senhora lindíssima que 
não lhe revelara o nome mas pedira 
que rezasse pelos peccadores. Cada 
vez que Ella lhe apparecia Bernadet-

ce-a, por cima, de vários conheci
mentos. Longe de ser a Igreja op- 
posta á cultura das artes e das 
sciencias humanas, favorece-as e 
propaga-as de mil modos. Porque 
não despreza nem ignora as vanta
gens que resultam dahi aos homens. 
Mais: reconhece que, asSim como as 
sciencias e as artes vêm de Deus, 
senhor das sciencias, devem, de par, 
as mesmas, si convenientemente di
rigidas, encaminhar-nos para Deus, 
com o auxilio de sua graça”.

Pe. ARMANDO GUERRAZZI

sc copia até o pontificado de Pio V» 
que autorizou o Bemaventurado Pe. 
Ignacio dc Azevedo a mandar fazer 
c trazer para o Brasil cinco repro- 
ducç cs, em vários tamanhos, das- 
quaes a maior é a que. figurou na 
expos ção. Em viagem para o Brasil,, 
como é sabido, o Pe. Ignacio c seus 
40 companheiros morreram mart3^res- 
da fé catholica. ás mãos dc piratas- 
calvanistas. Dias depois desse facto; 
foi o Bemaventurado encontrado- 
boiando ao sabor das ondas, morto e 
abraçado a uma das copias do qua
dro. Por muito tempo desapparecida, 
a pintura foi encontrada em 1910,. 
numa dependência da Cathedral, ho
je Bas lica. da Bahia, por jesuítas 
expulsos de Portugal, que a expuse- 
ram ao povo e depois a collocaram 
no altar-mor da Basílica. Diz a tradi
ção que no quadro, em uma das mãos 
do Menino Deus, existiam manchas 
de sangue; exame feito na exposição 
confirmou a existência, no logar as- 
sigralado. de manchas que de facto 
parecem ser de sangue.

Na exposição, não só havia obras 
antigas; os modernos artistas reli-, 
giosos também concorreram a ella. 
Pedro Ferreira, que na exposição do 
Centenário no Rio de Janeiro, mere
ceu medalha de ouro, encantou, quan
tos a viram, com uma admiravel ima
gem da Conceição,- segundo Murillo. 
O irmão- benedictir.o Paulo Lachen- 
mayer revelou-se artista consumado; 
suas obras dc esculptura, pintura, 
arch tectura e heraldica occupavam: 
toda uma secção-. . - -------  • \

A secção dos paramentos religio
sos deixou atraz tudo quanto se co
nhecia no Brasil em preciosidades no 
gencro. Em secção a parte, tão in- 
.teressante quanto instruetiva, figura
vam relicários, navetas, cálices, os- 
tensorios, etc. de um valor inestimá
vel. Entre os objcctos expostos via- 
sc o celebre castiçal “Vcla-Maria”, 
do convento do Carmo.

Em sunima a iniciativa da Federa
ção das C. M. da Bahia foi digna 
dos maiores elogios. Aqui deixamos 
aos nossos irmãos bahianos e ao seu 
clicfc o Pe. Cabral, nossas sinceras 
felicitações pelo grande emprehendi- 
merto» que revela uma alta cultura, 
um grande patriotismo c uma admira
vel fé. E, a proposito. por que não 
seguir, a Federação das C. M. de 
São Paulo, o bello exemplo de sua 
congênere da Bahia? Ahi fica a idea,- 
que bem poderia tornar-se realidade...

te tornava-se completamente alheia 
ao que se passava perto de si e O' 
rosto se tornava como illuminado.- 
Facto extraordinário, qnando ella- 
fallava com a apparição, os movi
mentos da bocca não eram percebi- 

I dos pela assistência. Um dos médi

cos do logar, Dr. Dozous, já lhe to
mara o pulso nessa occasião não 
notando nehuma alteração. O orga
nismo continuava completamente- 
normal, não se notando symptoma- 
de qualquer enfermidade.

Os montanhezes estavam comple*- 
tamente desnorteados. Uns vocife
ravam apontando a superstição, il- 
lusão ou loucura; outros faliavam- 

em feitiçarias ou manobras fraudu
lentas. Os moderados não ousavam 
duvidar: da probidade da crêança, 
mas criam simplesmente num dos 
muitos effeitos de alucinação, de- 
hysterismo ou catalepsia.

O commissario de policia que, co
mo bom commissario, julgava não- 
ter. obrigação de crer em milagres 
aproveitou*se da occasião para se- 
mostrar zeloso. Deteve a jovem Ber- 
nadette e com uma bondade fingida 
quiz insinual-a a desmetir o succe- 
dido. Mas em vão. Depois de uma

(Continua na 3.‘ pág,)>
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Caminlio de Belém
Ao Pe. Renato de Pontes

Maria, porque vaes ao longo de noite escura? v/
Não vês que,, a reluzir, as estrellas têm frio?...
Tua Belém natal, raindo formosura,
dorme... e te desprezou, nem compaixão sentiu!

Nem parentes... nem lar!... Tu segues á procura 
dum tecto ou coração... Tens lagrimas a fio... 
Resona a indifferença! E a magoa em to perdura... 
Não importa! E’ grande aterra ás almas que têm brio.

Vê a lapa humilde — a lapa de animaes: 
a natureza é berço... E tu que queres mais?
As alegrias dalma, os céos desejam vêl-as...

Resoam cherubins... O Christo vem á luz!
Para assistir de perto ao nascer de Jesus,
era mui pouco um soj*: — houve mlihões de estrellas.

, .Pe. ARMANDO GUERRAZZI

decer a Deus que aos homens”; é a 
posse de si mesmo na vontade de 
Deus, sem dcsfallecimcnto, com ener
gia e constância, para agir ou soffrcr, 
emprehender ou resistir, quaesquer 
que sejam os obstáculos”.

Um homem dc caracter é, portan
to, aqucllc que age com força e cons
tância segundo as convicções firmes-

Para realizar uma obra qualquer 
faz-se necessário emprchendel-a pri
meiro. Ora, muitos ha que não sa
bem tomar uma decisão. Projectos c 
planos roçam-lhes pela fronte e des- 
apparecem rápidos como nuvens 
arrebatadas pela ventania. Estes vi
vem numa eterna agitação. Verda
deiros joguetes dos acontecimentos, 
ellcs operam só á força de necessi
dades imprescindíveis.

Assim não acontece com o homem 
de. caracter, que sabe, firme c desas
sombrado, tomar as deliberações pre
cisas. Tudo empenha paa conhecer 
o seu dever. Si o não ve claramente, 
pede luzes, com simpleza, aos mais 
esclarecidos do que elle.

Trata-se, por exemplo, de decidir 
sua vocação? Attende não só a vóz 
de Deus a resoar-lhe na alma, mas 
vae consultar aos representantes de 
Deus sobre a terra.
Estudadas suas inclinações, sabidos 
seus Agostos, e, depois de amadura- 
da reflexão, destemido e confiante, 
rasga um caminho na vida. Caricias 
de ninguém, vantagens materiaes, la
grimas de família, obstáculos por 
maiores que sejam, nada será bar
reira á resolução tomada.

Trata-se de um grande emprehen- 
dimento? Em face delle o homem 
de caracter pesa suas forças, mede 
os obstáculos, ' calcula as probabili
dades de bom exito ou de derrota, 
compassa a sua competência, e, 
quando tudo julgou com prudência, 
toma sua resolução inabalavcl. Nada 
teme. Nada o amedronta. O sangue 
que lhe ferve nas veias, os santos 
anoeios que lhe agitam a alma, o 
enthusiasmo que lhe aquece o cora
ção, tudo o impulsiona; mas, si in
teresse de ordem superior está em 
jogo, quando o exige a causa que 
quer abraçar, então o homem dc ca
racter sabe soffrer tudo e réduzir-se 
a silencio. Também efnmudcce o fu- 
s:! da sentinella, que, observando o 
inimigo, desejaria servir-sc da sua 
arma para lançal-o por terra, quando 
elle se lhe avisinha. E’ que a ordem 
recebida lhe impõe o dever de fin
gir-se morto.

Estes pensamentos, tão altos e 
empolgantes, derramados nestas li
nhas, deveriam constituir a norma dc 
conducta para aquelles que desejam 
uma consciência bem esclarecida, no 
cumprimento de todos os seus de
veres.

Saber sacrificar o proprio egoismo, 
immolar os caprichos, os interesses 
particulares — não é para todos.

Note-se. de corrida, que o homem 
dc caracter não é audacioso.

Muita vez, a audacia c a violência 
podem apparentar caracter.

Não nos illudamos, o caracter ver
dadeiro não se casa áquelle que se 
divorciou da prudência. Eis uma ver
dade que difficihnentc querem os 
moços comprehend-cí-a. Para estes 
prudência e pusilanimidade são uma e 

esma cousa. Quem nos aconselha á 
prudência, dizem, esse quer cortar as 
azas á nossa alma. Não. Absoluta- 
mente.

Jovens, é forçoso que sç alarguem 
vossos horizontes. Vossos corações 
são botões para sc desabrochar, são 
rios para se derramar. A generosi-, 
iade deve seguir-vos nas aspirações, 
nos devota meu tos pelos outros, nas 
acções, cu ia dizer, nas vossas am
bições. Apaixorae-vos dos grandes 
ideaes que nos honram em face de 
Deus e deante dos homens. Antes 
de ag r, porém, não queiraes obedcc-er

os sonhos e illusões de uma juven
tude, creada na inexperiência, feita 
de presumpção, perguntae, dentro em 
vós, si sois fortes c prudentes para 
vos lançardes no caminho que ena
mora a vossa vida.

Não consiste o caracter em tomar 
qualquer decisão. A talho dc foice 
vem aqui uma reflexão, sobre um 
factO; psycologico, que «se dá com 
muitos de nós. Quando se admiram 
os rasgos de heroísmo e santidade 
das creaturas humanas, quanta vez, 
deante dessas bellezas, cheias de 
scintillaçÕes, se não escuta, no fun
do da alma, esta vóz: “Também eu 
(Micro ser beroe — também eu quero 
ser santo”.

Discursos* ha que conseguem ele- 
ctrizar, de tal arte, o auditorio, que 
todos os ouvintes têm já o mesmo 
pensamento do orador, querem já 
dedicar-se, inteiramente, pela causa 
pregada. Taes propositos e promes
sas não passam de velleidades.

A ult’ma palavra, que mereceu 
vossos applausos, ainda não morreu, 
(1c todo, no espaço; apenas nos alon
gamos do recinto, onde emoções no
vas e grandes nos abalaram a alma; 
apenas acabamos de fechar o livro, 

!em cuja leitura nosso coração to
mou-se de grande enthusiasmo e sen
tiu a necessidade de se elevar bem 
acima das coisas terrenas, nós nos 
vemos taes quaes somos na realida
de. Como as ondas cio mar vêm mor
rer, desenrolando-s>e nas areias da 
praia, ao contacto da vida pratica, 
desfallecem também as nossas reso- 
uções.

(Continua)

Questões jVíctríanas
“Õ dia do pnpa”

A Federação da C ongregações Ma- 
rianas da Archidiocese de São Pau
lo houve por bem festejar hoje “ o 
dia do Summo Pontífice”.

Neste anno jubilar da ordenação 
sacerdotal de Sua Santidade, são 
incontáveis as demonstrações de fé 

c as homenagens que de todo o or
be catholico são dirigidas a Roma, 
ou melhor á cidade do Vaticano de 
Pio XI.

A epocha é de acção. O nosso 
amado Papa é o primeiro a dar-nos 
magnifico exemplo da “ acção inte- 
graj” no campo catholico. Todas as 
vezes que S. S. teve occasião de tra
tar com a juventude, soube sempre 
expender uma palavra de animação, 

de vida, dc cntluisiasmo, rccommer- 
dando sempre, com uma constância 
impressionante, a instituição da 
acção catholica, extensiva a todos os 
catholicos do mundo.

A nós, jovens marianos, não pas
sai despercebida a insistência com 
que o Vigário de Christo tem per
cutido a nota fundamental, dominan
te no concerto das vozes catholicas: 
o apostolado hierarchico. A encycli- 
ca Ubi arcano é o monumento que 
Pio XI erigiu como fundamento desse 
mesmo apostolado, e porisso merece 
profunda meditação, valendo mesmo 
para thema de um exercício espiri
tual.

No dia de hoje em que festejamos 
o jubileu do Pontífice Romano, não 
seria sem opportunidade um golpe 
de vista retrospectivo sobre o acti
vo que a nossa juventude mariana 
já possue. Essa tarefa porem, não ca
be no espaço estreito desta pequena 
nota. Todavia, o que podemos des- 
le já affirmar é que temos ainda qua- 
si tudo por fazer. Vale a pena re
cordarmos as palavras de Pio XI 
aos 2.000 jovens da Federazione Gio- 
vanile Romana na audiência de 26 
de junho de 1927.

“ Quarenta e quatro Círculos, diz 
S. S., são muito, mas não são todos 
aquelles que deveriam ser; trinta e 
sete parochias possuem o seu Cir
culo, e as outra trinta ainda não o 
tem. E* uma palavra triste, mas é 
necessário ver as cousas na sua rea
lidade, não pode adormecer nenhu
ma actividade, quando se tem dê 
ver ainda aquillo que se tem de fa
zer. Os antigos romanos diziam fiihil 
actum si quid agendum, nada estará 
feito se houver ainda qualquer cou
sa por fazer”.

São opportunissimas as palavras 
do nosso Pontífice. Não podemos, de 
modo algum, ter as nossas activida- 
des adormecidas se ainda temos tu
do por fazer.

/
Lembremos-nos, neste dia em que 

nos achamos reunidos todos os ma- 
riános de S. Paulo, da vontade que 
tem Pio XI de ver instituída a Ac
ção Catholica Brasileira, e reafir
memos os nossos propositos de at- 
tendermos os -desejos do Santo Pa
dre, pugnando pela instauração do 
apostolado hierarchico entre as nos
sas Congregações Marianas. Sem du
vida, será esta uma das muitas ma
neiras de demonstrarmos o nosso 
grande amor ao Summo Pontifice.

Paulo SAWAYA
Presidente da Congregação

os

Os Papas,
<1

desie São Pedro 
Pio XI

41) S. Zozimo (417-418) — festa, 
9 dc Fevereiro. Grego dc origem, 
atacou energicamente o pelagianismo, 
ciue já era combatido pelo episcopa
do africano. Foi enganado pelo pela- 
giano Cclestio, mas. immediatamcnte 
que o percebeu, condemnou a here
sia, com a celebre carta Tractoria. 
Interveio na controvérsia entre o bis
po de Aries c os metropolitas dos 
p.aizes confins, confirmando a auto
ridade daquelle. Foi sepultado na 
Basilica cie São Lourenço.

42) São Bonifácio I (418-422) — 
festa, 25 dc Outubro. Teve que lu- 
cíar com o diácono Eulaho que, pro
tegido pelo imperador Honorio, pre
tendia o Pontificado. Obteve, do im
perador Theodosio lí, a remoção de 
um edito, que collocava a lllyria sob 
a auctoridade do patriarcha de Cons
tantinopla, c estabelecia que não hou
vesse nenhuma sagração de bispo, 
nas províncias asiaticas, só com o 
consentimento do patriarcha daquel- 
«a cidade. Isso deu origem ao schis- 
ma que mais tarde separou a Igreja 
Grega da Latina. Durante o seu pon
tificado morreu o grande sabio São 
Jcronymo.

43) São Celestino (422-432) —
festa, 7 de Abril. Combateu o pela
gianismo na Bretanha, enviando pa
ra essa região São Germano d’Au- 
xerre. Encarregou São Paladio e São 
Patrício da Evangclisação da Irlanda. 
Condemnou o nestorianismo c fez-se 
representar por tres legados, no Con
cilio Eucumcnico reunido em Ephcso. 
Condemnou, também, o semi-pelagia- 
nismo. em uma carta aos bispos das 
Galhas. Morreu no fim de Julho de 
432.

44) São Sixto III (432-440) —
festa, 28 dc Março. Grande constnr

cror e artista, reformou e ornou ri
camente a basilica dc S. Maria 
Maior; edificou a de S. Sabina so
bre o Aventino e a de S. -Lourenço 
Fora dos Muros. Combateu Nesto- 
rio e o pclagiano juliano de Eclano. 
Reaífirmou os direitos patriarchaes 
sobre a lllyria. contra Proclo, patriar
cha deCon stantinopla. Foi sepultado 
na Basilica de S. Lourenço na Via 
Tiburtinai

45) São Leão F o Magno (440- 
461) — festa. 11 de Abril. F/ a mais 
K‘lla figura da Igreja no século 
c um dos maiores Papas da Historia. 
Nada sc sabe ao certo sobre seu 
nasc mento. Foi eleito Papa quan 
cia legado nas Gallias. Salvou a 
ltalia da ir. va sã o de Atilla, e Roma 
do extermínio dc Genserico. Defen
deu. com intrepidez,-a ortodoxia con
tra os ataques dos peagianos c mani- 
chcus, i?a ltalia; dos priscillianos, na 
Espanha ; dos monophisitas, no Orien
te. Rxpoz em uma carta maravilhosa 
o. dogma das duas naturezas c convo
cou o IV Concilio E^c imcnico em 
Calccdonia (451). Manteve os seus 
direitos sobre a lllyria, nomeando o 
arcebispo de Tessalonica, seu legado 
n’aquella região; estabeleceu um la- 
gado permanente na corte de Cons- 
tant ropa; regeitou o cânon 28 de 
Celcedoma, que Fazia concessões es- 
peciaes ao patriarcha dessa cidade. 
Delle nos restam 13 cartas e 96 ser
mões de um valor inimcnso, não só 
pela importância histórica, como pe
la impcccavcl c firme dialectica. Foi 
enterrado na BasiTca de S. Pedro, 
em Roma, sendo o ppmeiro ahi se
pultado depois dos martyres dos pri
meiros séculos. O Papa Innocencio 
X. mais tarde, mandou construir um 
nco mausoleo. para òn<le transladou

restos mortaes do grande papa 
que foi Leão. Magno.

46) São Ilario (461-468) festa, 
17 de Novembro. Nascido na Sarde
nha, e arcediago de São Leão Magno» 
seguiu-lhes as pegadas gloriosas. 
Exercitou com rigor sua auctoridade 
sobretudo em questão de disciplina. 
No Concilio de Roma (465), tomou 
severas disposições sobre as nomea
ções episcopaes. Foi sepultado • na 
Basilica de São Lourenço.

47) São SimpFcio (468-483) —
festa. 2 de Março. Sqb seu pontifi
cado. foi destruído por obra de Odoa- 
cro, rei dos Erulos, o império do 
Occidente. Interveio rigorosamente 
contra os monophisitas e se oppoz 
energicamente contra a actuação do 
canon 28 do Concilio de Calcedonia, 
reclamado pelo patriarcha de Cons
tantinopla. Construiu.’ em Roma, as 
Igrejas de Santo Estevam sobre o 
monte Celio, Santa Bibiana sobre o 
Esquillino, Santo Estevam Fora dos 
Muros e Santo Andréa de Kata- 
>arbara.

48) São Felix III (483-492) — fes
ta, 25 dc Fevereiro. Combateu os mo
nophisitas e rcpellio energicamente, 
em 484, o Enoptico ou seja ó edito 
pelo qual o imperador Zenão tentava 
uma reconciliação entre os ortodo
xos e os eutichianos. Excomungou o 
patriarcha dc Constantinopla. Aca- 
cio, o que provocou um schisma que 
durou 35 annos. Consolou e confor
tou os catholicos africanos persegui
dos pelo rei dos vandalos, Gunta- 
mundo- E’ chamado erroneamente 
Felix III quando deveria apellidar-se 
II, pois que, Felix II. durante o exílio 
do Papa Liberio. foi anti, e não le
gitimo Papa.

49) Gelasio 1 (492-496) — festa 
20 de Novembro. Firme na defesa 
dos direitos da Igreja reconheceu 
Roma como a séde primaz da Igre
ja- porque séde dos successorcs <' 
São Pedro. Combateu o patriarcha 
Acacio. heretico monophisita, publi
cou um decreto “De Libris Reci- 
piendis et Non Rccipiendis”, que foi 
como o pnmeiro indice dos litros 
prohibidos. Manteve boas relações 
com o successor de Odoacro, Theo- 
dorico, embora 'fosse este Ariano. 
Foi o pae dos pobres ruma carestia 
que angustiou Roma no anno de 493.

50) Anastacio II (496-498) —Ten
tou reconciliar a Igreja do Oriente 
com a dc Roma. c isso foi a causa 
de crerem os heréticos em sua totte- 
rancia; especialmente conFou neha • 
diácono Pbotino de Thessaloniea. 
Dante .recorda essa presumível toHe- 
rancia do Papa no capitulo XI è% 
Inferno (Divina Comedia).

(Continéa)
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EVANGELH O
DO VIGÉSIMO PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES;

(13 de outubro de 1929)

Por isso assemelha-se o reino dos céos a um homem rei que re
solveu ajustar contas com seus servos. E como começasse, apresen
tou-se-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Este porque não tinha 
como solvelo-os, mandou o Senhor, fosse vendido com sua mulher e 
filhos e mais tudo que possuia para liquidar-se assim a divida- 
Prostando-se, pois, aquelle servo, suoplicava dizendo: “Tem pa
ciência commig-r, que tudo eh! de pagar”. Atniserou-se delle o Senhor, 
despediu-o e perdoou-lhe a divida.

Retirando-se o servo deu com um dos seus collegas que lhe de
via cem dinheiros. Seçurou-o e o suffocava dizendo: “ Paga o que 
deves”. Prostra-se este por sua vez e roga: “Tem paciência com-* 
migo que hei de pagar-te tudá". Não quiz ouvil-o o servo, mas foi-se 
e o metteu no cárcere até que solvesse o debito..

Presenciando o facto outros servos entristeceram-se, e, volven
do, narraram ao Senhor o acontecido. Chamou-o então o Senhor e 
lhe disse: “ Servo mau, por que me rogaste quitei-te toda a tua dP 
vida, acaso não convinha que tu também compadecesses o teu col- 
lega como de ti me apiedei eu? E, irando-se, entregou-o aos verdu
gos até que satisfizesse a tudo o que devia.

Assim agirá- comvosco meu Pae celeste si não perdoardes, cada 
um ao seu proximo, de todo o coração.

REFLEXÃO

Inculca Jesus com esta parabola a grande lei dó Christianismo: 
o perdão das injurias. E o faz de modo decisivo. Um rei conta en
tre os seus servos um seu devedor de somma ingente, insolúvel. 
Assiste-lhe pelas leis orientaes o direito de vende-lo como escravo 
e aos seus para recuperar o dinheiro emprestado. Ao infeliz servo 
ha um meio apenas que tentar: a supplica humilde do perdão. Fa-Io 
e com successo: o rei dispensa-lhe o pagamento. Deus é este rei; > 
o servo somos nós, suas creaturas; a divida os nossos p-eccados pe
los quaes não podemos satisfazer, dado o infinito de malicia que 
envolvem. Ha, porém, um meio que delles nos livre: a prece a sup
plica contrita e humilde: abre ella a porta da misericórdia divinai 
e com a amizade de Deus recuperamos o direito á vida eterna. E’ 
o assumpto do primeiro quadro da parabola. Deus, Senhor absoluto 
das suas creaturas a quem com o ser e a vida dera todos os bens. 
apieda-se da ingratidão com que se houveram para com elle. Sae o 
servo e encontra um seu collega, talvez um seu amigo que fortui
tamente, quiçá por descuido, se tornara seu offensor. Desperta o 
amor proprio ferido, é occasião asada para a vingança e desforra. 
O arrependimento, a supplica humilde não sacia o instincto brutal... 
Mas como?... acaso mais sincera foi a contricção do servo quando 
lhe remittiu o rei a sua. divida?... E’ a um sentimento de revolta* 
que nos move este segundo quadro da parabola. Entretanto, si re- 
ílectirmos ella se volta contra nós mesmos!... Si, pois, Deus que é 
Senhor usa de benevolencia com suas creafcuras, de igual maneira 
havemos nós dev tratar aos nossos semelhantes. Demais é a condi
ção para que se nos perdoem as nossas culpas.

evangelho
DO VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(20 de outubro de 1929)

Naquelle tempo enviaram os phariseus os seus discípulos em. 
companhia dos herodianos para dizer-lhe: “ Mestre, sabemos que 
sois verdadeiro, que ensinaes o caminho de Deus na verdade, sem 
attender ao que quer que seja, porque não fazeis accepção de pes
soas. Dizei-nos, pois, o que vos parece: E* permittido pagar o tri
buto a Cesar ou não?” Jesus, porém, conhecendo a sua, malicia, 
lhes disse: “ Hypocritais, porque me tentaes? Deixai-me ver a moe
da do tributo”. Apresentaram-lhe um dinheiro, e Jesus lhes disse: 
“De quem é esta imagem e esta inscripção?” — “De Cesar”, res
ponderam-lhe. Então lhes replicou Jesus: “Portanto dae a Cesar 
o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus”. Adimrados da suaf 
resposta, calaram-se, e, deixando-o, se retiraram.

R E F L E X O

“ Quasi todos os judeus, o povo principalmente, consdieravam 
indigno da sua qualidade de filhos de Abrahão, pagar tributo a um 
príncipe pagão. Dahi a formação de dous partidos. A pergunta dos 
*herod?a>nos era, pois, capciosa: Si Jesus dissesse — não — teria 
contra si o governo e seus partidários; si dissesse — sim — o 
povo se revoltaria contra elle”. Na resposta estabelece Jesus o mo
do de o christão agir com as duas sociedades de que é súbdito, nem 
Kleve uma servir de impecilho ao exercício dos direitos da outra. 
Assim não deve a Religião servir de pretexto para rebelliões, nem 
tão pouco subordinar-se ás conveniências mesquinhas dos interes
ses políticos. Si á Patria devemos o nosso sangue, de Deus é a nos
sa consciência. Demais si ‘a effigie de Cesar appella para o sobe
rano, não pode elle destruir outra indelevel que em nossa alma im
primiu o baptismo. Esta devemos conserva-la intacta e não man- 
clia-la para attender aos interesses terrenos.

0 pe é ser um homem de cancter
Não é diííicil descobrir nos phi- 

Icsophos modernos as conl radicções 
cm que sc elles debatem, quando pre
tendem explicar c definir o caracter.

FF a' inflexibilidade da vontade le
vada até á obstinação» dizem uns.

E* o espirito que tem consciência 
da sua finalidade, affirmam outros.

Dogmatiza-se ainda: O caracter é 
a luta contra o medo.

Autores ba, finalmcnte, que não 
sabem distinguir o temperamento 
physico do caracter.

Para o Pe. Vuillermet — o cara
cter é a vontade num extraordinário 
gráo dc desenvolvimento.

Ao Pe. Lacordairc, na sua primei
ra carta a um joven, vou eu pedir 
tuna definição do caracter. “O cara
cter c a energia surda e constante 
da vontade, um não sei quê de ina- 
balareF nos propositos, dc mais ina-

Pe. Roque Pinto de Barros

balavel ainda na fidelidade a si mes
ma, ás suas convicções, á suas ami
zades, ás suas virtudes, uma força in
tima que se irradia da pessoa e ins- 
p:ra a todos esta certeza que se 
chama — confiança... O caracter 
atem-se á força da razão e a força 
desta á firme vista dos princípios da 
vida humana”.

Na sua obra “Conselhos aos mo 
ços” assim define o caracter o Pe. 
Olivaint: “O caracter é uma vonta
de verdadeira, uma vontade forte c 
continuada, tciadcndo ao fim com pa
ciência c coragem, máo grado as pro
vações, os perigos, os artifícios, as 
paixões; é o “homem justo c tenaz 
nos seus propositos” como diziam os 
antigos: força, firmeza unicamente 
posta ao serviço da verdade e do 
bem... é o “não podemos” no de
ver e na verdade; é o “antes obe

cc O ►
d !> d r o



O LEGIONÁRIO 3= 12-10-1929 ■■■ =

O SanluarSo tíe Lourdes
(Continuação)

hora de inquirição, ante ás ameaças j 
do povo indignado, soltou-a com a 
prohibição formal de voltar á gruta. 
No dia seguinte, Bernadette, que nun
ca mentira, contou aos paes que lá 
voltara levada por uma força extra- 
nha e irresistível. Suspensa a prohi- 
bição continuaram as visitas. Quan
do disse ser a “ Immaculada Concei
ção” Bernadette correu á casa do 
parocho, repetindo aquelle nome con- 
tinuadamente para não esquecer, e 
lhe perguntou o significado. O abba- 
de Peyramale cuidou logo que se 
tratava de uma confirmação mila
grosa da bulia “ Innefabilis”. Qua
tro annos antes Pio IX promulgara 
■e declarara dogma de fé ter sido a 
Mãe de Jesus preservada da man
cha original. Porem, com toda pre
caução necessária em taes occasiões, 
tratou de communicar ao bispo de 
Tarbes e somente amparou a privi
legiada jovem, que era um anjo de 
candura e innocencia. A boa nova 
diffundira-se. Milhares de pessoas 
vinham vel-a receber a augusta vi
sita. Emquanto rezava o terço, os 
presentes devoravam-na com os 
olhos. Numa dessas occasiões ella 
avançou de joelhos para o interior 
da gruta e raspou com as mãos a 
terra arida e pedregosa. Os assis
tentes maravilhados viram sahir, da 
cova que ella cavara, um filete da- 
gua tão pequeno que, no primeiro 
dia, só deu para humedecer o chão 
reseccado. No dia seguinte um ope
rário, Bourriette, cego ha vinte ân
uos passando nos olhos um lenço 
encharcado dessa agua, ainda lama
centa, recuperou a vista no mesmo 
instante. Foi o primeiro allivio cor
poral que um homem recebeu por 
intermédio de N. S. de Lourdes. Da
li i aos nossos dias foram innumeros 
os que obtiveram a mesma graça. 
E’ indiscutível que a agua tenha 
propriedades curativas sobrenatu- 
raes. Mas é ousadia se perguntar 
porque ella só as tem algumas ve
zes, em certos momentos e somente 
á algumas pessoas. Cabe unicamente 
á misericórdia de Deus conceder es
ta mercê a quem Elle julga que de
ve obtel-a. O que seria para a fé se 
todos fossem curados? Quantas ve
zes a alma não está sendo salva com 
prejuízo do corpo? A sabedoria de 
Deus é grande demais para o ho
mem ter a'petulância de querer pe- 
nertar no seu intimo.

A Immaculada Conceição, por in
termédio de Bernadette, exhortou os 
fieis á penitencia e manifestou o de-, 
sejo de ter um santuario onde de
veriam vir em procissão. Depois que 
a Egreja, em 1862, considerou verídi
cas as apparições e recommendou 
o culto começaram as peregrinações 
officiaes á Lourdes. Annualmçnte, 
caravanas de milhares de pessoas, 
abarrotam todos os trens da Euro
pa obrigando as companhias de es
tradas dc Ferro a organisar trens 
especiaes, que transportam verdadei
ros hospitaes de incuráveis. São ca
cos de homens minados pelo cancro, 
pela tuberculose, pela lepra. Huys- 
mans tem, sobre essas multidões 
ambulantes, paginas admiráveis, de 
um realismo chocante. Entre esses 
honiens, com os mais horripilantes 
sofrimentos corporaes e moraes, 
quantos não lançam á Santíssima 
Virgem a insolente intima do “ se 
me curaes, eu crerei”. Vão os cren
tes, accorrem os atlieus. Uns por 
piedade, outros por curiosidade.

Eraile Zola teve a ventura de as
sistir á cura milagrosa de uma ve
lha tysica, que tinha a metade da 
cara corroída pelo lupus. Apezar de 
vel-a ficar num instante completa
mente refeita, o escriptor fugiu á 
evidencia dizendo ser a doença de 

c** gem nervosa, quando todos sabem- 
na de origem tuberculosa. E não 
creu. Não creu como não creram 
em Jesus muitos dos judeus que pre
senciaram a resurreição de Lazaro. 
Essa gente cega, de coração empe
dernido, seria capaz de por em du
vida a sua própria existencial

K 'preciso não querer acreditar 
para não ver o que Huysmans chama 
“ o milagre permanente de Lourdes”. 
São as piscinas. Mergulha-se num 
reservatório pouco profundo, conten- 
4o agua milagrosa, o despejo dos 
hospitaes que não se pode curar pe
la sciencia. Enfermeiros caritativos 

• iespem e mergulham corpos cance
rosos com a metade do rosto, verda
deiros monstros; tysicos, de olhei
ras proffundas; leprosos, já comple
tamente deformados; “mulheres, que 
levantando o veu preto, exhibem a 
cabeça de morta do lupus, com dois

orifícios vermelhos em logar dos 
olhos e um trevo sangrando^ no lo
gar do nariz”. Immergem e retiram 
uns após outros. A agua vae-se tor
nando um caldo horrendo, escuro, 
onde fluetuam bolhas vermelhas e 
restos de ataduras. E nesse liquido 
molham-se hydropicos, cardíacos, pa- 
ralyt’cos. dementes e outros mais. K’ 
neste attentado contra as regras 
mais preliminares da hygiene que 
está o milagre. Até hoje ninguém 
peorou, ninguém morreu ou adqui
riu qualquer enfermidade nas pisci
nas. E entram todos, mesmos aquel- 

U\s que os médicos prohibem de to
car em agua fria. Podem, como é 
com mu m, não melhorar, mas ter o 

seu estado aggravado, isto jamais 
succedeu.

Os que são curados por interven
ção da Immaculada Conceição são 
registrados no “ Bureau des Cons- 
tatationsv. Mas que syndicancia! 
Primeiro devem apresentar os at- 
testados dos médicos da localidade 
onde vivem, declarando-os incurá
veis. São então rigorosamente exa
minados antes e depois que a cura 
se manifesta. Pessoas ha que vol
tam á Lourdes dez á quinze vezes 
para obter o certificado.. O medico

è, antes de tudo. um juiz que inter
roga aos seus clientes com severida
de. Aos que soffriam de moléstias 
nervosas são formalmente recusados 
quaesquer attestados. Evita-se assim 
o eterno e duvidoso argumento das 
nevroses, invocado pelos livre- pen
sadores. A Egreja é e sempre foi 
cautelosa. Desde que Bernadette 
commuricou as primeiras appari
ções todos os membros do clero, 
muito prudentemente, puzeram a ve
racidade em quarentena. Precaução 
muito recommendavei aliás, porque 
foi sempre grande o numero dos 
pseudos videntes. Para se ter uma 
idéa é sufficiente pensar por que 

desprestigio não teria passado o nos- 
sô clero se o Snr. Arcebispo tivesse 
dado attenção ás historias phantas- 
ticas do pinheiro de Guarulhos. Por
tanto a atitude dos religiosos foi 
concordante com o modo de ver da 
Egreja em todos os tempos.

Lourdes com dez mil habitantes 
abriga cincoenta a sessenta mil pe
regrinos. Atulham-se os hotéis, en
chem-se as residências, ficam reple
tos os abrigos emfim, tudo que tem 
tecto é alugado por bom preço. Jesus 
•expulsou os mercadores do templo 
mas elles ficaram nas immediações.

Em Agosto deste anno realisou-se 
a 57.a Peregrinação Nacional, con
tando milhares de francezes, cente
nas de religiosos, altas dignidades 
do clero os Itvmos. Arcebispos de 
Claudiopolis. Bispos de Chalons, Pa
raná, Fréjus-Toulon, Almyre-Rabat, 
Guayaquil, Mileiopolis e Tarbes- 
Lourdes. Este ultimo, Mgr. Pierre 
Marie Gerlier, pronunciou um elo
quente discurso concitando os fieis 
a fazerem jús ao titulo de filha di- 
lecta e primogênita da Egreja, que 
a França possue. “ La Croix" des
creve a piedade e o enthusiasmo do 
povo, as curas havidas este anno e 
as do anno anterior que foram ago
ra confirmadas. Entre ellas. Mlle. 
Marie Barbrel, costureira em Lavai, 
que ha dezesseis mezes tivera uma 
mastoidite dupla. Foi operada duas 
vezes sem successo. Chegou ao san
tuário com a ferida suppurando, sof- 
frendo horrivelmente e quasi surda. 
Curou-se nas piscinas: cessou a sup- 
puração ;© a surdez desappareceu.

Os enfermeiros auxiliaram mais de 
treze mil enfermos e verificaram 
uma dezena de curados que só no 
proximo anno poderão ser reconhe
cidos oficialmente.

i< Eu sou a Immaculada Concei
ção”. A agua da fonte cavada por 
Bernadette, por Sua indicação, con
tinua sondo o vehiculo dos seus be
nefícios. A agua é simplesmente pu
ra e arejada. Não tem nenhum dos 
caracteres das aguas mineraes me- 
dicinaes. No emtanto ás vezes cura 
quando menos se espera. Nunca é 
occasião para desesperar. Ha doentes 
que voltam muitas vezes até conse
guir; outros melhoram no trem, na 
viagem de volta; muitos nunca Já 
foram mas foram alliviados por in
termédio da agua. Já ha mais de 
setenta annos çue a humanidade 
vem acompanhando estes factos que 
só a fé, e não a sciencia, pode ex
plicar. Entretanto os “ espíritos for
tes” repellem porque a razão não 
acceita e a incredulidade é cega. 
Esteiam-se em autoriddades discu
tíveis, não se dão ao trabalho de elu
cidar estas questões e, baseando-se

Secção das Filhas de Maria
SETEMBRO

Durante o mez realizaram-se as 
reuniões das zeladoras e do Conse
lho tomando-se as deliberações ne
cessárias para o bom andamento da 
Congregação e aperfeiçoamento de 
seus membros.

Festejando a Natividade de Maria 
SS., a Pia União celebrou um tri- 
duo na Matriz, que terminou com 
missa e communhão geral em 8 de 
Setembro, realizándo-se nessa data, 
pelo interior do templo a piedosa 

procissão cm que festivamente foi 
levada pelas Filhas de Maria, a Rai
nha dos Anjos e dos homens.

O ultimo domirgo do mez consa
grado inteiramente a Nossa Senho
ra, iniciou-se com a missa de com
munhão geral pela Pia União, se
guindo-se a bençam do SS. Sacra
mento. A’s 13 y2 horas, na Capella 
das Filhas de Maria, realizou-se a 
reunião mensal. Houve a leitura da 
acta seguindo-se um “ Commentario” 
do Regulamento pela congrcganista 
Luizette Corrêa, que mereceu os ap- 
plausos do Rvmo. Director. Após, 

usou a palavra a congreganista Zai- 
ra Lisboa que, dissertando sobre a 
musica, fez realçar as bellezas das 
sacras harmonias, merecendo tam
bém elogiosas referencias de Mons. 
Director.

Feitos os avisos necessários o 
Rvmo. Director discorreu longamen
te sobre a obrigação que assiste ás 
Filhas de Maria de ser modelo en
tre as jovens christãs, precisando 
honrar o titulo que possue, sem nun
ca deslustral-o. Terminou dizendo 
que applicaria a pena de exclusão 
áquella que de outro modo procedes
se em contradicção com as promes
sas feitas no dia de sua entrada pa
ra a Pia União.

Depois das orações prescriptas 
pelo Manual e da recitação do Offi- 
cio da Virgem, despediu-se da Con
gregação, com as preces costuma
das, uma Filha de Maria.

A Hora Santa encerrou as so- 
lemnidades do dia, realizando-se com 
a assistência piedosa de Congregados 
Marianos e Filhas de Maria, ás 
16 e V2 horas, na Matriz. Mais uma 
vez Jesus na Eucharistia abençoou 
aqueila assembléa recolhida, termi
nando assim mais esse domingo -ga
nho para o céo.

AVISO — A Bibliotheca da Pia 
União está funccionando com regu
laridade podendo fazer-se a retirada 
dos livros, aos domingos, das 15 ás 
16 horas. E’ bibliothecaria, a con
greganista Annette da Costa Manso.

CECILIANA
Outubro — 1929.

Oiti ma lemarança
1925

A Capellinha branca, nesse dia 
Mais feliz parecia e sorridente. — 
Para mais enfeitar essa alegria,
Se abriam flores, do jardim á frente...

E nella entrava o bando de almas
[puras,

Pela manhã e á tarde em doce paz, 
A receber a somma dc venturas,
Que a palavra de Deus sempre nos

[traz.

Naquelle dia, o grande Frei Martinho 
Na pratica eloquente, isto dizia: 
»Os atalhos da vida, sobre espinho 
Trilhareis, minhas Filhas de Maria!

Se o padre, outro Evangelho vos pré-
[gar,

Que não seja o do grande soffrimento, 
E se a cruz entre flores disfarçar, 
Quer illudir-vos,, mas num vão in-

[tento...

Pois as palavras que falou o Christo 
Espalhando na terra a eterna luz. 
São estas que em verdade, aqui re-

[gisto:
“ Quem me quizer seguir, que tome

[a cruz.
!
I

Ah, bem disséra o grande prégadoí ’ 
Não se acabára o dia, e de amargura, 
Minh’alma afflicta, recebeu em dõr. 
A cruz da solidão, na desventura...

Jesus! A noite avança, a sombra
[desce...

Meu peito é um mar de angustia em 
[tristes vagas.

Da mesquinha houve ainda a humilde
[prece:

Jamais eu te renove as rubras cha-
[gas!

I , CECILIANA

D. Ludgero Jaspers, 0. S, B
O dia 30 do mes findo, anniver- 

sario natalício de D. Ludgero Jas
pers O. S. B., digníssimo reitor do 
Gymnasio de São Bento, foi festi
vamente commemorado pelo corpo 
docente e alumnos da conceituada 
casa de ensino.

D. Ludgero agora, como sempre, 
tem sido o grande amigo dos moços, 
dedicando-se com extremo carinho ao. 
'magistério, ao mesma tempo qu$e 
procura diffundir no seio da moci
dade o amor ao estudo da philoso- 
phia e da religião, preparando-a, as* 
sim, para as luetas intellectuaes que 
dominam as academias.

Todos os amigos do boníssimo be- 
nedictino foram levar a S. Rvma. os 
votos de felicidades por tão auspi
ciosa data, esperando vel-o por mui
to tempo na reitoria do grande esta
belecimento de ensino secundário.

O Gymnasio de S. Bento abriga 
numerosos congregados nossos, ca
bendo ao nosso companheiro Angelo 
Simões de Arruda ,esforçado e ta
lentoso bacharelando, a saudação em 
nome dos seus camaradas. Trans
crevemos a seguir o substancioso 
discurso do nosso alludido congre
gado :

Profundamente commovido pela 
expontaneidade e pela absoluta sin
ceridade desta homenagem, venho 
neste momento, desempenhar-me 
de uma missão que recebi com im- 
menso jubilo, qual seja a de saudar 
a V. pevma., em nome dos meus 
collegas de Externato, pelo feliz an- 
niversario que hoje festejamos.

Como interprete dos sentimentos 
de todos nós, não poderia deixar de 
transmisttir-lhe os ardentes votos,

que elevamos a Deus pela vossa fe
licidade, e manifestar a gratidão e 
o immenso apreço que lhè dedica
mos.

Venho, D. Ludgero, muito mais que 
ao digno Reitor deste Gymnasio, sau
dar o mestre dedicado, e o amigo 
sincero, que a todos attende com 
sympathia e desvelo, estimulando a 
Jins, levantando a outros, sempre 
indicando o caminho do Dever e da 
Virtude.

Sim,.D. Ludgero sois mais do que 
Reitor e Prefeito, sois o nosso Mes
tre e o nosso Amigo.

Mestre, que não tem poupado de- 
dicação até o sacrifício, sempre sol- 
licito e condescendente. Que mais 
diria, senão que tendes sido como 
educador um verdadeiro sacerdote, 
cujo exemplo é uma licção viva e 
convincente de moral?

Amigo, não no sentido vulgar que 
tantas vezes profana a santidade do 
termo. Mas amigo, no sentido mais 
elevado de benevolencia, dedicação, 
communhão e assistência moral. 
Amigo, que fortalece, anima e en- 
thusiasma.

Sinto-me insufficiente para tradu
zir em palavras a immensa gratidão 
e a respeitosa amizade que V. Rvma. 
soube inspirar-nos. Mas a gratidão 
•e a verdadeira amizade, D. Ludgero, 
são daquelles sentimentos que não 
se dizem, porem sentem-se e se de
monstram.

Sois daquellas almas de escól, cuja 
exhuberante bondade transborda do 
coração, e se irradia pela physiono- 
mia, numa expressão, impossível de 
se descrever.

Ha pessoas, D. Ludgero, que bas-

na impossibilidade theorica de um 
milagre, interpretam levianamente 
como phnomenos epilépticos, auto- 
suggestões ou alucinações.

E' immensa, imraensamente gran
de, a misericórdia de Deus.

CURSO DE TACHyGRAPHIA 
PRATICAI-

PROFESSOR
ARLINDO BAPTISTA PEREIRA 

Rua Sta. Iphigenia, 2
SVEND KOK Aulas diarias das 21 ás 22 horas

/

Mez .lo OUTÜHlíO
FESTA DO ROSÁRIO

A festa de N. Senhora do Rosa- 
rio é sufficiente para demonstrar a 
excellencia dessa devoção gratíssi
ma á excelsa rainha do ceu. Essa 
festa constitue para todos os fieis 
e filhos de Nossa Senhora a glorifi
cação da devoção espalhada no mun
do pelo grande S. Domingos. E’ ce
lebrada no primeiro Domingo de Ou
tubro, tendo sido assim estabelecida 
desde o fim do século XV e ennu- 
merada entre as principaes festas 
de N. Senhora pelo Papa Pio V, por 
occasião da celebre victoria de Le- 
panto.

Sob o commando de Ali-Pachá, ge
neral do sultão Salin II, os turcos 
ameaçavam a Europa com uma fro
ta de mais de 200 galeras. Pio V fez 
um appello a todos os príncipes 
christãos para se opporem á invasão 
devastadora.

Uma frota composta de naves ve
nezianas e hespanholas sahiu ao en
contro da Meia Lua, sob o comman
do dc Don João de Áustria. As duas 
armadas encontraram-se no golfo rle 
Corintho, hoje, golfo de Lepanto, lu
gar já celebre pela batalha travada 
entre Marco Antonio e Octavio. Era 
precisamente o dia em que todas as 
confrarias do rosário celebravam a 
sua festa. O Santo Padre Pio V, da 
ordem de S. Domingos, redobrava o 
fervor de suas orações e incitava os 
fieis de Roma a recitarem o Santo 
Rosário pelo feliz successo das ar
mas christãs.1 Entretanto D. João de 
Áustria percorrendo todas as naves 
num pequeno hyate exhortava os 
soldados christãos a que confifassem 
na protecção de N. Senhora, mos
trando-lhes a bandeira içada sobre

A BATALHA DE LEPANTO

a nave almirante, bandeira essa que 
havia sido abençoada por Pio V e 
na qual estava bordada com pedras 
preciosas a imagem da Virgem Ma
ria. Quando o clarim annunciou o 
inicio da batalha, todos os christãos 
invocaram a Virgem e atiraram-se 
sobre o inimigo, como leões. Apóz 
duas horas de combate as naves 
inimigas dispersaram-se em desor
dem sendo grande numero delias 
postas a pique ou incendiadas. Ali- 
Pachá foi morto e o seu cadaver 
foi o signal da victoria. Os christãos 
dictaram aos Ottomanos as condi
ções da paz e romperam as cadeias 
de 15.000 escravos. i

Pio V, a essa ora estava em reu
nião com os cardeaes num Consis
tório. Em dado momento levanta-se, 
e vae até a janella onde se poz a 
orar. Depois de algns instantes de 
oração, voltou para junto dos car
deaes com o rosto jovial e cheio de 
alegria, dizendo: “Agradeçamos a 
Deus e á Virgem; as armas chris- 
tãs são victoriosas”. O Santo Pon
tífice havia tido de Nossa Senhora 
revelação daquillo que se estava 
passando a milhares de kilometros 
de distancia. Foi para eternisar a 
memória dessa graça immensa ob
tida por intermédio de Nossa Se
nhora, que o Summo_ Pontífice or
denou s? solemnisas?o cm todo o 
mundo a festa do Rosário, no pri
meiro Domingo de Outubro, dia em 
que se realisou o triumpho das ar- 
màs christãs contra o império de 
Maomet.

EMA SALTILLO
Filha de Maria

ta serem vistas para serem estima
das. A luz interior, que irradia da 
sua preesnça, magnetisa o espirito, 
e a todos attrahe. Com o semblante 
sempre illuminado e prazenteiro, es
pelhando a energia moça de uma al
ma viril sabem impor-se c fazer- 
se amadas.

Sois assim, D. Ludgero, e quanto 
melhor o conhecemos, tanto mais o 
admiramos, (cada vez melhor) e sen
timos pulsar um nobre coração, com 
as virtudes excelsas do verdadeiro 
sacerdote.

A atmosphera de carinho, que res
piramos nesta casa, a simplicidade, 
a modéstia, a condescendencig, o 
sorriso bondoso com que sempre so
mos recebidos, conquistaram os nos
sos corações e os encheram de 
amizade.

Sabeis perfeitamente, D. Ludgero, 
que é de professores e de sacerdo
tes verdadeiros, que a mocidade mais 
preçiza hoje, que o nosso futuro de
pende principalmente da formação 

mental e moral, e dos princípios que 
os nossos mestres nos infundiram 
não ignoraes, que o magistério é 
mais do que uma profissão apenas; 
— é um sacerdócio que exige o de
votam ento até a abnegação e o 
sacrifício.

São os sacerdotes de estado que 
estão em melhores condições de fa
zerem do magistero um sacerdócio.

E’ aos padres cuja sublime missão 
consiste justamente em salvar as al
mas, e dirigil-as a Christo, que com
pete salvar a mocidade pela edu
cação.

E é o que reconheceis, D. Lud
gero, o vosso proceder assim o de
monstra.

A instrucção puramente intelle- 
ctual, não basta para satisfazer as 
exigências superiores dfa natureza 

humana, mormente nestes tumultuo
sos tempos em que vivemos. E’ pre- 
cizo mais. A educação moral é ab
solutamente imprescindível, e aqui 
são ainda, naturalmente os padres 
que devem exercer o seu sacer
dócio.

Ha na vida de tocto rápaz, momen
tos atrozes de amargura, de profun
do desanimo e intimo soffrimento. 
Violentas tempestades moraes var
rem a alma e fazem tremendas de
vastações. Tudo parece desabar em 
redor, até o sólo da razão e os ali
cerces do sentimento faltam num 
derradeiro esforço, o rapaz quer lu- 
ctar contra a anarchia das paixões 
rebelladas, contra o bom senso. Mas 
como é incommensuravel a fraqueza 
humana! A sua natureza exige, nes- 
>c instante critico, que alguém sus
tenha e reconforte a coragem pres
tes a succumbir. Quem salvará essa 
dolorosa situação, senão o amigo 
verdadeiro ou o sacerdote conscien
cioso?

Ainda, se houvesse sempre ami
gos e sacerdotes, muito bem, mas 
hoje em dia, os primeiros são exce- 
pção e os segundos raridade. Não

ha quasi padres no Brasil. Os 4.500 
que possuímos dispersos por uma 
area immensa mal têm tempo para 
cumprirem deveres immediatos.

Quando confrontamos esses alga
rismos com estatísticas extrangeiras 
— as de paizes protestantes que se
jam como os Estados Unidos e a 
Allemanha, cada um com 20 milhões 
de catholicos e mais de 20.000 pa
dres, — então a nossa consternação 
e a nossa vergonha serão immensas, 
ao verificar a triste realidade da 
Religião no Brasil.

São raros, hoje em dia, os rapazes 
que vêm no sacerdote, muitas vezes 
porque nunca conheceram nenhum,- 
um , indispensável e . providencial 
agente de formação moral, e por 
conseguiní.4* longe de considerarem- 
no um extranho, procuram entrar na 
sua intimidade, e se tornarem seus 
amigos.

E' verdade que uma fracção mais 
zelosa do clero já se têm dedicado 
resolutamente ao ministério tão fe
cundo da educação juvenil. Mas 
quantos são esses apostolos, que ape
zar de tudo tem feito maravilhas?

E’ concebível, que um só homem 
possa se occupar sériamente de 50& 
rapazes ?

E apezar disso, quantos rapazes, 
não devem á influencia providencial 
de algum homem de Deus, a felici
dade infinita de terem resistido á 
decadência geral dos costumes, con
servando a alma intacta, emquanto 
tantos outros dos seus companhei
ros, cahiam a seus lados, victimas 
das paixões ou do respeito humano?

Na idade critica, e aliás decisiva, 
da adolescência, são tantos os pe
rigos, as illusões e as seducções, que 
nos assaltam de todos os lados, e ta
manha a attração do mal e a fra
queza do homem, que o sacerdote se 
torna cada vez mais indispensável, 
como agente de estimulo e dc en
thusiasmo, que neutraliza as falsi
dades e a influencia deleteria de um 
ambiente malsão.

Estas considerações de ordem um 
tanto moral, D. Ludgero, não vos 
são alheias, como se poderia dizer.

Sois um sacerdote, e como tal um 
apostolo. Sois dos raros, que deveras 
se interessam pela mocidade, e cujo 
apoio moral nunca ros têm faltado 
còm os vossos conselhos e ensina
mentos.

Hoje tudo conspira contra os sm- 
blimes principios a que dedicastes 
toda a vossa vida, tudo conspira 
contra a Verdade e o Bem, mais d4 
que. nunca identificados com a Re
ligião catholica.

E nós os moços, somos os mais 
prejudicados por essa campanha sur
da de immoralização e embruteci
mento. O futuro pertence á mocida
de, e todas as esperanças da Reae- 
ção Catholica contra o materialismo 
theorico e pratico, fundam-se eviden
temente nas gerações novas. Mas, 
para que essa reacção seja uma rea
lidade, o clero já se dedica com to
das as forças, na obra grandiosa da



nossos asslénaites
Pedimos aos nossos assignarites, 

que tenham recebido irregularmente 

“O LEGIONÁRIO”, o obséquio de 

entregarem suas reclamações, por es, 

cripto, ao Revmo. Pe. dr. Arthur Ric- 

ci na Matriz de Santa Cecília, ou 

enviaLas á Caixa Postal, 3471; o mes

mo solicitamos com referencia a mu
danças de endereço.
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A próxima sessão rea!isar-se-á no 
dia 16 de Outubro, ás 20 % horas.

iQ

12-10-1929

res e bcmdicto o fructo de vosso ven
tre, diz á visitante, sua prima Isabel, 
inspirada por Deus/ c, continuando 
em alta voz: — Donde a honra da 
v sita da Mãe de meu Senhor? Pelo 
que, logo que lhe ouvi a voz, ao sau
dar-me/' o menino que trago exultou 
de jubilo. f

Sois feliz, porque crestes naquillo 
que vos foi revelado da parte de 
Deus e que ora se vêm cumprindo”.

Vendo-se descoberta, vendo-se pro
clamada e alvo de sincera manifesta
ção, Maria recebe a homenagem co
mo vinda do proprio Deus e em pa
lavras repassadas de alegria, profere 
o cântico de jubilo, o Magnificai.

“MinlPalma engrandece o Senhor 
e meu espirito é arrebatado á presen
ça de Deus, meu Salvador. Eis que 
as gerações de todos os séculos- me 
proclamarão bemaventurada” ...

K’ a segunda vez que ouvimos a 
voz de Maria, porque esta é a se
gunda que ella deixa seu coração to
mar-se de contentamento da mater
nidade que antevê, gôso puríssimo, 
sem mescla de amargura.

Esta foi a segunda das grandes 
alegrias que afagaram o coração da 
Virgem, aquella que se dizia a serva 
do Senhor, quando, em realidade, era 
a mais mimoseada creatura da terra, 
a mais perfeita das creaturas, a elei
ta de Deus, a sua filha bem amada, 
a esposa do Espirito Santo, a Mãe 
augustissima do Verbo.

MILES CHRISTI
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ESCOLA REMINGTON
Cursos práticos e rápidos 

DACTYLOGRAPHIA, 
TACHYGRAPHIA, 
CORRESPONDÊNCIA, 
CONTABILIDADE,
CALCULO,
CALLIGRAPHIA,
PORTUGUEZ,
INGLEZ.
Aulas diurnas e nocturnas para 

ambos os sexos
Matricula sempre aberta 

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 18-B

D RS.

Annibal de Campos

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva 

l.o Andar - Sala 108

Dez IZ85 :: claustro
REMINISCÊNCIAS

(A D. Pedro Roeser)

Esta serie de artigos a que ora 
dou começo não é mais que o prodir 
cto espontâneo da vaga lembrança 
de meu curto passado, — doces re- 
miniscencas.

Pois bem. Nellas haverá um mé
rito: — o da simplicidade unida á 
verdade. Asseguro-vos, leitor amigo, 
desde já, que jamais faltarei com a 
verdade nessas linhas em que vos 
irei mostrar o interior de um claus
tro, em toda sua rudeza, cm toda sur, 
austeridade.

Antecipadamente sir.to o gôso que 
ha de me encher o coração, quando, 
no decorrer da narrativa, eu revir 
aquelle claustro dos meus dez an- 
nos...

Peço aos leitores do "O Legioná
rio” a devida licèrça para inserir 
nesta columna, um pouco de cousas 
acontecidas a mim mesmo, das quaes, 
não raro, fui o protagonista.

* * *

Era em Olinda, a modesta Olinda 
de doze annos atraz.

Levado por um desejo, embora 
não bem delineado, . <Je entrar no 
claustro, consegui entrada naquelle 
recinto de austeridade, de oração e 
rabalho.

Foi esse o claustro dos meus dez 
?tAos. Mas, prosigam. >. leitor ca- 
lissimo. Acorppanharvos-ei, passo a 
passo, mostrando-vos tudo o que pos
sa ferir a attenção do visitante cu
rioso, explicando-vos tudo o que de 
menos claro vos pareça.

Então, ainda que nunca tenhaes 
tido o ensejo de percorrer um mos
teiro, delle podereis fazer idea se
gura, disso vos eu garanto e, si as
sim fôr, me darei por satisfeito, por
que outro fito não tenho, principal 
como este: fazer ver o que vae 
por dentro dos claustros, para que, 
ao ouvirdes alguma inverdade a res
peito, saibais avaliar onde finda a 
verdade e onde começa a mentira.

Antes dc mais nada, convem di
zer-vos que nos mosteiros .apenas 
duas cousas se fazem : — ”Ora et
labora”. , .

Tudo isto faz o monje e... nada 
mais.

E’ sua obrigação única e será 
santo aquelle que preencher essa 
me.dida.

E’ a conciliação da actividade de 
Martha com a contemplação de Ma
na. Ter os olhos fitos no céo e, na 
terra, firmes os pés.

Para essas minhas reminiscências, 
leitor benévolo, vossa attenção e vos
sa transigência.

(Continua) 

IIONORIO R. DANTAS
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Pedimos a fineza de uma visita ao nosso estabelecimento, . f
sem compromisso de^compra f

irflS, 8 - (Em frente ao Larfiolde Santa CeciUa) - §,

ONA RI O . .. .....

Nossa Senhora
E veio a Immaculada, a obra pri

ma de Deus!
* * *

Em fervida oração, devotamente 
ajoelhada em sua alcova, cabeça re
clinada entre as mãos franzinas, Ma
ria pede a Deus que envie seu Uni
génito para a obra da regeneração 
dos homens.

Ouve Deus os rogos ardentes dc 
sua filha. Mais. Escolhe-a entre to
das as filhas do seu Povo, arranca-a 
da humildade a que se recolhera, e 
fál-a a Mãe augusta de seu Verbo. 
Mas como, sc cila havia feito ao 
proprio Deus o voto dc castidade? 
Assim :

Eis que uma luz celeste, celeste e 
macia, fál-a estremecer de súbito.

— Ave, cheia de graça. O Senhor 
é comtigo

Palpitoirlhe apressado o coração, 
coraram-lhe as faces.

— Não temas, lhe diz o enviado 
cie Deus. Has dc conceber a dar á 
luz um menino a quem% porás o nome 
dc Jesus.

— Como assim, pois que não co
nheço homem?

— Baixará sobre ti a sombra do 
Senhor e Aquelle que nascer de ti 
será chamado o Filho do Altíssimo.

— Eis a escrava do Senhor, faça- 
sc em mim segundo a yossa palavra.

Isto bastou, porque, ao consentir 
a Virgem, em seu seio puríssimo se 
encaçnou o Verbo. Et Verbum caro 
factum est.

Foi então que uma onda de ale
gria envolveu o coração da Mãe de 
Deus.

Esta foi a primera das grandes 
alegrias da Virgem, o gôso puríssi
mo da maternidade.

Entre a alegria mais justa e o gô
so mais profundo, quiz Deus tivesse 
principio o tempo dc Misericórdia, 
pí:ra mostrar desParte aos homens, 
que desapparecerá da Terra o tempo 
da justiça, do rigor e que Elle, o 
Deus do Christianismo é Deus de 
Bondade .e dc Perdão

Compartilhando a alegria pura de 
que se viu tomada a Mãe dc Deus, 
cheio dc fc o filho de Maria repetirá 
as palavras do anjo, porque lhe se
rão agradaveis a seu coração de Vir- 
bem e Mãe:

Ave, cheia de graça!

A VISITAÇÃO

Pelo tortuoso da estrada, alvo da 
inclemência da estação, cm viagem 
penosa e estafante, vae Maria ás 
montanhas da Judca, a ofícreccr seus 
préstimos a alguém que delles possa 
precisar.

Vae Maria em visita dc caridade, 
porque estando Isabel cm adiantada 
gravidez, segundo lhe dissera o anjo, 
podesse ter um auxilio nas horas de 
cansaço, em sua pessoa.

A caridade é solicita, porísso a 
futura Mãe dc Deus vae com ansieda
de, em sua alimaria lerda... Longa 
c penosa viagem. Avista, afinal, ain
da á distancia, a villa de Judá e 
pressurosa acelera a marcha do 
animal.

v

Casa retirada, simples e rude, qua- 
si de campo e quasi de aldeia, cer
cada de modesta plantação, eil-a jo
gada á margem do caminho.

E* ahi que mora a ansia Isabel, 
esposa de Joaquim, homem igualmen- 
e avançado em idade.

Com o tropel do animal, approxi- 
ma-se da porta a dona da casa. Ma
ria apeia.

Em viva alegria, num amplexo de 
caridade, aperta nos braços a mãe 
do Precursor do seu Jesus.

Bemdicta sois. entre as mulhe-
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As alegrias de
A ANNUNCIAÇÃO

Em trevas densas e calginosas, 
jazia o mundo pagão. Era a noite 
dos costumes.

Desde o sacerdote, no templo, ao 
mendigo da rua, do hypocrita pha- 
riscu ao publicano usurário, do rei 
perverso c devasso ao mais indigno 
dos seus servos, -em todos se via 
franca decadência dc costumes e re
laxamento dc vida.

Olhando Deus para esse cháos 
que abraçára o mundo, teve compai
xão do genero humano c disse com- 
s"go, mima hora dc complacência: — 

hem dc enviar agora o meu Filho 
á terra, cm redempção, dos homens.

* * *

Era, r.aqucllc tempo, considerado 
como tcrrivcl castigo a esterilidade, 
maximé porque, sendo esteril o lar, 
dtste não podia vir o Promettido das 
Nações. Doutro lado, estava escripto 
que daquelle povo viria o Messias, o 
Re! de Israel.

, E SantAnna era esteril e ia sen
sivelmente caminhando para a ve
lhice.

Deus, porem, em seus sublimes ar
canos, destinou-a para mãe daquella 
que conteria, por nove mezes, sob 
seu coração immaculado» o seu Ver
bo, — Deus de Deus! Assim foi que 
delia fez nascer Maria, esta flôr de 
esndura ç fina perfeição que iria 
abr r as portas a novas eras.
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No dia l.o deste, a turma da Con
gregação venceu a do Colyseu, ras 
tres turmas, por elevada contagem : 
na l.a por 200x102; na 2.a por 
150x77; na 3.a por 100x63.

Os nossos jogadores estavam as
sim distribuídos pelas 3 turmas: l.a, 
Morello, Fermoselli (cap.),' Flavio, 

Funchal, Castorino; 2.a, Felippe, Vi- 
ta (cap.), Salles, * Hummel, Baker; 
3.a, Luiz, Vidigal, Accacio (cap.) 
Procopio, Formiga.

O segundo jogo realisou-se contra 
a Ass. dos Ex-alumnos Salesianos, 
que já foi campeã paulista. Fomos 
vencidos nas duas primeiras tur
mas, por pequena differença; sahi- 
mos vencedores na 3.a.

Nossas 3 turmas venceram ainda 
as do “ Centro Gaúcho”, por grande 
differença. em dois jogos.

Varias

CONEGO ALCIDINO PEREIRA

Informa-nos o “ Congregado Ma- 
rianó”, orgão da Congregação Ma- 
riana de S. João Baptista da Lagoa, 
— Rio de Janeiro — achar-se enfer
mo o Rvmo. Conego Dr. Alcidino Pe
reira. ,

A todos nós, marianos de S. Pau
lo, é motivo de consternação esta 
noticia porquanto, o nome do ardoro
so apostolo da mocidade carioca, é 
sempre lembrado entre nós com ca
rinho, respeito e admiração. O no
me dq Conego Alcidino já ultrapas
sou as fronteiras do nosso paiz, e a 
nossa juventude catholica conta em 
S. Revma. o guia seguro, o compa

nheiro intemerato, o exemplo vivo 
de extraordinária dedicação á nos
sa causa.

Temos rogado e continuamos a 
supplicar á Divina Providencia pelo 
prompto restabelecimento de S. 
Revma. A' Virgem Santíssima as 
nossas orações pelo caríssimo e 
sempre lembrado director do valoro
so grupo mariano da Lagoa.

“ MOCIDADE MARIANA”

Transcorreu a 1 deste mez, o pri
meiro anniversario de “ Mocidade 
Maria na*,, orgão da Congregação 

Mariana das Perdizes.
Desde sua fundação que cumprin

do fielmente seu programma, o nos
so collega das Perdizes, vem se im
pondo aos meios marianos.

E 'de salientar-se que “ Mocidade 
Mariana”, um dos últimos orgãos d© 
Congregação vindos á luz em São 
Paulo, immediatamente collocou-se 
em primeiro plano, pelo critério se
guro que o guia e pelo espirito Hdi- 
mamente mariano que o inspira, ser
vidos por uma tenacidade a toda 
prova e valor inconteste dos rapa
zes a cujo cargo elle está.

E’ com grande prazer que aqui as- 
signalamos essa data tão auspiciosa 
e tão grata para os nossos irmãos 
da Congregação das Perdizes, aos 

quaes felicitamos por mais essa eta- 
pa vencida, augurando para “ Moci
dade Mariana” grande prosperidade 
e longa vida cheia de victorias ga
nhas pela causa da boa imprensa.

Factos Marianos
f\ossa Congregação

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

A reunião deste Departamento rea
lizou-se a 6 do corrente, sob a presi
dência do cong. Olavo M. Calasans, 
e secretariado pelo cong. Sylvio Go- 
doy Alcantara.

Compareceram òs congregados Ar
thur Wolff Netto e Flavio Pinto e 
Silya, respectivamente chefe e auxi
liar da secção de zeladores; Raul 
Collet e Silva da secção da Sagrada 
Eucharistia, e José Siqueira da 
Cunha, da secção ritualista, tendo 
apresentado por escripto relatórios 
referentes ao movimento do mez de 
Setembro p. p.

Secção de Zeladores. — Reuniu-se 
no dia 5. do corrente sob a presidên
cia (lo congregado 2.° assistente c 
direcção do Rvmo. Mons. Director. 
Achavam-se presentes os seguintes 
congregados zeladores: Flavio Pinto 
e Silva, Francisco Salles, Raul Col
let e Silva, José Siqueira Cunha, 
Tránquilliro de Almeida Junior, Syl
vio Calasans, Francisco Santiago, 
Leonel Tumiatti, Edgard Pinto de 
Souza, Jorge Barros, Edgard Ferreira 
de Araújo, Luiz Gonzaga da Silva 
Gomes, João Estevam Siqueira Ju
nior e Eduardo de Souza Queiroz.

As fichas accusam a realisação de 
15 actos piedosos.

Os zeladores apresentaram infor
mações sobre a vida piedosa dos 
congregados.

Foi concedida a demissão ao cong. 
zelador Cassio Costa Carvalho, sen
do indicado para substituil-o o cong. 
Geraldo Magella Collet e Silva.

Secção da Sagrada Eucharistia. 
— Sob a chefia do cong. Raul Col
let, reuniu-se no dia 5 do corrente 
conjuntamente com a de zeladores.

Apóz as chamadas, o congregado 
Collet deu a palavra ao cong. Dr. 
Itibran Marcondes Machado, que leu 
o seu trabalho sobre “ Maria e a 
Eucharistia”.

Foi. indicado pára fallar na próxi
ma reunião o cong. presidente Dr. 
Paulo Sawaya.

Seccão de Noviços. *— As reuniões 
desta, têm-se realisado normalinente 
na Matriz apóz a aula de apologé
tica.

Secção de Aspirantes. — Reuiie- 
se esta secção ás 5.as feiras conjun- 
tamenle com a de noviços.

Conta, actualmente, 18 membros.
Foram acceitas, durante o mez de 

Setembro p. p. as propostas dos se
guintes: srs. Celso Leal, Roberto
Resstom, Coriolando Francisco Cal
das Filho, Geraldo Alves Pedroso, Re
nato Martinelli, Paulo Sampaio e 
Arlindo de Almeida Barros.

Secção Ritualista. — E a seguinte 
a escala para a ornamentação da ca
pe 11a:

De 13 a 20: Roberto Bonecker e&
Ruy Calasans.

De 21 a 27:^Renaun Leal e Sylvio 
Godoy Alcantara.

Demissão

Foi concedida e demissão ao cong. 
Luiz Cesar Lessa, que desde ha 
muito, occupou o cargo de secreta
rio deste Departamento de Piedade.

Ao presado cong. Luiz, não pode
mos deixar de apresentar os nossos 
agradecimentos pela sua cooperação 
relevante prestada a este departa
mento, com zelo, amor e enthusias- 
mo.

Foi nomeado para substituil-o o 
cong. Sylvio Godoy Alcantara.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

Sob a presidência do cong. Colla- 
tino de Campos, realizou-se a reu
nião mensal deste Departamento.

Secção de Imprensa. — Con. .José 
Filinto da Silva. — Esta secção con
tinua funccionando com regulari
dade.

Secção de Festas. — Cong. Paulo 
Castro. — Não tendo comparecido á 
reunião este congregado, o Presi
dente communicou que no mez fin
do só tivemos as conferencias do 
nosso Presidente.

Seçcão Sportiva. — Cong. João 
Baptista Morello Filho.—O chefe des
ta secção apresentou relatorio do 
movimento da sua secção e das sub
secções de pingue-pongue, xadrez, 
bilhares, etc. - Caixa: saldo, 295$000.

Secção de Visitadores. — Cong. 
Dario Sylvio Russo. — Justificoi} a 
sua falta á reun:ão e enviou detalha
do relatorio do movimento da sec
ção. Foram visitadas as Congrega
ções da Immaculada Conceição, de 
Sta. Ephigenia pelo cong. Miguel 
Franchini Netto; São Geraldo das 
Perdizes, cong. Flavio Lopes de Men
donça; de São Luiz Gonzaga, cong. 
Herberto Cambraia Salles e a da 
Consolação, corg. Roberto Bonnc- 
cker.

Dessas yisitas recebemos relato- 
rios dos srs. cong. Flavio Lopes de 
Mendonça e Roberto Bonneckcr.

. ESPORTES

Ping-pong. — Continuam com gran
de animação os jogos officiaes con
tra diversas aggremiações.

Dr. J. M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7. (Escriptorio dr. Piedade).

Neofosfo ELIXIR
~~~ GLYCEROPHOSP HAT ADO

Enérgico reconstituinte do sangue e dos nervos. — Preparado pelo Phco. 
SEBASTIÃO RODRIGUE9 PEIXOTO—Manipulado no Laboratorio Pharmaceutico

Gyrol — R. MARIA PAULA, 20—8. PAULO
A’ venda em todas as pharmacias e drogarias

educação da juventude. Assim, o mal 
é atacado pela raiz, anniqúilando-se 
de vez a mentalidade viciada, que 
faz tremendas devastações • moraes e 
corróe tantas almas, creadas para a 
felicidade e a maior perfeição.

E’ por essa razão, D. Ludgero, que 
tanto vos esforçaes com enthusias- 
mo e energia, que tanto trabalhaes 
em pról da nossa formação moral.

Póde muito hem ser, que a se
mente salvadora dos vossos ensina
mentos, ainda não tenha fructificado 
em todos nós. Mas temos um futuro 
a viver, e podeis estar certo, que 
os trabalhos e sacrifícios de V. 
Revma. não serão infruetiferos. Não 
lhes faltará o galardão merecido, e 
ainda teréis occasião de yêr o resul
tado do vosso apostolado; ainda sen
tireis aquella profunda e santa ale
gria; aquella satisfacção interior, pri
vilegio do bem praticado; a felici
dade verdadeira que recompensa a 
sublime abnegação das almas real
mente christãs.

Nunca mais poderemos esquecer 
os benefícios innumeraveis, que aqui 
nos prodigalizastes. Só os apreciare-

i mos devidamente, quando já ’ tiver
mos experimentado as mil vicissi

tudes. que a vida não poupa a nin
guém, e apprendido a saber quanto 
valem a dedicação desinteressada, a 
virtude e a educação christã.

Só então, D. Ludgero, comprehen- 
deremos, toda a sublimidade e o al
cance da vossa obra de apostolo, e 
a nossa gratidão será immensa.

Estas phrases toscas, mas since
ras, só tem, D. Ludgero, o mérito 
de interpretarem com franqueza e 
justiça, os nossos sentimentos, para 
com V. Revma. E de exprimirem os 
nossos votos mais ardentes, . para 
que as gerações vindouras deste 
Gymnasio, encontrem, por muitos 
annos em V. Revma. digno continua- 
dor da obra de D. Miguel, de D. Pe
dro e D. Domingos, o exemplo vivo 
de bondade, o mestre dedicado, o 
amigo verdadeiro, o guia seguro a 
orientar-lhes os passos, no caminho 
difficil do dever e da virtude.

(a) Angelo Simões de Arruda 

S. Paulo, 30 de Setembro de 1929.
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Oração a CflRISTO t|EI...
Mais uma festa á tua realeza, Príncipe divino! Hoje, no mundo 

inteiro, os homens de boa vontade, os teus vassallos fieis hão de 
offerecer-te homenagens de fidelidade, de amor e de gloria.

O mundo, ha dois mil annos, persegue-te; a treva e o reino do 
mal, ha vinte séculos, luctam para sob.repujar-te. Mas Tu, Príncipe 
Divino, permaneces eternamente illezo e intangível ás settas enve

nenadas dos que te negam ou dos que te aggridem.
Quem é o homem, esse poço de orgulho que lucta comtigo? 

Nada. Tu só o rei da gloria, Christo! Os homens passam, es grandes 
da terra passam, os reis e imperadores do mundo' passam. Os po
vos se convulsionam, os impérios se abalam, as nações se destroem. 
Tu permaneces sempre, por que teu reino é eterno e tua realeza não 

se extingue nunca.

Quando começaste o teu reinado, os imperadores romanos go

vernavam o mundo. Desappareceram os Cesares, desappareceu o 
império. Tu existes. Tu reinas. Havia já quatrocentos annos que 
tinhas estabelecido, entre os homens, o teu reinado, quando Clodoveu 

iniciou o império dos Francos. Extinguiu-se o império, finaram-se os 
imperadores. Tu vives, Tu Imperas. Existia já ha mil annos o teu 

jugo doce e suave no mundo, quando Guilherme, o Conquistador, fun
dava na Inglaterra a dynastia dos reis Anglo-Normandos. Acabou-se 
a dynastia, os reis desappareceram. Tu permaneces. Tu vences.

O Teu sceptr» subjugava os homens, já, havia mil e duzentos 
annos, quando na Allemanha nascia o reino da casa de Ashbourg. 
Destruiu-sç essa casa real, pereceram todos os seus reis. Tu con
tinuas. Tu conquistas. Havia já mil e seiscentos annos que o teu rei

no se estendia na terra, quando, na "Rússia, subia ao throno a casa 
dos Romanoff. Na ultima guerra, suffocou-se a sua ultima estirpe. 

Tu marchas. Tu dominas.

Nero? Morreu cravando no proprio peito o seu punhal mil ve
zes homicida. Juliano Apóstata? Morreu babando a blasphemia que 
é a confissão perpetua da derrota dos teu^ inimigos: Venceste 

Galileu!

Luthero? Morreu contemplando desilludido e desesperado as 

estrellas do ceu. Voltaire? Morreu, como um cão, mordendo as co
bertas do leito em que agonisava. Napoleão? Morreu, vencido e só, 
numa rocha perdida do oceano. Calles, o corvo sinistro que grasna
va ser teu inimigo pessoal, ainda não morreu, mas, como Caim, foge 

da própria sombra__

E ainda não basta, meu Deus, dois mil annos de experiencias? 
Ainda elles te negam? Ainda elles não se convenceram da estultí
cia dos que querem roubar da tua fronte a coroa que conquistaste 
com teu sangue? Ainda hoje, como no principio do teu reino e lio 
decorrer dos séculos, encontra-se quem te amaldiçoe, quem te 
blaspheme e te negue. Tu, Rei Invicto e Immortal, has de fazer pesar 
sobre o coração de cada um desses miseráveis o jugo suave do teu 
sceptro. Não o peso esmagador da tua vingança, rei de paz e de 
amor, mas o perfume suavíssimo da tua bondade e misericórdia.

Em reparação de tanta apostasia, de tanto laicismo, de tanto 

despreso por parte dos teus vassallos renegados e trahidores, hoje, 
na tua festa, Príncipe Augusto, milhares e milhares de corações que 
adoram a tua realeza, lançam á face do mundo e de todos os trahi

dores da terra o grito do teu triumpho e da tua victoria:

A JESUS CHRISTO, VERBO INCARNADO, PRÍNCIPE DOS 
PRÍNCIPES, REI DOS POVOS E DAS NAÇÕES, FIDELIDADE, 

AMOR E GLORIA!

As alegrias de Nossa Senhora
NASCIMENTO DE JESUS

O sol declinara no horizonte, por 
entre nuvens tintas de sangue, quan
do dois peregrinos, exhaustos de fa
digosa viagem, iam chegando aos 
muros de Belem, a cidade de Da- 
vid.

Entraram. O sol, no emtanto, des
aparecera, dando lugar ao negro véo 
da noite...

José e sua casta esposa foram ter 
ás estalagens da cidade; em nenhu
ma, porém, encontraram onde se alo
jassem. Haviam chegado tarde.

Que fazer? Retiraram-se, pois, a 
uma gruta que servira de cocheira 
e agora, solitaria e muda, dormia ao 
relento. Ahi se installaram como foi 
possível e renderam graças a Jeho- 
vah, porque sempre é melhor a mu
dez das cavernas, do que as falas 
corriqueiras da cidade.

* * *

A noite ia ao meio. Nenhuma anno- 
malia. Eis, sinão quando, harmonias

mysteriosas e cânticos de jubilo re- 
soaram na gruta em que se haviam 
recolhido os nossos peregrinos.

Pelo céo entoavam os anjos hym- 
no vibrante dè louvor a Deus e de 
paz aos homens. Que teria aconte
cido? Porque glorificavam de modo 
tão insolito a Deus e porque nos da
vam a nós, os anjos, a sua paz?

E’ que nascera de Maria, a casta 
esposa de José, o Deus que creara 
a terra e que moldara o céo. E* que 
aportara á terra o Promettido de 
muitos séculos.

Neste momento, foi que mais uma 
estrella bruxoleou, como um facho 
de luz no descampado dos céos. Es
trella magica, mysteriosa, providen
cial.

Os pastores que guardavam seus 
rebanhos, nos campos vizinhos á ci
dade, presenciaram estupefactos os 
grandes prodígios e convidados pe
los anjos que se lhes apresentaram 
face á face, foram rumo de Belem, 
a ver Jesus, nascido no tempo, na
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. LD. Sebastião Leme
í(R

•A D. Sebastião Leme, festejando 

amanhã o seu 25.o anniversario de 

ordenação sacerdotal, presta “ O Le

gionário” uma homenagem cheia de 

admiração e quente de carinho.

Não é descabido o que vae aqui 

expresso nestas linhas.

Nestes vinte e cinco annos de sa

cerdócio de D. Sebastião Leme, a 

párochia. de Santa Cecilia participou, 

em parte, dos fruetos do seu aposto

lado operoso e fecundo, tendo sido 

S. Excia. um dos coadjutores que

Ü que é ser um
Não basta, entretanto, para se rea

lizar uma coisa qualquer acariciar um 
projecto, <lesejal-o; força é inetter 
resolutamente mãos á obra. E’ o mo
mento da acção, á qual surgem, qua- 
si sempre, não poucos obstáculos.

Defrontareis, pela vida em fóra, 
com esses que renegam da virtude 
e não sabem approvar o bem. Ty- 
ranros, envidarão esforços por que 

.vos afasteis do caminho recto. Es- 
! carnecer-vos-ão. Dir-vos-ão retarda
tários. De baldões hão de cobrir a 
religião que professaes. Levantar-vos- 
ão ameaças.

Que fazer, então? Uns sacrificam 
|sua liberdade curvando-se-lhes a 
I fronte.

Não se deixam intimidar outros; 
cumprem seu dever, porque é o de- 
er. Desassombrados ante zombarias, 

imperterritos elles se mostram dean- 
le de qualquer ameaça. Está em jo
go o dever? Nem a morte os fará 
capitular. Estes podem cantar, como 
os jovens hebreus de outróra, pre
cursores dos ndssos martyres: Só 
nos prostramos deante do Deus dos 
nossos paes.

Aquelles que triumpham sobre os 
sorrisos c sobre as ameaças succum- 
bem vezes sem conto, aos golpes da 
hsonja e da adulação. Raros, bem 
raros, os que podem escapar desta 
verdadeira miséria rumana. Tenho 
para mim que a adulação é a mais 
mesquinha das paixões humanas. O

aqui fencetaram a vida no ministério
i.

sacerdotal. \

Si f,quem passou por Santa Cecii- 

lia náo pode esquecel-a” também el- 

la saberá ser agradecida aquelles que 

cooperaram, de qualquer modo, para
f

a sua grandeza e desenvolvimento.

Osculando respeitosamente o anel
ís.

de :'Excia. seja-nos permittido pe
dir-Llíie uma parte das bençams af-

I
fectutfsas do seu jubileu sacerdotal 

para a nossa mocidade mariana e pa

ra a nossa tão querida parochia.

homem k caracter
li

Pe. ROQUE PINTO DE BARROS

adulador é um dos flagellos da hu
manidade.

Outrosj infelizes, tombam deante 
deste inimigo que escravisa tantas al
mas. São homens para sacrificar a 
este minotauro do prazer, honra, for
ça, vida, tudo.

Enfeitiçados pelo amarello do ouro 
ou levados pelo fulgor das honras 
andam muitos, por ahi, a adorar, de 
joelhos, áquelles que desprezam.

Resta, finalmente, uma barreira;
| semente aquelles que logram trans- 
jpol-a são, de facto, homens de ca
racter. Ha no mundo muitas almas 
generosas. O bem que aspiram que
rem logo realizal-o; não se amedron
tam deante de quaâquer sacrifício. 
Mettem mãos á obra.

Depois de uma vida inteiramente 
! entregue á frivolidade, este moço, 

convertido por um amigo ou sacudi
do pelo clarim que toca a combater 
pela defeza da liberdade, lançou-se 
já ás emprezas. Sangue generoso 
corre em suas veias. Elle se multi
plica. Não falta á uma reunião. Fun
da circulos. Organiza ligas. ÍFala. 
Escreve. Forma b’bliothecas. Cônsul-, 
ta autores. Vê seu livro ou a serie 
dos seus volumes em todas as mãos. 
Antegosa os triumphos. Sente as 
caricias da gloria. Passadas» porém, 
algumas semanas, apagou-se todo es
te enthusiasmo. O que faltou a essa 
vontade para tornal-a firme em suas 
resoluções? Faltou a perseverançr

Esta, segundo Santo Thomaz de 
Aquino, faz persistir a alma nos seus 
empreliendimei tos até que estes se 
completem, máo grado o tempo ou 
as provações de qualquer ordem.

Virtude admiravel, que merece, na 
bocca de São Bernardo, gloria aos 
homens e corôa ás virtudes. Sem 
ella o combatente não sahe v ctorio- 
so e o vencedor não leva1 a palma.-! 
Vigor dos fortes, ella é também « 
consummação das virtudes. Rara es
ta virtude. Moveis e inconstantes 
somos todos nós. Tudo solapa pe.a 
base o tempo, o grande demolidor 
das obras humanas, que enfraquece 
até as vontades mais tenazes.

Depressa desponta o enthusiasmo 
em nosso coração» e, mais depressa 
ainda, dahi -elle se affasta e desap- 
parece.

O desalento é um dos obstáculos 
ás obras começadas. Quando se en
ceta uma empreza, nem siquer passa 
pelo nosso espirito o mais ligeiro 
pensamento de infelicidade. Muito 
depois» já se luta com uma má pai
xão. Renovam-se seus ataques, que 
nos encontram firmes, inexpugnáveis.

Cremo-nos victoriosos. De chofre, 
este instincto perverso, que nós o 
pensavamos vencido, renova-se ^ 
assaltos mais violentos e já batemos 
em retirada... vencidos. Multiplicam- 
se as difficuldades. Atiramos, então, 
as armas, dizendo: Nada comsigo. E’ 
o gesto e a palavra do desencorajado.

Si trabalhaes para os homens 
achareis outras causas de desanimo.

Devotae-vos por alguém? Por elle 
vos sacrificaes e esqueceis vossos in
teresses. Sem a vossa intercessão 
desinteressada seria a ruina, a ver
gonha, a morte. Deve-se-vos um :nr 
.morreçipnrp .r.fic oji h ac i m e n t gP ara- lo * 
go, procura-se não vos conhecer. 
Despreza-se-vos, esquecendo que sois 
um bemfeitor.

Empenhae-vos por uma causa. De 
corpo e alma a ella vos dedicaes. 
Mas, os que vos deveriam ajudar, 
cheios de inveja dos vossos talentos, 
temendo lhes façaes sombra procu
ram-entravar os vossos ideaes. Vin
gam da sua mediocridade espisinhan- 
do-vos a superioridade. Sob os gol
pes destes adversários sente-se cres
cer o ardor. Mas, ser invejado, ata
cado pelos que deveriam ser nossos 
melhores amigos, por aquelles a 
quem fizemos bem — que motivo de 
desanimo!...

Saber supportar é bem o ponto 
culminante da força, a sua manifes
tação mais bella e o grande segredo 
dos mestres da arte de triumphar.

Onde não houver esta vontade in
flexível, affirmo, com a certeza de 
uma prophecia, não pode haver ca
racter.

Não padece duvida, faz-se necessa- I 
i :o uma vontade para tomar e por1 
em execução uma decisão qualquer; 
para perseverar, porém, e chegar 
até o fim sonhado, é mister muito 
ina-s ainda. Esta perseverança que | 
se não interrompe é a corôa da von- i 
tade — é a pedra rlg toque do ^a- I 
racter.
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CURSO DE TACHV6RAPHIA 
PRATJCA

Prof. congr.
ARLINDO BAPTISTA PEREIRA 

Rua Immaculada Conceição, 5 
Aulas ás 2.as, 4.as e 6.as, das 21 

ás 22 horas

Questões
Mariaiias

E3

A FEDERAÇÃO DAS
CONGREGAÇÕES MARIANAS

Em o nosso artigo inserto no nu
mero passado desta folha, historiá
mos rapidamente a vida da nossa 
Federação, pondo em relevo algu
mas questões importantes que exi
gem solução immediata.

InÇelizmente, segundo nos consta, 
as nossas palavras teem sido mal in

terpretadas, suppondo-se que visá
mos os dirigentes dessa entidade, ou 
melhor, o conselho provincial, do 
qual fazemos parte.

Houvè quem malevolamente quí- 
zesse emprestar uma segunda inten
ção ás nossas palavras, que outro in
tuito não tiveram que o de mostrar* 
alguns aspectos da nossa actual oiy 
ganisação de moços ca,tholícos, ^ab
straindo-nos completamente das 11- 
lusões para evidenciar a realidade 
que nos cerca.

Como é natural, jamais visámos 
aquelles que teem sobre os hombros 
a grande responsabilidade das dire- 
ctivas de uma sociedade como a Fe
deração. Labutamos sempre no ter
reno das idéas, afastando-nos 'com
pletamente da política de indivíduos.

Todos nós sabemos perfeitamente . 
que innumeros problemas occupam 
tT'tsonsellfírprovlncISTâestá entidade 

mariana. Todos elles são importan
tíssimos e sua solução requer uma 
energia fora do commum, uma dis
ciplina rigorosa, e uma grande boa
vontade. Numerosas e variadas ctr-\
cumstancias teem impedido a exe
cução de todos os planos que a Fe
deração tem em mira. Dentre ellas, 
e foi isto que quizemos salientar em 
o nosso referido artigo, sobresae. 
essa carência de espirito de coope
rativismo de collaboração. Ag ora ^ 
•mais que nunca, é que necessita
mos dessa união forte, inquebrantá
vel, capaz de concorrer efficiente- 
mente para a construens do cara
cter desta geração que desponta e 
que necessita do apoio dos maioraes, 
para sobrepujar os inimigos.

Poderiamos dizer agora o. que D'. 
Sebastião Leme escreveu, em 1918, 
na sua celebre l.a Pastoral á Archi- 
diocese de Olinda: “somos uma. 
maioria que não actua; somos uma 
maioria asphixiada. O Brasil que 
apparece, o Brasil-nação, esse não é' 
nosso. E’ da minoria. A nós, catholi- 
cos, apenas dão licença de viver
mos”.

Particularmente entre nós, essa mi
noria é esse pequeno grupo de ho
mens que vivem a promover a dis- 

[ solução da nossa unidade nacional,, 

pregando um americanismo odioso. Eí 
nós, ao em vez de darmos todo o 
nosso apoio á entidade que tem por 
fim coordenar todas as nossas for-

humildade de uma gruta aspera e 
mia.

♦ * *

Lá chegados, deram de rosto com 
uma gentil criancinha, envolta em 
faixas. Dormitava sobre uma pouca 
de palha.

Despertou Jesus e, num vagido 
brando, mostrou toda a doçura e 
amor de que é capaz um recem-nas- 
cido.

Grande e infinita bondade de 
Deus! Tanto se humilhou, a tomar 
um corpo debil e frágil. Não satis
feito com tamanha prova de amor, 
quiz ter uma mangedoura por ber

ço. Mysterio de amor! Mysterio in
sondável de caridade!

Quem te lograria comprehender, 
oceano de misericórdia, quem te po
deria sondar a profundez! Incarna
ção de um Deus!

Parece-me ver Jesus deitado sobre 
as palhas do seu paupérrimo prese
pe, a estender para nós seus tenros 
bracinhos e a nos dizer na luz de 
seu olhar: — Vinde a mim, vós to
dos, meus amigos!

* * *

Como tudo estava alegre naquella 
noite bemdicta! Que gôso inaudito 
para José, ter sob sua guarda o Prín

cipe celeste, Deus Menino! Jubilo 
immenso para Maria adorar seu pro
prio filho, coração de seu coração!

Maria sentiu então, por certo, toda 
a intensidade do gôso que sente uma 
mãe ao ver o fruto de seus dias, nas
cido de um instante, nas suas mãos 
tremulas de cansaço, brancas de 
commoção. Mais ainda que foi im
maculada a Conceição do Verbo.

Agora, mais do que nunca, apal
pando á realidade das promessas do 
Anjo, Maria queda-se muda, perplexa 
mesmo, num arroubo de jubilosa 
felicidade.

* Muda sua língua, mas intensamen-j

te loquazes seus olhos, porque a lin
guagem dos olhos é a linguagem 
do amor.

Pela terceira vez as 'auras ventu
rosas sopraram’ a poeira de prata 
dos affectos maternaes e turbilho-u 
naram em oceano os mil sonhos dou- 
rados que plácidos repousavam nó. 
seio immaculado da Virgem-Mãe.

Contrariamente não se podia pas-> 
sar, porque aos pés de um recem- 
nascido todos se alegram, aos pés 
de Deus todos ficam perplexos. Na 
presença de Deus Menino tudo é 
amor!

MILES CHRISTI
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A MliAVRA DE DEUS
EVANGELHO

DO VIGÉSIMO TERCEIRO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(27 de outubro de 1929)

Naquelle tempo quando Jesus falava ás turbas eis que um dos 

chefes da synagoga approximou-se delle e. adorou-o dizendo: “Se
nhor, minha filha acaba de fallecer; mas, vem, impõe-lhe a tua mão 
e viverá”. E levantando-se Jesus, seguia-o com seus discípulos. Eis 
sinão quando uma mulher que ha doze annos soffria de um fluxo 
de sangue achegou-se a Jesus por detraz e tocou-lhe a fimbria do 

seu vestido. Dizia de feito comsigo: “Si tocar apenas as suas ves
tes ficarei curada”. Voltando-se Jesus e vendo-a disse: “Tem con
fiança, filha, a tua fé te salvou”. E desde aquella hora, ficou aqueila 

mulher sã. Como, porém, chegasse á casa do chefe da synagoga e 
visse os tocadores de flauta e uma turba em gritos, disse: “ Retirae- 
vos, a moça não está morta, mas dorme”. E riam-se delle. Bem que 
a turba sahiu, entrou Jesus, tomou a mão da jovem, levantando-se 
esta. E divulgou-se a noticia deste milagre por toda aquella região.

REFLEXÃ O

1 Narram outros evangelistas que esta mulher hemorroissa, para 
se ver livre da sua moléstia, empregara embalde toda a sua fortu
na. Assim acontece com as desgraças corporaes: excitam em nós 

desejos de melhor estado, 'prezamos a saúde porque não a temos 
perfeita e para consegui-la desfazemo-nos do que possuímos e, fôra 

possível, de maiores som-mas4 abririamos mãos. E’ o instincto de 
conservação, é a ansia de perennidade no ser que nos leva a tantos 
sacrifícios. Estes, porém, mais não fazem do que procrastinar de 

alguns momentos o termo necessário dos nossos dias. Ha- no en
tanto em nós um principio espiritual, incorruptível que fundamenta 
aquella aspiração. A alma que nos vivifica esta é immortal, não des
ce com o corpo á sepultura. Depois da morte irá para a moradia da 
sua eternidade; sua, bôa ou má, conforme o exigirem as suas obras. 

K’ esta uma verdade tão certa como a veracidade divina nella em
penhada. Forque, pois, não nos preoccupamos em assegurar a feli- 

.cidade na outra vida, a verdadeira que não terá fim?

EVANGELHO
DO VIGÉSIMO QUARTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(4.o depois da Epiphania — 3 de novembro de 1929)

Naquelle tempo, subindo Jesus em uma barca, seguiram-no os 
seus discípulos. Eis que o mar se encapella em grande tempestade, 
tanto que a embarcação era coberta pelas ondas; elle, porém dor
mia. Approximaram-se-lhe, pois, os seus discípulos e o despertaram 

dizendo: “Senhor, salva-nos que perecemos”. Jesus retrucou: “Por
que temeis, gente sem fé?” E levantando-se, mandou aos ventos e 

ao mar e se fez grande bonança. Admiraram-se aquelles homens e

DORES DE POBRE
(Especial para “O LEGIONÁRIO”)

Algemas da pobreza são caricias 
para o Senhor. Têm vagos rullos de onda... 
e magnitude azul... e gloria!... Disse-as 
pérolas dalma, como as de Golconda.

Jllusões de ouro cahem... Assim puniceas 
rosas cahiram, em borrasca hedionda... 
Dôres de pobre, não. Sem as delicias 
do mundo, têm um céo que lhes responda.

Estima-as, que Jesus pobre e operário 
e prisioneiro foi, — não millionario.
Mas, ao heroísmo, um prêmio Deus descobre.

E, em Juízo, dirá: — Vem a Mim, filhinho; 
estava nú: vestiste-me de linho.
Vê no pobre a Jesus: — Jesus foi pobre!

Pe. ARMANDO GUERRAZZI

Os Papas, desde Slo Pedro 
a Pio XI

VI
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Dez mezes de claustro
Cap. 11

diziam: “Quem é este a quem os 

R E F L

ças, vamos desertando pouco a pou
co do terreno da lucta, inermes, des
cançados, vivendo no dominio do pen
samento, numa quasi lethargia que 
desola e desanima.

Nestas mesmas columnas já con
citamos, por mais de uma vez, to
das as nossas aggremiações maria- 
nas, para concorrerem efficazmente1 
ú Federação.

A voz da consciência clama contra 
èstè estàdo de alergia. E’ imprescin
dível que saiamos desta attitude 
morna e inexpressiva, e desçamos 
á liça para o bom combate.

A nós, moços catholicos e maria- 
nos, é que compete a acção. Confun

ventos e o mar obedecem? 

E X Ã O

dimos sempre o organismo director 
com o executor. O conselho provin
cial é o que manda, determina, co
ordena, regúlarisa a nossa acção, e 
nós, soldados do exercito da Imma- 
culada, devemos obedecer, agir, rea- 
lisar, emprehender.

O que vale mandar se não ha dis
ciplina? O que vale ainda ter disci
plina se não ha direcção? Estas duas 
qualidades são indispensáveis para 
a organisação da nossa mocidade 
catholica. Que falte uma delias, dis
ciplina ou direcção, todo esforço se
rá improfícuo, inefficaz, nullo.

51) S. Simmaco (498-514); duran
te seu pontificado, Clodoveu, rei dos 
Francos, converteu-se por obra prin- 
cipalmente da rainha Clotilde.

52) S. Orsmida (514-523); festa,
14 de Agosto. Foi defensor, energico 
da supremacia da igreja de Roma. 
Conseguiu pacificar a igreja pertur
bada pelo antipapa Lourenço e por 
fim ao schisma de Acacio, fazendo 
que o Oriente adoptasse a chamada 
formula de Orsmida, na qual o pri
mado romano é vigorosamente af- 

firmado.

, 53) S. João I (523-526); festa, 27 
de Maio. Toscano de nascimento. 
Teve um reinado perturbadíssimo 
pela- mudança verificada em Theo- 
dorico, tornando-se suspeitissimo pa
ra os catholicos. Em Constantinopla 
affirmou vigorosamente o primado 
romano e coroou o imperador Justi- 
no I. Voltando a Roma foi chamado 
pelo imperador Theodorico a Rave- 
na, onde foi aprisionado e encerrado 
num calabouço, onde entregou a al

ma a Deus.

54) S. Felix IV (526-530); festa,
30 de Janeiro. Foi imposto pelo rei 
Theodorico, mas morrendo esse ty- 
ranno pouco depois, Felix teve um 
pontificado pacifico. Facto raríssimo 
na historia da Igreja, antes de mor

rer, Felix ,temendo discussões em 
Roma por parte do escommungado

I Dioscoro, designou elle mesmo o seu 
successor, que foi o arcediago Bo

nifácio.

55) Bonifácio II (530-532); Godo 
de Origem. Teve que combater o an
tipapa Dioscoro. Approvou o conci
lio de Orange, dando-lhe valor uni
versal. Defendeu novamente os direi

tos da Sé apostólica sobre a Illyria.

56) João II (532-535). Sua eleição 
foi movimentadissima. O diácono 
Virgílio possuia um partido fortíssi
mo, mas Mercúrio o supplantou nas 

9 eleições, tomando-, uma vez eleito,
o nome de João II. Foi o primeiro 
Papa que tomou outro nome ao su
bir ao solio pontifício.

57) S. Agapito I (535-536) ; fes
ta, 20 de Setembro. Cancellou a con- 
dennação de Dioscoro, antipapa sob 
Bonifacio.il. Depoz em Constantino
pla o patriarca Antimo. Obteve do 
imperador Justiniano uma profissão 
de fé na qual o imperador demon 
strava-lhe a própria orthodoxia. Foi 

sepultado em S. Pedro.

58) S. Silverio (536-537); festa, 
20 de Julho. Foi elevado á Sé apos
tólica pelo rei Theodoro. Foi exilado 
na Grécia pelo successor de Theo
doro. De volta a Italia, naufragou 
perecendo no mar tirreno.

59) ;Virgilio (537-555). Deposto e 
exilado o papa Silverio, succedeu-o 
no throno ppntificio, antes como vi-

; gario, depois como Papa. Foi a Con

stantinopla que vivia continuameiite 
perturbada pela celeberrima questão 
dos tres capítulos. Custou-lhe iminen- 
so obter do imperador Justiniano a 
approvação do Concilio de Constanti
nopla. De volta a Roma morreu na 
Syracusa.

60) Pelagio I (555-561). Durante
a permanência do Papa Virgílio em
Constantinopla, ficou em Roma onde
o surprehendeu a invasão de Totila,
rei dos godos, que assediou e saqueou
a cidade eterna. Foi eleito papa
após a. morte de Virgílio contra a 

*
vontade dos xomanos, de tal modo 
que não se encontrou para consa- 
gral-o sinão dois bispos estrangeiros 
que na occasião eram hospedes de 
Andréa, parocho de Ostia. Com el
le, iniciou-se a intromissão dá corte 
byzantina nas eleições pontifícias.

(Continúa)

Pela Parochia
TRIDUO EUCHARISTICO

Nos dias 4, 5 e 6 de Novembro rea- 
lisar-se-á na Matriz de Santa Cecilia 
um triduo Eucharistico. Prégará o 
Rvmo. Pe. Estevam Maria.

ASYLO DE SÃO VICENTE DE 
PAULO í

Rua Turiassú

Nos dias 12 e 13 deste mez, as 
Damas de Caridade da Parochia de 
Santa Cecilia promoveram a venda 
da Flôr da Caridade, em beneficio 
do Asylo de São Vicente de Paulo, 
sito á rua Turiassú.

O resultado total foi de 22:044$700, 
inclusive um donativo de dois con
tos de réis da Exma. Sra. D. Zorai- 

de Costa.
O Asylo de São Vicente de Paulo 

que é para pobres inválidos e que 
abriga e sustenta mais de setenta 
pessoas, mantem-se com as esmolas 

das pessoas caridosas.

Para se dissipar um equivoco, 
cumpre-nos declaxar que não foi es
te Asylo que recebeu ha pouco o 
generoso auxilio que o Exmo. Sr. 
Dr. Dino Bueno fez, a uma institui
ção dirigida pela benemerita Irman 
Clara.

AS PAREDES E O JARDIM

As primeiras cousas que chamam 
a attenção do visitante são as pin
turas das paredes do claustro. Re
cordo-me ainda dessas pinturas sin
gelas debuxadas por frade anonymo.

Ora é o quadro impressionante da 
fuga de um monge do convento» ora 
a ressurreição do menino pagão, 
aqui o milagre da multiplicação do 
pão c do azeite, alèm, os panoramas 
das abbadias benedictinas no Brasil. 
Agora, o aspecto do monte Casino» 
ao lado» o salvamento de Plácido 
por Amaro.

Todos os quadros em tonalidade 
rústica em linhas fortes, grotescas, 
déixanijfrtransudar um sentimento de 
profunda austeridade e de religiosi
dade convicta.

São esses quadros um relembrar 
incessante, um aviso mudo, uma li- 
jÇão sublime aos religiosos.

No interior do claustro,

O JARDIM

Ponhamo-nos debaixo das arca
rias que ladeiam esse jardim de mys- 
tico aspecto, para, com vagar, admi
rá-lo por um instante.I

Tem elle a forma exata de um re
tângulo c mede algumas centenas 
de metros quadrados.

Ao centro do ajardinado, sc eleva 
alveo quartinho, onde são guarda
das as ferramentas. Por debaixo del- 
lc é- escavado um tanque de covado 
e meio de profundo.

Circumdam-no canteiros talhados 
cm rigorosas formas geométricas, 
Tudo alli é symetria.

Este canteiro é polygono estrella- 
do, esses que lá estão têm a forma de 

trapézio, aquelle outro parece peque
na lua, alem, outros quatro sc arre
dondam em circulo perfeito. Nos ãn- 

gulos do perímetro, os últimos.
Delles se erguem esbeltás pal

meiras com seus'leques verdes e ba- 
louçantes, chamando sobre si os 
olhares do admirador.'

Nestes vegetam abundantes as bel- 
las rosas, côr de vivo sangue, com
paradas por alguém á caridade, — 

laço espiritual que prende os cora
ções; florescem n’outros violetas 
sem par, dc aromas subtis, emblema 
da humildade que, á sua semelhança, 
está sempre ás occultas. Em outros, 
desabrocham lirios dc r.ivca colora
ção, allegoria perfeita da encanta* 
doura virtude.

Nas quatro robustas palmeiras, 
quem não vê representadas as virtu

des cardcaes?
Ao esmerado cultivo que os obla- 

tos dedicam áquelle jardim, corres

ponde a fragrancia que lhes acaricia 
o olphato.

A uma parede deste remanso 
abençoado vemos um sino que, de 
quando em quando, com impertinên
cia, vibra notas sempre as mesmas.
E uma fileira de homens austeros, 
trajando <le negro, cobertas as ca
beças com frouxo capuz, mortos pa
ra as cousas do mundo, desce pelo 
claustro abaixo.

Vão cantar os louvores de Deus 
os monges de São Bento...

Cap. III

MEU DIÁRIO

Comecemos pela hora do descanço. 
A’s seis e meia tocava o sino tia 
torre, avisandò-nos da hora do ari- 
gelus.

Paravamos as brincadeiras e nos 
recolhíamos para a saudação da Vir
gem, indo, em seguida ao pequeno 
tanque que deva para o terreiro, 
afim de lavar os pés e encher d’a- 
gua o jarro do lavatorio.

Ao passar pelo refeitório, tomava
mos a costumeixa limonada. Chega
dos á cella, de joelhos ao pé da ca
ma, elevavamos até Deus o nosso 
pensamento na curta oração da noite. 

Encerráramos o dia.
Apagava-se então a luz electrica 

para não ser mais accendida, a não 
ser em caso de todo singular.

Horas bemdictas em que, hão 
achando minh’alma a doçura do con
chego dos meus, deixava que se es- 

vahissem, uma por uma, crystaliza- 
das em lagrimas as ternas saudades 
do meu coração. Era pela primeira 
vez que me separa de casa, deixan
do longe, no meu estado natal, paes, 
irmãos e amigos.

As saudades tinham grande pas
to e se me enchia delias o coração, 
mas para desabafá-las eram-me da
das noites silentes, claustraes, con
vidativas por excellencia á nostalgia.
E eu me entregava todo aos deva
neios... Afinal, de cansaço, meu 
corpo cedia ao somno.

♦ * *

Claxeiava o dia.
A s quatro da manhã batia forte

mente o sino do claustro. Pelos çor- 
redores escuros e pelas galerias in
términas, passava um monge, de 
lanterna á mão, gritando aos reli
giosos: — Benedicamus Domino e, 
com presteza, ouvia a resposta: —
Deo gratias. Novamente gritava o Ir
mão: — Laudetur Jesus Christus, ao , 
que respondiam os que se levanta

vam: — In aeternum, amen.

Começava a lida...
Apagadas já se acham na minha 

memória as primeiras occupações a 
que nos entregavamos, mas, se não 
me engana, estudavamos um pouco, 
antes da missa, celebrada, em geral, 
por d. abbade, ás seis horas.

Em seguida, o café. No refeitório 
éramos servidos de bôa chicara de 
café com leite e de uma tigelinha 
de mel que fazia as vezes de assu- 
car. O pão, quasi sempre duro, pois, 
fabricado nò proprio mosteiro, só 
era consumida a fornada em tres ou 
quatro dias.

Assim, era rude o nosso café, mas 
de plena sufficiencia e gxande sub
stancia.

Nova laguna se mostra no hora- 
rio das aulas e dos estudos. Isto, sem 
duvida, porque não n/os presava 
muito. Lembra-me, porém, de que era 
somente depois das t sete horas que 
podíamos falar, pois, segundo o es
pirito da Ordem, passava-se em gran
de recolhimento o dia todo, com pou
cas horas disponíveis á conversa.

Tres dá tarde. Cada um dos obla- 
tos tomava a sua enxada e ia pas
sar uma hora lidando com a terra, 
limpando-a, ou deixando-a prompta 
a receber o grão. Isto, para mim, era 
tarefa rude e pesada, devido á mi
nha pouca idade, mas me trazia al
gum bem: robustez ao corpo, dispo
sição ao animo.

Quatro horas. Em repetidas bada
ladas, o sino recolhia á sombra do 
claustro a communidade inteira. Era 
a hora da refeição magna. Alimen
tação sadia e a contento.

Durante o jantar, não raro víamos 
algum monge pegar cadeira, prato 
e guardanapo indo pôr-se de joelhos, 
no meio do refeitório. (Recebera a 
penitencia de tomar sôpa, de joe
lhos, imposta no momento da accu- 
sação de suas faltas, pela manhã, no 
Capitulo).

Terminado o jantar, depois da ora
ção recitada em commum, os reli
giosos cobriam a cabeça com seu 
capuz de penitencia, enfileiravam-se 
e, em tonalidade sentida, naquella 
tristeza austera que somente o can
to chão sabe revelar, era entoado o 
Miserere. Assim, alternadamente, re- 

■ citavamos os versículos do psalmo, 
|emquanto descíamos pelo claustro 
abaixo até a igreja.

Hora de melancólica poesia, hora 
a mais doce e agradavel para os co
rações saudosos.

O presbyterio sombrio, o som aba
fado do martello abbacial, a oração 
recitada em língua desconhecida, as 
«repetidas genuflexões dos monges, 
tudo me fazia impressão.

íamos depois ao recrerio, onde 
brincavamos até o toque do ange- 
lus...

Mais um dia vivido!

HONORIO R. DANTAS

Paulo SAWAYA
Presidente da Congregação

Dr. J.’ M. Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças, liquidações com- 

merciaes e hypothecarias. In

ventários, desquites, despejos e 

outros processos de rapida so

lução. Praça da Sé, 34-Salas 5 

e 7* (Escriptorio dr. Piedade),

=3)Z4

Br. Celestina Bonrronl
Res.: Largo S. Paulo; 8 

PHONE: 2-2622

Cons.: R. Quintino Bocayuva, 36 

— 3 ás 5 —

SÃO PAULO

al&i

Na avançada do homem para as plagas da eternidade não ra- 
ream procellas. Dores physicas e moraes, tentações, perplexidades, 

esperanças fenecidas, amizades trahidas, perda de bens, calumnias, 
perseguições e innumeros outros males que a prodigiosa fecundida

de da malícia humana inventa. Pois, felizes de nós si nenhum delles 
conseguir lançar-nos nos braços do desespero. Tenhamos por nós 

Jesus e isto nos baste. Si Deus comnosco nada poderão os inimigos 
contra a nossa alma, e esta importa conservar. Oh! comprehendesse- 
mos melhor a sublimidade da dor que nos despega da terra e faz 

que suspiremos pelo nosso verdadeiro eterno destino!
n
S NOTA — Quando os domingos depois de Pentecostes são mais 

do que 24, após o 23.o lêm-se á missa os evangelhos que a vizinhan- 
; ça da Paschoa impediu fossem recitados depois da Epiphania. *
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Combater por teto-Rei
AOS LEGIONÁRIOS DA CRUZADA 

ENTHRONIZ ADORA

Plano estratégico — Objectivo primordial da 
grande Cruzada da Enthronisação é estabelecer no 
mundo o reinado social de Jesus Christo — “Pax 
Christi in regno Christi” — mediante a consagra
ção das familias aos Sagrados Corações.

A conquista do mundo para o reino de Christo!!
Poderá sonhar-se um ideal mais sublime do 

que esse?
Elle ultrapassa e transcende por todos os so

nhos de ambição e ideaes dominadores acariciados 
pela phantasia dos maiores conquistadores da hu
manidade.

Conquanto bello e sublime esse ideal, resulta
riam todavia, pouco menos que baldados os mais 
arrojados esforços, tendentes a sua realisação, des
de que não obedecessem á directriz dum como pla
no estratégico, de antemão, preparado e combinado.

A elaboração desse "plano estratégico”, con
dição indispensável para assegurar o exito da Cru
zada, constitue uma das obrigações ou attribuições 
que impede directamente aos Secretários da En
thronisação. São estes, o que o Estado Maior das 
forças militares duma nação,, o qual tem a sua re
sidência no Quartel General.

O apostolo infatigável da Enthronisação, Pe. 
Matheus Crawley, dos. SS.. CC., dirigindo-se aos 
Secretariados, recommenda-lhe com. o máximo en
carecimento, dois meios que elle proprio denomina 
“grandes segredos” para o exito sobrenatural da 
Cruzada; são elles, “preparal-a cuidadosamente an
tes de a fazer”; ter sempre em mira, não “o nume
ro ou quantidade” de “enthronisações”, mas "a 
qualidade das mesmas, pela intensificação da vida 
divina”.

Preparando os caminhos — À missão salvadora 
de Jesus, levada a effeito mediante uma vida occul- 
ta de trinta annos e pelo ministério publico e san
tíssimo da sua divina palavra, acreditada com mi
lagres ruidosos de toda especie, teve um precursor 
na pessoa de João Baptista.

,Pois é essa a missão dos apostolos e cruzados 
da Enthronisação; preparar os caminhos do Senhor, 
aplainar as veredas, remover os obstáculos que po
diam embargar a passagem e recepção solenne nos 
lares christãos, dos Reis do Amor;

Se queremos que a magna Cruzada da Enthro
nisação, Obra toda de fé, toda de amor, toda apos
tólica, opere novas maravilhas, importa antes de 
tudo, preparar e dispor as familias para receber 
dignamtnlt os Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria, instruindo-as sobre o sentido e o alcance do 
acto importantíssimo que vão realizar, esclarecen
do-as a respeito da sua natureza, das suas vanta
gens, e de modo particular, sobre os caracteres 
sobrenaturaes que a informam.

Muito importa que as familias comprehendam 
que não se trata simplesmente de pôr na parede da 
sala de honra um ou dois quadros, ao lado de ou
tros muitos, que não é questão apenas de se fazer 
uma bella cerimonia, por mais que ella o seja, mas

de um acto de maior e mais positiva efficiencia 
practica.

Além dessa preparação, que podíamos chamar 
remot a,é indispensável outra que nomearemos pró
xima. Assim como uma alma em estado de graça, 
aproxima-se do Sacramento do Altar previa a sua 
preparação immediata, não se sontentando com a 
habitual, pela mesma razão, é conveniente solenni- 
sar quanto possível, a visita dos Soberanos e Reis 
amorosos do lar. Como? Enfeitando o atrio da en
trada e a passagem, com flores, preparando-lhes o 
throno ornado com flores e luzes, convidando os 
parentes e familias amigas, etc., etc.

Nunca esquecendo porém, que as outras flores,

a outra lampada e o outro throno por excellencia, é 
um coração ardente, é a fé e o amor dos paes e 
dos filhos, é a sua vontade firme, de pautarem a suá> 
vida pela lei e os ensinamentos de Jesus, por meio 
do reconhecimento practico dos direitos desses Reis 
amorosos e do cumprimento dos suaves' deveres 
que se impõem na qualidade de leaes súbditos.

'Se um Soberano, diz, a este proposito, o Pe. 
Matheus, fosse fazer uma visita a uma família, se
ria precedido de seu mestre de cerimonias, que com
binaria com a familia honrada por essa visita, o pro
tocolo devido, não fosse caso que o Rei se expuzes- 
se a uma recepção incompatível com a sua alta 
dignidade.

Ora, não é que Jesus e Maria se importem com 
formulas ou com o protocolo exterior, não, mas 
para que as familias possam recolher todos os fruc- 
tos da Enthronisação, importa que ella seja feita 
com consciência, sem apagar em flores e formulas 
de pura exterioridade, a simplicidade encantadora, 
sobrenatural e sentida da tocante cerimonia.

Só por essa forma resultará a Enthronisação o 
que deve ser, uma obra duradoura e fecunda em 
fructos de salvação, uma festa permanente celebra
da por toda uma vida de fé.e amor...

O aparato exterior da cerimonia passará, as 
flores murcharão, entretanto, Jesus e Maria serão 
naquelle lar, mais conhecidos, mais amados e me
lhor honrados.

Um dos pontos -mais fundamentaes do pro- 
gramma, ardorosamente apregoados peia bemfaze- 
ja Cruzada enthronizadora, é a Realeza divina, 
practicamente reconhecida e vivida.

Viver a Realeza divina! Como? De que ma
neira ?

... Pela fé corajosa, pelo fervor eucharistico, 
pela santidade dos costumes, pela observância inte
gral do Decálogo, do Codigo evangélico e dás leis 
da Egreja, pela practica de todas as virtudes emfim, 
individuaes, domesticas e sociaes que constituem a 
“realidade” da vida christã, e a pureza e rectidão 
da vida social...

Eis, o alcance, o verdadeiro sentido da Reale
za divina, practicamente reconhecida e vivida...

Desde os tempos de São João Eudes, (1601- 
1680), e Sta. Margarida Maria, (1647-1690), foram, 
as consagrações individuaes e familiares aos Sa
grados Corações, practicadas em todo o mundo.

Todavia, essas consagrações aos Sagrados Co
rações, que costumavam effectuar-se mesmo inde
pendentemente dás imagens dos mesmos SS. CC., 
não /raduziam uma homenagem á Realeza de Jesus 
e de Maria...

“Mas, nunca este acto revestiu, como na En
thronisação, o caracter explicito, querido, duma 
“homenagem de fé na Realeza social de Nosso Se
nhor Jesus Christo”, e, ao mesmo tempo, “um acto 
de reparação” pelo crime peculiar dos tempos mo
dernos: “o desconhecimento social dos seus direitos 
soberanos”.

A Providencia suscita admiravelmente, o reme- 
dio oportuno para os males de cada época e a re
paração que lhes convem.

O nosso século pecça por apostasia, renegando 
nas pequenas patrias que são as familias, como nas 
grandes sociedades que são as nações, a Soberania 
divina do Salvador. Rei por direito divino. Senhor 
absoluto dos indivíduos e dos povos. Dominador dos 
senhores e dos súbditos...

Desde sempre combateu a Cruzada enthronisa- 
dora, essa chaga hedionda do laicismo social e polí
tico e esse modernismo nefasto que havia* desthro- 
nado Jesus, de facto, da vida familiar, social e na
cional, reduzindo-o a um Rei de escarneo. . .

Essa magna Obra propôz-se fazer a contra-re
volução e ser a reparação solemne e practica daquel- 
le crime de lesa-magestade.

Não queremos um Christo diminuído... Rei só 
no nome, sem direitos...

Esse Christo, que não reinasse como Senhor 
absoluto das almas e das familias, que não gover
nasse nem nos corações, nem nas leis e parlamentos, 
não seria mais do que a caricatura do Rei do Evan
gelho.

Nunca a Egreja acceitou esse Christo, embora 
o acceitem muitos chamados prudentes que querem 
ver nelle um Christo moderno, adaptado ao decan
tado progresso e exigências da civilisação, apezar 
do seu Codigo intangível!..

... Em opposição a essa campanha de aposta
sia social, a “Enthronisação” é um verdadeiro 
“plebiscito reparador”, o mais autentico dos ple
biscitos, o das familias, cuja voz constitue effecti- 
vamente deante de Deus, a mais auctorisada das 
vozes nacionaes...

Milhares e milhares de familias a repetirem de 
joelhos, no santuário do lar o “Advenial! Queremos 
que Elle reine sobre nós! Venha a nós o Vosso 
Reino”! pesam bem mais, na balança dum Deus 
que sabe tudo, do que o voto culpável ou mesmo 
odiento, dos políticos sectários.

Eis, a luminosa realisação do sublime ideal do 
grande Apostolo, consubstanciado naquellas pala
vras: “Oportet ílltun regnare — E’ mister que 
Elle reine’.

A consequição porem, desse nobre e alevanta- 
do objectivo não será obra de poucos dias; a gra
ça vae penetrando aos poucos nas almas, as suas 
conquistas são o resultado da oração, do sacrifício, 
da paciência e da perseverança...

« Cerrar fileiras!!

Nas avançadas desse glorioso exercito do gran
de Rei urge que figure em primeira linha, o que 
poderiamos nomear “corpo de battedores”, forma
do por todos aquelles que, por vocação, são chama
dos a impulsionar as obras respeitantes á gloria 
«divina, sejam elles directores e zeladores de asso
ciações ou confessores e directores de almas; ou 
sejam missionários, Institutos e Congregações, ou 
pregadores de retiros e semeadores da palavra es- 
cripta ou falada, etc., etc...

A nossa épocha, os tempos que corremos, são 
tempos de acção, não podemos, não devemos assis
tir, de braços cruzados, a guerra que dos arraiaes 
inimigos, * se move á causa de Christo-Rei.

Portanto, a postos, soldados do grande Rei! 
Cerremos, todos, fileiras, em torno do sublime ideal, 
inscripto na bandeira pontifícia do nosso Papa-Rei: 
“a Paz de Christo no Reino de Christo”.

A instauração da paz de Christo, mediante o 
Reino de Christo . nas-familias e pelas familias, nas 
sociedade...

Sem esmorecimentos de nenhuma especie, urge 
pois, trabalhar e lutar para instaurar, transformar 
e converter; é essa a missão dos cruzados da gran
de Obra.

_ . ^as para tanto, é preciso armar-se da mansi
dão e doçura immensa, alhadas a um tacto todo par
ticular, que deve-se pedir instantemente a Jesus e 
Maria, dos quaes, os cruzados, são seus precurso
res e enviados.

trabalhar, porém, acima de tudo, amar muito; 
o amor será sempre o melhor dos mestres. .. a me
dida do sacrifício...

Mãos á obra, palladino.s afoitos da gloria dos 
ob. Corações!!

Divulgar essa obra divinal é baldear-se em 
empreza de alevantado mérito e bemfeitoria, é le
var bem parados os interesses da' humanidade, os 
interesses de Jesus e de Maria e apressar a vinda 
do remo de Deus, por que tanto se suspira

Almas, todo dadas aos SS. Corações, empa- 
droae-vos nesta cruzada santa, deixae que ressum
bre o vosso amor a Jesus e Maria, fazei-os conhe
cidos de todas as familias, ás quaes estão cerradas 
as doçuras de sua intimidade — e sentireis o vosso 
coiação colmado das dulcíssimas blandícias que di
manam claquella promessa divina: "Os que a mim 
me tributarem amor e honra, e me fizerem reveren
ciar e amar de quantos possam, esses receberão em 
barda as riquezas dos thesouros celestiaes. cujo ma
nancial ínexhaunvel é o meu Coração. (X. Senhor 
a Santa Margarida)

Pc. VALEXTTM ARMAS. C M. F.
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AS LEITURA©PUBLICAÇÕES MAPI ANAS
Sob o titulo cle “ Acção das Con

gregações Marianas’’ traz “ Mater 
Ter Admirabilis” em seu ultimo nu
mero um artigo de A. D. de Azeve
do. Porque se fundam tantas Con
gregações Marianas entre nós? eis a 
pergunta e que o A. responde. E' que 
as congregações marianas são asso
ciações religiosas de escól, que mais 
convem para todas as categorias so
ciaes. Nellas se deverão formar os 
leaders da acção catholica.

Friza o A. o seu ponto de vista de 
considerar as congregações como as
sociações de escol, pois que na for
mação desse escol é que devemos 
procurar o meio de estabelecer uma 
organisação que se faz mister entre 
nós.

Porisso, diz, a congregação ma- 
fiana exige dos congregados mais 
que o cumprimento dos seus deve
res de christão: uma devoção toda 
«especial a Nossa Senhora, commu- 

-nhão frequente, zelo apostolico...
Cita a regra primeira da congre

gação. “ As Congreações Marianas, 
ünstituidas pela Companhia de Je
sus, e approvadas pela Santa Sé são 
associações religiosas que têm em 
vista fomentar nos seus membros 
uma ardentissima devoção, reveren
cia e amor filial para com à, B. Vir
gem Maria, e por esta devoção e 
pelo patrocinio de tão boa Mãe tor
nar os fieis, em nome delia, reuni
dos, bons christãos, que sinceramen
te se esforcem por santificar-se no 
seu estado, e se deem deveras, quan
to a posição lh’o permittir, a salvar 
e santificar os outros e defender a 
Igreja de Jesus Christo dos ataques 
da impiedade”.

As congregações visam, pois, a 
perfeição individual de seus mem

bros, e o zelo apostolico com rela
cção á Igreja.

Toda acção está, pois, condensada

nessa regra primeira. Por ella po
dem as congregações adaptar-se :i 
qualquer acção, a. qualquer obra 
proveitosa á religião.

Essa regra primeira não pode, po
rém, ser letra morta em uma con
gregação. O congregado deve ser 
apostolo, deve batalhar pela sua 
causa.

O apostolado, porém, só poderá ser 
efficiente quando tiver duas bases 
seguras: a instrucção e a piedade.

Por isso o congregado deve, ao la
do das suas praticas de piedade, de
dicar-se ao estudo da religião, estu
do serio, não estar noções superi- 
ciaes de religião que se encontra 
commumente.

Citando palavras de Frédéric Du- 
val na sua obra “ Les livres qui s’im- 
posent”, diz o A. que toda acção 
sem um estudo detalhado de um 
plano methodicamente executado re
sulta em agitação inútil. E desse pe
rigo felizmente estão livres as Con
gregações.

Nellas encontramos o campo se
guro para o exercício do nosso ar
dor apostolico, para a acção a que o 
nosso fervor nos conduzir.

As congregações podem, pela sua 
organisação, estabelecer secções es- 
peciaes de devoção e de estudo, con
forme as condições de seus mem
bros.

Pelo aperfeiçoamento que procura 
ipara seus membros, as congrega
ções estão fadadas a preparar esse 
escol necessário, donde sahirão os 
dirigentes de uma mais vasta orga
nisação, que execute os admiráveis 
projectos de Acção Catholica do San
to Padre, tão florescentes hoje em 
dia na Italia, e em organisação qua- 
si todos os paizes da velha Europa.

* * *

Não somente era nòssa patria sen

te-se a falta de grandes vultos, ca
pazes de tonlar a peito a organisa
ção da Acção Catholica. “ Flores Ma
rianas” traz em seu numero de Se
tembro, um artigo sobre as Causas 
da falta da Acção Catholica, que 
abaixo traduzimos, mostrando que na 
Argentina ha também essa lacuna:

A insufficiente acção do elemento 
catholico masculino, que todos nos 
lamentamos, tem por causa, sem du
vida, a falta de união; e ella pro
vem de diversos factores que con
vem destacar.

Antes de tudo carecemos de ho
mens dirigentes, isto é, falta-nos ho
mens capazes de encabeçar um mo
vimento, não só por suas condições 
intellectuaes, mas também pelo res
peito que inspiram a seus correligio
nários. Talvez existam alguns, mas 
ainda não se destacaram.

E’ um mal generalisado no paiz, 
sem duvida. Os grandes homens do 
passado, tanto no campo catholico, 
como no liberal e no indifferente, 
não foram substituídos. «

São os crentes homens e como taes 
seguem a aquelles em quem reco
nhecem uma superioridade sobre si. 
Por isso esses homens que incarnam 
ideaes arrastam seus concidadãos, 
tanto para o bem como para o mal. 
E se não são indispensáveis, a sua 
utilidade para * iniciar e dirigir os 
grandes movimentos é patente.

Por outro lado falta-n’os, e isto é 
talvez mais grave, o espirito de as
sociação, de iniciativa e sobretudo 
de sacrifício.

Será possivelmente effeiío das cir
cunstancias em que vivemos, - da vi
da vertiginosa de uma grande capi
tal que trabalha activamente. Não 
nos preocupamos com o desenvolvi
mento das sociedades a que perten
cemos.; emquanto mais. prosperam 

as associações extrangeiras, as nos
sas succumbem após uma vida de 
ephemero brilhantismo.

Não dizemos que não ha em abso

luto espirito de iniciativa. Mas, pro- 
ducto da mentalidade com que fo
ram formados, applican>n’o somente 
nos seus interesses individuaes; e 
parece-lhes impossível haver outras 
occupações que tenham o direito de 
reclamar igualménte a sua activi- 
dade.

E’ que falta o espirito de sacrifí
cio. Trabalhamos arduamente por 
tudo que nos possa trazer proveitos 
materiaes, olvidando que nada Va
lem, que os cercam a desordem e a 
corrupção, cujas chammas subirão 
alto ao sopro do anarchismo.

Preparemos em tempo a defesa. 
Que não tenhamos de chorar um dia 
a ruina das nossas instituições, de
vastadas pelo vendaval da incredu 
lidade.

* * *

O. Rvmo. Conego Dr. Alcidino perei
ra no ultimo numero do “ O Congrega
do Mariano” publica um artigo so
bre o jubileu sacerdotal de D. Se
bastião Leme, a celebrar-se no dia 
28 do corrente. Delle transcrevémos 
os trechos seguintes:

O sacerdote que vinte e cinco t an
nos consagrou toda a sua vida á 
causa do bem e da verdade, que pre
gou a palavra sempre nova do Evan
gelho na defesa dos princípios eter
nos, que ouviu as queixas doloridas 
dos soffrentes e enxugou as lagri
mas dós angustiados, que sorriu do 
escarneo e perdoou a injuria, este 
sacerdote sente no dia do seu jubi
leu sacerdotal a tranquillidade da 
sua consciência na correspondência 
á vocação divina, e espera a recom
pensa dos destinos eternos. Elevado 
á plenitude do Sacerdócio, maiores 
responsabilidades e pesados encar
gos oneram a vida do eleito do Se
nhor!

A maneira como se procura feste
jar o jubileu sacerdotal de D. Se
bastião Leme na Archidjocese do 
‘Rio de Janeiro é a multiplicação 
das vocações sacerdotaes, a diffu-

TJm bom livro é um amigo fiel e 
dedicado capaz de ajudar-nos com 
seus uteis e sábios conselhos. Repe
tida muitas vezes, péla sabedoria dos 
provérbios populares, esta doutrina 
deveria gravar-se profundamente na 
mentalidade hodierna, afim de pôr 
um dique á influencia nefasta des
ta outra, infelizmente, não menos 
verdadeira: “Um máo livro é um 
companheiro perverso, um demonio 
que com melífluas palavras envolve 
muitas victimas em suas malhas. 
Com razão, compara-se a leitura á 
semente lançada no seio da terra 
para um dia brotar e crescer em 
planta bôa ou má conforme o ger- 
men.

Si nenhum leitor escapa ao influxo 
da leitura, é particularmente verda
de que as crianças e os adolescen
tes padecem mais os seus effeitos.

são dos meios para a concentração 
dos novos levitas do Senhor!

Os congregados marianos, que to
dos os domingos imploram da mise
ricórdia divina a graça do augmen- 
to das vocações sacerdotaes repe
tem, neste momento, saudando o 
grande Arcebispo D. Leme, a oração 
tão cara aos nossos corações: Dei
xai, ó Jesus, que em Vosso Cora
ção Eucharistico depositemos nos
sas mais ardentes preces pelo nos
so Clero, e sêde propicio aos nos
sos pedidos. Multiplicae as vocações 
sacerdotaes na nossa Patria: attrahi 
ao Vosso altar os filhos do nosso 
Brasil; chamai-os com instancia ao 
Vosso Ministério.

Conservai, na perfeita fidelidade 
ao Vosso serviço, aquelles a quem

Aos poucos a imaginação vae-se po
voando de imagens e a intelligencia 
concebe ideas que tendem a mani
festar-se e transformar-se em factos 
externos. E’ proprio do homem de
sejar a realisação dos seus pensa
mentos.

Basta que façamos um pequenino 

examê pára Verificar ã vèràcidadé 
desta asserção. Quantas vezes após 
uma leitura não sentimos revoar em 
nosso espirito, á maneira de éco, as 
vozes que parecíamos ouvir emquan
to liamos? Occupados com esses pen
samentos* as ideas tomam propor
ção, crystallizam-se, e não raras ve
zes, acreditamos ser o heroe de mais 
um romance. Pobre phantasia!

A 'grande santa e mystica doutora 
Santa Thereza de Jesus, ainda muito 
menina, lia, em companhia de seu 
irmão Rodrigo, a narração dos sup-

já chamastes; afervorai-os, purifi
cai-os, santificaí-os, hão permittindo 
que se afastem do espirito da Vos
sa Egreja.

Não consitaes, ó Testís, hós Vos 
supplicamos, que debaixo do céo 
brasileiro sejam, por mãos indignas, 
profanados os vossos mysterios de 
amor.

Também vos pedimos com instan
cia: deixae que a misericórdia de 
Vosso Coração vença a Vossa Justi
ça divina por aquelles que se recu
saram á honra da vocação sacerdo
tal ou desertaram das fileiras sa
gradas.

Attendei, ó Jesus, a esta nossa 
insistente oração, vol-o pedimos por 
vossa Mãe, Maria Santíssima, rai
nha dos Sacerdotes.
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ACADEMIA JACKSON DE 
FIGUEIREDO

Cominem orando a festa de Chris
to-Rei, a Academia Jackson de Fi
gueiredo realisará, hoje, ás 20,30 ho
ras. no salão de festas da Congre
gação. sua primeira sessão solemne.

O programma da festividade será 
o seguinte:

1 — Hymno a Christo-llei, — pala
vras do Pe. José Amaral de Mello; 
musica do Maestro Furio Frances- 
chiní.

2 — Leitura da Acta. — Recepção 
dos primeiros membros da Acade
mia Jackson de Figueiredo. .

3 — Albeniz - Godowsky, tango ; 
F.ranz- Litszt, La Campanella. Peia 
srta. Wilmá Penna Galvão.

4 — Conferência sobre o thema 
“ Christo Rei" pelo novo acadêmico 
Honorio Ribeiro Dantas.

5 — Canto. Christus vincit, Chris- 
tus regnat, Christus imperat.

6 — Lopez Buchardo, Cancion dei 
Carretero; W. A. Mozart, Non só piú

cosa son, cosa faceio. Canto pela 
srta. Santina Quadrini.

7 — P.. de Sarasate, Les Adieux; 
p. de Sarasate. Caprice Basque. 
Violino pelo snr. José Gomes Junior.

8 ■ - L. M. Gottschalk, Hymno Na
cional Brasileiro. Piano pela srta. 
Wilma Penna Galvão.

Os acompanhamentos ao piano se
rão feitos pelo congr. ítalo Izzo.

RETIRO FECHADO

Da Federação das C. M. recebe
mos o seguinte aviso:

“ Promovendo esta Federação mais 
um Retiro Espiritual Fechado, te
nho o prazer de lhe transmittir as 
seguintes informações:

1. ) O retiro realizar-se-á nos dias 
1, 2 e 3 de novembro proximo (To
dos os Santos, Finados e Domingo), 
na casa de campo que os reverendos 
Padres Jesuítas possuem em Itaicy, 
na Estrada Sorocabana, distante 
desta Capital cerca de 2 % horas. 
O local é commodo e aprazível, de
vendo causar bôa impressão a todos.

2. ) A entrada dos retirantes se

Oi
DR. PAULO SAWAYA

MEDICINA E CIRURGIA EM GERAL
Vias uhinarias — Endoscopia — Cystoscopia — Diathermia 

Raios ultra violetas — Oxygenotherapia '
Consultorio: LARGO DO THEZOURO n. 4 — 3.o andar — Sala 14 

Das 16 ás 19 horas
Residencial ALAMEDA BARROS n. 31 — Telephone, 5-3446
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plicios dos martyres. Dotado duma 
rara agudeza de espirito e imagi
nação fecunda, a tenra menina arre
bata-se e commove-se ante a heroi
ca resistência dos martyres.

Seu generoso coração sente-se in- 
flammado e o desejo de imital-os in
vade-lhe o ser. A idea augmenta na- 
quella tenra intelligencia, e voltan
do-se para seu irmão, exclama: «Ro
drigo, os martyres morrem e vão ver 
a Deus; é preciso que nos tornemos 
martyres”. Pondo mãos á obra, as 
duas crianças deixam, ás escondidas, 
a casa paterna dirigindo-se para as 
terras dos mouros á procura do mar- 
tyrio. Já fóra das portas de Avila 
encontraram-se com um tio que os 
dissuadiu da heroica empresa e os 
fez voltar-para casa.

Era effeifo, ou pelo menos,- influen
cia da leitura.

Thereza crescia conservando sem
pre particular ternura para com seu 
irmão Rodrigo. Passavam o tempo 
juntos lendo as historias da caval- 
Iaria, tão em voga entre a nobreza 
hespanhola. As façanhas dos caval- 
leiros também penetraram no animo 
da extraordinária menina, e como 
ella mesma escreve, conceberam a 
idea de escrever uma historia seme
lhante áquellas que tinham lido.

E’ um facto, e como estes quantos 
não haverá por esse inundo afóraü 
Com a differença de que tendo sido 
as leituras doutro genero, os effei- 
tos, quiçá, sejam bem diversos.

Quantos adolescentes, após a lei
tura de livros phan tas ticos e aven
turosos não sonharam tornar-se um 
dia outros tantos Robinsons explo
radores de longínquas terras? Mui
tos ha, que na leitura de semelhan
tes obras, acharam gosto pelas via
gens, e de facto, mais tarde, segui
ram esse genero de vida. Nisto não 
ha nada de extraordinário. As crean- 
ças de todas as épocas sentiram es
pecial attração por tudo quanto tem 
algo de maravilhoso, heroico e lon
gínquo.

O monstruoso está em que,muitas 
crianças imitam os Infelizes heroes 

do romance» A imaginação exerce seu 
influxo para o berri ou para o mal 
conforme as imagens que nella se 
excitem.

Em 1909, alarmados os poderes 
públicos da Republica Helvetica, pe
lo crime commettido por dois jovens 
suissos, iniciaram um inquérito mi
nucioso nas casas de correcção a 
respeito dos crimes infantis. Os di- 
Yectores destes estabelecimentos,

tanto catholicos como protestantes, 
foram interrogados. Estes, os juizes 
dos tribunaes de menores, as socie
dades protectoras da infancia e .in
stituições similares, todos concorda
ram em affirmar que a litteratura 
sanguinaria, as noticias detalhadas 
de crimes nos jofnaes, a excitação 

incessante dos cinemas e a ausên
cia de moral nas escolas são as cau
sas dos crimes precoces.

O romance policial encontra pre
dilecção entre a' mocidade. Porque 
será? Porque contem mais aventu
ras, lutas, quadrilhas, perseguições 
e transformações phantasticas o que 
naturalmente é um excitante para a 
imaginação. Perguntem a uma crian
ça de 12 ou 13 annos que leu um 

romance de aventuras ou assistiu 
a uma fita desse genero è vereis com 
que animação e vida narra os 
pormenores todos. E’ o desejo de 

coisas extraordinárias.
E que dizer do cinema a este res

peito^ E’ um livro aberto; le-se mais 
commodamente, não é preciso virar 
as paginas.

Não se diga, que nem por isso to
das as crianças imitam as aventu
ras que leram ou assistiram. Não 
deixa de ser verdade que ficam sug- 
gestionadas e mais cedo ou mais tar
de, duma ou doutra forma notar-se-á 
o influxo do que viram ou leram.

Precisamos, portanto bem escolher 
os nossos livros com o mesmo cui
dado de quem escolhe seus compa
nheiros. Vivendo no ambiente de 
leituras de morai pura e elevada 
formaremos nossa mentalidade de 
verdadeiros catholicos. E’ preciso 

que nos aproveitemos dos exemplos 
dos outros. A leitura dum máo livro 
tem sido para muitos o primeiro de
grau por onde desceram ao abysmo 
da corrupção. Summo cuidado deve- 
se ter com a juventude precavendo-a 
contra as perniciosas leituras. E’ o 
bem do indivíduo, da familia e da 
sociedade quem reclama esta precau
ção. Os annos juvenis são a prima
vera da vida e devem ser perfuma
dos com o aroma suave da innocen- 

cia e simplicidade. Mas que faz o 
máo livro? Abre ante o jovem as 
paginas mais negras da vida: a fal
sidade, o egoismo e todos os-- vicios. 
O pobre moço, ou se deixa illudir 
por falsas miragens, ou então, des
animado e desgostoso, não raras ve
zes, imita o triste fim do heroe dum 
romance.

Con. EUGENIO AVIVAR 
O. Praem.

DEVE

Recebido mensalidade Còngreg............*................................. 332.000
Iciem idem Noviços .............. ..................................................... 15.000
Idem juros do Banco Hypothecario ................................... 10.400
ldem da Secção Sportiva .................. ...................................... 169.800
Idem da Secção de Imprensa ................................................. 1:839.000
idem de 3 fitas ...................................*................... 15.000
Idem parte da Semana Fèstiva ............................ .............^ 11:100.000

13:481.200
Saldo de Agosto ........................................................... 1:761.800

15:243$000

HAVER

Pago 1 chassis - para projector ................................................. 8.000
I em 3 latas de côra ................................................................. 10.500
Me.n 1 iata de cêra liquida ... /............................................. 3.700
Idem 2 maços de palha de aço ................................ ............. 1.800
Idem 1 vassoura................................................................. ;........... 2.800

Idem 1 tomada de corrente ..................................................... 2.000
Idem 1 caderno ............................................................................. 1.500
Ldem luz da Séde ........ ........................................................ .. 119.800
1 ‘em á Secção Sportiva ............................................................... 173.000
L-e.ii á Secção de Imprensa ..................................................... 611.500
Idem 1 almoço na Apparecida ................................................. 120.000
Idem 1 collec. Thesouro da Juventude ................................. 450.000
Idem zelador da Séde — 3 mêses ........................................... 300.000
Idem cafés ..................................................................................... 41.000

Idem 1 jogo de bolas p. bilhar ............................................... 150.000
Idem concerto bola e taco de bilhar ................................... 30.000
Idem á Mons. Pedrosa ............................................................... 2:762.400

4:787.800
BALANÇO — Saldo para Outubro.......................... 10:455.200

15:243$000

S. E. ou O.
S. Paulo, 6 de Outubro de 1929.

'TELMO DE SOUSA PEREIRA

fará na quinta-feira, dia 31, á tar
de, tomando elles o trem que sáe da 
Estação da Luz, ás 16,45. horas; a 
sahida se fará ha segunda-feira, dia 
4,^ dando-se a viagem de regresso 
por um dos trens da manhã.

3. ) As inscripções, desde já aber
tas, estão a cargo do presidente da F. 
C. M., no seu escriptorio á Travessa 
do Commercio, 3, 4.o andar, ou com 
os presidentes das Congregações, que 
fornecerão todas as informações ne
cessárias.

4. ) A pensão de cada retirante 
importa em 50$000 pelos tres dias, 
inclusive a passagem de estrada de 
ferro, e deverá ser paga no acto da 
inscripção, como o meio mais segu
ro para a guarda do logar.

5. ) Os retirantes farão a fineza 
de levar comsigo apenas roupa e 
objectos de uso pessoal.

6. ) Sendo limitado o nujnero de
logares, por isso mesmo não; fcerá 
difficil preenchel-os todos, cóhi al
gum esforço. Pede-sè, pois, aos srs. 
directores è presidentes de Congre
gação queiram ter a bondade djê des
envolver viva propaganda nesse sen
tido, transmittindo aos congregados 
por escripto ou verbalmente, cbnfor- 
me a urgência do tempo pèrmittir, 
as preséntes instrucções, acompa
nhadas de convite e exhortações ade
quadas”. .

BAHIA ;

ongregação Mariana de São Luiz 
A 22 de Setembro, passado, esta 

ongregação que floresce *na cidade 
3 Santo Amaro, Estado da Bahia, 
npossou a sua nova directoria, pa- 
\ 1929-1930, assim constituída:

Presidente: José de Souza, 
l.o Assistente: Anthydio Pinna.
2.o Assistente: João Guedes, 
Secretario: Antonio Rocha. 
Thesoureiro: Pedro Silva. 
Instructor: Viriato Almeida. 
Bibliothecario: João Tupiniquim. 
Porta-Estandarte: Antonio Abibe.

O Conselho da Congregação é for- 
Lado pelos srs.: Silvio Carnero, 
dilberto Carnero, Manoel Emilio,

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos Âctos da Congregação

PIEDADE ACÇÃO ESTUDO

27-10 Meia hora de Adoração, ás
16 y2.

27-10 Missa e reunião ordinárias.;
communhão geral.

31-10 Vesperas do SS. Sacramen
to, ás 19 horas.

31-10 Reunião de aspirantes e no
viços. A

3-11, Missa e reunião ordinárias. 
7-11 Vesperas do SS. Sacra

mento.
7-11 Reunião de aspirantes e no

viços.
10-11 Missa, communhão e reu

nião geraes da Congregação.

27-10

*9-10
29-10

1-11
2-11

3-11

5-11
5-11

5-11
8-11

Festa em homenagem a 
Christo-Rei, ás 20,30 horas, 
na séde.
Aula de gymnastica.
Reunião da Conferencia Sta. 
Donáta.
Aula de gymnastica. 
Reunião das Secções de Ze
ladores e Sagrada Eucharis- 
tia, ás 20 horas.
Reunião dos Departamentos, 
após a Missa.
Reunião do Conselho. 
Reunião da Conferencia Sta. 
Donata.
Aula de gymnastica.
Aula de gymnastica.

30- 10 Sessão solemne da Acade
mia Jackson de Figueiredo, 
ás 20 V2 horas.

31- 10 Aula de Apologética, ás 20
horas, na Matriz.

7-11 Aula de Apologética, ás 20 
horas, na Matriz.

13-11 Reunião ordinaria da Aca
demia Jackson de Figuei
redo. t

|
. ?

Manoel Costa, Clovis Lemos e An
tonio Medeiros.

A Congregação de São Luiz des
envolve^ grande acção em seu meio. 
Possue diversas secçõ-es, como sejam: 
Cateçhese, Caridade, Esporte, Musi
ca, Recreio Mariano, Circulo de Es
tudos, Imprensa, etc. Possue um or- 
gão: «O Lirio Mariano”, que refle- 
cte, cá fóra, o ardor de que estão 
possuídos os seus membros.

A’ nova directoria, apresentamos 
votos de felicidade e grande pros
peridade para a Congregação.

!• - =nfeo E=] QSS51G EESSEEEE3

(Ms. ítalo e Miguel ta
Diplomados pelo Cons. D. e M. de 

S. Paulo, na classe do prof.

J. Wancolle

Leccionam piano e rudimentos 

AL. GLETTE, 73 — TEL. 5-4764

Neofosfo ELIXIR
— GLYCEBfl PH0 SP BAT ADO

Enérgico reconstituinte do sangue e dos nervos. — Preparado pelo Phco. 
SEBASTIÃO RODRIGUES PEIXOTO — Manipulado no Laboratorio Pharmaceutico

Gyrol — R. MARIA PAULA, 20 - S. PAULO
A’ venda em todas as pharmacias e drogarias

MOVEIS E TAPEÇARIAS

1

j Phone
| 5-3666

Fundada

1929

Pedimos a fineza de uma visita 0,0 nosso estabelecimento, 
sem compromisso de compra

Rua das Paineiras, 8 - frente ao Larío da Santa íeciHi) - S. Paulo

AVISOS
MEIA HORA SANTA

Hoje, ás 16,30, terá logar a MEIA HORA DE ADORAÇÃO AO 
SS. SACRAMENTO, na Matriz. E* Obrigatória a presença de todos 
os congregados a esse acto de piedade.

ACADEMIA JACKSON DE FIGUEIREDO 

Festa de Christo-Rei
/

Em homenagem o CHRISTO-REI, a ACADEMIA JACKSON DE 
FIGUEIREDO realisa, hoje, ás 20,30 horas, na séde da Congregação 
á rua^ Immaculada Cónceição, 5, a sua primeira sessão solemne.

bao convidadas todas as associações parochiaes, as Congrega
ções co-irmãs, as famílias dos srs. congregados e todos aquelles que 
se interessarem pela acção que desenvolvemos.

Reunião ordinaria

A próxima reunião ordinaria da Academia effectuar-se-á no 
dia 13 de Novembro, ás 20,30 horas. E’ indispensável a presença 
de todos os acadêmicos, assim como de todos os inscriptos.

Aos congregados é permittido assistir á reunião.

REUNIÃO DO CONSELHO

De ordem do Revmo. Monsr. Director são convocados os con
gregados conselheiros para uma reunião a realisar-se, ás 20,30 ho
ras, do dia 5 de Novembro.

São de grande importância os assumptos a serem tratados, en
tre os quaes se conta a renovação da Directoria da Congregação 
para o anno social a iniciar-se em Dezembro proximo.

SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICOS

APROVEITE A OPPORTUNIDADE E EXPERIMENTE OS 
AFAMADOS PNEUS

"PROCURADOS 
PELA QUALIDADE 

E NÃO PELO 
RECLAME’*

Distribuidores geraes:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapeteninga, 69 Caixa Postal* 2028

Tefephones. 4-3587--4.5461

CS

1

í



X

QUIN2ENARIO com approvação ecclesiastica 
Redacção e Administração:

Rua Immaculada Conceição, 5 — Caixa Postal, 3471
Dlrector: JOSÊ FILÍNTO Í>A SILVA JUNIOR

Orgam da Congregação Mariana da Legião de S, Pedro 
(sob o Titulo da Annunciação de Nossa Senhora) 

Parochia de Santa Cecilia

ANNO III
Redactor-Cheíe:

PLÍNIO CORRÊA D.E OLIVEIRA

T5
SÃO PAULO, 10 DE NOVEMBRO DE 1929 Gerente:

MAURO PINTO E SILVA NUM. 46

Jackson de figueiredo
A 4 do corrente, passou o primeiro anniversario da morte de 

Jackson de Figueiredo. Fez um anno que todo o Brasil catholico íe- 
cebeu, como uma punhalada, a noticia: o oceano tragára àquelle 

cuja vida fôra inquieta, agitada, tormentosa como elle. Ha um anho 
que todos choramos a perda desse cavalheiro andante da fé. E não 

obstante nunca elle esteve tão viVo como agora!
Jackson vive lá onde não se soffre mais. Mas, yive, tamfyem* 

aqui, na lembrança dos seus amigos, na gratidão ilaquelles a quem 
elle “mostrou o caminho de casa", na admiração dos seus adversa- 

rios, no amor desta mocidade que começa^ a se levantar, com os 

olhos fitos nos exemplos que elle nos deixou.
Nós, que pelejamos em prói do mesmo ideal pelo qual se bateu, 

temol.-o por modelo. Nem podia deixar de ser assim. A figura de^ 

Jackson, como tudo que é nobre, empolga a alma dos moços. Te- 
mol-o como guia, como exemplo. Mais ainda, Jackson, para nós, é um 

symbolo: o do Brasil novo reagindo contra as sobrecasacas empoei
radas dos “ espifitos emancipados ', de quem elle disse estas pala
vras: “Não raro esses pobres de espirito são incapazes, mesmo se 

lhes dando dois annos para meditação e pesquizas, são incapazes 
de filiarem no systema philosophico originário as más ideas que 
agitam e os agitam. Não raro são absolutamente ignorantes do que 
representam na historia do pensamento humano as ideas que nel- 

les se fizeram preconceitos". }
(Contra esse mofo ^ue nos legou o século passado é que p*eci- 

s.amos avançar, guiados pelos exemplos de Jáckson, çspelho em que 
se d,eve mirar iodo aquellfè que não quizer se sujeitar ao j>a^ei de 
simples.; expectador dos acontecimentos que nos prepara, no futuro 
“ esse ambiente fie agnosticismo e materialidade em que se $ete- 

yiorariF todas as nossas energias espirituaes .
Muito moço ainda, em uma de suas primeiras poesias, Jacksop

! -.i ........ ■ *
de morrer*.ao rpenos, cbmbatetfdo-’\^- 

Tristão de Athayde, falando sobre a morte de Jackson, resumiu 

assim nossas obrigações para com sua memória: “Morreu, como 

devemos viver”.

Logo apõ# o descobrimento 
Brasil, já S. Paulo erigia em Ita- 
nhaem uma cap.ella histórica a Nos
sa Senhora da Conceição.

Mais tarde havia de subir daqui 
um concerto de louvores a Nossa Se
nhora que ^alvará nossa Patria fiel

Houve homenagens a Maria, can
tadas sobre a areia de praia scintil* 
lante pelo estro vivo de Anchieta; es
culpidas em milhares de templos e 
ermidas rústicas, á maneira de um 
eco profundo que parte do coração 
dos brasileiros, em demanda do céo; 
confessadas publicamente pelos nos
sos bravos do Paraguay em hymnos 
vibrantes, ao cahir sereno da noite, 
ou em signal de gratidão pelas vi- 
ctorias. Não admira que essa harmo
nia de vozes repercuta hoje ainda, 
com jubilo: Nossa Senhora Appa- 
recida, padroeira do Brasil!

Orça pelos quasi , duzentos annos 
que uma vaga de fieis se adensa na 
collina histórica da Apparecida do 
Norte, quotidianamente, e, em lagri
mas de penitencia, em soluços de 
pias orações, em arrancadas de af- 
fecto, vae, pelas mãos de Maria ca
hir genuflexa aos pés de Jesus 
Christo.

Em Caná, o Salvador, pela inter
cessão de sua Mãe sollicita, opera 
o primeiro milagre de sua vida pu
blica. E hoje, em todo o mundo, se 
vê cumprida no çatholicismo, e só 
no cathollcismo, a prophecia que fi
zera a Virgem, sob a inspiração al
tíssima do EspÁrito Santo: “desde 
agora, me chamarão bemaventurada 
todas as gerações ” (Luc. I, 48).

Não ha nisto acto nenhum de ido
latria. Podemos venerar a pessoas 
da terra, sem nada arrancarmos á 
gloria de Deus. Não veneramos os 
paes, culto que nol-o impõe o quarto 
mandamento ? E os paes não são 
creaturas? Si honramos as creatu- 
ras em vida, porque não as pode
mos honrar depois de mortas? Não 
é a alma immortal e não ha de re-

M4RIA
suscitar o nosso corpo no ulbimo dia, 
como é de fé? Não celebra a patrig 
os symbolos, na bandeira que flu- 
ctua, como viva imagem de nossa 
terra? Não descobriu a sciencia a 
photographia, para fixar, como a pin
tura, a imagem de algum ont$ caro, 
para que a sua memorira hão pere
ça? O bom senso popular não Be 
soccorre da arte da estatuaria, para 
gravar a imagem de heroes, gênios 
de saber e artistas dé fina tempera? 
No templo de Jerusalem, havia pin
turas de Cherubins, e o proprio Deus 
mandou que a imagem de dous Che
rubins fosse esculpida na a.rca de 
Israel, cultuada em publico, incensa
da pelos sacerdotes e carregada pelo 
povo eleito. Osa, que a tocou, foi fe
rido de morte.

Quando Moysés erigiu no deserto 
a serpente de bronze, que o Evan
gelho diz haver sido figura de Jesus 
Christo, todos os que para ella, com 
fervor, olhassem, ficavam inteira
mente restabelecidos das enfermida
des, contrahidas no deserto. Quan
do apresentaram a Jesus a moeda 
romana, perguntou elle de quem era 
aquella imagem, e não se escanda
lizou; mas antes reflectiu que a Cé
sar dessemos o que é de Cesar, a 
Deus o que é de Deus.
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Pela Parochia
C=3

TRIDUO E UCH ARISTICO

Para incrementar nesta parochia a 
devoção ao Santíssimo Sacramento e 
em homenagem ao jubileo sacerdotal 
de Mons. Pedrosa houve em nossa 
matriz, conforme noticiamos, um tri-

luo eucharistico, pregado pelo 
Revdmo. Pe. Estevam Maria, Vice- 
provincial dos RR. PP. Redempto- 
ristas, nos dias 4, 5 e 6 de Novem
bro.

Houve 3 pregações diarias, sendo 
a pratica da noite, principalmente, 
para os homens, tendo sido bastante 
animadora a frequência verificada.

A abertura deu-se ás 19 y2 do dia 
3 de Novembro; o encerramento'"no 
dia 7, com communhão geral das as
sociações parochiaes, na missa das 

Vz hs.
Foi o 

triduo:
seguinte o programma do

"0 Segionario» tem a grata satisfação de estampar o 

retrato de Sdons, ^Pedrosa cujo anniversario 

festejamos no dia 7 do corrente

Como a juventude catholica 
rechristianisa a Bélgica

E’ verdadeiramente admiravel a*agem nos ateliers, nas fabricas, nas

Uma cousa é a imagem e outra 
cousa um ídolo- ídolo é a estatua ou 
pintura ou qualquer representação 
de um deus falso. Imagem, geral
mente falando, é a representação de 
algo que é verdadeirro. ídolo é cou
sa intrinsecamente má, digno real
mente de ser condemnado, como o 
foi, em mandamento divino, confir
mado pelo ensino da Igreja, Imagem 
não é cousa intrinsecamente má, e, 
portanto, não pode ser objecto de 
mandamento. Quando muito poderia 
ser alvo de condemnação provisória, 
em caracter disciplinar, para preve
nir certos males, como condemna o

(Continúa na 3.a pag.)

organisação da mocidade belga na 
acção catholica. Relativamente nova, 
a A. C. J. B. (Action Catholique de 
la Jeunesse Belge) ppssue um plano 
de acção modelar, tão efíiciente co
mo o dos moços italianos, de cuja 
acção constituem os belgas os mais 
sérios emulos.

Segundo lemos em “Les cahiers 
de la jeunesse Catholique ”, o fim da 
A. C. J. B. é: “proteger e formar 
todos os moços da Bélgica, de ex: 
pressão franceza, de forma a por ao 
serviço da Igreja catholicos militan
tes que, por sua acção methodlca, 
nas profissões e nos meios s.ociaes 
mais diversos, tornem possível, de 
novo, o reinado de Ohristo sobre a 
terra”.

A A. C. J- B. age adaptando a cada 
um os methodos mais efficazes de 
protecção, de formação e d.e acção; 
cQordena.ndo os esforços de to.das as 
•obras da juventude» para conseguir 
um movimento organisado de Acção 
Catholica.

Essa adaptação de methodos, ella 
'obtem pela iorganisação conjugadaI
das juventudes operaria, estudantil, 
independente, agrícola e universitá
ria, q.ue se aggrupam em secções.

J. O. C.

(Jeunesse Ouyrlé.re Catholique)

Fundada em 1924, 
composta de moços

a J. O. C. é 
operários, que

usinas, etc. Cada aggrupamento tem 
por cellula a secção parochial ou a 
secção de atelier.

O trabalho de formação se effe- 
ctua em “círculos de estudos“dias 
d.e estudos trim.estraes” e “sema
na de estudos”, annual. A J. O. C. 
tem um orgam, a revista illustrada 
se.múnal f<j.. o. C.” recebida por 
todos os .aggremiados.

Os diversos secretariados da J. O. 
C. .occupam-se de vários serviços, co
mo sejam: orientação profissional, 
caixas beneficientes, etc. A J. 
O. C. tem dirigido campanhas 
de alta importância para o meio: 
segurança do operário, moralidade 
nas officinas, hygiene, deveres cívi
cos, obrigações de familia; guiando, 
assim, a opinião de seus jovens asso
ciados por um caminho firme, de ac- 
cordo com os ensinamentos da Sta. 
Igreja.

J, E. C.

(Jeunesse £’tudiantine Catholique)

Desde 1927 que a J. E. C. congre
ga qs. rapazes que seguem os cursos 
de humanidades.. O campo de acção 
deste aggrupamento é o collegiò, 

o gymnasio, a escola normal. Divide- 
s,e a J. E. C. em secções de collegio 
,ou parochiaes.

A J. E. C. adestra-se para a luta, 
por meio de “círculos de estudos”,

CURSO DE TACHV6RAPHIA 
PRATICA

Prof. congr.
ARLINDO BAPTIST A PEREIRA 

Rua Immaculada Conceição, 5 
« las ás 2.as, 4.as e 6.as, das 21 

ás 22 horas

D a 3 — 19 l/2 hs. — Abei'tura do 
triduo - - Pregação para homens.

Dia 4 — 7 /> hs. *— Missa com 
communhão gerai — Collegio de Sion 
e Externato Santa Cecilia — Pre
gação. — 14 hs. — Pregação para 
* enhoras — Adoração. — 19 y2 hs. 
V2 Pregação para homens — Adora
rão - Confissões.

Dia 5 — 7 y2 hs. — Missa com com- 
munhão geral Casa Pia — Escola 
Parochial — Asylo (Meninos). — 14 
hs. — Pregação para senhoras — 
Adoração^ — 19 hs. *— Pregação 
para homens — Adoração — Con- 
r.ssõesí.

Dia^ 6 — 7 /2 hs. - Missa cJóÍi^ 
communhão geral — Casa Pia — Es- 
coia Parochial — Asylò — Escolas 
domesticas (Meninas) — 14 hs. •—■ 
Pregação para senhoras — Adoração 

19 ^ Ils- — Pregação para ho
mens Adoração — Confissões.

Dia 7 7 1/, hs. — Missa com com-
munhão geral de todas as associa
ções parochiaes. — 17 hs. — Hora 
sbnta das creanças da parochia •— 
19 hs.. — Kora santa para o povo 
em geral.

FESTA DE SANTA CECILIA

Iniciar-se-á, no dia 19, o triduo, 
que se realisará ás 19 y2 horas em 
preparação para a festa da oraga de 
nossa parochia, que se celebrará a 
22 com missa cantada ás 9 horas, 
falando ao evangelho o Revmo. Mons- 
Manfredo Leite,

PRIMEIRA COMMUNHÃO

Dia 28, sabbado, na missa das 7 
horas, haverá primeira communhão 
das creanças do cathecismo paro
chial-

(Continúa na 3.a pag.)

0 VATICANO E 0 KREJIiilH
Em meio da effervescencia polí

tica que provoca a questão da suc- 
cessão presidencial, que divide em 
partidos antagônicos as classes con
servadoras do paiz, nota-se que uma 
propaganda astuta, dirigida por há
beis e discretas mãos extrangeiras, 
tenta lançar na sociedade brasilei
ra os terríveis germens da dissolu
ção social que já mina diversas na
ções da Europa, da America e até 
da Asia. O virus soviético, inocula
do a principio exclusivamente nas 
classes operarias e servis, que pela 
sua ignorância, se mostram mais 
predispostas a receber e sustentar 
os princípios bolchevistas, manifes- 
tava-se de quando em quando, atra- 
vez de greves violentas, que bem 
caracterisavam o espirito que anima
va certa parte de nosso proletaria
do. Hoje, porém, as labaredas do in-

\
cehdio que os agentes do sovietis- 
mo moscovita tentam atear no edifí
cio politico-social brasileiro, longe de 
crepitarem discretamente nos meios 
operários, estendendo-se ás universi

dades e escolas superiores, attingem 
as camadas municipaes e os poderes 
legislativos dos Estados da União. 
Si já é assustador o triste espectá
culo dos successos meramente polí
ticos dos agitadores russos, o que 
dizer da infiltração dos ideaes de 

Lenine no seio de nossas classes ar
madas? Qual o commentario que 
merecem os deshumanos planos de 
^massacre de superiores hierarchi- 
cos que, ha mezes, as autoridades 
do Paiz descobriram entre os tripu
lantes das mais poderosas unidades 
da marinha de guerra?

Fiel a seu principio nunca des
mentido, de absoluta indifferença em 
relação ás luetas políticas que se 
possam travar em torno das ques
tões de interesse para a nação, “ O 
Legionário” certamente silenciaria a 
respeito da propaganda política so
viética, como o faz em relação á de 
outros partidos, si não o chamasse 
á liça a voz do dever. Os sentimen-

(Continúa na 3.a pag.)
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E V N G E L H O
DO VIGÉSIMO QUINTO DOMi.mGõ

üc i'io>.'c-'r,íjí'o «o

, . ECOSTES.

•' /\S-Naquelle tempo propus-. :.co v~oUo ouu u .„r<..Ooi« oizcnuo: 

semeiha-sfc o rvemo ooa oeoo u u»*;» r»orflcni que ocrnoou uo« semenie 
no ^eu campo, íyius* enquanto uorm.a, veio o seu irumigo e espalhou 

zizania no rneío üo mg o e oc voi. v«uuiiuo cresceu a pianta e proou- 

zíu vructo, appcircceu xarnucvn ^ x-uarna. Vieram, poio, os servos ao 

r>ae oe 'iamnia e me ãísseram: oennor, nao esrneasce 00a semente 

nc teu campo: u/onde, pois, tern a iu^ania? 'c. ines respondeu: o ho

mem ínimiQu «ez-rne is-o. aj uniram os servos: Si desOjaes, vamos 

c coiiigirnos a zizama. *- aisoc: ivao. Pode acontecer que colhendo 

a zizania, arranqueis tamuern 0 mgo. Deixae que ambos cresçam 

ate o tempo ua messe, e no tempo da ceifa direi aos ceifadores: 

hfcum pnmeiro a zizarua, íigae-a em pequenos teixes para o fogo; 

ao trigo ievae-o para o rneu ceheiro .

REFLE X- AO

" Quem semeu a Doa seinoiUe • • expiu a Jesus nuus atleanto • • 
è o Filho tio homem. O campo e o mundo, it Doa somente sao os 
niüos tio rcjno; a zizaiiiu os ninus maos- ü homem inimigo que a 
espainou é o tiemonio; a mosse a consainnuiçau aos secuios, os em- 
iaciores os anjos ao òennoi. Luvai-ios-a o Fniio tio Homem que «nub
lem do seu remo ioaos os escandaios e os que praticam a iniqui
dade, e os lancem na íornauia ac togo:' aai navora exoro e ranger 
tie cientes

Xotemos, nuus, que a /Jzama 6 Uio semoihanio ao trigo que a 
principio ó üiUiCiU uisunguwos. Trata-se ue questão cupiuit; exauu- 
íiomo-nos, pois, aucniamente nao sejam as nossas obras mais es- 
v.v..aaiosas que de edificação.

nVANüfceilO
__ .

DO VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

(17 de novembro de 1929)

E lhes propôs outra paraco.a uizenuo; ** o aeina dos ceos é ue-
meihante ao grão de mo5»;«.'uj, que o nomem receoe e semea nu*
seu campo, lT eiie a menor entro ao semeares, no entanto, germina
do e crescido è a maior aas nortauças e se íaz arvore cujos rarnog 
iiabitam as aves do céo”. E amda outra parabola lhes vaiou: •* O 
Reino dos ceos é semeir.ante ao fermento que a mulher toma e 
esconde em tres medidas de farinha até que toda ella se fermente'. 
Tocias estas cousas disse Jesus ern parabolas, e sem parabolas lhes 
nao falava, para que se cumprisse o que dissera 0 propheía: •• Abri
rei os meus lábios em paranoias, publicarei cousas escondidas desde 
a creaçao do mundo".

REFLEXÃO

Jtístas duas parabolas significam a igreja de Deus. Humilde e 
• obscura no seu inicio, cresceu tao rapidamente que alguns aiinos 
após a morte de Jesus já Suo Paulo elogiava a, té dos Romanos, 
pois o seu fervor se divulgava 110 mundo tocio. Esta é uma das cou
sas escondidas por Jesus, em parabolas vaticinada antes da realiza
ção. Mister se faz nos Tornemos filhos dignos desta Igreja que pre
zamos ter por Mãe- E para isso convem ‘guardemos no recondito 
do nosso coração os seus divinos ensinamentos, e muito sobre ellcs. 
reflitamos, se irradiem em todas as varias manifestações da nossa 
actividade. Veiibain os nossos actos a se contaminarem deste fer
mento divino que nos faça apreciados do nosso Mestre e Senhor.

DEO GR ATI AS

Pez mezes de claustro
Cap. IV 

MILAGRES

Sol) esta epigraphe, vou referir- 
me aos milagres de Nosso Pae São 
Bento, (assim é que os oblatos cha
mam ao santo fundador), que os an
tigos se incumbem de divulgar en
tre os novos.

— Que milagres são esses?
— Aquolles mesmos que estão li

xados na lisura das paredes do 
claustro.

Lembremos alguns, os mais inte
ressantes.

* * *

Milagre-
Estava Nosso Pae São Bento re

colhido em oração, quando, por mer
cê de Deus, teve conhecimento deI
que seu discípulo. Plácido, estava a 
debater-se com a correnteza do ria
cho, crescido das chuvas...

Fora buscar um pouco d'agua e, 
como esta lhe tirasse das mãos a 
vasilha, cl lo que era pequeno ainda, 
som se aperceber do perigo, vae em 
busca cio pole e .. ei-lo que se vê 
arrastado pela caudal...

Neste ponto é que se apercebe 
disto 0 santo e corro a Amaro, dis
cípulo mais velho, ordenando vá sal
var seu primo que se afogava.

Sem oppôr dificuldades, munindo- 
se apenas da obediência, corro ao en
calço do pobre menino c. (milagre do 
Altíssimo!), andando sobre as aguas 
como por estrada solida, consegue 
pôr a salvo o pericliiante.

Foi esta uma graça de Deus. ob
tida pelos méritos de N. P. São Bhnio 
e por intermedie de Santo Amaro.

Outro milagre.
Havia um monge fervoroso e hu

milde. Aconteceu, porem, que, leva
do das patranhas do demonio. cah.iu 
pouco a pouco em grande tibieza. 
Relaxou-se.

Admoestado caridosamente por seu 
preceptor, S. Bento, entrou \> reli
gioso em terrível desanimo; descen
do ainda mais no nivel da graça do 
Deus, e se approximando do embus
te de Satanaz, entrou-lhe no enten
dimento um plano infeliz. Assentou 
de arrípiar carreira e fugir. Assim 
tez-

Despido do habito que trouxera 
por tanto tempo, fugia pelos fundos 
do mosteiro...

Mas, (oh milagre!), eis que ;;o lhe 
depara terrível dragão, com fauces 
escancaradas, sedento de sangue, 
olhos tora das orbitas, movendo com 
feitiço a cauda em serra.

Isto bastou. Deu pelo erro o mon
ge e, tocado de santo arrependimen
to, voltou á obediência de seus supe
riores, morrendo annos depois, em 
adeantado caminho chi perfeição.

Fòra em vista dos méritos de São 
Bento que oahira em si o monge re
lapso e fujão.

Alais um milagre.
Doutra feita, estava S. Bento em 

recolhimento, na colhi, quando vem 
ter a eile um senhor bem Trajado, 
de porte elegante, com gravidade e 
sisudez no rosto.

Pntabóia conversa com o santo c, 
afinal, declara que lhe seria agrada 
ve? ver os monges, que naquelle mo
mento, estavam acabando do con
struir um muro.

Logo que aquelle senhor deixou o 
santo.‘ este teve conhecimento exa
cto da idoneidade delle.

Era o maligno, em trajes do rigor, 
era o falso, o hypocrita que mudara 
de cara para enganar o servo de 
Deus.

Por mercê de Deus, descobriu o 
santo as manhas do malvado e mam- 
idou aviso aos religiosos para que 
se retirassem, abandonando o ser
viço.

HONOUIO R. DANTAS
(Continua)

O fcEGIONARIO

Ips#
Dotis crucilTcacios

' TfT
AO Pe. ALBHilTU Pj-.QUrNü

i-u to vejo arvorado entre uous’ maifeiiore», 
com as maos a sangrar, numa cruz. de agonia...
Puo a terra aos neroes uma* eoiva.cie Piores;
00 espiiilios, a Jesus — ao vento que cicia...

i oram pregar-te as mãos ingratos peccauores, \
nuíii castigo de* escravo» eiii pieno meio clia: 
tíi no .leito da cruz nosso perdão nao fores, 
a niiinanuíade, em sangue, rolará sombria...

E’s, Jesus, nosso Deus. E’s, Jesus, nosso escudo.
Para os- mãos, um escravo; aos bons és, sempre, Tudo. 
E a igreja? Livre, como o sangue de leu. lado...

Porque, para escapar aos grilhões,^sem ter medo, 
á liberdade pôz Deus bem dentro dalma, em segredo; •
« fez da igreja livre outro crucificado.

Pe. ARMANDO GUERRAZZI

Os Papas, desde São Pedro
a Pio XI

VH

61) Joao 111 (561-575). Deu im
pulso ao culto dos martyres nas ca- 
tacunfbas, refugiando-se elle mesmo 
nas de 1. CallixtOj por occasiào de um 
movimento popular em Roma.

62) Bento 1 (575-579), Procurou
aliiviar a miséria ciue assolou’a Itá
lia nos lcmx>os da invasão • dós Lòn- 
gobardos. Murreu durante o assedio 
do Roma effectuado i)elo duque de 
Spoieto.

63) Pelagio II (579-590). Enviou 
O' Monge Gregorio, (ciue foi depois 
S. Gregorio, o Grande), como seu 
núncio a Constantinopla. Dirigiu um 
appélio aos iiyzautínbs e aos j?Tan-. 
cos> pedindo auxilio para expulsar 
os Longobardos. O Rei dos. Frfnieos, 
Ghilborto 11 invadiu a Italia em 535, 
mas acabou assignando úiii tratado. 
Pelagio protestou contra o titulo de 
patriarclia Eucumenico, usurpado x>o- 
lo x)atriarcha de Constantinopla João 
0 Jejuador. Durante seu Ponüfiçado 
houve uma grande enchente no rio 
Tibre do que originou uma grande 
peste que despovoou a cidade. Pe
lagio que tinha feito do seu pãlacio 
um enorme hospital, eontrahiu iam- 
bom^ a íuolestuT que v o vicumoü.

64) S. Gregorio, o Grande' (590- 
604), festa: 12 dç Alarço. Nascem es:

te grande Pax>a de nob.ro íamiiia em 
Roma no anuo de 540. Depois da mor
te de seu pae ingressou na ordem 
de S. Bento / onde se dedicou a vida 
contemplativa e penitente. Núncio 
de Peiagio em Constantinopla, voltan
do a Roma, foi eleito abbade do seu 
convento. Acclamado Pontifico, 10*- 
nou:se sobremaneira' perturbado, um- 
to que fugiu de Roínâ ao chegar a 
confirmação imperial. O povo entre
tanto foi buscal-o em seu refugio ‘ 0 
o • *‘ouxe para l^oma em Liumpno, 
sendo ahi, na basilica de S. Pedro, 
consagrado- Um dos primeiros actos 
d~o seu Pontificado foi reafirmar . o 
primadò da Sé de Roma sobre io
dos os Bispos do muildo áffrontando 
assim as pretensões def Patriafcha 

cie Constantinopla, João o Jejuador. 
Combateu a simonia, a heresia é io 
imganismo, Resuscitou a' fé na -in 
glaterra, mandando para essa região 
o monge Agostinho exue depois ;fol 
o celebre bispo de Cantorbery. Gre
gorio tomou o titulo até hoje con
servado x>elos pontífices: “ Servus 

servorum Deiv, servo dos servos de 
Deus. Favoreceu a espansão da vida 
«moimstiea.v^euniu,,v em Roma, tres 
synddos x)ara regular a disciplina 
eclesiástica.. Fixou definitivamenté o

t.-anon da Missa. Ordenou u 
o^c.eòiastico que tomou dede o -.0- 
me: canto Gregoriano. Deixou nun. 
rosoâ escriptos, sobre moral, ascéti
ca, dogma, que constituiu o emmoii«.j 
vital de toda a edade Media. Com o 
seu pontificado a inUuoncia religiosa 
e civii da Egreja chegou a attingir 
uma grandiosa esx)hera.

\jOj Sabiniai^o .(604-607). Protes
tou lambem contra o lituio de pa- 
triarcha eucumenico usurpado pelo 
patriarcha de Constantinopla. Favo
receu o clero e as ordens monacaes. 
Commumente é considerado o iiitro- 
efucLor das campanas nas - horas ca
nônicas e .na celebração da Missa.

OOj^Bonitacro Hl (0U3). Seu reinado 
-duvòu ápénás 9 mezes. Baniu as in
trigas eieitoraes ciue se originavam 
apenas aaoecia axgum bispo. Para 
isso ordenou que somente tres dias 
após a morte de um bispo é que se 
podia prover a eleição do successor.

67) S. Bonifácio jlv (õuíí-oij), tes
ta, 23 de Maio. Obteve do impe
rador Foca, licença para converiei 
em templo chnstáo o Pantixeon ae 
xvüina, que tomou o nome ae bania 
Maria aa Martyres. Reuniu um sy- 
nodo ém Roma onde sobretudo vra- 
tou-se de questões referentes á igteja 
da Inglaterra. Teve reiaçoes com 
Columbano exue fundou vanos mos
teiros na Suissa e na Italia. Duran
te seu pontificado também deu-se a 
tomada de Jerusalem por parte dos 
Pusiazios que assassinaram giainie 
numero de christãos, iiiiiopiuauiOi*- 
te soccorridos por João, patriarcha 
de Alexandria.

68) S. Adeodato ( 15-618), festa, 
14 de Novembro. E’ recordado so
bretudo pela sua grande caridade 
para com os enfermos e indigentes, 
em uma grande epidemia quo T.r-u o- 
lou a cidade de Roma viuru**co seu 
pontificado. Deile nos resta 0 mais
antigo sigillo pontifical conhecidp.

69) Bonifácio V (619-625). Napoli
tano de origem. Sob o seu pontifi
cado deu-se a fuga de Mahometh de 
Mecca e xMedina, (622) e iniciou-se 
a era mahometana. O christianismo 
faz novos progressos na Bretanha, 
e Bonifácio eleva a metropolitana a 
sede./le Cantorbery.

70) Honorio 1 (625-638). Interes
sou-se vivamente i)ela conversão dos 
ahglo-saxões. Poz termo ao schisma 
de Aquileia, originado pela questão 
dos tres capítulos: De conducta dé
bil e pouco energica de fronte ao 
Monotheismo, permittiu que esse er
ro tomasse incremento. Não se trata 
entretanto de um caso em que se 
possa fazer objecção á infallibüida- 
de pontifícia, como succede, pois que 
não é caso de definição “ ex cathe- 
dra" mas simplesmente de uma con
ducta ijassiva e tolerante. A sua me
mória entretanto foi reivindicada pe
lo suçcessor; João IV.

(Continúa j

Ouve-se, algumas,. yezesr.. dize^* rquç. .crednUr ifesta . mateida ^foi-lhe ;ápre- 
em nossos dias não são frequentes 
os factos milagrosos como eram nos

plicar eses factos. Nao se pode ad- 
mittnv levianamente, que milhares e 
milhares de pessoas de todas as con
dições sociaes vivam enganadas, e 
isto * desde tantos annos em que a 
piedade christã accorre aos santuá
rios da ‘ Virgem. E’ que Deus quer 
mostrar 0 quanto lhe agrada o ou.to 
de Nossa Senhora e quão piedosa 0 
sua intercessão no Coo.

Em Lourdes repetem-se as graças 
o favores obtidos pela mediação de 
Maria e não se passa anno sem que 
haja curas milagrosas que desafiam 
a sciencia^e todos os recursos hu
manos. Entre, outros, os jornaes fa
laram, este. anno, duma sennora m- 
gleza pqralytica. Neste estado fora 
collocada na piscina da gruta de 
Lourdes e ao sahir do banho apre
sem tqu-se completamente curada. Um 
jnedico^inglez que a acompanhava 
a-ffirmou , não poder explicar essa 
cura or nenhuma razão scientifica.

Raimumla Cuinet, outra devota de 
Alaria, nascera cega do olho direito- 
Dcstie 1928 em consequência de gra
ve moléstia começara a enfraquecer- 
lhô a vista do olho esquerdo também. 
'A tal ponto que, em Abril de 1929, 
tinha ficado completamente cega. As
sim levaram-na até Lourdes, a 25 de 
Maio. Emquanto estava no banho 
.apresentaram-lhe un^a estatua de 
Nossa Senhora. A doente sentiu en
tão agudissimas dores nos oihos e 
ao mesmo tempo declarou que esta
va vendo a estatuazinha da Virgem. 
Vinte médicos a examinaram depois 
e verificaram a cura milagrosa.

Estes milagres de ordem physica 
e os de ordem moral, quiça mais con
soladores, não tem numero. Quantas 
almas não têm achado aos pés de 
Maria Santíssima o lenitivo para ds

tempos primitivos ' do Christianismo.' 
Não é de todo exacta esta afíirma- 
çáo que parece referir-se unicamente 
aos' milagres de ordem physica iaes 
como curas prodigiosas, resurreição 
de mortos e outros factos extraordi
nários que excitam as massas popu
lares. Alem disso, si esses portentos 
que acompanharam o apx>areciinento 
da Religião Christã não se repetem 
com a frequência dos primeiros sé
culos é porque Deus o julga desne
cessário. A intervenção extraordina-*
ria de Deus era necessária no come
ço da propagação do Evangelho para 
dar aos homens provas convincentes 
da veracidade dos ensinamentos qué 
elle contem. .Os milagres eram-lhe 
iestemunho irreíTagavcl; mas, esta
belecido e diffumlido o christianis
mo não se tornavam imprescindíveis 
aquolles factos extraordinários, por
que. sendo os milagres factos histó
ricos, como taes, conservam seu va
lor demonstrativo atravez dos sécu
los. Com tudo, não faltam absoluta- 
mento os acontecimentos milagrosos 
na Egreja Catholica. *

Ahi estão os 'imocessos de canoni
zação que podem ser-; examinados 

por todos e de cuja autheticidade se
ria temerário duvidar, visto o escru
puloso rigor com que a Egreja pro
cede em taes cifcumstancias.

Os protestantes, infensos ao culto, 
dos santos, também não cessam dê 
diminuir o valor dos milagres exigi
dos para a canonização. Vale a pena 
citar um facto. Foi ao Vaticano um 
protestante e como' se mostrasse in-‘

sèhlado uip proéesso que havia sido 
submettido á approvação do Sobera
no Pontífice.; Tendo-d' examinado ex
clamou: “Si todos os milagres que 
a Egreja acceita estão tão bem pro
vados como estes, ou estou disimsto 
a reconhecei-os". Pois bem, respon- 
deramrihe, esses que o snr. exami
nou foram rejeitados ixmque não os 
achamos sufíicientemènte provados.

.. Vè-se, portauto, a má fé dos que 
accusam a Egreja de exagerada cre
dulidade.

Alem desses milagres que a supto-’ 
ma auctoridade da Egreja declara 
•authenticos, vha muitos mais- que 
passam despercebidos. Note-se, lam
bem, que os milagres de ordem mo
ral devem ser tidos cm' conta, o que 
muitas pessoas parecem esquecer. As 
conversões são verdadeiros milagres, 
por que para retirar do caminho d d 
mal e do vicio a umã vontade, neiies 
.por annos e annos atolada, é -preciso 
um auxilio extraordinário de.. Deus. 
Numerosos são estes casos. E maiiJ 
ainda, parece que Deus se compraz 
em manifestar seu poder em logares 
escolhidos,' onde imincipalmente x>e*a 
intercessão de Nossa Senhora prodi
galiza aos-, homens suas graças e íiU 
.vorès especiaes. Quém não ouviu fa
lar de Lourdes, Montserrat, Fatima e 
Apparecida? São innumeros os bene
fícios celestiaes que nesses santuá
rios bemditos se obtem. Milhares • de 
pessoas estão ahi para atlestar a rea
lidade da intervenção divina nesses 
jlogares, transformados em refrige
rantes oásis no deserto das misérias 
.deste mundo. Quem duvidará? Seria 
ridículo recorrer á illusão para ex-'

Qmestões
Miu-iaiias
AS ATTRIBUIÇOES DOS 

CONGREGADOS

Uma das falhas mais sensiveis 
exisienies 110 "seio de algumas das 
nossas corporações cathoiicas, é & 
ausência do espirito de coiiaboração 
entre os seus membros. Faita qual
quer cousa que ligue, una, amalgame 
as energias dos associados, atiin de 
que todos actuem de commurn accor- 
ao, num só sentido, com a mesma in
tensidade, continua e constante- 
mente-

A observação acurada dos nume
rosos* factos realisados em algumas 
associações de jovens marianos, de
monstra desde logo a inexistência 
deste entrelaçamento, ou melhor, 
deste congraçamento das energias e 
das vontades para uma acção homo
gênea e eíficaz. Esta analyse nos 
vem demonstrar ainda a etiologia 
deste mai que corroe 0 cerne do 
taes aggreiniaçòes:' é a iaRa de 
nexo nas attribuições de cada con
gregado segundo as suas próprias 
aptidões. Em geral, os nossos ma- 
rianos não leem bem delimitado o 
seu campo de acção.

Resulta dahi 0 entrechoque de for
ças antagônicas, annulando muita 
vez, uma boa iniciativa.

Foi prevendo esta falha, esta gran
de lacuna, que o nosso incansável 
e ardoroso Padre Dr. Arthur Ricci 
dispoz, como conclusão da sua the- 
se apresentada á l.a Semana Social 
Mariana de S. Gecilia, o seguinte:

u Demarquem as directorias das 
associações marianas aos sôus mem
bros um campo de acção catholica, 
segundo as inclinações e aptidões 
de cada um”.

Aqui temos uma proposição de al
ta valia. Aos directores e responsá
veis pelos destinos da Congregação 
é que compete 0 dever de delimitar 
0 campo do exercicio apostolico de 
cada congregado. Para isso, porém, 
se faz mister conhecer, antes de tu
do, a aptidão de cada um.

Não é só; é preciso, ainda, é 
mesmo imprescindível, que haja da 
parte dos subordinados a necessá
ria boa-vontade de actuarem eííicien- 
temente ma sua associação. Se as 
determinações da directoria não en
contrarem echo no animo dos con
gregados, inútil será^ qualquer espe- 
ciíiacção de trabalho. Antes de mais 
nada, dvee existir a boa vontade 
alliada á disciplina, sem 0 que, qual
quer iniciativa será infructiíera. ‘

Não é justo, não é natural, não é 
logico, que em associações tão 
numerosas, somente um grupo é que 
aja, trabalhe, promova, emprehenda. 
Todos nós temos as mesmas respon
sabilidades como Filhos de Maria, 
todos, portanto, devemos trabalhar, 
devemos dar o quanto pudermos de 
nós mesmos pela causa que esposa
mos. Em uma Congregação Mariana 
não deve haver, sequer um congre
gado inectivo; aquelle que o for, se
rá porque não está bem formado.

Os inactivos em uma C. M. só o 
são, porque não amam a sua aggre- 
mia<çào. Segundo Santo Ignacio, 

aquelle que ama, faz, dá e commu- . 
nica os seus anhelos e fervores de 
apostolo* áo objecto amado. Só os 
amorphos, os inertes, os commodis- 
tas é que não se interessam pela 
sua Congregação

Não comprehendemos apostolado 
passivo. Charitas Christi urget nos, 
diz o Apostolo. Estas palavars, cer- 
gar no coração daquelles que se di
ga rno coração daquelles que se di
zem Congregados Maríanos, mas que 
0 são somente em theoria.

Preparemo-nos pois para extender 
de mais o raio de influencia das 
C. M., para augmentar o programma 
de acção, o numero e a potencialida- 
nada, deve existir a boa vontade 
de dos nossos companheiros.

Trabalhemos conjunctamente, har- 
momeamente, cada um nas attribui
ções que lhe forem determiandas; 
façamos, não o minimo que nos pe
direm, mas o máximo que puder
mos, e então, teremos sabido honrar 
0 titulo glorioso de Congregados, da 
Immaculada, de que somos porta
dores.

Paulo SAWAVA
Presidente da Congregação.

IE==*> [=3 C=S1G

males do espirito! Quantos são os 
que ali encontraram a luz divina que 
os alumiòu e os condhziu á virtude!

Conego EUGENIO AVIVAR 
O. Praem.

J
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Secção das Filhas de
OUTUBRO

ao ultimo Uommgo uu o»uuíj.w, 
quando a igreja, coiebra a xosui ao 
enristo liei, a Pia Umao üiu ruiias 
ue Alaria encerrou o mez cumpraiao 
as obngações4 prescnpias peio Aiu- 

' nual. Assim é que as Fnhas ae Ãia- 
ria fizeram a (Jommunhão gerai na 
missa das 8 horas, na Aiainz, rece
bendo após a bonçani do SS. Sacra
mento. _.. :•:!.>.q

A's 13 e Yz horas assistiram á reu
nião mensal na Capella, fazendo uso 
da palavra as oongreganistas Snas. 
Dirce Lessa e Mariah de CasUo pe- 
reira. Ambas discorreram com bri
lho sobre o assumpto escolhido, ren
do a primeira feito o “ Commenta- 
rio” sobre as obrigações semanaos 
de cada Filha de Alaria, e a segunda 
falado sobre a instituição da resta 
de Christo liei.

A’ tarde, ás 16 e Yz horas reali
zou-se a “Hora Santa”, piedosíssi
ma como de costume, sendo cantado 
depois da bençam solemne, o llyni
no a Christo Rei.

REUNIÃO DO CONSfeLHO

xCnaw ->íuo

selno se i euíia íoaus 00 
maici' i;.íu;tc-.u-ia uo ,>aa,

quo o 
lnezeo pv.«.i a 

. uolgí uima-
Çues, começou ec-mi, lOsoiuçao a ;>or 
posta em pratica ííu ultimo uoiniugu 
de Outubro, reuiimúo-se os momoros 
da Luiectona, uignicarias e aígumas 
zeladoras, no saiuo ua Aminz apus 
a xiora Uaiim .

ileu-»e connocanonto á musa vias 
Hspiraiues e ax/resontadas que se 
iniciam para entrada na Congrega
ção, devendo as coiiseiueiras darem 
O seu voto de aceordo com as uís|,J- 
sições do manual para u escolha uii- 
quellas aspirantes que, lendo cuin- 
i-> iuü i.vMiUJii.v; <.;••> obi i^plijoe.i quv; 
lhe foram impostas, deverão ser re
cebidas 110 proximo dia 3 de De
zembro.

■Dara a realização desse escrutí
nio está marcado o dia lá de Novem- 
bro em que a lu sa tirw.vã aouuk;))- 
te reunir-se.

CEC1LÍANA
3 -11—929.

alegrias

0 Vaticano
e 0
(Continuação)

tos patrióticos dos quaes “ U ncgiü- 
nario” será sempre o poria-voz, ro- 
voitam-no contra esta campanua que 
se esconde com habilidade, fiara ex
plodir bruscamente contra as mais 
santas tradições de nossa Paina. O 
caracter de orgáo essencialmente cu- 
thoiico, de que se reveste “ ü LegxO- 
nario impoe-lhe o dever, de na me
dida de suas forças, dar o brado do 
alarma contra o inimigo astuto que, 
aos poucos, se introduz nesta im- 
mensa cidadella cathoiica que, gra
ças a Deus, é o Brasjl.
- O fulgurante escriptor catholico, 
que é o tír. Tris tão de Athay- 
de, em recente e magistral trabalho 
sobre o momento politico actual, ai- 
firmou com uma agudeza de vistas 
magnifica, que os dois polos . do 
mundo politico presehtemente são 0 
Kremlin e o Vaticano. Nada ha de 
mais verdadeiro. Entre a c.iviiisação 
christã e o chãos assustador do so- 
vietismo, ha um destes abysmos que 
nada pode preencher. As chagas so- 
ciaes que a; Egreja, segundo a pala
vra augusta e immortal de seu Pon
tífice Leã.o XIII, procura curar com 
o balsamo suavíssimo das virtudes 
christãs, sincera e intelügentemenic 
•practicadas, o sovietismo procura 
envenenal-as com o sangue do- mas
sacre, e avival-as com o guino cri* 
minosô de sua espada implacável.

No emtanto, telegrammas vindos 
de Roma nos davam noticia, de ne
gociações entre Monsenhor PaeolÜ e 
o sr. Ketinsky respectivamente Nún
cio Apostolico e embaixador russo 
junto, ao governo allemáo, no sentido 
de se reatarem as relações diplomá
ticas entre o Kremlin e o Vaticano.

Telegrammas posteriores annun- 
ciam que o governo soviético só ne
gociaria com a Santa Sé si esta re
nunciasse a todas as prerogativas 
de que gosava a Egreja sob 0 regí
men tzarista, e constrangesse seus 
fieis a se contentarem com uma sim
ples “liberdade relativa” dentro das 
Egrejas. As -referidas negociações at
respeito do reatamento das relações 
entre a Rússia e a Santa Sé foram 
desmentidas pela Chancellaria Pon
tifícia e pelo “ Osservato. e orna 

. no”. No emtanto, convém tecer al
gumas ponderações. Em primeiro 

logar, é notável a redacção dos re
feridos telegrammas. Elles todos fa
zem suppor que a Santa Sé, suppli- 
cando aos Soviets que restabelecesse 
as relações diplomáticas, transigia 
com 0 communismo. Convém, porém, 
notar que o unico Interesse que a 
Santa Sé pode ter em tal reatamen

to é o de diífundir na Russm aciua;, 
onde os escombros sinistros do sciiio- 
ma russo facilitam a tareia ao uthuis- 
mo soviético, as sublimes verdades 
da Religião Cathoiica. E’ evidente 
que a propaganda catlruaca voniu.- 
se-ia extremameiite fácil em um ter
reno onde a ialsa religião orinodo.n-* 
e o materialismo, destrunulo-:-;: üiu- 
luamenie, abririam o caminho que 
triiharia, victorioso, o caUmwoiNií... 
No emtanto, qualquer propaganda cu- 
tholica, i)elo facto de ser cathoiica, 
será ao mesmo tempo aini-sovietica. 
As auctorkiades soviéticas, verui- 
cando esta verdade, sempre se fur
taram a um reatamento diplomático 
que, aliás, nunca foi pedido peio Va
ticano.

Julgamos necessário salientar es
tes aspectos do probiema diplomático 
das relações entre 0 Kremlin e o 
Vaticano, para i)or em destaque os 
4 seguintes pontos: 1) A Egreja Ca- 
tholica, mantendo intactos os prin- 
cipios firmados por Leão XIÍTna sua 
luminosa Encyclica “De Rerum No- 
varum”, tjolloca-se em relação á 
questão social, em um ponto de vista 
diametralmente opposto ao do com
munismo; 2,‘esta posição da Egre
ja em face da questão social não 
pode, em caso algum, ser alterada, 
porquanto qualquer concessão feita 
aos ideaes socialistas ou comnuuLs

APRESENTAÇÃO DE JESUS 
NO TEMPLO

Jeru.smeiü uespertara cedo. Aianha 
ao ;>oi. Jtoiuigem os zimbonos doira- 
uus Uas suas cutyoias... No centro da 
omaüe, em toda sua grandeza e es- 
ijxenüor, o lompio de Jehovah se 
assenta, regorgitante de crentes que 
ct cuo accorreram.

No meio üa massa popular, escon- 
oida ua sua humildade, simpies nas 
siiuh cuiissiiiiub prerogaiivas, um laa- 
to apressada na sua solicitude, vae 
uma liina da Judea. E’ mãe de pou
cos dias- imva nos braços uma crean- 
i ;üha do ;nez. /

Quem a \ isse assim atlenta na 
buii sagrada faina, perguntaria por 
certo, attrahido pela sua formosura:
- Rara onde levas teu fiihinho, tri
gueira formosa?

Como prescrevia a Lei, appareeeu 
no Templo a Mãe de Jesus, aos qua
renta dias do nascimento do seu 
Unigénito, acompanhada de seu es
poso.

Segundo a usança, para o rito da 
purificação da esposa, oífereoeu Jo
sé um casal de xiombos, pois esta era 
a offeria peculiar aos pobres.

Ei-la na fileira das mulheres do 
povo que se iam purificar. Eila que 
nunca se contaminara no peccado, 
que nunca soífrera o dominio de 
batan.

E’ sua vez. Apresenta-se ao velho 
sacerdote Semoào, para receber a 
boaçam do Deus de Israel.

Fis que, num transporte de visão 
e alegria, o sacerdote toma 0 meni
no em seus braços cansados e pror
rompe num cântico de jubilo vibran
te de amor, ao seu Deus: “Nunc 
demitte servum tuum Domine!" Ago- 
ia deixa que teu servo parta, Senhor, 
porque seus olhos viram o Espera- 
io das nações!

Comparece a prophetiza Aima, ve- 
Jia no serviço de Deus e, magnifi
cando o Senhor, proferiu muitas pa
lavras inspiradas.

..«a. .a, v. iU-vU d j ,.ne...no, ;;. o;,ti..• 
ciava calada a scena festiva e ouvia 
os louvores sem vaidade; quasi num 
assombro.

Em oecasião ahaloga, qual a mãe 
da terra que não exultaria? qual 
aquella que não se encheria de com
placência? qual a que não procura- 
]fã divulgar os favores recebidos de

Leão XIII, é, indubitavelmente, con
traria aos princípios christãos; 3) 
A Egreja não tentou negociar com o 
Governo Russo; 4) Si o Vaticano es
tabelecesse relações diplomáticas com 
o Kremlin, de modo algum poderia 
este facto significar qualquer tran
sigência da Egreja em matéria de 
prinçipios. Assim, por exemplo, o 
Santo Padre matem um Núncio Apos; 
tolieo junto ao Rei da Inglaterra, 
chefe da seita anglicana, sem que, 
por isso, do modo algum, nossp Re
ligião pactue com os erros do anglica- 
nismo- Estas relações diplomáticas 
vem a ser apenas uma consequência 
de um modus vi vendi estabelecido 
entre os catholicos, e sua Egreja, o 
o Governo da nqç.ão com a qual as 
referidas relações se mantem.

Como conclusão, é indispensável 
que se saliente que ,além do péssi
mo patriota, será infiel á Religião 
Cathoiica o brasileiro que, directa 

ou indireetamente, prestar seu apoio 
á campanha eommunista que sc vem 
desenvolvendo entre nós. Trahindo 
os interesses de sua puiria, cujas 
portas abre assim aos propagandis
tas do saque e do morticínio, todo 
o brasileiro que preste seu apoio a 
qualquer iniciativa concernente á 
questão social, fóra dos princípios 

da Egreja, ataca sériamente os mais 
inabalaveis fundamentos da socie
dade christã.

PLÍNIO CORRÊA DE OLIVEIRA

tás, fóra dos limites traçados por J Dous? Alaria não. Exultou no seu
coração, mas aquelle arroubo não na 
Lv, abrir os lábios em palavras que 
• c-dundassem em seu proveito. Ale
grou-se grandemente seu coração e 
seus olhos por certo aceusaram tam
bém esta onda de alegria, mas, lem
bremo-nos bem, uma única palavra 
ou sorriso de vaidade, nada disto 
lhe assomou aos lábios.

Que nos quereria ensinar a Vir
gem, com tanta mudez, em oecasião 
tão favorável ao seu bom renome, á 
sua própria gloria?

Este é o mysterio que o ch;mtáo

contempla attonito, na quarta alegria 
de Alaria Santissima, a da sua puri
ficação.

O ENCONTRO DE JESUS

Jerusamm é o uuiicio, desordem, 
ror suas ruas, centenas de romei
ros, em gianue . azaiama, preparam 
sua condução para a voita aos ia- 
res. Animaes sem couta, á porta üas 
estaiageas. iioraços. Adeuses.

x'ar toai. ,.
Todos se foram em grande tropel. 

Todos loquazes, todos alegres.
* -?

«.l viO. i tU uü iüuUüilúU lUOii Oi
lau^juiua, xutoijioameate ui*eiitai.

* ux aGotja iUiu iu, so eucüa-
tiOu ooixi o ooa o^poso-
um Oxiiar quo mais que uma
l,o*6Uiita aii.iita: — Uiiui meu fiiüoí 
iu jüac, iia sua estraaaoza: • - *\ao 
o UaziUS?i

*uuriu cuora lagrimas escaldante», 
opprumau ue aor, daqueiia em extre
mo cr amante, daqueiia que somen te 
uma ume, em tai conungeuma, pouo 
avaliar.

ívütoinam a jerusalem, eniutados 
ambos por lancmanie angustia.

xr toaos ps que se mo aeimravam, 
xviaana pedia ímormes; — Não vis
tes Jesus, meu mao? Ninguém, no 
cai tanto, ninguém o vira.

Chega á osiaiagem que os recebe
ra. Jesus nao estava lá! Qual seria 
o paradeiro do menino? O coração 
de Alaria tornara-se um amplo rece
ptáculo de amargura. Sua angustia 
attingia as raias do immenso. Onde 
estará Jesus?!

Correm a cidade... Nem uma in
formação logram colher. Vão ao 
Templo...
; Alaria é a figura da ansiedade 
Ella espera e confia na ultima ten
tativa. Sua esperança tem algo de 
intuição.

Entram na casa de Deus. Percor
rem as salas...

Eis, lá está Jesus, rodeado dos 
doutores da Lei, dos sacerdoteà e 
mestres de Israel! Ensina a todos 
elles, pelo que, todos, perplexos, 
íAantem-se silenciosos.

Tomado da mais alta emoção, seu 
peito arfa apressado, empallidecem- 
lhe as faces, descora-se-lhe 0 escar
late dos lábios. E Alaria abre mais 
e mais os olhos avermelhados de tan
to chôro, como a duvidar da reali
dade das coisas.

Não. Aíaria não sonha. Encontrara, 
em verdade, seu fiihinho, a sua vi
da, seu thesouro perdido. Foi então 
que, na voz mais suave e na doçu
ra mais emocionante, seus iabios

siale), lormados peios Gingemos e 
membros de todas as becçóes ua 
A. C. J. B., existentes na paroema; 
nos bispados as A. p. constituem as 
rederaçòes “Decanaies"; per sua 
;vez estas, na região, aggrupam-so 
em Federações rtegionaes, que estão 
submetlidus á organisaçao cerurai da 
A. C. J. B. Alensaimente, os dirigen
tes de cada nucieo recebem directn- 
zes precisas do Centro por meio do 
“ Builetin technique de PA. C. J. B.

2.0) Peia organisaçao de campa
nhas o serviços commuiis. Assim, 
conju"hctamente, todas as secções da 
A. c;. J. p. lutam meuiodiCcunenie 
contra a immoralidade, propagam a 
communhão pascal, a lesui ue vmrís- 
to-Rei, o “Dia do Pontífice”.

Cada anno a direcção centrai 
colho um assumpto u estudar e unia 
campanha a ser desenvolvida por to
dos os moços da A. C. J. B.

Em 1928 e 1929 esses assumptos 
foram respectivamente: consciência 
profissional e preoccupaçòes de ia- 
milia; em 1931), será: a caridade •co
mo principio de vida social e civioa.

As tarefas communs a que Be en
trega toda a mocidade cathoiica 
belga são varias e impoftantissimas, 
como por exemplo: propaganda da 
boa imprensa, preparação moral pa
ra o serviço militar e ajuda aos as
sociados que servem nas fileiras, 
edição de boas obras, peregrinações- 
e viagens, etc. ,

Collabora, ainda, a A. C. J. B. em 
outras obras de educação e formação, 
taes como: patronatos, escotoirismo,

Livros novos
í a f£.
ALEGRE S. J., Padre Jacinto ^—
EL P. LUIS IGNACIO F1TER, S. J.

Acabamos de receber este livro 
editado pela Congregación de Ia In- 
maculada y San Luis Gonzaga, de 
Barcelona, uma das mais bem orga- 
nisadas associações marianas de mo- 
ços, não só da Hespanha como de 
todo o mundo.

Apresenta-se o volume elegante
mente impresso, contendo 380 pagi
nas, onde se relata com minúcia, a 
vida do grande apostolo da juventu
de R. P. Luis Ignacio Fiter, perten
cente á Companhia de Jesus.

A leitura deste livro interessantís
simo, é de grande utilidade para to
dos aquelles que se dedicam á cau
sa da mocidade.

Contamos, em o proximo numero, 
apresentar mais pormenores sobre o 
volume que temos em mãos, afim de 
pormos os nossos leitores ao corren
te do seu conteúdo.

esportes, gymnastica, círculos de ar
te dramatica, conferencias de São 
Vicente de .Paulo, etc.

Por este rápido esboço pode-se per- 
íeitamenle avaliar a importância da 
acção da mocidade cathoiica na Bél
gica, assim como os benefícios que 
advirão áquelle paiz de um movi
mento tão bem cuidado.

Gonto do dia dos mortos

trêmulos murmuram; — Aleu filho!
Esta foi a quinta alegria que abor

dou seu coração de mãe.
Achou Alaria 0 seu thesouro, para 

só entregá-lo, dezoito annos mais: 
tarde, aos braços de uma cruz, em 
resgate da humanidade.

Sublime amor, sublime caridadte 
de Maria! «

MILES CHRISTI

Como a jiratiÉ cathoiica 
rsclimtiiaiiisa a Bélgica

(Continuação)

retiros, “semana de estudos" an- 
/uuil o “dia de estudos” regional. 
Seu orgao - ufficial é um semanario: 
“ (■ Mé qui léve”.

CtS

Dr. Marcondes Peita
ADVOGADO

Cobranças executivas, fal- 

lencias, inventários, desquites, • 

despejòg, etc.

Praça da Se, 34 — Sala, õ 

Telephone, 2-2152

0= =53

J. I. C.
(Jeunesse Independante Catholique)

Esta secção arregimenta os moços 
fiue exercem profissões liberaes. 
Prepara-se para a lueta pelo mesmo 
systema de “círculos de estudos”, 
“‘assentbleas”, “jdias de estudos,” 

ele. Possue um bi-mensario: “L'Ef- 
fou”.
■ Tem, organisados, vários serviços 
de importância: consultas jurídicas, 
bibliothecas e cursos profissionaes, 
publicidade, estabelecimentos de fe
rias, viagens de estudo, estagio no 
exfrangeiro, Alonte Pio, etc.

Conta a J. I. C., no seu activo, 
campanhas em prol do repouso domi
nical, modernisação dos methodos 
commereiaes, orientação sobre a or- 
ganisação social e profissional do 
eommercio e da industria.

J. A. C.
(Jeunesse Agricole Catholique)

Como a precedente, fundou-se este 
centro em princípios deste anho, com 
o fim particular de agremiar a mo

cidade do campo. Edita uma revista 
M-mensal “La Jeunesse Agricole” 

Tem “círculos de estudos”; promove 
| “ dias de estudos” e retiros; organi- 
sa serviços especiaes de bibliothe- 
jcas agrícolas, conferencias, exhibi- 
ção de films e exposições agrícolas e 
informações jurídicas.

Em seu pouco tempo de Vida jâ 
dirigiu campanhas pela segurança 

agrícola, pela difusão do ensino pro
fissional e conforto da vida rural.

J. u. c.
(Jeunesse Universitaire Catholique)

Similar da nossa A. U. C-, como 
ella fundada ha mezes e formada pe
los estudantes das escolas superio
res, seu campo de batalha é a Uni
versidade. Publica uma óptima re
vista de cultura e orientação catlio- 
lica: “ Les cahiers de la jeunesse | 
catholique”.

Esses são os elementos com que 
conta a A. C. J. B. Seu campo de 
acção como se vê é vastíssimo, abran
ge toda a mocidade cathoiica belga.

♦ * *
Os dirigentes da juventude belga 

convencidos, porem, de que a ac
ção isolada dessas diversas secções 
de pouco valeria e, talvez, até re
sultasse na desaggregação dessa for
ça immensa que são os moços, pro
curaram um meio de tornar real a 
indispensável coordenação de esfor
ços. E encontraram-n’o: :

l.o) Na organisação de núcleos 
pas parochias (Association Parois-

A noite era serena e no céu pon
tilhado de estrellas nuvens corriam 
velozes... Passara 0 dia dos fina
dos, dia de tristeza e lagrimas, das 
romarias intérminas e do planger 
saudoso dos campanarios.

E lá na cidade dos mortos o que 
restava daquelle dia de luto?

Somente sobre as campas som
brias, ; flores fenecidas que não re
sistiram a impiedade do sol ou a 
inclemência do tempo que iudo vai 
destruindo ironicamente. Nada de 
vida! Tudo de morte...

II

E nessa hora em que os mortos 
começavam de novo a ter o seu re
pouso, eu fui ao cemiterio visitar os 
meus entes queridos, certo de lá não 
lixais encontrar a agitação e o rebo
liço da vida mundana, nem palavras, 
nem risos.

O silencio era profundo e a luz 
tenue da lua batendo sobre as alvas 
lousas projectava aqui e alli som
bras cheias de mysterios.

A unica voz que aquella hora de 
religioso recolhimento turbava a paz 
cia noite era a voz da natureza no 
zunir do vento que perpassava co
mo um lamento pelos cyprestes, acas- 
tellando lá ao longe, nps horizontes 
do sul, flocos de nuvens acinzenta- 
ílas.

Ajoelhados, na capella, eu e um 
amigo, pedíamos a Deus por aquel
les que nos deixaram...

Para o “O LEGIONARRIO”

movimentos daqueiia alma trespas
sada e mysteriosa.

Beijando a pedra do tumulo a mo
ça, levantando-se, tomou a direcção 
dc portão de Bahida.

Por mais que procurássemos co
lher a phisionomia da jovem não o 
conseguimos, pois apenas divisámos 
0 rosto cheio de sombras.

Por um instante parecíamos so
nhar, por um instante duvidamos da 
realidade dáquillo que acabavamos 
de presenciar.

ã~t
(Continha)
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III

Havia, já, vinte minutos que resa- 
vamos quando o ranger prolongado 
do pesado portão mestre apunhala
va íriamente o silencio da noite.

Entreolhamo-nos um tanto perple
xos, procurando, cada um com seu 
olhar, perscrutar o que ia na alma 
do outro.

Passos sumidos...

IV

Quando sahiamos para deixar 
aquelle scenario de recordações e de 
taciturnidade, meu companheiro me 
chama a attenção para uma sepultii- 
ra prateada de luar, ohde um vulto 
debruçado por sobre a lousa, com as 
mãos levadas ao rosto, soluçava con
vulsivamente.

Parados, ao pé de uma casuarina 
gigante, cuja flabella servia de har
pa ás vibrações doloridas da venta
nia, observavamos aquella scena, 
para nós, cheia de enigmas.

Aquella silhueta, batida de luz, 
era de uma jovem, que, soluçando, 
parecia escrevei’ sobre 0 mármore 
que fechava a rica sepultura.

A minha imaginação incendiara-se 
num milhão de imagens phantasti- 
cas, num exercito de pensamentos, 
onde tudo era abstração e nebulo
sidade.

E assim, acompanhava todos os

A MARIA
(Continuação)

medico certos alimentos bons a or
ganismos combalidos pela doença. 
Assim, para os Judeus, inclinados, 
no tempo de Moysés, á idolatria, tal 
prohibição teria o caracter proviso- 
rio de medida de prudência. Nfada 
mais.

Não é, porém, idolo a imagem de 
Maria, porque o catholicismo não aí- 
firma que Alaria seja Deus, muito 
menos que seja um deus falso. Nin
guém adora a Alaria Santissima no 
'.sentido estricto: veneramol-a. Por
que adorar, no sentido estricto do 
termo, \é reconhecer o supremo do
minio de Deus, como creador e Se
nhor dos homens e do Universo. Ora, 
o catholicismo nunca ensinou Tue 

Nossa Senhora seja o Creador do céo 
e da terra nem 0 Senhor absoluto 
do mundo. Quando lhe chamamos 
Senhora, reconhecemos que é crea- 
tura; que merece todo respeito co
mo Senhora virtuosa, ' querida do 
Creador, eleita para mãe de seu di
vino Filho; a mais perfeita das mu
lheres, dotada assim, pplo proprio 
Deus, que pelo seu anjo a mandou 
saudar: “ave, cReia de graça!” 
Honrando-se 0 quadro, a estatua, o 
poema, honra-se o artista que fez 
essa obra prima. Foi Deus quem fez 
a Maria, a segunda Eva promettida, 
para consolar a humanidade com os 
bons auspícios do Redemptor. A ima
gem de Maria não é idolo, mas ima
gem de uma creatura que dignifica 
os homens, dignifica a Jesus Chris
to, e, heroina em virtudes, dignifica 
a bondade celestial de Deus. Esten
deu-nos, aqui na terra o Senhor 
mais esse manto de. misericórdia! 
Poz no céo, aos homens, um cora
ção de mãe, que é modelo de mu
lher, de operosidade e de santa!

Por quo recusar-lhe a imagem?
A idéa é imagem das cousas. A 

phantasia tem as suas imagens. As 
letras da própria Escriptura formam 
imagens que despertam ideas. Não 
é pela imagem que se obtem melhor
mente o ensino intuitivo? Deus iria

1963^1
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Factos Marianos
Nossa Congregação

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

Sob a presidência do congr. Col- 
latino de Campos realisou-se a reu
nião mensal deste Departamento.

Secção de Imprensa — Congr. Jo 
sé Filinto da Silva Junior *— Conti
nua funccionando com regularidade.

No proximo numero daremos o ba
lancete do mez de Outubro, desta 
secção.

Secção de Festas •— Pediu demis
são do cargo de chefe desta secção 
o congr. Paulo de Castro. Chefiará 
esta secção, até Dezembro, o congr. 
presidente do Departamento.

Houve duas festas, uma em bene- 
cio da Igreja do Imm. Coração de 
Maria e outra em homenagem a 
Christo-Rei, promovida pela Acade
mia Jackson de Figueiredo.

Secção Esportiva — Congr. João 
Baptista Morello Filho — Foi apre
sentado relatorio do movimento men
sal da secção de gymnastica e das 
sub-secções de ping-pong, xadrez e 
bilhares.

Ping-Pong — Terminou o 2.0 cam
peonato interno que, desde Abril, vi
nha sendo disputado com grande 
animação. Tendo havido empate en
tre duas turmas, realizer-se-á uma 
partida em disputa do primeiro lo* 
gar. Foi a seguinte a classificação 
das turmas:

l.o—Rio Grande do Sul—Flavio 
(cap.) Luiz Carlos.

3.o—São Paulo—Funcfial (cag>.) 
Castro.

3.o—Pará—Fermoselli (cap.) Pro- 
copio.

4.o—Bahia—Vita (cap.) Luizinho.
5.0-—Rio de Janeiro—Castorino 

(cap.) Accacio.
Estas turmas receberão medalhas 

de prata as duas primeiras, e de 
bronze, as seguintes.

Damos abaixo a "relação dos gru
pos não classificados, em ordem de 
collocação:

Amazonas—Morello (cap.) Mauro.
Maranhão—Formiga (cap.) Cassio.
Districto—Felippe (cap.) Romeu.
Paraná—Sailes (cap.) Allemão.
Minas—Dorival (cap.) Plínio.
Alem dp Campeonato interno a 

Congregação disputou um jogo amis 
toso com a Congregação Mariana da 
Barra Funda. Vencemos nas tres 
.Turmas: La turma, JCongregação,
200 Barra Funda, 170 *— 2.a turma. 
Congregação, 150 Barra Funda, 128 
— 3.a turma, Congregação, 100 Bar
ra Funda, 45.

Hoje, á tarde, deveremos jogar 
contra a turma campeã local, na ci
dade de S- Bernardo. Os jogadores 
partirão da Estação da Luz As 12 
horas. Estão convocados os seguintes 
congregados: — l.a turma: Morello, 

. flavio, Funchal, Castorino, Fermo
selli (cap.); 2.a turma: Felippe, Ac
cacio, Formiga, Sailes, Vita (cap.); 
3.a turma: Luizinho, Procopio, Dori
val, Plinio, Luiz Carlos (cap.); reser
vas: Mauro, Cassio, Romeu, Castro, 
Hummel.

Realisou-se em nossa sede social, 
na noite de 4 do corrente, um jogo

amistoso de Ping-Pong, entre as nos
sas turmas e as da Congregação Ma
riana de N. S- de Sallete.

Este jogo decorreu com bastante 
animação, sahindo vencedoras as nos
sas turmas nos tres encontros: a 
3.a turma pela contagem de 100 a 
82, a 2.a por 150 a 147, e a l.a por 
200 a 171.

A nossa l.a turma estava assim 
constituida: Fermoselle (cap.), Fla
vio, Funchal, Castorino, Morello.

Secção de Visitadores — Congr. 
Dario Sylvio Russo — Continua fune-

✓ ui o regularmente.

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

Domingo passado,dia 3 do corren
te, reuniu-se este, sob a presidência 
do congr. segundo assistente.

Compareceram os seguintes che
fes de secções: Paulo Carvalho e 
Castro, Raul Collet e Silva, José Si
queira Cunha e Flavio Pinto e Silva.

Secção de Zeladores — Reuniu-se 
no dia 2 do corrente.

Estavam presentes os zeladores 
seguintes: Edgard Pinto de Souza, 
Sylvio G. Alcantara, Sylvio Calasans, 
Raul Coliet e Silva, Leonel Zumiatti, 
João Estevam Siqueira Junior, La- 
martine P. Brandão, Carlos Meira 
Mattos e Carlos Funchal.

Por ter o congregado Edgard Fer
reira de Araújo, pedido demissão do 
cargo de zelador, foi substituído pe
lo congr. Luiz Gonzaga de Oliveira.

Secção da Sagrada Eucharistia. •— 
Sob a direcção do Congregado Raul 
Collet e Silva, realisou-se no dia 2 
p. p., a reunião dessa, conjuntamente 
com a de Zeladores.

A media de Communhões foi bem 
animadora, 92 %; o mesmo não acon 
teceu, quanto ao comparecimento á 

eunião mensal, que foi de 60 %, 
apenas.

Foram recebidas muitas justifica
ções referentes a ausência ás reu
niões.

Fez a palestra costumada o con
gregado Dr. Paulo Sawaya, que, em 
jbellissimas palavras demonstrou a 
importância e vantagens da Com- 
munhão frequente.

Fo i designado para fazer a próxi
ma conferencia o congregado Edgard 
Pinto de Souza.

Secção Ritualista — E’ a seguinte 
a escala para ornamentação da ca- 
pella em a nossa séde, durante o 
mez de Novembro:

Vasco Ferraz Costa;
ítalo Izzo;
Accacio Pinto e Silva;
Adolpho de Mello Junior.
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Ms. Ilalo e Miguel
Diplomados pelo Cons. D. e M. de 

S. Paulo, na classe do prof.

J. Wancolle

Lecciofiam piano e rudimentos 

AL. GLETTE, 73 — TEL. 5-1764

Congregação Mariana da Legião de S. Pedro
Balancete do mês de Outubro de 1929

DEVE

Recebido mensalidades Congregados ........................................... 276*000
Iclem dos Noviços ............................................................................. 78*000
idein da Secção R. Sociaes . .■....................................................... i*00o
Idem cia Secção Sportiva .................................................................  242*300
lei em dc D. Umbelina Souza Aranha ....................................... 400*000

HAVER

Saldo cie Setembro
997*300

10:455*200

I V.go 
idem 
i dem 
l ei em 
idem 
idem 
idem 
idem 
iciem 
Liem 
idem 
idem

luz ela Séde ...................................
Secção Sportiva ............................
talões recibos .................. ..............
enveloppes .......................................
jUasa Pratt .................................
sellos .................................................

decimas atrasadas á Federação
adeantado distinctivos .............. .
jconcerto radio ...............................
programma e enveloppes ..........
.varias chaves ................................
zelador da Séde ............................

87*400
159*000
100*000

10$0UU
37*000
10*000

210*000
94*500
65*000
42*000
24*000
100*000

938*900

BALANÇO — Saldo pará Novembro 10:513*600

11:452*500 11:452*500

S. Paulo, 6 de Novembro de 1929.
S. E. ou O.

TELMO DE SOUSA PEREIRA

DR. PAULO SAWAYA
MEDICINA E CIRURGIA EM GERAL

Vias urinarias — Endoscopia — Cystoscopia — Diathermiít !
Raios ultra violetas — Oxygenotherapia

Consultorio: LARGO DO THEZOURO n. 4 — 3.o andar — Sala 14 j 
Das 16 ás. 19 horas

Residência: ALAMEDA BARROS n. 31 — Telephone, 5-3446 j

desprezar esse meio importante de 
fixar as cousas, para as perennizar 
atravez dos séculos? Não é feito o 
homem á imagem de Deus? Não re- 
flectem, as cousas, imagens das per
feições divinas, quando lhes remo
vemos o imperfeito peculiar ao que 
é finito? O catholicismo não adora 
nem venera à cousa em si.. Não diz: 
santa estatua, reza por mim; mas 
Nossa Senhora, rogae por nós. Dis
tingue' perfeitamente entre a ima
gem e a pessoa representada. Dá- 
lhe um culto, não absoluto, mas rela
tivo á pessoa. Não adora o objecto; 
respeita-o, porque sagrado e repre
senta uma pessoa amfga de Deus. 
Quem derrubasse a estatua de José 
Bonifácio não faria uma affronta ao 
illustre morto e não teria que dar 
bontas á poliéia? Assim merecem 

respeito as imagens sagradas. Quan
do S. João Damasceno se apresentou 
a Leão Isaurico, o demolidor de ima

gens, interrogado por que censurara 
publicamente o imperador sobre a 
mesa, avança para elle e o espha- 
cela. O imperador mandou que aquel- 
le braço fosse decepado ali mesmo 
pelos soldados cio throno.

— Si asseguras que as imagens 
para nada valem, não deverias vêr 
offensa em quebrar eu publicamente 
o teu busto,/ como fazes tu em par
tir imagens e em quebrares o Cruci
fixo de Chalcopatreia! Si te ma
goas, como queres que Deus e a 
Virgem e os santos não se magoem 
contra ti? ,

Veneremos a santa Virgem. E’ um 
culto de amor filial. E, sobretudo, 
uma confirmação authentica da pro- 
phecia divina — que todas as gera
ções proclamarão bemaventurada á 
Virgem de Nazareth. Salve Nossa 
(Senhora Apaprecida, padroeira do 
Brasil!

P. ARMANDO GUERRAZZI

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS

Academia Jackson de Figueiredo

Tendo decorrido, a 4 do corrente, 
o primeiro anniversario da morte de 
seu patrono, a Academia Jackson 
de Figueiredo mandou celebrar ás 7 
horas, daquelle dia, missa em suffra- 
gio de sua alma.

Compareceram ao acto os' acadê
micos, congregados e numeroso gru
po de pessoas.

La Sessão solemne — Como noti
ciamos, realizou-se na noite de 27 do 
passado, a primeira sessão solemne 
de nossa Academia, em homenagem 
a Christo-Rei.

Aberta a sessão pelo Revmo. P. 
Roque e lida a acta da sessão ordi
nária anterior, foram empossados os 
primeiros acadêmicos: congregados 
Collatino de Campos, Honorio Ribei 
ro Dantas. Antonio de Paula Assis 
e José Filinto da Silva Junior.

A "seguir foram executados alguns 
numeros de musica. Falou sobre a 
festa do dia o academiico congr. 
Honorio Ribeiro Dantas.

Reunião ordinaria — A 13 do çor- 
rente, ás 20,.30 horas, terá logar a 9.a 
reunião ordinaria desta Academia. 
Deverá ser feita a critica da palestra 
do congr. Henrique Brito Vianna.

CONSELHO GERAL

Reuniu-se no dia 5. do corrente o 
Conselho Geral da Congregação, sob 
a direcção de Mons. Marcondes Pe- 
clrosa, e presidência do congregado 
Paulo Sawaya; tendo comparecido 
todos os membros do Conselbo.

Eleição de nçvos Congregados — 
Ficou deliberado que o Conselho se 
reunirá, em sessão extraordinária, no 
dia 14 do corrente, na matriz, afim 
de proceder ás eleições dos novos 
congregados a serem recebidos ho 
dia 8 de dezembro jiroximo.

Nova directoria — Foi resolvido 
por unanimidade que, ainda neste 
anno, a nova directoria para 1930 
seja eleita pelo Conselho.

Crearam-se dois cargos novos na 
directoria da Congregação: o de vi
ce-presidente e o de 3.o assistente, 
que farão parte do Conselho. As at- 
tribuições destes novos officios serão 
estatuídas no regulamento interno 

da Congregação, a ser approvado bre
vemente.

Após a eleição, verificou-se o( se
guinte resultado.:

Presidente: congregado Dr. Paulo 
Sawaya (4.a vez).

AOS NOSSOS CONGREGADOS
Summario dos Actos da Congregação

PIEDADE ACÇÃO ESTUDO

13- 11 Reunião cia Academia Jack
son de Figueiredo, ás 20 *4 
horas.

14- 11 Aula de Apologética, ás 20
Foras.

21-11 Aula de Apologética, ás 20 
horas. .

10-11 Missa, communhâo e reu
nião geral da Congregação.

14-11 Vésperas do SS. Sacramen
to.

14-11 Reunião de noviços e as
pirantes.

17-11 Missa e reunião ordinaria.
21-11 Vesperas do SS. Sacramen

to.
21-Ti Reunião de noviços e aspi

rantes.
24-11 Missa, communhâo e reu

nião.
24-11 Meia Hora de Adoração, ás 

16 y> horas.

12-11 Reunião da Conferencia de 
Sta. Donata.

12-11 Aula de gymnastica.
15-11 Aula de gymnastica.
19-11 Reunião da Conferencia r.o 

Sta. Donata.
19-11 Aula de gymnastica.
22-11 Aula de gymnastica.

Vice-Presidente: congregado Olavo 
Marcondes Calasans.

Assistentes: congregados Collatino 
de Campos, Plinio Corrêa de Olivei
ra, João B. Morello Filho.

A Directoria eleita tomará posse 
no dia 8 de dezembro proximo.

Consultores — Ficou ainda assen
tado que o congregado director da 
Secção de Imprensa faça parte do 
jConselho, como membro da dire
ctoria.

Reunião da directoria eleita —r De
pois d’amanhã, terça-feira, haverá, 
na séde social, ás 20 % horas, uma 
reunião da directoria eleita, afim de 
tratar-se do provimento dos outros 
officios.

Br. Celestino Bonrroal
Res.: Largo S. Paulo, 8 

PHONE: 2-2622

Cons.: R. Quintino Bocayuva, 36 

— 3 ás 6 —

SãO PAULO

CONGREGAÇÃO MARIANA DE 
S. LUIZ DE GONZAGA

(Secção de Menores)

Tendo terminado o mandato de 
tres de seus conselheiros, foram es
colhidos os seguintes congiiegados, 
cujos nomes foram apresentados á 
votação na reunfão geral de Novem
bro': l.o Rubens Corrêa, Mario Lom- 
bello, Nelson Pinto e Silva — 2.o Vi
cente Sá Barbosa, Helio Vita e Pau
lo Rodrigues — 3.o Carlos Reis de 
Almeida, João Baptista Monteiro Ma
chado e Thyrso Vita. Procedida a vo
tação, foram eleitos os eongrs. Ru
bens Corrêa, Helio Vita (reeleito) e 
Carlos Reis de Almeida.

Tendo o congr. Cláudio Mancini 
passado para a Congregação dos 

maiores, por resolução do Conselho, 
foi indicado para substituil-o na va
ga ’ de conselheiro, o congr. Thyrso 
Vita, o mais votado dos candidatos 
apresentados á renovação do man
dato.

Santa Cecilia
(Do livro de yersps “ Noviciado” 

de LIEDA CHRISTINA).

Santa Cecilia, Virgem poderosa, 
Martyr sublime do divino aínor!

Lá no céo vicejaes, sagrada rosa, 

Entre as rosas mais bellas do Senhor!

Alma feita de luz, alma inspirada, 
Pelo mundo passas tos sem viver!

Que é morte esta existência amargu-
Erada;

E vida, só no Céo se póde ter!

Alcançae para mim a infinda graça 

De ver sem névoas minha vocação! 
Pois no claustro ou no mundo a cruz

[abraça
Quem a sabe levar no coração!

Santa Cecilia, Virgem poderosa, 
Martyr sublime do divino amor!

Lá no Céo vicejaes, sagrada rosa, 
Entre as rosas mais bellas do Senhor!
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SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICOS

APROVEITE A OPPORTUNIDADE E EXPERIMENTE OS 
AFAMADOS PNEUS

"PROCURADOS 
PELA QUALIDADE 

E NÃO PELO 
RECLAME"

Distribuidores geraes:

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapeteninga, 69 Caixa Postal* 2028

Tetephones. 4-3587—4-5461

sO

MOVEIS E TAPEÇARIAS

Pbone
5-3666

ft ROBERtójd£ SOUZff£C&'

Pedimos a fineza de uma visita ao nosso estabelecimento, 
sem compromisso de compra

das Palmeiras, $ - (Em frente ao Largo de Santa Cecilia) -

JNTeofosfo ELIXIR
G LYCE ROP&O SP HAT ADO

Enérgico ^reconstituinte do sangue e dos nervos. — Preparado pelo Phco. 
SEBASTIAO RODRIGUES PEIXQTO —Manipulado rio Lãboratorlò Pharmáceutico 

Gyrpl — R. MÀRIA PAULA, 20 — S. PAULO
A’ venda em toJas as pharmacias e drogarias
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S. Paulo, 15 de Novembro de 1929 

Rvmo. Sn Padre Ricci

Laudetur Jesus Christus. Como sabe V. ^evma, celebram, 

no dia oito de dezembro, as suas bodas sacerdotaes., tres dos 
nossos caríssimos cocperadores, todos eiles vigários exempla- 
res e sacerdotes que muito honram a esta nossa muito amada 
Archidiocese. Não hesito em apontá-los como exemplo aos nos= 
sos caros seminaristas, certo de que, conLnuadores do seu 
fecundo apostolado, serão eiles também um florão de gloria 
para o Arcebispo e uma bençam para toda a Archidiocese.

Mons. Pedrosa poliu, aperfeiçoou e rebrilhou, em Santa 
Cecilia, uma gemma preciosa de que apenas me foi possível 
desbastar as primeiras arestas. Conego Meirelles creou uma 

, paróchia, em circumstancia difficil, dotando-a de uma bella 
igreja que, como seu Padroeiro, foi a precursora de um bello 
movimento de piedade. Creador de paróchia e constructor da 
sua matriz foi também o Conego Kraus, que, em Bella Vista, 
se vem impondo por seu zelo e dedicacao.

Como está vendo V. Revma. e o sabe todo o nosso piedo
so clero, não deixaram esses nossos amigos de conquistar 
aplausos para o cêu, enchendo de bençams os seus vinte e 
cinco annos de fecundo e florescente apostolado. Deus seja 
pois louvado em seus fiéis ministros.

Justas e mais que merecidas são as homenagens que lhes 
projectam os parochianos, ás quaes queremos associar-nos 
com todo o nosso coração de pae e de pastor.

--------- —fmpcdidc -no--proprio^ttfa jubilar^ xlesejanriüS entretanto
celebrar no dia 7, por intenção desses dignos e zelosos coope- 
radores, pedindo a Maria Santíssima que os tenha sob sua 
guarda e lhes dê continuadores do mesmo espirito de Deus 
e amor a S. Igreja de Nosso Senhor Jesus Christo. A essa 
Missa assistirão todos os nossos seminaristas para que se edifi
quem e tenham sob os olhos o salutar exemplo de uma vida 
verdadeiramente sacerdotal. Em nome do Arcebispo e do cle
ro paulista, que esperamos esteja todo presente, saudará os 
homenageados o nosso caríssimo e benemerito Reitor do Se
minário, cujos serviços na formação do clero são deveras ines
timáveis.

Queira V. Revma. como um dos promotores das festas 
jubilares, incluir a Missa do Arcebispo no programma que se 
elaborar, tomando para esse fim as providencias que julgar 
mais opportunas e acertadas.

Com as ninhas bençams a quantos queiram tomar parte 
nessa solennidade, que é uma festa gloriosa para a Archidio- 
cese, sou

De V. Revma.

Servo em J. C.

-j- DUARTE, Arceb. Metrop.

AVISOS
MEIA HORA SANTA

Hoje, ás 16,30, como é costume, haverá, na Matriz, MEIA 
HORA de Adoração ao SS. Sacramento.

E’ obrigatorio o comparecimento de todos os congregados.
1

ACADEMIA JACKSON DE FIGUEIREDO

A 27 do corrente, realizar-se-á mais uma sessão ordinaria 
desta Academia. Os trabalhos iniciar-se-ão ás 20 horas em 
ponto.

VESPERAS DO SANTÍSSIMO

Quinta-feira, dia 28, ás 19 horas, reiniciar-se-á a celebra
ção das Vesperas do 'SS. Sacramento.

(
NOVENA DA IMMACULADA

Dia 29, deste mez, terá inicio a novena preparatória da 
festa da Immaculada, .ás 19 horas, na Matriz.

\

Chamámos a attenção dos congregados para a obrigato

riedade da assistência ás cerimonias da novena; no domingo 
dia 1 de Dezembro, assim como ás da festa no dia 8',' em que 
haverá recepção de novos congregados.

SANTA CECI LI-A
Santa Cecilia, virgem e martyr, é I 

uma das mais gloriosas santas da | 
Igreja.

Morta, segundo a versão mais pro
vável, no anno 230 da era christã, 
ao tempo em que ser christão era 
condemnar-seçá morte, sua devoção é 
muito antiga. No primeiro concilio 
convocado por São Simaco, no IV sé
culo, fez-se menção de um templo de
dicado. em Roma, a Santa Cecilia.

A historia dos despojos da martyr 
vale a pena ser conhecida.

No século VIII corriam vozes de 
que seu corpo fôra tirado dos cemi
térios de Roma pelo rei dos Longo-, 
bardos, durante 0 cerco daquella ci
dade. por este monarcha barbaro.

Conta-se que Cecilia apparecendo 
em sonhos ao Pontífice S. Paschoa]
I desmentiu tal boato e incitou o Pa
pa a que se esforçasse por encon
trar a preciosa relíquia.

De facto, S. Paschoal ordenou que 
se fizessem minuciosas pesquizas, 
que foram coroadas de exito.

No cemiterio de Pretestato, na Via 
Appia, foi encontrado o corpo, na 
mesma posição em que cahira abati
do pela espada do algoz. Em 821, 
com grandes solemnidades, fez o 
Pontífice transportal-o para Roma.

Com o correr dos tempos, porem, 
perdeu-se a memória do local onde 
havia sido sepultado. Novamente en

contrados em 1599, permittiu Deus 
qué fossem obtidos estupendos mila
gres por intermédio dos restos da 
anta.
p Cardeal Baronio que, por com* 

mijssão de Clemente VIII, fôra encar
regado de examinar os sagrados des
pejos, descreveu nos “Annaes Ec- 
clesiasticos” esta segunda descober
ta! O cadaver foi achado inteiro, 
dissecado, encerrado em uma caixa 
de cypreste e esta em uma urna de 
mármore. O corpo estava coberto 
cqm um véo .de seda, aos pés tinha, 
ainda, os pannos de linho embebi
dos em seu sangue pela piedade dos 
primeiros christãos. Não se tocou em 
nada. tudo foi deixado como estava. 
Clemente VIII collocou as caixas em 
ura sarcophago de prata e promoveu 
grandes festejos em honra da santa.

;; * * *

Sua festa, marcada para o anniver- 
sario de sua morte, foi como de cos
tume solemnemente celebrada em 
nóssa parochia que tem por padroei
ra a doce protectora da musica. 

s- Realizou-se um triduo nos dias 
Ciíe precederam ao dia 22, e neste 
foi* cantada missa solemne pregando 
ao eyangelho, como havíamos noti
ciado. o Revmo. Mons. Manfredo 
Leite, que mais uma vez confirmou 
a sua reputação de ser o nosso maior 
orador sacro.

As lutas n§cessarias
Pe. ROQUE PINTO DE BARROS

I — A LUTA PELA VIDA

Ter uma posição na sociedade é o 
ideal humano que ambicionam os es
forços dos moços. E’ necessário lu
tar, lutar sempre, contra não poucas 
competições, na epoca hodierna.

Aqui, não ha duvidar, a inteRigen- 
eia. a memória, a imaginação têm 
uma grande missão para desempe
nhar; mas, o papel principal cabe á 
faculdade senhora de todas as ou
tras, áquella que ordena e dirige to
dos os nossos actos.

Aos arrojados, aos homens de von
tade energica, de caracter robusto, o 
primeiro lugar. Esta é uma verdade 
tanto para os intellectuaes, como pa
ra os que .desenvolvem sua activi- 
dade, no campo dos trabalhos physi- 
cos, porque a vontade pode agir ln- 
differentemente na matéria e no es
pirito.

Note-se, porem, que á influencia 
da vontade refoge o acto da intel- 
ligencia. Explico-me: a intelligencia 
pensa, julga, raciocina, produz os 
.actos successivos até á demonstra
ção; depende, entretanto, da vontade 
o seu exercício.

Para cantarmos as grandes victo- 
rias no mundo scientifico requer-se 
um esforço determinado da intelli
gencia, mas, se não negue aqui o 
concurso da vontade. As conquistas 
de uma sciencia qualquer reclamam 
o conhecimento dos seus princípios. 
Estes, humanamente falando, nos 
vêm atravéz grandes fadigas. Ora, 
quem nos encaminha para o traba
lho ou delle nos alonga é a vontade. 
Ao meu livre arbítrio o determinar, 
circumscrever a matéria dos meus 
'estudos.

Resumindo: eu trabalho, *si qui- 
zer, ou posso á inacção e esterili
dade condemnar a * minha intelli
gencia.

Si a/ aequisição da menor partícula 
de verdade pede muita attenção, ap- 
plicação não pequena se exigirá para 
romper o que se appellida sempre a 
casca amarga da sciencia, uma ener
gia invencível, que possa arrostai 
sacrifícios, rudes e cruciantes tra
balhos até.

Pode estes esforços a nossa von
tade?

A experiencia nossa e dos outros 
nos assegura ó contrario.

Porque? Porque nossa vontade é

arredia do trabalho. E’ forçoso, ao
menos, “quererL para gosar dos ím-
mensos recursos da nossa intelligen- i
çia, por fazer fructificar os talentos 
que a Providencia nos deu. Será nè- 
oessario uma vontade titanica para 
se enclausurar no recolhimento e no 
silencio, onde nascem os pensamen
tos profundos, para se prolongar as 
vigílias, para se furtar ás distrac
ções. ao prazer, embora legitimo.

E’ a molleza, affirma a penna au
torizada de Vuillemert, é a molleza 
o que caracteriza a mocidade con
temporânea. Ha moços que, ainda na 
antemanhã da vida, apparentam já 
caminheiros fatigados, lutadores ex- 
haustos antes do combate. São os 
vencidos da vida.

A vontade tem também as suas 
enfermidades: a inconstância é uma 
delias. O “ terminar” é uma arte 
ninda bem pouco comprehendida.

Ama-se mais o borboletear da es
querda para a direita, a tudo olhar- 
se superficialmente .sem aprofundar 
cousa alguma. DesCarte jamais se 
conseguirá radicar na intelligencia 
nenhum conhecimento, e não será 
possível a quem quer que seja pro
duzir obra solida e durável.

Para ser* forte é mister não esvoa
çar, ao capricho de prazeres e de im
pressões momentâneas, • mas, tomar 
um ponto de apoio na estabilidade, 
e, depois, crescer, elevar-se, reinar.

Os intellectuaes de nomeada que 
o mundo admira foram, por via de 
regra, homens de energia de von
tade. A’ custa de ingentes comba
tes comsigo mesmos é que muitos 
lograram vencer uma indolência qua- 
si ínnata.

Newton foi, por largo tempo, o 
penúltimo da sua classe; * íncenti- 
vguiO, porém, o que se achava antes 
delle- Derrubou-o Newton, vencendo-o 
pelo saber. Em pouco tempo, tornou- 
se o melhor discípulo e obteve o 
primeiro posto que soube conserval-o.

Gladstone, que devia, mais tarde, 
projectar seu nome nas paginas da 
historia como administrador e ora
dor, Gladstone era considerado o dis
cípulo mais estúpido da sua escola.

E' á golpes de vontade que mui
tos se corrigiram de graves defei
tos naturaes que eram, por si mes
mos, obstáculos á realização dos seus 
ideaes.

Durante annos, luetou Demosthe-

Ncs e a Associação Christã k loços
Recebeu, ha dias, nóssò presidente, de um anonymo, o 

prograinma de um festival'cívico que, em'commenioração á da
ta da Republica, a Associação Christã de Moços realisou em 
seus salões a 15 de Novembro passado, e no qual figuiava, 
como executante de um dos numeros de piano, o nòssò con
gregado prof. ítalo Izzo.
■' Si bem que tenhamos por norma o desprezo ao anonyiiia- 
to. julgamos; desta vez, necessário vir a publico (o qüe fa
ríamos, aliás, mesmo sem aquélla intervenção) para reduzii 
o que houve ás devidas proporções.

Não sabemos das intenções cio indivíduo que nos enviou o 
tal programma. Nas poucas palavras que lhe poz á margem 
e no cuidado com que procurou disfarçar a calligraphia, pare
ce haver uma certa dose acre de malicia.

Ha pessoas, cie espirito embotado pelo odio, que só tem» 
olhos para vigiar nossos actos, na esperança de surprehender 
alguma falha, por mais leve que seja, em nossa vida particu
lar ou publica, para arremessar-se num salto felino contra 
as ideas que defendemos, pregamos e, na medida de nòssas 
forças, praticamos. Como si os nossos defeitos pessoaes pu
dessem macular a alvura cie nossa bandeira que é universal, 
que é o lábaro cie Maria SSina., que é o ideal da Igreja Ca- 
tholica !. ..

Si, porem, não foi esse o sentimento que inspirou a pes
soa que nos remetteu tal accusação implícita contra um dos 
nossos congregados, e dos nossos bons congregados; si essa 
pessoa, escandalisada, quiz prestar-nos um serviço; então 
pedimos-lhe que, para outra vez, afim cie que possamos agra
decer-lhe. tenha a coragem de assumir altivamente a respon
sabilidade de seus actos e não recorra aô abrigo ‘ covarde do 
anonymato. proprio daquclles que se deliciam com os traba
lhos de sapa e não gostam cia luz do sol.

Fosse outro o assumpto de que se trata e talvez -não ti- 
- vessemos a necessidade - e go ste- cie --e&ç-r-e-veT-' aqu i estas—•
verdades. O juizo calummoso, porem, que se poderia fazer de 
um nosso congregado e a repercussão que espíritos intrigan
tes poderiam dar ao caso mal contado, nos obrigam a publica
mente explicar o que houve.

Em princípios da semana transacta c congregado Izzo 
foi procurado por amigo seu, incumbido de organisar o pro
gramma da referida festa na A. C. M., o qual convidou-o a 
tomar parte nella. Cohcrcnte com os princípios religiosos que 
professa, ítalo negou-se a tal, indicando claramente o motivo 
por que o fazia, isto é, por tratar-se ele uma associação ge
nuinamente protestante.

Não obstante essa negativa, dias após, teve ítalo Izzo a 
surpreza de ver seu nome incluiclo entre o cias pessoas que 
sc exhibiriam na festa da A. C. M. e immediatamente, afim 
de por uma barreira á possível c provável maledicência cla- 
quclles que não vem com bons olhos o trabalho de elevação 
da mocidade a que temos dedicado o melhor de nossos esfor- 
ço.->, foi á reclacçao do “Diário Nacional” comnuinicar que não 
tomai ia parte no dito saráu. De facto, lemos no numero de 
14 deste mez, do referido jornal:

“ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ DE MOÇOS - Communíca- 
nos o sr. ítalo Izzo, que, convidado para tomar parte
na reunião musical, promovida pela Associação Chris-

* ■»
tã de Moços, commemorando a data de 15 de No» 

vembro, recusou”.

Fazemos a declaração acima com permissão do congrega- 
do ítalo Izzo que nos autoriza, também, a affirmar, por elle, 
que o seu ideal de mariano não se vende pela sua arte, e que 
a sua arte nao se vende por applausos.

nes contra um defeito de elocuçãi
íjue lhe mereceu, na estréa na tri
buna da Agora, em Athenas, as pa- 
teadas e assobios dos seus compa
triotas.

Riram-se os florentinos, quando, á 
primeira vez, ouviram seu patrício 
Jeronymo Savanarola. Fanhosa era- 
lhe a vóz; mal feitos trazia os ges
tos, não o favorecia o porte na tri
buna. Não se deu por derrotado o 
monge florentino. Com ardor, cada 
vez mais crescente, enveredou pelo 
-estudo, corrigiu a võz, e, a breve 
trecho, era o orador mais applaudi- 
do do seu tempo.

Pelo mundo dos seres ínfinitamen- 
te pequenos peregrinou o ímmortal 
Pasteur, graças ao seu genio, não 
divorciado de uma vontade enér
gica.

Retirado, no seu pobre quarto da 
Rua da Velha Comedia, Garcia Mo
reno se absorvia num trabalho, não

interrompido, de dezeseis horas por 
dia. Si os dias contassem quarenta 
e oito horas, costumava elle dizer, 
eu passaria quarenta abraçado aos 
meus livros. E* conhecida sua resis
tência quando sollicitado pelos seus 
amigos. Estudante em Paris, soube 
elle fugir aos divertimentos que os 
havia em profusão nessa cidade, on
de moram todas as elegâncias e se 
multiplicam todos os prazeres.

Não será, talvez, por falta de von
tade que se perdem muitos moços 
que deram tão pouco, quando pro- 
mettiam dar muito?

Intelligencias de escól que pode
riam estar occupando os primeiros 
lugares, tomadas de molleza, nada 
produziram. Emquanto estes Malba
ratavam o seu viver em meio todas 
as doçuras, outros, inferiores em va
lor intellectual, os ultrapassaram, 
porque esposaram grandes energia» 
á sua vontade.



A PAliAVRA de deos
EVANGELHO

DO VIGÉSIMO SÉTIMO DOMINGO DEPOIS DE 

PENTECOSTES 

(24 de novembro de 1929)

Quando virdes a abominação da desolação predita pelo 
propheta Daniel, reinando no logar santo, quem lê entenda, 
então os que estiverem na Judea fujam para os montes; e os 
que estiverem no tecto não desçam a tomar alguma cousa de 
sua casa; e os que estiverem no campo não tornem a buscar 
a túnica. Ai das que estiverem para dar a luz ou amamentan
do naquelles dias! Pedi para que vossa fuga não se faça no in
verno ou no sabbado. Haverá de feito tamanha tribulação 
qual não houve desde o inicio do mundo até o presente nem 
de futuro maior ha de registar-se. E não fossem abreviados 
aquelles dias ninguém se salvaria; serão porem abreviados em 
attenção dos eleitos. Si alguém, então, vos disser: Eis aqui 
está o Christo, ou ali, não creiaes. pois surgirão pseudo-chris- 
tos e falsos prophetas e farão grandes signa es e prodígios de 
sorte que levariam ao erro, si fora possível até os eleitos. No- 
tae que vos annuncio com antecedencia. Si, pois, vos disse
rem eido no deserto, não ide ao seu encontro; ei-lo no inte
rior da casa, não deis credito. Assim como o relampago surge 
no oriente e apparece até o occiderite, assim será a vinda do 
Filho do Homem. Onde houver corpo, ahi se ajuntarão os 
abutres. Logo após as tribulações daquelles dias o sol ha de 
obscurar=se, e a lua não dará a sua luz, e as estrellas cahirão 
do céu e as virtudes celestes serão abaladas. Apparecerá en
tão o signa! do Filho do Homem no céu; e os povos se lamen
tarão e hão de ver o Filho do Homem vir nas nuvens do céu 
com grande poder e màgestade. E enviará os seus anjos para 
ao som de trombetas e em alta voz ajuntar os seus eleitos dos 
quatro pontos da terra, do mais alto dos ceus até as suas ex
tremidades. Da figueira tomae a semelhança. Quando os seus 
ramos estão tenros e nascidas as folhas sabeis que está pro- 
ximo o estio; assim quando virdes todas estas cousas sabei 
que o Filho do Homem está á porta. Em verdade vos digo que 
não passará esta geração antes que estas cousas todas acon
teçam. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não 
passarão.

REFLEXÃO

O Evangelho deste domingo, que fecha o anno liturgico, 
encerra uma propheeia de N. S. Jesus Christo sobre a destrui
ção de Jerusalem e o fim do mundo.

Quão grandes fossem os males que pesaram sobre a cida
de deicida, quando sitiada por Tito, attesta-o Josepho Flavio. 
Mais de tresentos mil judeos foram passados a fio de espada; 
mães houve que, torturadas pela fome, se alimentaram devo
rando os proprios filhos. Este flagello único na historia, foi 
bem o castigo dos sacrilégios que seguiram a morte de Jesus. 
Aliás ao annunciar o evento .o Salvador teve cuidado de ligá-lo 
ao crime de que era pena: “Quando virdes a abominação da 
desolação reinando no logar santo”...

SuppÕe-se geralmente qse esta abominação tenha sido um 
ídolo collocado no templo de Jerusalem. Como quer que seja 
o certo é que taes foram as profanações então commettidas 
que chegaram a escandalizar, o nroprio Tito. Tiremos dacmi 
proveito para as nossas almas. Esta abominação — commenta 
São Jeronymo — pode entender-se de toda a falsa doutrina 
que apparece na Igreja de Deus, ou — como se deduz do que 
segue — do estado anterior á conversão para o Senhor. Cui
demos, pois. muito da nratica das virtudes christãs nue tanto 
exaltamos, não venhamos a nrofessnr a fé no De"s Verdndei- 
ro e levantar no temnlo dos nossos corações um altar ao ídolo 
das nossas más tendências.

evangelho
DO PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO 

(1 de dezembro de 1929)

Naquelle tempo, disse Jesus aos seus discípulos, haverá 
signaes no sol e na lua e nas estrellas; e na terra opressão dos 
povos face os insolitos e confusos estrondos do mar e das on
das. Definharão os homens de pavor na espectativa dos prodí
gios que ameaçarão o universo inteiro; e, de feito, as virtu
des do ceu serão abaladas ,e os homens verão o Filho do Ho
mem vir nas nuvens com grande poder e majestade. Entretan
to, começando estas cousas a se realizarem, levantae a fronte, 
pois, se approxima a vossa redempção. E lhes propôs a seguin
te parabola: Attendei á figueira e ás outras arvores; quando 
de si dão frutos conheceis a visinhança do verão, assim quan
do virdes estas cousas se effeituarem sabei que está proximo 
o Reino de Deus. Em verdade vos digo que não se passará esta 
geração antes que estas cousa aconteçam. O ceu e a terra pas
marão. nunca, porém, as minhas palavras.

REFLEXÃO

Este trecho do Evangelho de São Lucas é iparallelo ao 
de São Matheus cuja leitura se fez no domingo anterior. E’ de 
notar-se que a Igreja começa o anno liturgico lembrando a 
mesma propheeia com que o enclausurára. Nem á primeira 
vista atinamos relação que vae entre ella e o natal cuja pre
paração é o Advento. Attendei. no entanto, áquellas palavras:
“Começando estas cousas a se realizarem__  approxima-se a
vossa redempção”. E o natal é justamente o principio desta 
nossa redempção: não fora o Divino Infante por nós nascido, 
nossas forcas não nos bastariam 'Dara o nòsso reurgimento 
espiritual. Muito sabiamente lembra a Igreja este beneficio 
íneffavel do Filho de Deus, ,cte modo que nos excite a bem 
aprecia-lo: melhor não o faria do eme aoresentando-nos o qua
dro tétrico do fim do mundo, prenuncio dos males sem fim 
de que nos veiu Elle livrar Prouvera Deus melhor avaliasse- 
mo* o terno amor de um Deus Menino, e lhe preparássemos 
condigna morada nos nossos corações.
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Bodas de Prata sacerdotaes 
de Mons. Pedrosa

Oito de Dezembro de 1929

FESTAS PROMOVIDAS PELA PAROCHÍA DE 

SANTA CECÍLIA

Dia 7 de Dezembro

A’s 8 horas da manhã: Missa do Exmo. Snr. Arcebispo 
na matriz de Santa Cecilia, por intenção de Mons. e seus DD. 
Collegas jubilares: Conegos Meirelles e Krauss. Haverá com- 
munhão geral das associações. Comparecerá o Seminário, e 
em nome do Exmo. Snr. Arcebispo fallará o Rvmo'. Pe. Al
berto Pequeno, Reitor do Seminário Provincial.

\
Dia 8 de Dezembro

s

Festa da Tmmaculada e dia do Jubileu.
A’s 8 horas Mons. celebrará a sua Missa Jubilar. Distri

buirá a Sagrada Communhão. Estarão presentes todas as as
sociações parochiaes.

A’s 11,% (Onze horas e meia) Missa Jubilar solemne. 
Deverão assistil-a todos os parochianos, amigos de Mons. e 
associações parochiaes. O côro estará a cargo do maestro Hy- 
gino Mancini.

A*s treze horas: almoço de galla para os pobres do asylo 
de’ S. Vicente.

A’s 19 horas. Te Deum solemne. Falará o Exmo. e 
Rvmo. Mons. Vigário Geral.-

A’s 20 Vé (vinte horas e meia) Sessão magna, no salão no
bre da Congregação Mariana, Rua Imm. Conceição, 5.

Congregados marianos de Santa Cecilia!
Não sereis jamais verdadeiros congregados, si o carinho 

e a gratidão de vossos corações não forem tão fortes que 
vençam todas as difficuldádes que acaso pretendam impedir 
vossa presença nos actps officiaes do Jubileu.

Sois vós, que, como bons filhos deveis cobrir de flores o 
altar santo em que Monsenhor offerecer o santo sacrifício, 
no dia abençoado do seu jubileu.

Dia de bençams para quem é vosso Pae, será dia de ju
bilo immenso para vossos corações de filhos.

È o dia da Immaculada. Nossa Senhora ha de sorrir mei
gamente para cada um de .vós si souberdes pedir por quem 
vos collocou sob o seu manto Azul. Acalentado em vossos 
peitos a Hóstia branca, deveis ter viva na memória a figura 
de quem ha 25 annos. quando talvez não ereis nascidos, con
sagrava pela primeira vez o Pão da Eucharistia.

Protestantismo e protestantes 
julgados pelos proprios 

protestantes
“ Todas as lagrimas dos homens, 

diz Leibnitz (notável philosopho pro
testante) nâo bastariam para chorar 
o grande schisma do século XVI”, 
(Leibnitz, carta a Mme. de Brinon).

— “ Eu não posso crer. no que en
sino, dizia Luthero (fundador do pro
testantismo), se bem que alguns me 
criam intimamente convencido”. (Lu- 
ther. supplement aux écrits., pagi
na 9).

Não me maravilha que eu tenha 
sido um louco: mas maravilha é que 
“um louco” tenha feito tantos lou
cos. (Luthero presso Suwd»enbOrg, 
vera chr. Rol. 177, pag. 481).

— “ Quanta gente vai atraz de 
•mim, suspirando e dizendo: a tua 
doutrina é seduetora. Pois bem, já 
que me acho neste caminho, é pre
ciso proseguir e dizer que fiz bem”. 
(Luthero, supplement aux écrits, pa
gina 9).

“ O escandalo dado por mim e por 
meufe collegas com o nosso modo de 
vida tem sido a causa primaria da 
apostasia de um grande numero de 
nossa gente”. (Luthero, op. tom. V, 
pag. 95).

— Depois que perdemos a fé, pfer- 
demos também certamente a Deus”. 
(Luthero, op. tom. 4, foglio 320, 
Jena).

— Affirmo que o verdaío*—> ^h—j 
tianismo está com o Papa: antes »M- ' 
rei melhor •— a flor do Christianic- 
mo”. Luthero, op. tom. IV, foglio 320, 
Jena.

— Luthero foi homem cheio de 
paixões, injusto, collerico e homem 
de carne e sangue. Lavallé, Histoire 
des Français.

— “ Luthero não era um santo, e 
esta falta, para quem se gloria de 
fundador de uma nova doutrina, é 
um defeito caiptal. Hern, orthoso- 
phisches Deukmar, pag. 33.

— Quando leio um livro de Lu
thero me parece ver um porco ím- 
mundo grunhindo e machucando 
jiqui e acolá as flores de um jardim 
com a mesma impureza, com a mes
ma ignorância de theoria, sempre in- 
conevnientemente Luthero falia de 
Deus e das coisas santas. Zuinnglio, 
op. T. 14, pg. 434.

~~ O mundo não viu em século 
algum uma cafila de incrédulos como 
Luthero, Calvino, Swinglio, Beza e o 
resto dos pretensos reformadores da 
Religião Cathoíica. Cada um delles 
mais celebres por seus vicios escan- 
dalosissimos. Pela própria confissão 
dos seus sequazes todos “ mereciam 
ser enforcados”. — Colbert. op. t. 
c. 7.

— Luthero e Calvino não foram 
“reformadores” mas “deformado- 
-es” da Igreja. (W Palmer, Vors).

— A intemperança de Luthero foi 
tal que lhe occasionou graves doen
ças. (Lemnio, presso Dollinger op. 
T. Hl).

Assim como é evidente que Deus 
é Deus, assim também é claro que 
Luthero é o diabo., no meio do seu 
furor se contradiz duma pagina pa
ra outra. Zwinglio, Resp. ad confess. 
Luther.

— Luthero com a pança cheia de 
bebidas e comidas exquisitas, foi ful
minado por um ataque de apoplexia, 
segundo a opinião de um medico que 
o foi visitar e o encontrou já cada- 
~er. De Witte.

A unidade do protestantismo con
siste nisto só: — que todos os mi
nistros são pagos pela mesma bol- 
^ — Vinet-Eglise et la confis. de 
> foi, pag. 41.

— Luthero tratou arbitrariamente 
o Christianismo e desconhece o seu 
espirito”. Novalis Schiften, 1826.

— O protestantismo arruinou e sa
queou ps mausoléos, despojou e des
truiu as Igrejas, derrubou os quadros 
e as estatuas e fez guerra de mor
te ás artes. O protestantismo só dei
xou atraz de si, ruinas, depredações 
° roubos”. — Janin. Presso Chassy 
Cath. hist. pg. 311 — Paris 1853.

— E’ innegavel que uma das cau
sas principaes da Reforma Anglica
na foi a desordenada ambição de 
roubar a prata e todas as riquezas 
dos ornamentos sagrados que ser
viam no culto catholico”. Hum. Hist. 
d’Angl. trad. p. c. 40.

— Um turco que admitta os mi
lagres de Jesus Christo, está mais 
visinho do Christianismo que os no
vos doutores protestantes. Trembly 
sur PEtat, press. da Christ pag. 13.

Ás alegrias de Nossa Senhora
RESURREIÇÁO

Recolhida á penumbra do seu re
tiro, trazia a Virgem os olhos mare
jados de pranto, porque, vivas e 
atrozes lhe passavam deante dos 
olhos da phantazia os tormentos em 
que expirara Jesus, quando, de sú
bito, fulgurante se põe á sua frente 
um corpo luminoso.

Ninguém sabe o que ouviram seus 
ouvidos, pois, a ninguém sua lingua 
o revelou. Através, no emtanto da 
sua attitude, tão transformada ago
ra, podemos sondar-lhe o intimo e 
descobrir-lhe o que vae por lá.

Sentiu-se Maria tomada daquelle 
arroubo que sentiria uma mãe. cari
nhosa que, tendo perdido seu unigé
nito, o visse levantar-se do caixão 
funerio, emquanto o levavam ao 
campo dos mprtos. Mais, porque o 
amor de Maria não encontrou rival 
em nenhum coração na terra.

Doutro lado, a dor de haver per
dido seu Jesusnera tão grande como 
o firmamento, muito embora ella es
tivesse ao par dos planos da Provi
dencia como Co-redemptora.

Mas agora seu coração exulta, por
que, de feito Jesus lhe apparecera 
pondo termo a tantas dores. Como 
o disco solar, apparecendo por éntre 
as negruras da borrasca, deita uma 
gotta de alegria no coração das cou
sas. assim, num sorriso de luz a ap- 
parição do Resuscitado fez pular de 
jubilo o coração da sua desolada 
mãe.

Ella vira seu filho face á face, 
não já como pasto de opprobrio e 
abjecção, mas em toda a sua primi
tiva formosura, com todas as virtu
des da sua transfiguração. Aquelle 
mesmo que, tres dias antes, flácido, 
inerme, gottejante de sangue, sem 
vida lhe pendia dos braços enfraque
cidos. ao pé do patíbulo em que o 
suspendera a cólera de Deus.

Nem por isso se abriram numa pa
lavra incontida os lábios de Maria.

Si as dores mudas, como se costu
ma dizer, são as mais profundas, 
porque não são as mais intensas as 
alegrias tacitas? x V .

Dahi podemos auferir; que este 
mysterio foi o que proporcionou 
maior alegria ao coração de N. Se-

— Fundou Jesus Christo a Igre
ja protestante? Operou a reforma? 
Certamente que não. Ninguém affir- 
ma semelhante cousa. (Cobbet •— 
op. t. I p. 38).

— O que fez da Bíblia a Exegese 
protestante? Foi mutilal-a. — Gazz. 
Ecc. di Darmstard 1821.

— Entre nós protestantes que é 
a Biblia? Uma monstruosidade! Que
rem ser Christãos e cortam livros 
inteiros da Biblia”. Rooss. Christi 
Claubo. 1773.

— Ninguém encontra entre os re
negados do catholicismo um bom 
christão ”. — Leo, Lett al Pastore 
Brummacher. Wolsbatt 4 press. 1853.

— Entre cem evangélicos novos, 
apenas se encontrará um que não fi
zesse evangélico para entregar-se 
com mais liberdade aos prazeres e, 
á incontinência”. — Calvino Com- 
ment. in 2 epist Petri, cap. 2.

— Quando o Papa limpa os seus 
jardins lança as hervas más por ci
ma dos nossos- muros” — Deam. 
Snift, presso Segur, cans. tur le prot.

. — Yós catholicos, tomais a nata 
de nossa sociedade e nos enviaes as 
fézes”. — Uno sculptore protestante, 
presso Foi et lum. pg. 193.

— Emquanto a Igreja Catbolica re
cebe continuamente em seu seio os 
protestantes mais instruídos, mais 
illuminados e mais distinctos por sua 
moralidade, a nossa Igreja protes
tante está destinada a recrutar só 
os lascivos e concubinados” (un gi- 
ornale protestante sinzzaro Segur.)

— O protestantismo está desorga- 
nisado: separam-se as vigas deste 
‘ôdificio, que desaba por todas as 
.partes; ha protestantes mas não ha 
protestantismo: isto é um facto; elle 
mesmo está dividido contra si mes
mo, de modo espantoso. Vinet *— 
Ensaio sobre a manifestação das 
versões • religiosas.

Ahi estão, alguns traços ligeira- 
dos característicos e ensinamentos 
dos dignos progenitores da reforma. 
Não ha. pois, querer renegal-os. Ape- 
zar de feios e monstruosos, são os 
chefes do protestantismo, cujo prin
cipal fundador, o frade apóstata, sa
crílego e immoralissimo, Martinho 
Luthero, tinha por lemma o cele
bre; “ Pecca fortemente e crê ainda 
mais fortemente”. (De tal arvore que 
fruetos poderá sahir?!)

, Da " A Cruz”

nhora, porque em verdade, si no nas
cimento de Jesus lhe veio Deus hu
manado, na resurrreição do Senhor 
lhe veio o Homem divinizado.

O PASSAM ÈfSITO DE MARIA

Quando, depois de penosa traves
sia, o nauta, numa madrugada fresca 
e illuminada pela aurora que surge, 
vê ao longe o porto almejado onde 
afundeará em breve, sente-se toma
do de um antegozo quasi innenara- 
vel.

Esta é uma comparação des
maiada e claudicante daquillo que 
Maria sentiu ao ver clareiar a auro
ra do dia celeste.

As dores profundas que laceraram 
seu coração e o infinindo exilio em 
que se lhe convertera a terra quando 
foi da partida do seu filho, tudo re
clamava o paraiso, a visão beatifiça 
de Deus.

Dez annos se haviam passado len
tos, lentos, cheios de continua ansie
dade. Mas afinal eram passados.

Seu corpo immaculado yae, bem 
como sua alma santíssima, receber o 
galardão que reclamavam os seus 
martyrios, assentando-se ao lado de 
Jesus Christo Rei da Gloria.

Porque entristecer-se, porque ficar 
apprehensiva quando se tem por 
certa a victoria, quando se vae re
ceber a corôa da vida?

Rodeada dos discípulos de seu fi
lho, a mãe de Jesus agonizante viu 
fechar-se pouco a pouco, o cyclo de 
sua peregrinação.

Sem choro, nem sobresalto foi a 
despedida. Um por um dos aposto- 
los respeitosos todos, todos saudosos, 
depositaram na mão augusta da mo
ribunda o osculo da paz, do amor e 
do reconhecimento.

Chegara o instante derradeiro. 
Num extase todo feito de amor, Ma
ria cerrou as palpebras cansadas, 
desprendendo-se-lhe a alma de armi
nho dos laços que a retinham cap- 
tiva.

Morrera a mãe de Jesus na ale
gria mais intensa e no goso mais 
profundo. Tornara á patria celeste 
a obra mais perfeita sahida das mãos 
do Creador!

MILES CHRISTI

Epitaphfo qué para si 
compôs o grande lutador 

Luiz Veuillot
“ Fui peccador, confesso-o pela es-

[trada
“Ai! quantas vezes vacillei, cahi!
“ Por Deus, porém, minh’alma illumi-

[nada,
“A duvida venci; crente morri!

“ Depois de feita a prece derradeira, 
«Plantae-me sobre o tumulo uma

[cruz.
“ Si uma inscripção quiserdes verda-

[deira,
“Seja: “Esperou; contempla agora

[a Luz”!

“.E podereis dizer: Elle descansa 
“Do seu trabalho rude que findou”. 
“Ou, ainda melhor, dizei: “Alcança 
“Ver afinal aquillo que sonhou”.

“Jesus, espero em Ti. Ao mundo in-
[teiro

“Tua verdade proclamei; e assim 
“ Perante o Pae no dia derradeiro 
«Não te envergonharás também de

[mim”.

t:. .... EE-D

★ UM VELHO CH1NEZ foi Um
dia ter com o Missionário afim de 
que edificasse uma igreja na sua 
aldeia.
• — Nâo é possível. Ao menos pre
cisaria de dois mil escudos, e eu não 
os tenho e v. é um pobre.

— Estão ao seu dispôr. Ha qua
renta annos que penso na necessi
dade que temos de uma egreja. Eis 
porque desde esse tempo tudo o que 
posso cortar á comida e aos vestuá
rios, guardo-o para a egreja de Deus:

O sacerdote ficou admirado e, fi
caria indignado se refletisse que ha 
tantos christãos que tanto gastam 
em luxo, em divertimentos, em pas
seios, até no louco carnaval e quasi 
nada dão para a imprensa cathoíica, 
para as obras sociaes e para a cons- 
trucção dos templos nos bairros 
abandonados.

y

x

*
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Secção das Filhas de Maria
Realisou-se em 11 do corrente a 

reunião das zeladoras desta Associa
ção. Tem sido regular o compareci- 
mento das mesmas a essas reuniões. 
Cada uma apresentou o relatorio a 
seu cargo, sendo satisfactorio esse 
movimento. As zeladoras presentes 
foram as seguintes:

Zeladora-mór: D. Sara A. Ramos. 
Zeladoras-chefes: Carmen de Barros, 
Mary Quirino dos Santos, Alzira Pe- 
drosa e Angélica C. Carvalho. Ze
ladoras: Georgina Baviera, Sebastia- 
na Grilli, Maria Luizá Santiago, Ma
ria de Lourdes Moraes, Maria Stella 
Moraes, Maria de Lourdes e Dulce 
Monteiro Machado, Leonor Altenfel- 
der e Silva, Lucia de Queiroz Telles, 
Gabriella de Carvalho, Dulce de Sou
za Ramos, Edith Telles, Alzira Sa- 
waya, Clelia Rezende, Dagmar Lopes 
de Oliveira, Rita Pimentel, Anna Ro
sa de oura. Compareceram também 
D* Maria Luiza Alvarenga e Elvira 
Altenfelder e Silva respectivamente 
mestra e zeladora de aspirantes.

A reunião foi presidida pelo Rvmo. 
Director Mônsenhor Marcondes Pe- 
drosa. achando-se também presente a 
Presidente da Pia União, D. Maria 
Amélia da Costa Carvalho.

Em 15 do corrente ás 16 e ho
ras realizou-se no salão da Matriz 
uma reunião extraordinária do Con
selho, para a votação das candidatas 
a serem recebidas em 8 de Dezem
bro. Após varias deliberações, proce

deu-se a votação, obtendo maioria de 
votos as seguintes aspirantes para 
receberem a fita de congreganistas:

DD. Ladyr Bovolenta, Maria Ursu- 
lina Castro Pereira, Ruth Magalhães 
Silveira, Olga de Campos Viegas, 
Inah Seabra Gurgel, Maria Celeste 
Calazans de Freitas, Maria Stella e 
Maria Isabel de Oliveira, Carmen 
Lima Franco, Nair Monteiro.

Na mesma reunião foram tomadas 
ainda as seguintes deliberações: l.° 
Que se realise em um dos primeiros 
dias de Dezembro, uma recepção de 
aspirantes cujos nomes seguem: 
DD. Maria Thereza de Barros San
tiago, Suzanna Guimarães Rocha, Ma
rina Raphael, Edith Canto de Olivei
ra, Deolinda Toledo Gonçalves, Zu- 
leide Tavora, Sarah Costa Carvalho, 
Laura de Souza Ramos, Nair Ribeiro 
do Valle, Maria do Carmo Barker, Os- 
waldina da Silva Lima, Vera Augus
ta A. Silveira da Motta, Maria An- 
tonietta A. Silveira da Motta.

2.° Que a reunião do Conselho se 
realize no l.° domingo- de cada mez 
(ás 16 e *4 horas) e não mais no 
ultimo domingo como se havia deli
berado anteriormente.

Por unanimidade de votos, o Con
selho deliberou eliminar do quadro 
da Pia União a Srta. D. Maria Ribei
ro Dantas, que se havia aggregado 
ao nosso Centro, em Dezembro p. p.

Novembro de 1929.
CECILIANA

1 RUPERTO RBDOLPHO
1877-1929

Tendo vivido pouco, encheu n 
carreira duma larga vida.
(Sap. IV, 13).

Eu o conheci num dia de festa, 
quando foi da bençam abbacial de 
D. Aladerico Lambrechts, em pira- 
pora.

Moço ainda, forte, robusto, na sua 
compleixão bavara, era jovial, bon
doso.

Professara em Qlipda, recebendo 
em 1904 o sacerdócio e, mais tarde, 
em 1911, a bençam abbacial.

Por occasião de se tornar séde va
cante o mosteiro da Bahia, em 1920, 
passou D. Ruperto a dirigir aquella 
casa-

Ahi, como em todo o decurso de 
sua vida, deu provas reiteradas de 
grandeza d’alma e magnimidade de 
coração.

Estivera nesta cidade, por occa
sião da eleição e bençam abbacial de 
D. Domingos Schlorn, em Abril des
te iinno.

Ultimamente, em viagem de re
creio, chegára a São Paulo, onde, 
pouco depois, enfermou, recolhendo- 
se ao Sanatorio Santa Catharina.

Sua saude, grandemente abalada, 
Inspirava cuidados. Devido á sua 
compleixão de athleta, teve que lu- 
ctar muito com a doença seu orga
nismo de ferro. No emtanto, preva
lecia o mal.

Confortado com a Bençam Apos
tólica que de Roma lhe inandára o 
Papa, amparado pelos soccorros

da Igreja, assistido por D. Amaro 
Bodenmuller, religioso da abbadia 
de Olinda, descançou, afinal, no Se
nhor, ás 19 horas e meia, do dia 19 
proximo passado, esse preclaro fi

lho de São Bento, abnegado aposto
lo do Nordeste brasileiro.

Foi isso, mais uma dor com que 
N. Senhor se dignou provar a-Ordem 
Benedictina. Mais uma pagina tarja
da de preto no livro dos seus annaes.

Esses momentos difficeis que têm 
embaraçado a vida benedictina, no 
Brasil, nesses últimos annos, fazem- 
me lembrar daquella palavra do Ec- 
clesiastico: — “Acceita de boamen
te tudo o que te succeder e tem soí- 
frimento na dor e, ao tempo da hu
milhação, tem paciência; porque no 
fogo se prova o ouro e a prata e os 
homens que Deus quer receber, na 
fornalha da humiliação! (II, 4 e 5).

Em palestra com D. Amaro, asse
verou-me elle que, mesmo deitado em 
seu caixão funereo, trazia o illsutre

Dez mezes de claustro
(Continuação)

Mais um milagre.
Doutra feita, estava S. Bento em 

recolhimento, na cella, quando vem 
ter a eiie um senhor bem trajado, 
de porte elegante, com gravidade e 
sisudez no rosto.

Entabôla conversa com o santo e, 
afinal, declara que lhe seria agrada- 
vel vêr os monges, que naquelle mo
mento, estavam acabando de con
struir um muro.

Logo que aquelle senhor deixou o 
santo, este teve conhecimento exa
cto da idoneidade delle.

Era o maligno, em trajes de rigor, 
era o falso o hypocrita que mudara 
de cara para enganar o servo de 
Deus.

Por mercê de Çeus, descobriu o 
santo as manhas do malvado e man
dou aviso aos religiosos para que 
se retirassem, abandonando o ser
viço.

Infelicidade! Quando o mensageiro 
chegou ás obras, encontrou por ter
ra e emparedado e, sob o peso bru
tal, um religisoso esmagado.

Trazidos os restos mortaes, pena
lizou-se grandemente o santo ante o 
cadaver e, accommodando-o, implo
rou do céo a raça, fazendo Deus, tor-. 
nar áquelles frangalhos de carne, a 
sentelha da vida, sobrevivendo, des
tarte, por. longos annos, o resuscitado.

De todos os milagres que ouvi e 
dos quaes ainda me lembro, foi este, 
O do Dr- Demonio, aquelle que me 
ícalou mais- profundamente na me
mória. Estupendo milagre!

Cap. V

TRATAMENTO MUTUO 
E SAUDAÇÃO RECIPROCA

Como nos tratavamos mutuamente, 
•era cousa aliás estranha á gente do 
século. Não é que fôsse esquisito o 
nosso tratamento. De nenhum modo. 
Curioso apenas.

Chamavam-se uns aos outros, na 
terceira pessôa do singular, como 

em qualquer collegio. -— Você venha 
cá... faça aquillo agúe esta plan-' 
ta...

Onde havia alguma cousa de anor
mal, maximé para mim, affeito aos 
beijos de minha mãe e ás caricias 
de minhas irmãs, aonde tudo era 
para mim, era no que dizia respei
to aos objectos de uso particular.

Nunca diriamos: — ó meu sobre
tudo, a minha escova, ò meu livro, 
mas sim: Onde o nosso sobretudo? 
Está com você a nossa escova? Vou 
encapar o nosso livro. .

Acha estranho, leitor caríssimo? 
Èu também achei.

E’ no claustro, mais do que em

fallecido, physionomia serena e vasa 
expressão de doçura.

Por tão rude golpe, á Ordem Be
nedictina, aqui vae, particularmente 
á communidade da Bahia, um voto de 
pezar; certo, porem, estou de que, 
tendo vivido pouco, D. Ruperto Ru- 
dolpho encheu sua carreira duma 
1 arga vida-

São Paulo, 20 de Nov. de 1929.

H. R. D.

lualquer outro lugar, que se pro 
fessa rigoroso communismo, mas só... 
no tratamento. Na realidade, isto é, 
no uso dos objectos, o mais perfeito 
exclusivismo.

E se o não fôsse? Ninguém havia 
• e permittir que qualquer um pe 
gasse das suas meias para calçá-las, 
menos ainda da sua escova de den 
tes para fazer uso delia...

Esse tratamento assim excêntrico, 
tinha por fim exclusivo tornar des
apegado das cousas caducas o cora
ção dos religiosos. Na verdade, cada 
um usava o seu, (seu no usofruto 
íipenas), embora o chamasse de 
nosso.

* * *

Qutro ponto que attrahia a atten- 
ção do neo-oblato, era a

Saudação Reciproca

entre religiosos e oblatos bem como 
de religioso para religioso.

Si andássemos de manhã ou de 
tarde, pelos corredores ou galerias, 
ou si estivessemos em outro sitio 
qualquer e nos encontrássemos com 
um monge, qual pensaes, caro leitor, 
qual pensaes, ser a saudação de que 
usavamos ?

— Bons dias? Bôa tarde?
Qual! Outra não era, sinão um 

Benedicite humilde e proferido a 
meia voz, ao que éramos correspon
didos com a' mesma saudação: Be
nedicite!

A bençam do céo é o maior dos 
bens, porque ella é a paz da con
sciência, o socego do espirito, a com
placência de Deus.

Aquelle bem só pode ser sentido 
devidamente, quando se ausenta dum 
espirito.

E* justamente a bençam do céo 
que o religioso pede para seu irmão 
de habito, quando, ao passar-lhe ao 
pé, murmura: Benedicite!

Cap. VI

UMA REVELAÇÃO

Facto communissimo, quotidiano 
até, era accusar-se um oblato, já ao 
sr. d. reitor, já ao sr. d. abbade.

— Accusar-sfé de que?
— De ninharias, pequenos inciden

tes de oblato para com oblato.
Certa vez, lembra-me bem, fui ter 

com o reitor. Bati-lhe á porta.
Entre, respondeu-me uma voz.
Entrei na cella e, sem mais, fui 

ajoelhando-me a seus pés, dizendo: 
— Accuso-me, d. reitor, de ter cha
mado de burro ao Jorge. (Jorge rea 
um pequeno de dez annos, meu col- 
lega de classe, com quem eu não me 
dava).

— Menino, beija o chão, disse-me 
severo e terno.

Rocei os lábios no chão, erguendo 
depois o busto.

— Cuida de não offender mais os 
teus collegas- Sê para com elle affa- 
vel e .. não te esqueças de pedir 
perdão ao Jorge. Agora, podes ir-te 
embora.

Eis como se faz uma accusação 
própria, sem arrodeios, nem subter
fúgios.

Ainda hem. quando á penitencia 
era uma humiliação moral apenas. 
Naquelle tempo, eu sentia mais, (sou 
franco), essa outra, que por vezes 
me foi imposta:

Os Papas, desde São Pedro 
a Pio XI

VIII

71) Severino (638-640). Eleito a 
2 de Outubro de 638 teve que espa- 
rar até 28 de Maio de 640 para ser 
consagrado, negando-se até essa da
ta de confirmal-o o imperador Era- 
clio, cuja Ectesis ou seja explicação 
da fé em forma e sentido mono- 
theista, Severino havia conüemnado.

72) João IV (640-642). Conden- 
nou o Monotheismo num synodo reu
nido em Roma, no anno 641. Mandou 
sommas avultosas de dinheiro para 
o resgate dos escravos na dalmacia.

73) Theodoro I (542-649). Grego, 
luctou impavidamente contra a he
resia monotheista, lançando a ex- 
communhão aos patriarchas de Con
stantinopla Pirro e Paulo.

74) S. Martinho I (649-655); fes
ta, 12 de Novembro. Atrahiu sobre 
si o odio de Constante II pela con- 
dennaçâo solenne do motheismo pro
nunciada no Concilio de Latrão 
(649). O escudeiro Olympio, encar
regado de assassinal-o errou o golpe, 
mas o seu successor Calliope, veio a 
Roma, aprisionou-o na basílica de 
Latrão, donde o conduziu a Constan
tinopla. Pouco depois, sempre trata
do barbaramente, foi levado para 
Cheron, na Crimea onde, apóz sof- 
frimentos indizíveis, morreu a 16 de 
Setembro de 155. E’ um dos grandes 
Papas martyres da Fé.

75) S. Eugênio I (655-657); festa, 
2 de Junho. Romano, foi eleito quan
do ainda era vivo, no exilio, Marti
nho I. Martinho quando teve noticia 
da eleição de Eugênio, approuvou-a 
e abdicou inteiràmente em seu favor, 
certo de que a morte estava próxi
ma e que jamais voltaria para a ci
dade eterna. Eugênio trabalhou para 
conciliar a Igreja com o imperador 
bysantino. Foram vãos os seus es
forços.

76) S. Vitaliano (657-672); festa, 
27 de Janeiro. Recebeu em Roma o 
imperador Constante II, mas não 
conseguiu que este retirasse o edi- 
cto monotheista do “Tipo” seme
lhante na forma e no sentido á for

mula monotheista “Ectesis” de Era- 
clio.

77) Deodato II (672-676). Romano. 
Monge benedictino, de indole man
sa e caritativa. Reformou e embel- 
lesou o seu mosteiro de S. Erasmo, 
sobre o Monte Celio.

78) S. Dono I (676-678). Romano. 
Conseguiu acabar com o schisma da 
igreja de Ravenna começada em 666, 
obtendo que o patriarcha Reparato 
reconhecesse a auctoridade da' San
ta Sé.

79) ' S. Agatão (678-681); festa, 
10 de Janeiro. De origem grega. O 
facto mais memorável do seu ponti
ficado foi o Sesto Concilio Eucume- 
nico, terceiro Constantinopoiitano, 
reunido para condennar a heresia 
monotheista. Morreu antes que vol
tassem os seus legados do Concilio, 
ao que parece com a avançada eda- 
de de cento e poucos annos.

80) S. Leão II (681-683); festa, 
28 de Junho. Natural da Sicilia. Man
so, caridoso, mas firme, manteve óp
timas relações com o Oriente, ap- 
provou o VI Concilio Eucumenico, 
cujas resoluções traduzidas em la
tim enviou aos bispos da Hespanha. 
Construiu o mosteiro de S. Jorge 
em Velabro.

(Continua)
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★ EM QUE CONSISTE O PEC- 
CADO DE JUDAS? •— Em estimar 
mais o dinheiro que lhe offereciam 
os Phariseus, do que a amizade de 
Jesus.

— Então hoje ha muitos Judas?!
— Porque?
— Porque ha muitos que accei- 

tam o dinheiro e os empregos qué 
os Phariseus lhes grangeiam, com a 
condição de que traiçòem a Jesus e 
a sua Religião.

— Não lhes ‘invejo a sorte. Terão 
aquella que teve Judas.

— Não tome mel no café de ama
nhã!

Que dura penitencia essa! Ficar 
sem mel no café era equivalente a 
tomar café com leite sem assucar e 
pão amanhecido... A isto, nunca me 
acostumei!

Nem sempre essas accusações 
eram motivadas por discussões ou 
richas enrte nós, os oblatos.

A quebra do silencio repetidas ve
zes, uma lição mal sabida, um acto 
de desobediencia ao vigilante ou 
qualquer outro incidente nos levava 
até á cella de d. abbade ou á de d. 
reitor.

Assim, nada ou quasi nada era 
passado, sem a justa punição. Isto 
me affligia. Não é que fôsse dura e

por demais pesada. Mas era incom- 
modo e inquietador accusar-se para 
quem estava acostumado ás mil des
culpas da mamãe, por occasião de 
traquinagens innocentes e peraltices 
de criança, pelo que, ante estas exi
gências, sentir-se-ia acabrunhado o 
oblato.

Hoje, no emtanto, tantos annos de
pois, não é sem um sentimento quasi 
de ternura, que me lembro do ros
to contrafeito de D. Gregorio Saupp, 
por ter que infligir castigo a seu 
oblatos, criaturinhas tão do seu co
ração.

Sirvam de homenagem á sua me
mória estas palavras, já que elle 
descança hoje na região dos mortos.

HONORIO R. DANTAS

jzraiEíErzrajHfEjareJEjarErajajBJEiEiEfHjarEJHJE^  ̂ f^HJErarajurErHiErajarajHjnuHraHiEJEraraErarEnuarEiEJErHiEraraj^ n r

ATRAVK55 DOS LIVROSP. JACINTO ALEGRE, S. J. — El 
Apostol de la Juventud; P. Luís 
Ignacio Fiter, S. J. Ed. da Congre- 
gación de La Inmaculada y San 
Luis Gonzaga; Barcelona.

As Congregações de N. Senhora, 
fundadas pela Companhia de Jesus, 
têm sido atravez dos tempos, focos 
de numerosíssimas vocações, onde 

muitos jovens encontram “ o ca
minho, a verdade e a vida”. -

Dentre todas estas sociedades Ma- 
rianas de moços, sobresaem-se as da 
Hespanha, pela sua feição particular 
e pelo seu extraordinário desenvolvi
mento. Sem duvida, a Congregação 
de Barcelona marcha na vanguarda, 
constituindo-se o modelo mais per
feito das C. M., fruto do labor inces
sante e incansável dos RR. PP. Je
suítas-

Para se ter uma idea do que seja 
o grande núcleo mariano de Barce
lona, basta ler o precioso livro do 
R. P. Jacinto Alegre. Traçar a vida 
do P. Fiter, é escrever a historia 
da Congregação Mariana de Barce
lona, de que foi fundador. Havia pou
co que o P. Fiter havia saido da sua 
terceira provação, quando o P- Pro
vincial, então P. Capell, o designou 
para o collegio de Barcelona, encar

regando-o da Congregação. Dispen
sando-^ de outras occupações, disse- 
lhe o P. Provincial que o fazia “ con 
tal que me dé una Congregación dig
na de Barcelona”. E foi esta a pre- 
occupacão de toda a vida do P. Fi
ter.

Leitura proveitosíssima para 
quantos militam nas fileiras maria- 
nas, numa descripção pormenorizada 
e ao mesmo tempo amena, P. Jacinto 
expõe com admiravel clareza, a vida 
do P. Fiter e da sua congregação, 
ora historiando ora commentando os 
factos principaes realisados durante 
a vida do apostolo da juventude.

Nos primeiros tempos da - sua ac
ção mariana, o P. Fiter foi de uma 
energia extraordinária, imprescindí
vel para as grandes realizações. As 
suas ordens dadas nos primeiros dias 
ao prefeito da Congregação, produ
ziam o effeito das phrases breves 
de um “ general que toma o commap- 
do de um corpo de exercito para em
preender uma batalha”.

Eis algumas das primeiras: “ Vea 
de conocer pronto los nombres de 
los congregantes, especialmente de 
los que no vienen, para preparar un

expurgo lento, pero firme, eficaz y 
necessário; disponga el medio que 
juzgue mãs oportuno, para que todos 
los congregantes tengan la Norma 
dei católico y sea favorecida la Re
vista de San Luis de Tortosa; lo de 
la Congregación de M. Alto, pues, 
con la protesta; averigue lo referen
te a la Ley vigente de Associaclo- 
nes; si sabe ayudar Misa, ayúdela el 
domingo proximo; diga a B. que ne 
entienda con el P. S. (y tenga usted 
cada vez más devoción al Sdo. Cora- 
zón, a la Virgen y a San José)” 
(pg- 143).

Apostolo e educador foi o P. Fi
ter a alma empreendedora da gran
de Associação Mariana de Barcelo
na; nella empregou o melhor das 
suas energias, dedicando todo o seu 
tempo aos jovens que o tinham co
mo guia, pae e mestre. Fez S. Revma. 
da sua C. M. o modelo para todas as 
demais; organisação então sui ge- 
neris, é hoje copiada por todos òs 
outros núcleos onde se pratica com 
intensidade a devoção á Santíssima 
Virgem.

As Secções de caridade, piedade, 
o Centro de S. Pedro Clavor, o Pa

tronato da Sagrada Familia, as Aca
demias. etc., são, por assim dizer, 
outras tantas agremiações marianas, 
onde centenas de Jovens formam e 
d^ocurGiTem o stsu apustoiaao chrís- 
tão. P. Fiter de nada esqueceu; em 
todos os actos da sua vida soube 
fazer reflectir a sua grande devoção 
á Maria Santíssima.

Elegantemente impresso, ornado 
de bellas e variadas gravuras, o pre
sente volume offerece matéria abun
dante e utilíssima, sobre a vida ma
riana em geral. Os Directores das 
Congregações Marianas, os jovens 
congregados e os catholicos em ge
ral deveriam ler este livro, de onde 
tirariam muito proveito; para os pri
meiros elle seria o guia, para os se
gundos, modelo e para os últimos 
estimulo.

*♦ *

A SERIE JACKSON DE FIGUEIRE
DO — Ed. do Centro D. Vital; Rio 
de Janeiro.

Já se encontram impressos os vo
lumes da Serie Jackson de Figueire
do, editados sob os auspícios do Cen
tro D. Vital.

Vae num crescendo continuo a ac- 
tividade dos benemeritos socios des
te Centro, fundado pelo .inesquecível 
Jackson, desenvolvendo grandiosa 
obra de apostolado, batalhando e 
luctando pelo «omnia Instaurare in 
Christo

Ao lado da óptima revista “A Or
dem”, em nova serie agora editada, 
e que nada fica a dever ás congene- 
res extrangeiras, apparecem os pre
ciosos livros da Serie, destinados a 
ampla divulgação, ao alcance de to
dos e dignos de se ler.

Os volumes já publicados são os 
seguintes:

I — Jackson de Figueiredo — Car
tas;

II — Vilhena de Moraes — O 
Culto de Maria, no Brasil;

III — Homero Pires — D. Romual- 
dc de Seixas;

ÍV — Andrade Bezerra •— O com
munismo;

V — Luiz Delgado — O problema 
de Cultura;

VI — Manuel Lubambo *— O dis- 
tríbutismo;

VII — Hamilton Nogueira — Edu
cação Sexual;

VIII — Perillo Gomes — Reflexões 
sobre o milagre;

IX — Durval de Moraes — «Fio- 
retti” de S. Francisco — (trad. e 
notas);

X — Augusto Frederico Schmidt
— Ensaio sobre Mauriac;

XI — Américo Jacobina Lacombe
— O divorcio;

XII — Tristão de Athayde — Ten
tativa de Itinerário;

XIII — Tristão de Athayde — De 
Pio VI a Pio XI;

XIV — Tristão de Athayde — 
Freud.

Leitura sã e productiva, os peque
nos volumes da «Serie Jackson de 
Figueiredo” acham-se fadados a bom 
exito. De ha muito que necessita
vamos publicações deste genero, e, 
agora que esta lacuna se encontra 
sanada, é dever de todos nós que 
nos achamos na vanguarda do exer
cito de Christo, concorrermos com 
o nosso esforço para á propaganda 
dos volumes da “Serie”, animando 
assim os benemeritos iniciadores 
deste movimento intellectual a con
tinuarem o desenvolvimento do seu 
apostolado.

Paulo SAWAYA
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Factos Marianos
Nossa Congregação

ACADEMIA JACK3CN 
FIGUEIREDO

DE

CONSELHO GERAL

Admissão de novos congregados ■— 
Resolveu o Conselho admittir como 
congregados, a 8 de Dezembro pró
ximo, os seguintes noviços:

Anto.nio Lara Cruz, Horacio Mar- 
q,.e> Silva, Manoel Veiga, Luiz Car- 
loá V. Pontes, Oscar Izzo, Oswaldo 
Mavtinelli, Walter Torres, José Pe
dro de Souza.

Serão aggregados, no mesmo dia, 
á nossa Congregação os srs.:

José Wagner Pereira e Antonio 
Carlos Vidigal, «la Congregação dos 
Menores, e Ary Campos Seabra, da 
Congregação Máriana de S. Luiz, 
desta Capital.

EXCLUSÃO DE CONGREGADO

Do quadro dos congregados foi 
eliminado o sr. Sylvio Costa Book, 
pe!o facto lamentável de se ter in- 
scripto como socio da' Associação 
Christã de Moços, que é uma asso
ciação protestante.

A NOVA Dl RECTORIA — MODIFI
CAÇÕES NA ORGAN1SAÇÃO 

INTERNA DA CONGREGAÇÃO.
AS NOVAS SECÇÕES

Conforme noticiámos çm o ultimoH 
numero, o Conselho Geral cia Con
gregação acaba de eleger a nova di- 
rectoria para o período de 1930. 
Terça-feira transacta, a directoria 
eleita, em reunião preliminar, tratou 
da organisação das secções e dos de
partamentos da Congregação.

E’ o seguinte o quadro dos offi- 
ciaes maiores e menores:

Oficiaes Maiores 

CONSELHO GERAL

a) Directoria

- Director: Revmo. Monsenhor Mar
condes Pedrosa;

Presidente: Congregado Br. Paulo 
Sawaya;

Vice-presidente: Congr. Olavo Ca- 
lazans;

1. ° Assistente: • Congr. Collatino de 
Campos (Director do Departamento 
de Piedade);

2. ° Assistente: Congr. Plinio Cor
rêa de Oliveira (Director do Depar
tamento dê Estudos);

3. ° Assistente: Congr. João B. Mo- 
rello Filho (Director do Departamen
to de Acção Social);

Secretario Geral: Congr. Teimo de 
Souza Pereira.

Thesoureiro: Congr. Dario Sylvio 
Russo;

Mestre de Noviços: Congr. Paulo 
Sawaya (interino);

Director da Secção de Imprensa: 
Congr. José Filinto da Si1 va.

b) Consultores

Congregados Revmo. Pe. Dr. Ar- 
thur Ricci, Mario Calazans, Dr. íti- 
bran Marcondes Machado, Carlos Si- 
mon Poyares.

Officiaes Menores

Congregados Roberto Bonecker 
Arnaldo Facchini, Luiz Cesar Lessa, 
Edgard de Araújo, Raul J. V. Collet 
e Silva, Jorge Barros, Flavio Pinto e 
Silva, José Cesar Lessa, Francisco 
Santiago, Sylvio Godoy Alcantara, 
Angelo Simões de Arruda, José TJr- 
bina Telles, ítalo Izzo, Fabio Corrêa 
Alvarenga, Paulo de Carvalho e Cas
tro.

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

Sob a direcção do congregado l.° 
Assistente, Collatino de Campos;

Secretario: Sylvio de Godoy Alcan
tara;

1. * Secção de Zeladores: Chefe 
Congregado Flavio Pinto e Silva.

2. a Secção da Sagrada Eucharis-
tia: Chefe Congregado José Cesar
Lessa.

3. * Secção de Noviços: l.° Mestre, 
Congregado Paulo Sawaya (interi
no) ; 2.° Mestre, Congregado Roberto 
Bonecker.

Sub-Secção de Aspirantes: Chefe 
Congregado Arnaldo Facchini.

4. a ■ Secção Ritualista: Chefe Con
gregado Francisco Santiago.

5. a Secção “ Eschola Cantorum”:
Director Congregado ítalo Izzo; Au
xiliares: Congregados Collatino de
Campos, Honorio Ribeiro Dantas, 
Paulo C. Castro, José Filinto da Sil
va, Accacio Pinto e Silva, Mauro 
Pinto e Silva, Felippe Elias Aun, 
Plinio Pinto e Silva, Luiz Gonzaga 
Oliveira e Jorge de Barros.

6. m Secção Congregação S. Luiz

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS

Sob a direcção do Congregado 2.” 
Assistente, Plinio Corrêa de Oli
veira;

Secretario: Congregado Angelo Si- 
mõei de Arruda.

La Secção “Academia Jackson de 
Figueiredo” : Director Assistente, 
Congregado Revmo. Pe. Roque Pin 
ío de Barros; .

Secretario interino: Congregado 
Dr. José Marcondes Pedrosa;
'Membros effectivos: Congregados 

Collatino de Campos, José Filinto da 
Silva. Honorio Dantas, Antonio de 
Paula Assis.

2 a Secção de Instrucção Moral e 
Religiosa: Director Congregado
Revmo. Padre Dr. Arthur Ricci e 
Roque Pinto de Barros;

Secretario da divisão de Catheeis-
9

mo-: Congregado Laerte Simões de 
Arruda.

Secretario da divisão de Apologéti
ca. Congregado José Cesar Lessa.

3. a Secção de Leituras: Chefe Con
gregado Dr. Itibrap Marcondes Ma
chado;

Auxiliar: Congregado Luiz Cesar 
T esra.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

Sob a direcção do congregado 3.° 
Assistente, João B. Morello Filho;

Secretario: Congregado José TJrbi- 
na Telles.

1. a Secção de Educação Physica: 
Chefe interino, João B. Morello Fi
lho;

Auxiliar: Congregado José VUa
Junior,

2. * Secção de Visitadores: Chefe 
congregado Edgar de Araújo.

3a Secção de Caridade: Conferen
cia Vicentina de Santa Donata: Che
fe Congregado Carlos Simon Poya- 
ve°>;

Membros: Congregados Edgard de 
Araújo, Teimo Sousa Pereira, Dario 
Sylvio Russo.

4. a Secção de Festas: Chefe Con
gregado Raul Collet e Silva.

SECRETARIA

Secretario Geral: Teimo Souza 
Pereira;

1. * Secção de Identificação: Chefe 
Congregado Paulo de Carvalho Cas
tro;

2. a Secção de Archivo e Chronica: 
Chefe Congregado Jorge Barros.

Reaiisou-se, ás 20,30 horas, do dia 
3 do fluente, a reunião ordinana 

da Academia Jackson de Figueiredo.
A sessão foi aberta pelo revmo. 

pe. Roque Pinto de Barros director 
da Academia, que convidou o congr. 
Honorio Ribeiro Dantas a substituir 
o secretario ad hoc, dr. José Mar
condes Pedrosa que não poude com
parecer por estar em viagem.

Em seguida foi dada a palavra ao 
congr. José Filinto da Silva que iez 
a critica do trabalho do sr. Henrique 
Vianna intitulado “ Acçãç Catholica 
e Politica”.

Foi lido o expediente que constava 
Je cartas dp justificação de alguns 
candidatos que não compareceram á 
cessão. N

A seguir o revmo. pe. Roque apre
senta á apreciação dos Acadêmicos 
algumas modificações ao Estatuto 
provisorio, sendo approvadas.

Ficou resolvido que em todas as 
reuniões ordinárias se fizesse uma 
"ollecta cujo produeto servirá para 
cobrir algumas despezas que a Aca
demia tem sido obrigada a fazer.

Por proposta do sr. Honorio R. 
Dantas o horário para o inicio das 
sessões foi marcado para as 20 horas.

Deliberou-se também, que a 2.a 
sessão solemne será realisada no dia. 
22 de Dezembro, em homenagem ao 
Jubileu Sacerdotal de S. S. Pio XI.

Não havendo outros assumptos a 
tratar, foi encerrada a sessão, tendo- 
«e verificado a presença de todos os 
acadêmicos recebidos e mais 7 can
didatos.
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Varias

FALLECIM ENTO

“O Legionário” apresenta senti
mentos de pezar ao nosso congrega
do João Ambrosio Vercesi pelo pas
samento de seu progenitor, verifica
do em princípios deste hiez.

IMPRENSA 

José Filinto da

Congr.

CONGREGAÇÃO MARI ANA 
SANTA IPHIGEN1A

DE

congr. dr. Joaquim Dutra; o) “Maria 
Santíssima' e a Patrologia”, Pe. Er
nesto de Paula.

Dia 28 — a) “Os Santuários Ma- 
Hanos", congr. dr. Aguinaldo Ribei
ro; b) “ liymnos, Sequências e.Anti- 
phonas Marianas”, dr. José Vieira 
ia Silva Gonçalves; e) “Maria San
tíssima e a Egreja”, Ogo. dr. Fran- 
íisco Bastos.

As sessões realizar-se-ão na Egreja 
Matriz, ás 20 horas.

CONGREGAÇÃO MAR I ANA 
DE SANTOS

Deste progressista sodalicio maria- 
:io da visinha cidade recebemos com- 
municação da recepção de novos con
gregados, no dia 30 do corrente.

Em preparação para a solemnidade 
houve um triduo nos dias 21, 22, .23, 
âs 19,30, na Igreja do Sagrado Co- 
racão.

Em seguida á admissão dos no
vos Filhos de Maria, que se realiza
rá hoje ás mesmas horas e no mes
mo local, haverá, no salão annexo 
áquella Igreja dos RR. PP. Jesuítas, 
uma sessão littero-musical, na qual 
fará üma conferencia o notável ora
dor dr. José de Freitas Guimarães.

Recebemos gentil convite da con
gregação irmã para assistir ás fes
tividades-

CONGREGAÇÃO MARI AN A 
DE TIETE’

Por provisão de 11 de Outubro do 
corrente, passada por d. José Carlos 
Aguirre, bispo de Sorocaba, acaba 
de ser erecta na egreja da SS. Trin
dade em Tietê, mais um núcleo ma- 
riano.

Esse novo sodalicio, mais um ba
talhão aguerrido que vem alistar-se 
nas nossas hostes tem por director 
o revmo. pe. J. Sandoval Pacheco.

Desejando o mais auspicioso suc 
cesso e o mais franco progresso á 
novel Congregação, com nossas boas 
vindas, aqui lhe deixamos nossos 
mais calorosos parabéns.
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Director: Congr.
Silva Junior.

Gerente do “Legionário”:
Carlos Simon Poyares;

Auxiliares: Congrs. José Cesar 
Lessa. Plinio Corrêa de Oliveira e 
Honorio Dantas.

SECÇÃO RITUALISTA

E’ a seguinte a escala para orna
mentação da capella, em nossa séde 
social: de 17 a 23, congrs. Affonso 
Sete Junior e Agostinho Lucio Cor
rêa; de 24 a 30, congrs. Alexandre 
Fermoselli e Amador Corrêa Cam
pos.

SECÇÃO DE PI NG-PONG

Conforme foi noticiado no nume
ro anterior, realiou-se no dia 10-do 
corrente o jogo amistoso de.-Ping- 
Pong entre as nossas turmas e as 
da Sociédade Litteraria de “ Santo 
André” do visinho município de São 
Bernardo, em disputa de medalhas de 
prata gentilmente offerecidas por es
ta agremiação.

A’s 14 horas teve inicio o jogo pre
liminar entre as 2.as turmas, que lo
gramos vencer pela contagem de 150 
a 134 pontos.

A seguir iniciou-se o jogo princi
pal, estando assim formada a nossa 
turma: Funchal, Castorino, Flavio, 
Morello e Alexandre (Cap ) Depois 
de interessante combate terminou o 
jogo com o seguinte resultado: Con
gregação 200 ô Literaria 179. Deve
mos em grande parte a nossa victo- 
ria ao jogador Morello que tão bri
lhante actuou, logo a seguir destaca- 
se a figura de Flavio, sendo também 
digna de elogios a actuação dos de
mais.

Óptima impressão trouxemos da- 
quella Sociedade tão bem dirigida 
pelo Dr. Ernesto Perrone figura de 
destaque naquelle meio social.

Foi com geral satisfação que vi
mos acceite o nosso desafio revan- 
che em disputa da Taça " Jackson de

Nova Directoria — Domingo ‘ •pas
sado, em assembléa geral, a Congre
gação Mariana de Santa Iphigenia 
elegeu a seguinte directoria para o 
anno de 1930:

Presidente: Pedro Moncau Jr.
1. ® Assistente: dr. A. J. Veiga dos 

Santos.
2. ° Assistente : Cândido Rocha 

Mendes.
A’ Congregação irmã e aos con

gregados eleitos apresenta “O Le
gionário” sinceros votos de felici
dade.

Triduo de Sessões Marianas — A 
parochia de Sta. Iphigenia, comme- 
morando a passagem do 75.° anni- 
versario da definição do dogma da 
Immaculada Conceição, promove 
grandes festividades que se inicia
rão no dia 26 de Novembro.

A Congregação Mariana da paro
chia concorrerá ás homenagens com 
um Triduo de Sessões Marianas, nos 
dias 26, 27 e 28 deste mez, cujo pro- 
gramma publicamos abaixo.

Dia 26 — a) “ Maria Santíssima 
e o Rosário”, congr. dr. Paulo Dutra; 
b) “ Maria Santíssima e as artes”, 
dr. Vicente Mellilo; c) “Maria San
tíssima e a Biblia”, Pe. dr. Gastão 
Liberal Pinto.

Dia 27 — a) “ Maria Santíssima e 
o mez de Maio”, dr. Pedro Fraga; 
b) “ Maria Santíssima e a literatura”

Ms. Halo e Mitoel !zm
Diplomados pelo Cons.. D. e M. d*' 

S. Paulo, na classe do prof.

J. Wancolle

Conto do dia dos mortos
(Continuação) Lagrimas humidecem muitas vezes os 

V f meus olhos eu faço minhas as pala-
yras de um poeta que talvez soffreu 
como eu soffro:

“ .E meu Pae era justo e bom, e 
j forte e generoso, e morreu cedo.

E na idade em que os outros «or- 
riem, já eu chorava, de saudades; e 
era bem funda a minha tristeza, por-

Hm cima da sepultura encontramos j 
chave dáquelle enigma, encontra- j 

nos a solução dáquella scena mys- I 
eriosa que nos com movera.

Humedecida de lagrimas, em let-1 
ira tremula, calcada, difficil de se ] 
er, estava escripta esta pagina so- 
luçante nascida de um relampago que partia do ama3° do corasão íe'

Leccionam piano 

AL. GLETTE, 73

e rudimentos 

— TEL. 5-4764

ür. Celestino Boorraul
Res.: Largo S. Paulo, 8

PHONE: 2-2622

Cons.: R. Quintino Bocayuva, 36

— 3 ás 6

SàO PAULO

de coração ferido:

PA PAE:

Chamma viva e scintillante que 
me guiava na estrada da vida e te 
apagou, feneceu e sumiu se, deixan
do-me triste como o sabiá sem com
panheiro, legando-me a solidão da 
orphandade e o vacuo das tristezas...

E qual um tronco abatido em ple
no vigor, e que ao ser atirado ao 
chão pela rajada arrasta comsigo a 
cipcada que por elle se entrelaça, 
assim Papae morria, arrastando para 
o abysmo do nada as minhas alegrias 
e os anceios d$ creança que ue en
saiava nos primeiros vôos da exis
tência.

Foi no mez das accacias, cor de 
ouro, que Papae morreu.

Os seus cabellos pretps eram nin- 
da os derradeiros sorrisos da moci
dade que não ia longe.

Tombou como um general valente 
e moço no campo da batalha, 'mas 
sobre o seu peito, já reluziam ao rol 
do poente medalhas e galardões de 
victorias.

Papae, tu morreste como justo e 
santo, morreste na fé que me ensi
naste na minha infancia tão feliz. 
Dorme, meu Pae, o teu somno eter
no com a tua alma branca e illumi- 
nada, mas, sempre illumina os tris
tes corações dos teus filhinhos e da 
tua esposa que vivem na saudade.

Papae, quando prostrado no leito 
estavas doente, eu, ainda creança, 
soffria como se fosse grande, com"o 
teu ultimo suspiro encreparam-se pa
ra sempre as minhas alegrias desta 
terra e naquelle fardo sagrado em 
que te conduziram de casa para não 
mais voltares, conduziram também 
as minhas esperanças e a minha 
mocidade.

Foram comtigo as esperanças e a 
mocidade, mas ficou aqui no mun
do, ao vendaval da sorte a minha 
vida, ar.ida como um deserto é mo- 
notona como o marulhar das ondas, 
vida sem calor e sem enthusiasmo 
porque ella é propulsionada por um 
coração que não vibra, porque é 
triste a condição de uma filha i;em 
pae.

E agora, numa ep.oca que dizem 
ser a mocidade, epoca em que as

CURSO DE TACHyGRAPHIA 
PRATICA

Prof. congr.
ARLINDO BAPTISTA .PEREIRA 

Rua Immaculada Conceição, 5 
V:las ás 2.as, 4.as e 6.as, das 21 

ãs 22 horas

Gonzaga (Menores): Presidente Con- ^Figueiredo” em nossa séde no dia 17 
gregado Mario Calasans. do corrente.

rido.
E atravessei a infancia, a juven

tude e estou na mocidade, sempre 
cantando, para disfarçar as lagrimas 
que chorava e choro na minha i.oli- 
dão- Assim cantam as mães, quando, 
acalentam o filhinho, muitas vezes 
cord os olhos rasos d agua”.

Eis aqui, Papae, nestas lamenta
ções que me queimam os lábios uma 
pagina que um coração machucado 
de saudade grava sobre a louza bran
ca que encima a tua sepuitura. Pas
sarão os annos e com a acção coro- 
siva do tempo poderão desapparecer 
estes caracteres que synthetisam a 
minha vida desde o dia em que par
tiste para o Alem. Mas no coração 
dolorido da filha que os gravou so
bre teu tumulo na soturnidade fria 
da noite, ficará perpetuamente a 
imagem querida dáquelle que amou 
os bons, admirou os justos e vene
rou os santos, conseguiu aninhar no 
coração a bondade, no espirito a jus
tiça e na aíma a santidade. (1)

VI

Quando acabamos de ler essa ora
ção g.ravada a estillete sobre a pe
dra lisa da catacumba tínhamos os 
olhos carregados de lagrimas.

Era uma synthese admiravel de 
uma vida de dor...

Vibrações de uma alma em flôr, 
evocando a sombra querida do pae...

Não ha ahi rhetorica e nem arti
fícios: é a palavra sem atavios, bro
tando do coração para os lábios e 
dos lábios materialisada na lage fria 
do tumulo.

Deixámos a necropole.
Os queixumes do vento, agora em 

surdina, pareciam desaparecer moro- 
samente — era o somno da própria 
natureza.

Uma voz muito intima dizia do 
fundo de minha consciência:

—Quantos mysterios neste mundo...

RUY M. CALASANS

(1'- Esta parte em itálico não é 
do auctor, e vai transcripta com a 
devida venia. R. M. C.

DRS.

Annibal de Campos
e

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva 

•1.® Andar - Sala 108

Dr. Harndes Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças executivas, fal- 

lencias, inventários, desquites, 

despejos, etc.

Praça da Sé, 34 — Sala, 6 

Telephone, 2-2152

DR. PAULO SAWAYA
MEDICINA E CIRURGIA EM GERAL

Vias urinarias — Endoscopia — Cystoscopia — Diathermia 
Raios ultra violetas — Oxygenotherapia 

Consultorio: LARGO DO THEZOURO n. 4 — 3.0 andar — Saía 14 
Das 16 ás 19 horas

Residência: ALAMEDA BARROS n. 31 — Telephone, 5 -3446
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"PROCURADOS 
PELA QUALIDADE 
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RECLAME"
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Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapeteninga, 69 Caixa Postal» 2028

Telephones, 4-3587—4-5461
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Tf • 1 •Hoje • dia tla Immaculada • 1 ... Pedrosa, com as bpçãos do Siar. Arcebisco, com o jubüo de seus
amigos, com o enthusiasmo de sua parochia, commpmora o jubileu t

i

íe seu bemdicto e fecunt io sacerdócio.
DOIS JUBILEUS

: Commemoramos, hoje, dois jubileus.
Ambos são caros a nossos corações. Todos dois nos en

chem de uma immensa alegria.

' Ha setenta e cinco annos, Pio. IX, do alto da cathedra ro- 
/rnarça, promulgava o dogma da Conceição Immaculada de 

, • .Maria!
Aquelle a quem estavam reservadas tantas tribulações, 

tão grandes amarguras, aquelle que, em breve, de soberano 
passaria a prisioneiro, a 8 de Dezembro de 1854, solemnemente, 
confirmava como verdade de fé a crença antiga no mais bello 
privilegio que se poderia imaginar para uma crcatura humana.

O acto de Pio IX, para quem está ao par do ambien
te da epoca, foi um verdadeiro desafio á impiedade. De facto, 
promulgar um dogma como o da Immaculada Conceição, num 
tempo em que o sobrenatural parecia prestes a cahir ante o 
sorriso sceptico do atheismo, ante os esgares furiosos do ma
terialismo, afigurava-se, sinão loucura, ao menos imprudência. 
Era atirar, altivamente, provocadoramente, uma luva ao es
pirito do mal. . .

Poucos' annos depois via Pio IX baqueado o poder tempo
ral, cassada a sua liberdade, em grilhões o Vigário de Christo, 
mas, firme, mais do que nunca, a rocha sagrada em que as
senta a Igreja.

Hoje, passados tres quartos de século, novamente, o Va
ticano livre e o christianismo estremecendo de alegria levam aos 
pés da Immaculada seu preito de amor filial.

O outro jubileu: o da ordenação sacerdotal de Mons. 
Pedrosa.

Faz 25 annos. Monsenhor recebia, de d. José de Camargo 
Barros, com a imposição das mãos, o presbyterato.

Não vamos, aqui, fazer-lhe o elogio. A outros deixamos o 
encarg'o, por medo de que á belleza do assumpto não corres
ponda a pobreza de nossa penna.

Não podemos, nem queremos, porem, deixar passar a 
occasião para, como porta-voz dos congregados de Santa Ce
cília, exprimir pallidamcnte o que sentimos.

O que Monsenhor é para nós é quasi impossível dizel-o: 
elle é guia, é conselheiro, é director, é companheiro, é irmão, 
é pae; mais, ainda, muito mais... é tudo.

Nós sozinhos, pouco ou nada podemos fazer. Com Mon
senhor, somos capazes do impossível.

Nós o veneramos, nós o amamos como filhos. Não ha um 
só congregado que não sinta assim. Ao ingressarmos na Con
gregação, com um só abraço, Monsenhor appossou-se intei
ramente de nós.

Não é para admirar, pois, que unamos na mesma alegria 
e no mesmo amor as duas festas de hoje: a daquella que é a 
doçura de nossa vida, estrella luminosa para a qual caminha
mos, e a daquelle que para Ella nos conduz!

A NECESSIPAPE IMpRESCINPiVEL 
PO SACERPOCIO

Marianisação
No complexo dos factos que se buc- 

cedem no despertar catholico do 
Brasil surgem, como uma fulguran- 
cia deslumbrante, o ideal mariano e 
a sua actividade batalhadora.

Ideal nobilíssimo, divino: appro- 
ximar-se de Deus, manifestar-lhe 
amor professando e propagando os 
ensinamentos de Jesus Christo por 
intermédio de Maria Santíssima.

Nas grandes occasiões os grandes 
timoneiros. E despontaram: ardoro
sos trabalharam desassombradamen- 
te, arregimentando a mocidade com 
uma perseverança edificante, colli- 
garam-se e agora vae-se completan
do a tarefa morosa, mas firmemente.

Não mais a liberdade diabólica a 
que se atiram os rapazes ã eahida 
dos collegios catholicos. Porque a 
liberdade só é boa quando alliada á 
prudência. Julgará a immensa legião 
dos jovens inexperientes ou estouva
dos ter a fortaleza necessária para 
perseverar no amor a Deus? Asso
ciados, sim. Doutra maneira o peri
go é enorme. Com a experiencia Vem 
a sensatez, mas a experiencia só vem 
com a edade. Porque então repisar 
este roteiro doloroso quando nos es-

tendem a mão paternal, aquefles que 
nos procuram mostrar a senda espi
nhosa que devemos trilhar, para ob
ter as graças que nos foram promet- 
tidas?

Poucos, bem poucos, chegarão á 
meta desta obra porque ainda está 
muito longe. Não é só para nós: 
muitos são os resultados mediatos, 
serão immensos os futuros. E’ uma 
evolução que se opera. Requer gera
ções. Os posteros louvarão os pio
neiros, como nós bemdizemos os dis
cípulos de Jesus. Renovarão as pre
ces que ora queremos, mas nem ca
bemos como fazei-as, para demon
strar a Deus o nosso reconhecimen
to por nos ter dado um guia cari
nhoso como Monsenhor.

A nossa imaginação é muito limi
tada para idear um agradecimento 
condigno com este presente do Céu. 
Mas devemos e podemos realisal-o, 
executando o que nos pede o hosso 
querido Director. E ê tão pouco: 
mais zelo nas nossas obrigações e 
uma pequena, mas perseverante, con
tribuição para effectivar o Ideal ma
riano.

Procuremos . sanar o ambiente 
actual da sociedade. Está Infecclo- 
nado, repleto de erros grosseiros. 
Expurguemo!-08. Injectemos o san

gue novo da marianisação. Prepare-

O sacerdócio é necessário, afim 
de que a redempção do mundo não 
se estacione. “ Oportuit in ecclesia 
aliquem sacrum esse”, diz S. Tho- 
maz de Aquino, isto é, é necessário 
que na Igreja haja uma cathegoria 
de homens a parte e acima dos ou

tros homens, não para o proprlo in
teresse mas para vantagem -dos seus 
semelhantes.

S. Carlos Borromeu, que- é sem 
duvida um dos mais eloquentes 
exemplos da efficacia benefica do 
sacerdócio christão na regeneração 
dos povos, costumava dizer: «Os sa
cerdotes de Deus são o divino in
strumento do qual depende a felici
dade do mundo; a sua abundancia é 
a riqueza de todos, a sua insufficien- 
cia é a desgraça das nações”.

“ Si Deus é necessário ao homem, 
dizia sobre a cathedra de Notre Da- 
me, Mons. d'Hulst, si Jesus Christo 
é a estrada pela qual se chega até 
Deus, si a Igreja é o reino de Chris- 
to, no qual sempre se offerece o sa
crifício redemptor, no qual a fonte 
das graças está sempre aberta, no 
qual a palavra da verdade resoa 
sempre: si tudo isso é verdade, é 
verdade também, pelas mesmas ra
zões, que a sociedade nada pode fa
zer sem o sacerdote. Sem elle, o al
tar é dezerto, a graça é intercepta
da, 3? cathedra não servirá sinão para 
os ensinamentos humanos, Christo 
cessa de estar presente sobre a ter
ra e Deus necessariamente será es
quecido.

E então poderá se comprehender 
a palavra do Cura d’Ars: «Deixae
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mos o terreno para os que devem 
vir. Não plantemos um cinamono: 
cultivemos um carvalho.

Como oração, será o melhor acto 
de agradecimento a Deus por nos 
ter enviado o preciosíssimo e inol
vidável apostolo das Congregações, 
o nosso Revdmo. Direotor, Monse
nhor Pedrosa.

Svend KOK

por vinte annos uma parochia sem 
padre e ahi se adorarão os animaes”. 
E aquella de José de Maistre: “O 
sacerdócio deve ser a preoccupação 
suprema de uma sociedade que quei
ra resurgir”.

Assim, a questão das vocações sa- 
cerdotaes, • do povoamento dos semi
nários, deve interessar não somente 
as almas crentes mas todos aquelles 
que se interessam pelo progresso mo
ral da humanidade. Para servir-nos 
de uma bellissima comparação da li
turgia, no rito da ordenação, nós so
mos tão interessados em possuir sa
cerdotes e santos sacerdotes, quan
to aos navegantes que não querem 
naufragar pela carência de remado
res e hábeis pilotos.

E' inconcebível a vida christã, do 
indivíduo e da familia, da socieda
de e dos povos, sem a obra do sa
cerdócio. Onde floresce o sacerdócio, 
floresce também a vida christã. Eis 
porque os inimigos de Christo e de 
sua Igreja miram os seus ataques 
contra o Papa, os bispos e os sa
cerdotes, e fazem todos os esforços 
para tirar-lhes todo o prestigio de- 
ante do povo christão.

Eis também porque o florecimen- 
to da vida e da civilisação christã 
entre os povos é sempre o resultado 
da obra de algum santo sacerdote.

E’ o Cura d’Ars, o Beato Eymard, 
beato Cottolengo, o beato D. Bosco e 
tantos outros que apenas acabam de 
passar pela terra deixando uma res- 
tea luminosa apóz si, concretisada 
na maravilha de suas obras.

A’s mães, ás famílias christãs, a 
igreja se dirige angustiosa pedindo 
sacerdotes, santos sacerdotes. Sobre
tudo no Brasil, onde estatísticas sa- 
cerdotaes fazem pasmar e pensar se
riamente no fututro christão do 
Brasil.

Praza a .Deus que o Senhor da 
Messe, faça comprehender melhor ás 
famílias e ás mães brasileiras, a alta 
honra de dar os seus filhos a Jesus 
e á sua Igreja.

Monsenhor Pedrosa
e os moços do Brasil

CoIIaboraçao especial para “O Legionário”
de PLÍNIO SALGADO 

Deputado ao Congresso do Estado

A obra de evangelização permanente, diuturna, que Mon
senhor Pedrosa vem realizando entre a mocidade de S. Paulo, 
é dessas cujos effeitos beneficos não tardarão em se manifes
tar, como expressões de uma Patria melhor, de um paiz mais 
seguro nas suas directrizes, de unia sociedade mais nobre e 
mais pura.

Monsenhor Marcondes Pedrosa, pelo seu tempe.r mente, 
pelos caracteres de simplicidade e de bondade, de modéstia e 
de intelligencia que lhe exornam o espirito, é o apostolo talha
do para a conquista do coração dos moços, onde palpitam as 
forças novas do Brasil, onde ainda residem, a despeito da com
plexa e tumultuosa vida material de um paiz nascente, as ener
gias de uma raça, em que se estampou, como uma predestina
ção histórica, o mais profundo sentimento de democracia 
christã.

* * *

Esta nossa sociedade ac/tual, ambientada por um scenario 
de arranha-céos, rvthmada pelo gesto offegante da conquista 
dos bens terrenos, atormentada pelo delirio do conforto e do 
luxo, paganizada pela adoração feiticista de todas as forjnas 
do progresso; esta pobre sociedade que creou a mythologia mo
derna das marcas dos automóveis de raça, embevecida por to
das as exterioridades de uma ostentação sumptuaria; que re
quintou os indices expressionaes de uma civilização metalica. 
dominada e inspirada exclussivamente pela technica, mas em
brutecida pelo egoísmo, insensibilizada a todas as delicadezas, 
^capacitada de apprehender, no seu tumulto e na sua febre, os 
mais íntimos anseios do espirito; —• esta nossa sociedade traz, 
no seu bojo, arrastada no seu turbilhão, a dor dos que pensam 
c soffrem, a magua das almas mais sensíveis dos que não se 
satisfazem com os triumphos ephemcros reçumantes tia gloria 
amarga dos vencedores...

Falta cm tudo isso, no explendor dos dias que passam, al
guma cousa de superior e de transcendente, que erga os espí
ritos exhaustos para regiões mais tranquillas e repousadas.

Ardem de sede os que vieram de uma geração angustiada 
e insatisfeita, e, no entanto, não podem determinar a causa da 
sua angustia. Não é, por certo, na terra, que se encontrará o 
liquido desalterante... A sociedade do automovel e do radio, 
çjo jazz-band e do charleston repete a historia da samaritana, 
á borda da cisterna de Jacob. O de que ella precisa é da fonte 
de agua viva, e só Jesus poderá extender-lhe, como outPora, 
as suas mãos divinas, que redimem de todos os erros e amai
nam as chammas interiores de todos os sequiosos.

“Civilização de decadência”, no conceito historico de Spen- 
gler, ou “mundo que nasce”, na expressão optimista de .Key- 
serling, — a sociedade contemporânea, desde as classes prole
tárias, exacerbadas pela ostentação dos poderosos, até aos mí
seros poderosos, torturados por uma situação de conflicto e 
de morte oriunda do engorgitamento politico e social do capi
talismo originário da doutrina economica directamente filiada 
a Rousseau, e u.ma sociedade que soffre porque se divorciou de 
Deus.

Fallece, ainda, aos homens que formaram o seu espirito 
sob a influencia nefasta dos philosophos do ultimo quartel do 
século passado, a coragem de propor o problema contemporâ
neo nos seus termos precisos.1 Os que discutem a questão so
cial dos dias transcorrentes fogem ao- dilemma ferreo de L. 
Veuillot: “A questão é saber se o homem deve nascer, viver, 
unir-se, morrer, transmittir e deixar a vida, como uma crea- 
tura de Deus a Deus destinada, ou como uma larva aperfeiçoa
da, unicamente originaria das fermentações e do lodo da 
terra”.

* * *

As próximas gerações, por certo, estarão isentas de ta
manha angustia. Precisamos não deixal-as contaminar pelos 
erros fundamentaes desta humanidade, que faz do conforto 
material, da ostentação exhibicionista, do orgulho dos fortes 
e do despeito dos fracos, a sua orientação intima, a sua secre
ta doutrina.

O espirito da fraternidade mais profundo entre os homens 
será o primeiro passo para a reconquista do ideal perdido, da 
luz que foge, de Jesus abandonado e esquecido.

Nosso Brasil está predestinado’ a exercer uma grande in-

^



Sr. Saturnino Pedro= 

sa, pae de Monsenhor

*1? ri* ri1rk*1?*1? 'íc *$? >£* *1* *4* 'í- *4» ^ »4» *4* *4' 'i? 'í* rt *1? rii 't* *$? «i* *4' *1? *J? «i1 *4* •$* *j? *1? *1? *1? 'i? *1? *j? *1? '4Mi’ 'i? 'i* *1? 'i? *1^

fluência nesse sentido, em dias futuros. Sem preconceitos de 
raças, nem de classes, povo que veiu do cruzamento de todos 
os povos, da mescla de todas as posições sociaes, da confusão 
de todas as origens, por isso mesmo um povo de grande e real 
nobreza christã, nós representamos bem o symboio do sonho 
evangélico de Pedro quando iniciou a catechese universal.

Evangelizar a mocidade, dar-lhe uma orientação em Chris- 
to, é, para o Brasil e para a verdadeira democracia, numa hora 
de duvidas e confusionismo. uma obra de construccão nacional.

Eis porque a actuação de Monsenhor Pedrosa entre os 
jovens avulta e encanta a quantos sentem a necessidade de uma 
segura direcção moral.

Monsenhor, simples e bom, sabe dirigir-se aos moços. A 
sua irradiante sympathia torna-o centro commum de uma 
acção social relevantissima pelos seus felizes resultados na 
sociedade paulista.

O verbo de Monsenhor, ao pregar a verdade, ao combater 
os erros, não tem a coruscação violenta e relumbrante de Pau
lo, mas a doçura sensibilizadora de João, o discípulo amado. 
Monsenhor Pedrosa não. impõe pela força contundente do ar
gumento, mas convence e domina pela brandura da expressão, 
pela simpleza do gesto, pelo sorriso affectuoso. Não é o sen
timento a traduzir-se pela intelligencia, é a própria intelligen- 
cia, vertida na forma do sentimento carinhoso. A palavra de 
Monsenhor traz sempre um sorriso nos lábios; é que a pala
vra antes de se fazer o argumento convincente, faz-se. pri
meiro, bondade, porque assim actúa melhor e com mais ef- 
ficiencia.

E é com estas qualidades, com esse feitio, que Monsenhor 
Pedrosa emprehendeu a arregimentação dos moços, lançando 
os fundamentos de uma sociedade mais christã, mais consoan
te a predestinação da gente brasileira, desde .os dias crepus
culares da Descoberta, abençoada pelç symboio estelar da re
ligião de Jesus.

Do valor de Monsenhor Pedrosa, disse, ha tempos, cm 
discurso, o Dr. Aftonso de Carvalho, estas palavras que retra
tam o nosso homenageado: “O que elle deseja c a affinidadc 
dos idea es, a communhão do bem, o reinado da lei moral, que 
desce das alturas, para estabelecer a fraternidade entre os se
res, obrigando-os a convergir para a mesma luz de onde pro
mana ram’J

* * *

A ess$.s palavras do illustrc magistrado, devemos accres- 
centar, para. exprimirmos, embora palidamente, toda a signi
ficação intellectual e espiritual de Monsenhor Pedrosa, que é 
elle o apostolo dos moços, o evangelizador da juventude, o 
amigo carinhoso da geração que vem surgindo, e que traz, glo
riosamente predestinada, a missão de tornar mais solidos e 
mais dominadores os princípios christãos da sociedade futura 
do Brasil.

Monsenhor Pedrosa comprehendeu bem que é dos moços 
que tudo devemos esperar na hora presente. E’ elle, pois, o 
semeador da bôa terra, do solo onde ainda não cahiu a semen
te má.

E’ o bom pegureiro a apascentar um rebanho que ainda 
não tresmalhou sob o influxo pernicioso da desorientação mo
derna. E’ o patriota que trabalha pelo predomínio dos princí
pios basilares de toda e qualquer expressão de ordem, de au
toridade, de disciplina, de idealismo, de construcção, de com
munhão collectiva, sem os quaes não poderão existir, nem de
mocracia e nem nacionalidade. E\ finalmente, o bom ministro 
de Deus, fazendo de sua evangelização toda uma finalidade de 
existência e indicando aos jovens brasileiros — o verdadeiro, 
o firme, o luminoso caminho.

AS VOCAÇÕES
Chamae, ó Senhor!

Chamae, ó Senhor entre os jovens, 
a quem tendes tanta predilecção;

Chamae entre os adultos e renovae 
as passagens commoventes das vo
cações apostólicas;

Chamae, entre a gente humilde, 
vós que fostes também um pobre 
operário;

Chamae os nobres e ricos, vós que 
descendeis de família regia e sois 
Senhor de todos os bens;

Chamae entre os homens de scien* 
cia, para que se affirme benefica»

mente a intellectual supremacia da 
Fé;

Chamae nas pias famílias, e seja 
prêmio invejável aos paes, que o 
alto ministério de educar para vós 
os filhos, entenderam e não trahi- 
ram;

Chamae nas famílias que não vos 
honram, e seja “o seu sacerdote” 
consolação para vós, reparação para 
ellas;

Chamae entre aquelles que vos per
seguem ou vos desconhecem e mui- 
tiplicae nestes novíssimos tempos os 
milagres da tua graça como outrora 
em Paulo e em Agustinho.

Chamae, 6 Senhor!
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Pedrosa, mãe de 

Monsenhor Pedrosa

Generosidade para Nosso Senhor
Uma das manifestações mais dolo

rosas dos tempos presentes a come
çar do século XIX é a opposição que 
se faz ao .reino de Christo represen
tado pelos seus ministros. Contra o 
sacerdócio catholico uniram-se pro
testantes e maçons, atheus e indif- 
rentes, atirando-lhe toda especie de 
lama, de calumnia, de insídias e de 
opprobrios. Esse odio, occasiões hou
ve que explodiu de uma maneira ver
dadeiramente satanica. “ Morra o Pa
dre, abaixo a batina”, ouviu-se em 
muitas partes mesmo onde a gran
de população era christã e catholi- 
ca. O sacerdócio entretanto conser
vou-se firme na fronteira que lhe fo
ra designada para a lucta, no seu 
ministério de salvação, de perdão e 
de .bemfazer, muitas vezes recolheu* 
do em primeiro lugar aquelles que 
talvez antes de qualquer outro havia 
fomentado a aversão e a lucta.

Essa nefasta campanha, infeliz- 
mente não deixou de produzir fru- 
ctos nefastos, que perduram ainda, 
em certas consequências dolorosas, 
alimentadas por uma propaganda 
Subtil, escondida e traiçoeira.

Em certos ambientes perdura a 
antipathia para com o sacerdote ca
tholico, a indiferença e- a apathia 
para com o seu apostolado e activi- 
dade, e ahi está sobretudo a causa 
da difficuldade em desabrochar vo
cações socerdotaes, e da preoccupa- 
ção das famílias christãs em abafar 
no coração tenro de seus filhos o 
primeiro germen de uma vocação 
ecclesiastica.

Quantas vocações foram assim tra- 
hidas e irremediavelmente pevdidas.

Ha nações inteiras, como a França, 
que choram a penúria dos seus sa
cerdotes, as parochias sem pastor, 
a juventude sem assistência, os en-

donadas a si mesmas.
Mas no Brasil... Pobre Brasil! a 

falta de sacerdotes é uma realidade 
bem triste, e as consequências são 
mais fataes do que se pode imaginar.

E’ pois necessário reparar essa 
ruina accumulada também pela ln- 
differença e inconsciência de tantos 
christãos..., pela indolência, pela 
falta de generosidade de muitos paes 
e de muitas f?,milias.

O povo christão deve se sacudir 
dessa indolência, deve começar a 
corresponder o convite de Deus, con
vite esse que sobretudo as famílias 
brasileiras não ouviram com a at- 
tenção que lhe era devida, nem me
diram bastante a honra de offerecer 
os seus filhos á Igreja, corresponden
do ao pedido do Coração de Christo.

Um escriptor francez, René Bazin, 
escreveu: “Ha mães que possuem 
uma alma sacerdotal e a transmit- 
tèm aos seus filhos”. ! Infelizmente 
também é verdade que ha mães que 
destroem e abafam, pelo proprio 
egoísmo, a alma sacerdotal que se 
vae manifestando no tenro filhinho.

Aquelle mesmo escriptor narra que 
Carlos Huet respondeu da seguinte 
maneira a seu filho que lhe pedia 
consentimento para entrar no semi
nário diocesano: “Meu filho, si me 
tivesses pedido esse consentimento 
ha alguns annos, quando a vida do 
sacerdote tinha ainda algumas rega
lias e bem estar, responder-te-ia que 
esperasses e reflectisses; mas hoje, 
que a vida do sacerdote não é sinão 
uma coroa de espinhos e um amon
toado de sacrifícios respondo-te sem 
outros preâmbulos: Vae, Deus te 
acompanhe”.

Si assim pensassem as mães, sl 
assim pensassem as famílias chris
tãs!

velam de continuo sobre os filhinhos apenas emplumados, 
que mais seguramente penetra os segredos de uma vocação 
divina. A mãe, cujos carinhos parecem reflectir alguma cousa 
do céu, encontra sempre, no thesouro da sua fé, segredos de 
ternura com que inspire o amor da virtude, amparando o co
ração franzino que, mal desabrochado para o mundo, se volta 
para Deus.

E depois... nos sonhos de ventura que lhe sorriem nas 
asperezas do lar, ella contempla-o vestido de negro, despreza
do talvez, quasi sempre pobre, mas aureolado de um nimbus 
de majestade, que lhe emprestam os reflexos do altar. — E’ 
o pontífice sagrado que abre as portas do céu, para de lá tra
zer uma chuva de bençams.

Eil-o que desce do altar. Tem nas mãos um breviário, ou 
ajoeíhou-se aos pés do crucifixo. — E* Moysés, no alto da 
montanha, orando pelos que mourejam cá em baixo na planice.

Levantou-se. Vae agora percorrendo a aldeia, consolando 
uns, corrigindo outros, distribuindo palavras de paz e de con
córdia, apagando resentimentos, abençoando os lares, os ber-
os e os tumulos. —- E’ o pastor em visita ao rebanho de Je

sus Christo.
“De pé, no meio do seu povo, santifica as almas que, sem 

rile, abafariam em grosseiro materialismo. Tem nas mãos o 
Symboio, o Decálogo, a Cruz, a Eucharistia. as chaves do céu. 
— E’ o representante de Deus sobre a terra”. E outro Jesus 
Christo. Sacerdos alter Christus.

Que maior gloria póde sonhar a melhor das mães, para o 
melhor de seus filhos?

“Quando uma família dá um filho á Egreja, disse alguém, 
t algumas vezes grande sacrifício, mas é sempre uma grande 
vençam”. Um filho padre é, para a familia, garantia de amor e 
de paz. Os seus exemplos fortalecem-lhe a virtude, seu presti
gio assegura-lhe a consideração social.

Si, pois, a Egreja vos pede um filho para o altar, não 
he recuseis o sacrifício, que não sómente a Egreja, mas ain
da a Patria vol-o reclama para seu bem. A Patria sim, “por
que a vida de um povo reside nas almas, a vida das almas re- 
Dousa no Evangelho, e o Evangelho precisa de apostolos”.

(Da Pastoral sobre o Santíssimo Sacramento)

Casa Parochial

para dominar o respeito humano e impôr-se á consideração 
publica pela sciencia e pela virtude, pela virtude principalmente.

Aos olhos de certa gente, o sacerdócio não passa hoje de 
uma profissão pouca seductora. “Ha, na coroa do Padre, mais 
espinhos do que rosas: — espinhos da pobreza, espinhos da 
solidão, espinhos da desconfiança, espinhos da suspeita, espi
nhos da ingratidão e quantas vezes da calumnia”.

Todos os povos, antigos ou modernos, votaram ao sacer
dote culto de respeito e veneração. Só o sacerdócio catholico 
tem a honra e o privilegio de sublevar contra si a grita amo
tinada, das paixões perversas, — honra e privilegio a que não 
refoge a mocidade generosa e profundamente crente.

Não. A opinião publica só pode ser obstáculo ao recruta
mento dos fracos e ,pusilânimes, e esses não os queremos nas 
fileiras do clero.

Obstáculo mais real e contristador se nos depara na indif- 
ferença de muitas famílias que, longe de desejarem para seus 
filhps a honra do sacerdócio, nem siquer lhes garantem os be
nefícios de uma educação christã. Não são as mães que, abdi
cando dos seus mais sagrados deveres, desamparam os filhos 
aos desmandos de perigosa e absurda liberdade, as que hão de 
receber, um dia, as bençams de um filho consagrado ao servi
ço do altar. Nem de umas nem de outras, sahirão jámais os 
chefes do povo de Israel. Não o merecem, e praza a Deus não 
sejam ellas punidas no objecto das suas insensatas ambições.

A essa lamentável indifferença das famílias, se ha de ac- 
crescentar ainda a falta absoluta de recrutamento, a ausência 
total dé cultura de vocações.

De facto. Os germens do sacerdócio, almas eleitas que N. 
Senhor destina ao serviço do altar’ encontram-se por parte, 
nas famílias mais humildes, como nas mais abastadas. Mas, co
mo todo germen, os do sacerdócio exigem carinhos es^^ínes. 
tanto mais diligentes, quanto mais expostos á rajadas do sécu
lo. E’ preciso discemil-os, protegel-os, amparal-os, para que 
desabrochem, e cresçam, e frondejem, e se tornem, um dia, 
troncos vicejantes e vigorosos.

Esse papel delicado pertence primeiramente ao pae, a 
quem cabe graça de estado para ler na alma e nó coração do 
filho, si é que lhe não toldam a vista ambições desmarcadas ou 
menos christãs. 1

Mas é, sobretudo, a mãe, — esse anjo do lar, cujas azas
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Após a revolução franceza, proscriptos ou sacrificados os 

padres, fecharam-se os mosteiros, profanaram-se os santuá
rios. A egreja de França, diz Lacordaire, era uma vasta ruina. 
Do patrimônio adquirido por séculos de trabalho, de economia 
e de caridade, mal lhe restava um cálice para beber o sangue de 
Jesus. A egreja de França não tinha mais padres!

No entanto, alguns annos mais tarde, como de immetlsa 
colmeia, turmas de missionários partiam de França, levando 
a todas as nações o mel suavíssimo da sua doutrina. E um pie
doso Bispo, saudando a fecundidade cia Egreja, respondia fre
mente aos seus detractores: — “O amor é mais forte do que 
o odio, e a vossa ferocidade será vencida pela nossa dedicação. 
No meio do mundo, que desmorona, o sacerdócio está de pé, 
e, com seu coração que palpita, com seus lábios que falam, com 
suas mãos que abençoam sempre, prepara-se para regenerar 
tudo — o templo e o lar, as almas e a sociedade”. A Egreja 
florescia de novo, e o sacerdócio reconstituído, transbordante, 
levava por toda a parte as suas bençams e os seus ensi
namentos.

Ora o Brasil não teve, a secar-lhe a fonte do sacerdócio, 
os horrores da revolução franceza, nem nos entravam a liber
dade odiosas disposições de governos sectários.

Onde, pois, a origem do mal? Na hostilidade da opinião 
publica que, desconsiderando o sacerdócio, tira-lhe por egual 
o prestigio para o recrutamento? — E’ possível; mas não é 
essa a causa preponderante ou efficiente.

7Para ser padre, diz Mpns. Dupanloup, é indispensável 
ter nascido grande ou tornar-se grande” — bastante grande
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Christo; o sacerdote transmitte essas palavras de vida eterna 
e de ineffavel conforto ás almas que se succedem no perpas
sar dos séculos e das gerações.

Como todos, sempre tive muito prazer em ouvir bons 
oradores; desses que á pureza da linguagem sabem unir um 
grande fundo de doutrina, que instrue, e um sincero ardor de 
affectos, que commovem.

Entre outras phrases colhidas de um delles que hoje se 
acha revestido da dignidade episcopal, e que me ficaram im
pressas na mente ha estas duas: falando sobre a dignidade da 
Mãe citou Lamartine: o maior presente que Deus póde fa
zer a uma creatura humana é dar-lhe uma santa mãe.

Falando, outra vez, sobre o sacerdote, citou o orador esta 
outra phrase cujo auctor não posso recordar: a maior graça 
que Deus póde conceder a um povo é enviar-lhe um santo 
Vigário.

Nós somos um.povo feliz. Não somente temos no mundo 
uma mãe que nos encaminhou para Deus mediante a pratica 
da religião, mas temos também no Céo uma Mãe, cujo coração 
é o maior poema de amor materno, que jamais existiu.

Não somente temos sacerdotes virtuosos que nos com- 
tnunicam os thesouros da graça pela pregação e pelos sacra
mentos; mas temos, além disso, um santo Vigário, Monse
nhor Pedrosa.

Ha 25 annos, no Santuario mais venerável do Brasil, a 
Virgem Nossa Mãe Apparecida recebia das mãos dos seus fi
lhos uma coroa de ouro, como symbolo do amor que arde por 
ella em nossos corações.

Padre Pedrosa na epoca de sua 
ordenação sacerdotal

Vou tratar de um assumpto que embora não seja para a 
minha intelligencia, não posso dizer, entretanto, que não o seja 
para o meu coração.

Sim: qual o coração christão, por mais pobre e frio, que 
não sinta os frêmitos da gratidão e os suaves e doces estreme
cimentos da alegria ao lembrar essas duas sublimes entidades 
da religião que professamos: o sacerdote de Christo e a Mãe 
de Christo?

Um jubileu sacerdotal e um jubileu mariano! Confesso que 
ao lançar ps olhos pela primeira vez sobre o assumpto, esta
quei quasi immovel deante desses dois titulos, esforçando-me 
para descobrir no meu espirito o traço de união moral que os 
approxima, a razão pela qual, parecendo tão distanciados um 
do outro, eu os via a.lli, diante do meu espirito, unidos para 
formarem um assumpto só.

Não foi preciso infligir grandes torturas á minha mente 
para descobrir os gráos de afinidade moral que une o sacer
dote a Maria, Mãe de Deus.

Qual a missão que veio desempenhar nesta terra, assola
da pelo peccado e pela desventura, o Filho de Deus? Libertar 
a humanidade dos grilhões da culpa, redimil-a da escravidão 
do peccado, reconduzil-a no caminho dos seus immortaes des
tinos, restituil-a a Deus.

Esta obra importava para o Filho de Deus numa serie 
de humilhações, de abatimentos, de dores e de martyrios, que 
partindo do berço de Belém teriam o seu epilogo espantoso 
na horrível tragédia do Calvario. Que força mysteriosa e di
vina podia haver, capaz de actuar no Filho de Deus esse pla
no, cuja sublimidade de heroísmo eclipsa tudo quanto a mente 
humana póde conceber em matéria de dedicação e de sacrifí
cio? Que movei haveria capaz de impelir o Filho de Deus pela 
ladeira sangrenta do seu martyrio em prol de creaturas tão 
miseráveis e ingratas? O amor. Sim o amor foi o grande ar
tista da Redempção humana. Mas como veio ao mundo essa 
divina Redempção? De quem recebemos o Redemptor? — De 
Maria.

Elle nasceu de Maria Virgem. E depois de cumprida a 
Redempção humana pelo sacrifício do Golgotha, depois que 
Jesus, nos esplendores da sua resurreição, subiu ao Céo, quem 
nos communica os thesouros da sua doutrina e da sua graça, 
quem nos repete a sua palavra e filtra em nossa alma as conso
lações da Redempção? — O sacerdote, seu ministro, o con- 
tinuador da sua obra e da sua missão.

Logo, a Virgem Maria e o Sacerdote são duas projecçoes 
luminosas e parallelas do amor de Deus no mundo.

A Virgem Maria deu-nos Jesus Christo; o sacerdote per
petua no meio de nós a presença de Jesus Christo. A Virgem 
Maria alimentou a Jesus Christo; o sacefdotee alimenta as al
mas com a carne de Jesus Christo. Maria, attesta o Evangelho, 
conservava em seu coração as palavras que ouvia de Jesus
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Os jubileus de Mons. Pedrosa 
e de Nossa Snra. Apparecida

A MATRIZ DE SANTA CECÍLIA

Mães de Sacerdotes
Para uma senhora verdadeiramen- 

! christã não ha maior honra do que 
de ser mãe de um bom padre. 
Maria Immaeulada *—- modelo per- 

jitissimo de todas as mais altas vir* 
ides — encontra o supremo privile- 
io da sua incomparável dignidade 
a prerogativa de ser mãe do sacer- 
ote por excellencia — Jesus Christo.

Comprehende-se, pois, o alcance 
e uma festa, cuja noticia foi estam- 
ada no “ Osservatore Romano”, so- 
re a instituição, em Trento, do dia 
a “Mãe do Sacerdote”.
Deu motivo a essa sugestiva so- 

smnidade a passagem do 25.° an
iversario da sagraçbão episcopal do 
tular daquella importante diocese. 
Todas as mães de sacerdotes fo* 

am convidadas a tomar parte nessa 
ssta singular e expressiva que cons- 
du, segundo relata o grande orgão 
a Cidade do Vaticano, de uma mis- 
a e allocução episcopal, da visita 
as mães ao sr. Bispo e apresenta

ção de um obséquio a s. excia., de 
um jantar social, e de uma sessão 
solemne em honra das senhoras ho
menageadas.

Durante todo o dia as familias ca- 
tholicas de Trento cercaram de at- 
tenções as mais distinctas mães de 
sacerdotes.

E’ que o espirito que presidiu á 
organização desta tocante ceremonia 
resume-se em dignificar e exaltar a 
mãe do sacerdote, a qual por ter da
do um filho á Igreja tem o mais re
conhecido direito á gratidão dos 
fieis.

Quiz-se, por esta forma, recordar 
ás mães dos ministros do altar que 
a sua missão não está terminada com 
a ordenação do filho, mas deve con
tinuar com a offerta diaria de ora
ções e sacrifícios pela santificação 
daquelle ente querido, consagrado ao 
serviço de Deus, e pela crescente e 
constante prosperidade da sua acti- 
vidade apostólica.

Por outro lado, teve-se em vista 
despertar na consciência das íutu 
ras mães de sacerdotes a noção 
da responsabilidade que assumen 
na preparação dos filhos para a car
reira ecclesiastica.

A Messe é grande, 
os operarás poucos...

Deante da divina grandeza do sa
cerdócio christão e deante da atti- 
tude hostil do mundo contra o Ba- 
grado caracter sacerdotal, quaes de
vem ser os deveres imprescindíveis 
dos catholicos? Não é licito, certa
mente, encerrar-se numa commoda 
apathia, desinteressando-se comple
tamente desse problema de importân
cia vital.

Jesus lançou o primeiro appello, 
quente e tenro de affecto, para que 
tivéssemos sempre presente em nos
sa memória o problema das vocações , 
sacerdotaes. Ao ver a turba tresma
lhada e dispersa como ovelhas sem 
pastor, o Mestre teve compaixão e 
disse aos seus discípulos: “A Mes
se é grande, mas os operários são 
poucos. Rogae, pois, ao Senhor da 
Messe para que envie operários á sua 
messe” (Math. IX, 30-8).

E é realmente doloroso ver o mys- 
tico campo de Deus, offerecendo ao 
ceu immensos feixes de espigas dou
radas, que imploram, para não cahlr 
na lama, uma mão amiga que as ve
nha colher. Mas a mão amiga do 
ceifeiro não chega até ellas, e as 
bellas espigas louras vão cahindo á 
terra e o trigal immenso vae mor
rendo abafado pelã quantidade enor
me de hervas danninhas e espinhos 
que por toda a parte vae crescendo. 
Já em 1878, Monsenhor Bougaud. 
presentia a escassez dos operários 
evangélicos, chamando angustiosa
mente a attenção dos povos christãos 
para a allarmante realidade.

A Igreja, escrevia, pode ser acor
rentada, ferida pela violência, Mas 
esse não é o maior perigo. Não. O 
maior perigo não está em morrerem 
os sacerdotes de Deus no patíbulo. 
Mas o grande perigo está em não 
nascerem mais sacerdotes. O maior 
dos perigos é a diminuição do clero. 
O maior dos perigos é que não exis
tam sacerdotes sufficientes, scien- 
tistas e santos para manter a Igre
ja á altura de todas as suas provas 
no presente e no futuro.

E disso estamos seriamente amea
çados, e ha de forçosamente aconte
cer si os catholicos não fizerem um 
violentíssimo esforço”.

k

Ha 25 annos, Monsenhor Pedrosa recebia a mystica co
roa do sacerdócio, a investidura da dignidade e dos poderes 
que o constituiram o ministro de Deus, o dispenseiro da sua 
graça em meio do povo.

Decorridos 25 annos, a Virgem Apparecida vê reunidos 
a seus pés milhares de devotos que, com a alma cheia de gra
tidão pelos benefícios recebidos e com o coração inflamma- 
do de amor, entoam hymnos de louvor e de agradecimento.

Decorridos 25 annos, o Revmo. Padre Pedrosa apparece 
no meio dos seus parochianos reconhecidos como a figura at~ 
trahente do Bom Pastor recebendo homenagens que estão lon
ge de significar a somma de abnegações, de trabalhos e de lu- 
ctas que tem assignalado o seu parochiato numa das mais im
portantes parochias da Archidiocese: Sta. Cecilia.

Sobre a vossa fronte sacerdotal, Monsenhor Pedrosa, nós 
os vossos felizes parochianos, amigos e admiradores das vos
sas virtudes, queremos depositar uma coroa para commemo- 
rar o vosso glorioso jubileu.

E* a corôa entretecida pelas filigranas dos nossos affectos, 
cravejada pelos brilhantes das preces e dos votos que eleva
mos a Deus por vós. Como vedes, é uma corôa cinzelada na 
joalheria do coração, o incomparável artista das obras pri
mas, que se chamam as joias da alma. Nem outra cousa é o 
nosso gesto mais que uma restituição, em parte, das joias que 
de vós recebemos: as joias do vosso zelo sacerdotal; as joias 
do vosso zelo sacerdotal e do carinho com que sabeis culti
var as almas que Deus confiou ao vosso ministério; as joias 
que se ostentam na vida espiritual de todas as Associações re
ligiosas desta parochia e na esplendida floração dé piedade e 
de obras de acção social catholica brotada sob o influxo da 
piedade e dà caridade do vosso grande coração.

MARIA IRACEMA MUNHOZ

O Conego Pedrosa quando recebeu 
o titulo de Camareiro Secreto de 

< S. Santidade

E’ preciso, na verdade, fazer nas
cer no coração das mães christãs 
a santa ambição de ter um filho sa
cerdote.

Para isso, quanto contribue o per
feito conhecimento do excelso papel 
representado na sociedade pelos dis
cípulos do Mestre Divino!

Uma atmosphera se tem criado, 
conforme affirmava recentemente il- 
lustre prelado patricio, atmosphera 
de desconfiança, de negações, de re
baixamento moral, em torno do pa
dre, fazendo-o desconhecido, e mais 
ainda odiado e perseguido em nome 
da falsa sciencia e de um civismo 
estúpido, que é a negação de si 
mesmo.

Para reagir contra esses precon
ceitos semeados pelos filhos das tre
vas, incompatíveis pelos seus viclos 
com a verdade e a virtude, necessá
rio se torna simplesmente populari
zar, fazendo cada vez mais conhe
cido, aquelle a quem Jesus qualifi* 
'cou de luz do mundo!

A commemoração do dia da “Mãe 
do Sacerdote”, em Trento, constituiu 
um acontecimento de elevada signi-

Esse esforço a Igreja pede a to
dos os seus filhos. Será actuado pô- 
la oração, pela acção e pelo sacrifí
cio de todos e de cada um.

Pela oração, porque foi assim que 
nos ensinou o Divino Mestre: “Pedi 
ao Senhor da Messe!” A Igreja aco
lhendo esse convite de Jesus, ins
tituiu as quatro têmporas, dias de 
jejum e de oração afim de que o 
povo christão implore de Deus os 
operários evangélicos e os fructos da 
terra, afim de que amadureça e se
ja repartido com sumptuosidade real 
o pão do corpo e mais ainda o pão 
da alma, que é distribuído pelo mi
nistério sacerdotal.

(Continu’a na 4.a pag.)
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ficação para o effeito de prestigiar, 
como se requer nestes tempos de 
materialismo egoistico e grosseiro, 
o ministério em bem das almas, de 
onde deriva para os que soffrem, a 
paz interior, com a esperança da re
dempção de todo mal, de que a ter
ra está repleta.

Do “ O Nordeste”

'



4

«A Egreja Catholica no Brasil, 
não tem um problema maior, mais 
grave e mais importante que o das 
Vocações Sacerdotaes.

A formação do clero nacional, e 
um clero tão numeroso quão numero
sas são as necessidades espirituaes 
de nosso povo, é para nós, não ha 
duvida, uma questão de vida ,ou de 
morte, como dizia Mgr. Dupanloup. 
Estamos n’uma crise de Vocações Sa
cerdotaes e Seminários. O nosso po
bre povo jaz abandonado pelos ser
tões, eivado de crendices e supersti
ções grosseiras; o protestantismo, o 
espiritismo, e uma legião de explo
radores invadem pouco a pouco, com 
sua influencia perniciosa, uma boa 
parte do campo do Senhor.

As idéas subversivas da época já 
encontram éco no operariado e nas 
camadas populares. Quanta ignorân
cia religiosa no povo até entre pes-

po da vida social catholica tão activa 
e tão benefica á nossa fé. Que reme- 
dio se ha de dar a um tal estado 
de coisas? Dizem uns: fundem-se es
colas catholicas, estabeleçam-se cen- 
tros de cultura religiosa e social pa
ra o povo; é preciso incrementar as 
associações dá mocidade catholica, 
a imprensa, formar centros e syn- 
dicatos, crear círculos, collegios, etc., 
etc... Tudo isto é necessário, tudo 
é remedio efffcaz e poderoso, não 
ha duvida; mas onde estão os mé
dicos, onde os chefes, os guias, a 
alma destas instituições como de 
tudo na Egreja, os sacerdotes? Que 
faremos sem padres e que garantia 
pode ter a vida catholica de um po
vo sem os chefes espirituaes que a 
sustentam? Appella-se para o apos
tolado leigo, mas este não pode exer
cer acção alguma sem a influencia 
de uma direcção solida do clero. E

soas qeu frequentam os sacramen
tos! Entre os males apontados pelo 
Santo Padre Pio XI, na carta diri
gida ultimamente aos senhores Bis
pos do Brasil, está o da ignorância 
religiosa do nosso povo, como um dos 
maiores.

Esta é a nosssa situação actual e 
para remedial-a surgem sempre mil 
planos, mil idéas brilhantes, mil ini
ciativas grandiosas, e quasi sempre 
infelizmente fracassam ou não che
gam a ser e a realizar aquillo que 
desejavam.

« D'ahi, entre nós, o desanimo, o 
abatimento, e este pessimismo, esta 
falta de energia para a lucta no cam

demais, como dizia Santa Tereza, é 
“ do braço ecclesiastico e não do 
braço secular que nos ha de vir o 
soccorro.

Por isto, creio não ser ousada a 
minha affirmação: a Egreja catho- 
Hca no Brasil não tem um problema 
maior, mais grave é mais importan
te que o das vocações sacerdotaes.

Trinta e tantos milhões de habi
tantes e apenas tres mil padres, 
contàndo-se entre elles os religiosos, 
e muitos pobres sacerdotes inutili
zados pela edade, o cansaço e a 
doença!...

Pode existir uma crise maior, uma

E’ o gemido doloroso que echoa do 
norte ao sul do Brasil, é o martyrio 
de nossos heroicos bispos, forçados 
a uma lucta sem tréguas pela salva
ção das. suas ovelhas e obrigados 
a presenciar com o coração em pe
daços, á invasão e devastação de 
seus rebanhos.

A conservação da fé em nosso po
vo é o maior milagre da Providen
cia que não nos abandona e vela pela 
sorte deste Brasil^^njierido. Tertul- 
liano disse da ali$af'numana que é 
naturalmente christã. A alma brasi
leira também se pode dizer que é 
naturalmente catholica. E a prova

Asylo dos pobres de S. Vicente de Paulo, á rua Turiassú

NAVE CENTRAL DA MATRIZ

O grave problema
da actualidade catholica

Quantos são os catholicos que sa
bem rezar, com um profundo senso 
de catholicismo, isto é, não só para 
os poucos indivíduos e os poucog in
teresses que nos toca de mais per
to mas para toda a Igreja? para to
das as necessidades das almas em 
geral?

Narram os actos dos martyres que 
emquanto S. Fructuoso (bispo de 
Tarragona, queimado vivo pela fé 
christã, em Janeiro de 259), subia 
para a fogueira, um christão chama
do Felix, approximou-se do martyr 
e tomou-lhe a mão e pediu que não 
se esquecesse delle. Fructuoso res
pondeu em alta voz para que todos o 
entendessem: “E* necessário que eu 
me lembre de toda a igreja catholi
ca, que vae do Oriente até o Occi- 
dente”. — In mente necesse est jne 
habere Ecclesiam Cátholicam ab 
Oriente usque ad Occidente diffu- 
sam. (Allard).

Fallando de seu ingresso ho Car
mo e de sua profissão religiosa, San
ta Theresa do Menino Jesus diz: 
“Aquillo que vim fazer no Carmel- 
lo eu o declarei no exame solemne 
que precedeu á minha profissão: vim 
para salvar almag e sobretudo para 
Rezar PELOS SACERDOTES".

Na oração particular e sobretudo 
nas orações que deveriam fazer em 
commum nas famílias, o povo chrís- 
tão jamais deveria esquecer-se dos 
seus sacerdotes. Porque? Porque Je
sus Christo também pediu pelos seus 
ministros, para elles formulou aquel- 
la sublime oração sacerdotal que o 
evangelista do amor nos transmit- 
tiu. (Joan. XVII).

Porque os sacerdotes são poucos 
e o trabalho que o seu ministério exi
ge é sempre maior do que as suas 
próprias forças.

Porque, embora sejam frágeis fi
lhos de Adão, supportam o peso de 
gravíssimas responsabilidades, dean- 
ié de Deus, da Igreja e das almas.

Porque, como capitães do exerci
to de Deus são os mais expostos aos 
assaltos das potências infernaes.

Porque emfim, deve-se multiplicar 
os Moysés Orantes que ergam os 
braços e a alma para os céus, impe
trando victoria e triumpho para os 
campeões de Deus.

Mas a oração deve ser acompanha
da da Acção. Isto é o povo chris- 
tão tem por dever cooperar no com
plexo das iniciativas e das obras 
sugeridas pela Igreja, segundo as va
rias necessidades dos tempos e dos 
lugares afim de se obter sempre vo
cações ardorosas e santas para o 
sacerdócio de Deus.

O primeiro seminário é sem duvi
da alguma a própria família. O ger- 
men da Vocação, Deus colloca-o com 
generosa prodigalidade nas almas 
das creanças. A providencia, como 
na natureza vegetal, faz cahir á ter
ra um numero sem conta de peque
nas sementes para que ao menos 
algumas delias germinem, assim tam
bém na ordem espiritual, crea nu
merosas almas idôneas e propensas 
á vocação sacerdotal. Aqui poderia
mos appropriar o dito evangélico: 
Muitos os chamados póucos os es 
colhidos.
i E’ dever dos paes, purificar e afa
gar o ambiente familiar, afim de 
que si ahi houver qualquer germen 
de vocação, possa desenvolver-se e 
«crescer; purifical-o de tantos pre 
«conceitos que esterilizam as voca 
«ções e bafejal-o com o sopro da pie
dade christã e especialmente eueha- 
Tisfica. E’ necessário que os paes 
saibam cultivar nos seus filhos o es
pirito de pureza, de elevação de sen
timentos, de amor. ao soffrimento e 
ao estudo, e aquella chamma de ca
ridade sobrenatural que tende por 
sua própria natureza ao apostolado.

Nesta epoca de louca correria 
atraz das riquezas, procurem incutir 
nos filhos o desinteresse das cousas 
materiaes, sempre tão caducas, sub
stituindo-as com o ideal das con
quistas espirituaes infinitamente 

Tnais superiores.
A Senhora Vaughan, nascida no 

protestantismo, convertida ao ca
tholicismo na occasião de seu casa
mento, de treze filhos que Deus lhe 
•eòncedeu, deu onze á Igreja; um car
deal, um arcebispo de Westminster, 
um arcebispo de Lydney, dois bene- 
dictinos, um jesuita, um bispo titu
lar de Sebastopolis e cinco monjas 
jas, das quaes, Clara, morreu em 
conceito de santidade.

A acção intima do seio da família 
está conexa a acção externa, disci
plinada de quem dirige, em cada dio-

cese, a obra das vocações e do se
minário; a assistência sacerdotal, a 
diffusão da boa imprensa que se 
(occupa do assumpto, a protecção 
especial aos jovens inscriptos nas 
associações parochiaes, o contribu
to material para a manutenção dos 
seminaristas pobres. Basta lembrar 
que o primeiro seminário foi mantido 
pelas piedosas mulheres do Evange- 
lho. “Jesus ia pelas cidades e pe. 
las aldeias, pregando e anmmciando 
p reino de Deus: acompanhavam-no 
doze discípulos e algumas senhoras... 
(QUE LHES ASSISTIAM COM OS 
SEUS BENS. (Luc. VIII, 1-3)).

Essas piedosas mulheres são um 
simbolo daquella alma feminina, he
roica, sublime que reapparece cada 
vez que Christo sobe ao Calvario...

O “ Osservatore Romano”, de 9 de 
Fevereiro de 1926, refere que depois 
da ordenação de 24 sacerdotes em1 
Lydney, na Austral ia. as filhas de 
Maria de Waga e de Alburi colloca- 
ram nas mãos do bispo ordenante 
duas mil esterlinas afim de manter 
no seminário dois seminaristas po
bres. E é de se notar que os catho
licos da diocese de Waga não che
gam a 25.000.
, Crede-me, dizia S. Vicefnte 
Paulo — nós podemos estudar, em
quanto tivermos forças, pensar e re- 
flectir... Mas nunca poderemos nos 
preoccupar de uma obra maior do 
que a de procurar um bom sacerdote 
para a Igreja”.

Pio XI, logo na primeira audiên
cia que deu aos parochos de Roma, 
recommendava-lhes a obra das vo 
•cações, chamando-a de Obra das 
bbras..
* O sacrifico também se impõe Jies- 
«sa campanha em prol da Igreja.
! A vida do sacerdote é vida de sa
crifícios : todo o joven candidato que 
chegar aos portaes do sacerdócio ou
virá certamente a proposta que Je
sus fez aos seus apostolos: “PO- 
TESTIS BIBERE CALICEM, QUEM 
EGO BIBITURUS SUM? POSSU- 
MUS! (Math. 22).

Os fieis podem perfeitamente aju
dar os sacerdotes, bebendo para el
les e com elles algumas gottas do 
cálice amargo.

As almas se conquistam com os 
joelhos...

* * *

Os nossos paes erigiram a Jesus 
Templos sumptuosos, magnificas ca- 
thedraes, tabernáculos artísticos. Ho
je é necessário que preparemos a 
Jesus templos e tabernáculos vivos: 
santos sacerdotes.

Pe. A. RICCI

O. LEGIONÁRIO

A Messe é grande, 
os operários poucos...
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O Padre e a ©ociedade
Quando um povo, desherdado de 

suas antigas crenças, se tem contor
cido que farte nas convulsões da 
anarchia, quando tudo tem subver
tido, destruído tudo, deixae appro- 
ximar-se-lhe o padre; elle restabele
cerá a ordem e a paz; tornará a col- 
locar o império nas suas verdadei
ras bases.

Após as prodigiosas corrupções do 
paganismo, o mundo estava exhaus- 
to de forças, curvava-se sob o peso 
das doutrinas do nada. O padre to
mou em seus braços a sociedade mo
ribunda, ergueu-a ao céo para a 
aproximar de Deus, consagral-a a 
Deus, e pousou-a na terra cheia du
ma vida nova e fecunda.

O que o padre fez ha dezeseis sé
culos, é chamado a fazel-o ainda 

hoje. Por mais systemas políticos 
que inventem os nossos grandes ho
mens do tempo, por mais mudanças 
e modificações que façam em suas 
fôrmas de governo, não está nisto 
a salvação da humanidade. O crime, 
a desgraça da sociedade actual, é 
ter feito rompimento com o céu; eis 
ahi porque ella caminha de dôr em
dôr, de ruina em ruína.

i
Si ella não quer chegar a perecer, 

é forçoso que volte, para o grande e 
unico libertador, que Deus ha dado 
á raça humana, que volte, por tanto, 
para o padre, que o Salvador esta
beleceu para continuar a sua obra 
e perpetuar-lhe os frutos.

Sim, é o padre catholico que tem 
na mão as esperanças do porvir e 
os germes preciosos da regeneração 
social, porque a elle é que fôram 
confiadas a prégação do Evangelho 
e a administração dos sacramentos. 
Não defende o Estado pelas armas, 
porém, soldado de Jesus Christo 
combate em pról da verdade, da or
dem, da justiça, que asseguram o 
repouso e a prosperidade das na
ções. Sentinella avançada da fé, der 
rama nas massas as crenças religio
sas, as idéas moraes, as noções do 
dever, e esse admiravel conjunto de 
doutrinas que fixam as verdadeiras 
relações entre o Creador e a crea- 
tura, entre o monarca e os súbditos 
entre os differentes membros do cor
po social. O sabio ensina theorias, 
explica os phenomenos da natureza; 
e o padre ensina a sclencia do de
ver, que mantém a ordem publica, 
e protege a liberdade individual. O 
padre é, portanto, uma necessidade 
para a sociedade; é para ella o que

a alma ó para o corpo; ó elle que 
díffunde em todos os membros a 
vida moral.

Em conclusão, concebe-se que o pa
dre tem que arrostar com todos os 
ataques, sobreviver a todas as pro
vas. As paixões furiosas virão cair 
sobre elle; puxar-se-ha pela espada, 
accender-se-hão fogueiras/ erguer-se- 
hão os algozes, e o padre ficará em 
pé.

Vêde o que aconteceu quasi em 
nosso dias. Quando o póder foi posto 
nas mãos do genio do mal, esboroa
ram-se sem custo todas as Velhas 
instituições da patria. Mas quando 
estendeu a mão para derrubar o pa
dre, o padre surgiu de sob o alfange 
que feria, cheio de força e majestade.

Os incrédulos do ultimo século re
presentavam o padre como um ente 
inútil, como uma cousa indifferente 
no mundo.

Proscrevei o padre; todos os laços 
que prendiam a terra ao céu, eil-òs 
quebrados. Nada de sacrifícios, nada 
de altar, nada de culto, nada de Idéas 
religiosas, mais nada que recorde ao 
homem seus destinos futuros; deixa
rá de crer nas recompensas e pos 
castigos da outra vida.

Também não é já hoje em dia 
possível para o padre a índifferença 
ou o desprezo. Todo o mundo está 
de acôrdo, que elle é o mestre da 
verdade, o guardador da moral, o 
anjo tutelar da sociedade. Eis ahi 
porque todas as pessôas de bem o 
respeitam, e todos os homens tur
bulentos o odeiam e perseguem.

Todavia, sõ o christão comprehen- 
de as mysteriosas grandezas do pa
dre. Não vê nelle só o homem do 
tempo, vê primeiro que tudo o ho
mem da eternidade, o dispenseiro 
da graça, o representante do Verbo 
incarnado, cuja vida e missão divina 
se perpetuam em seus enviados. Oh! 
como, por isso, o padre é querido d© 
todos os verdadeiros christãos! como 
elles o circumdam do seu amor e ve
neração! como se sobresaltam ao vêr 
seus direitos postergados, $ua inde
pendência ameaçada, seu ministério 
augusto abandonado sem defensa aos 
ultrajes da impiedade! Tudo isto é 
para elles uma nova seena do drama 
sangrento do Calvario, que acarretou 
sobre o povo deicida tão espantosas 
desgraças.

P. MILLET

(D’ “ O Seminário”)

maior disto é a resistência admira
vel do nosso povo a esta grande pe
netração de seitas e doutrinas sub
versivas, abandonado como está, qua
si como ovelhas sem pastor. Com 
muita razão disse o Snr. D. Joaquim 
Sylverio, DD. Arcebispo de Diaman
tina, que ao Brasil só falta um cie- 
ro numeroso para que seja o paiz 
mais catholico do mundo.

E’ a pura verdade. Quem conhece 
o nosso povo achará muito exacta a 
affirmação do illustre Arcebispo. En
tretanto- si devemos ter confiança 
na Providencia, d’outra parte tam
bém temos o dever de cooperar com 
nossos 'esforços como se tudo de
pendesse de nós. Demos ao Brasil 
um numeroso clero. Já é tempo de 
irmos acompanhando a mão da Divi
na Providencia que nos dirige e com 
tanto amor e solicitude tem susten
tado a fé catholica no coração do 
brasileiro. Felizmente, já se nota em 
todo o paiz um bello movimento em 
prol das vocações sacerdotaes. O 
Congresso das Vocações sacerdotaes 
da Bahia foi um triumpho e quando 
outros fructos não produzisse, bas
tava o de agitar a idéa, e despertar 
este enthusiasmo e interesse que 

hoje se nota em toda parte nas dio
ceses brasileiras pela cultura das 
vocações.

O problema das vocações sacerdo
taes, no Brasil como em toda parte, 
depende de quatro coisas: trabalho 
dedicado ao clero, da cooperação das 
mães de família, da oração e da pro
paganda.

O Padre e a mãe, eis os agentes 
mais poderosos na cultura das voca
ções. Sem a cooperação delles, bem 
pouco, ou quasi nada se poderá con
seguir. E na lucta pelo despertar das 
vocações só ha duas armas effica- 
zes e poderosas: a oração, porque 
a obra é toda de Deus e sobrenatu
ral, a propaganda principalmente pe
la imprensa e pelo púlpito, porque 
sem ella o sacerdócio continuará ig
norado e consequentemente não sur
girão as vocações”.

P. ASCANIO BRANDÃO

« Leituras Catholicas ”

situação mais angustiosa para um 
paiz catholico?

Os pobres bispos brasileiros se 
vêm forçados, as mais das vezes, a 
desempenhar a qui e acolá nas suas 
dioceses as funcções de vigário, para 
que não pereça de todo a vida es
piritual do rebanho.

Outros prelados em dioceses em 
que o clero não é tão escasso, mal 
podem contar com o numero suffi- 
ciente de padres, para as maiores 
parochias e os centros mais cultos 
e populosos. E o mais tudo perece 
em geral.

Não ha padres! Não ha padres!
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Secção das Filhas de Maria
Festa da Immaculada
Como o centelha de que fala Tau- 

nay, ao descrever os sertões da nos
sa Terra, e que, lançada por viajan
te descuidoso, só aguarda o momen
to em que mais ligeira sopre a bri
sa para reproduzir-se, em mil pon 
tos diversos, dando inicio ao incen 
dio que se alastra a crepitar pela 
floresta a fóra, assim também, em 
cada coração, arde continuamente 
uma centelha sempre prompta a, em 
momento propicio, altear-se em com- 
muniçativas chammas que, entrela
çando-se, produzem o incêndio cre
pitante do enthusiasmo por uma cau

sa nome e justa, ou por um ideal 
mesquinho e ignóbil, segundo a ele
vação moral de cada um.

Assim é que hoje, entre a mocida
de que se congrega á sombra da 
bandeira da Immaculada, entre as 
Filhas de Maria, lavra um verda
deiro incêndio de amor, enthusias
mo e alegria, a traduzir-se em lou
vores e preces A’quella que foi con
cebida sem peccado original e cuja 
festa celebramos, com o jubilo de 
filhos que cantam as glorias de su£ 
Mãe.

Festa da Immaculada Conceição. 
Dia em que mais particularmente 
brilham aos nossos olhos as belle- 
zas ineffaveis da Mãe de Deus; dia 
em que também mais seriamente 
devemos meditar nas virtudes e pre- 
rogativas da Virgem e na honra 
que temos em pertencer ao numero 
de suas filhas predilectas, dia, em- 
fim, em que mais ardentemente de
vemos pedir-lhe a graça de copiar
mos em nós os traços que a fizeram 
tão bella aos olhos de Deus e dos 
homens.

Louvores e preces são, portanto, 
as fagulhas que, dos nossos cora
ções abrasados, sobem hoje aos 
céos. Louvores A’quella que, sendo 
a mais pura e a mais bella das 
creaturas, foi o objecto das predi
lecções do Eterno, A’quella que c

nossa Mãe, Rainha da nossa Patria, 
Protectora das nossas famílias. E, 
depois, preces ardentes pelo nosso 
Fgreja, pelo nosso Pontífice, pelo 
nosso Brasil, pelo nosso clero, pe
los nossos paes e, sobretudo, ‘ por 
aquelle que, ha 25 annos precisa
mente, recebeu de Deus a dignidade 
mais excelsa, o mais sublime poder 
que jamais foi confiado a um ho
mem, por aquelle que, ha um quar
to de século, se transfigurou pela 
nrimeiro vez em Christo •— o nosso 
caro Director.

Que o fumo que hoje, ao balouçar 
dos thuribulos santos, envolvem a 
imagem de Maria se transforme em 
orvalho de graças para esse Minis
tro de Deus. Que as flores com que 
hoje ornamos o altar de Maria pos
sam trarisfundir-lhe n’alma, com o 
seu perfume, aquella alegria que é 
o antegoso do Paraiso. Que as har
monias que hoje perpassam pelas 
naves dos nossos santuários em hon
ra de Maria, mais do que os nossos 
lábios, falem, a essa doce Mãe, do 
desejo que temos de vel-o sempre 
ã nossa frente, como o guia mais 
solicito, como o Mestre mais sabio, 
como o Modelo mais perfeito e co
mo o Pae mais carinhoso que nos 
encaminhe, ensine e ampare na 
senda que leva a Jesus.

Uma Filha de Maria

c H R O N 1 c A
o dia 24 de novembro p. p. iniciou- 

se com a missa de communhão ge
ral das Filhas de Maria, ás 8 h.. 
seguindo-se a bençam do SS. Sacra
mento! A’s 13 % horas, na Capella, 
houve reunião mensal em que o 
Revmo. Director dispensou o com- 
mentario do Manual e a palestra 
por. ser escasso o tempo para fazer 
os avisos necessários. Lembrou, tam
bém ás Filhas de Maria o dever que 
lhes assiste de ter conducta irre- 
prehensivel, honrando o titulo que 
possuem. Encerrada a reunião com 
as orações do costume, comparece
ram ' todas, novamente, na Matriz, 
ás 16 y2 horas, para a Hora Santa.

REUNIÃO DO CONSELHO

No dia l.° do corrente, reuniu-se 
o Conselho sob a direcção de Mons. 
Marcondes Pedrosa, para a escolha 
de doze nomes' de Filhas de Maria 
que serão apresentados á votação, 
na reunião mensal. No domingo, 29 
do corrente, as congreganistas ele
gerão seis conselheiras, renovando- 
se, assim, a metade do Conselho.

C.

Os Papas, desde São Pedro 
a Pio XI

OvV^ENTO

A Mons. Marcondes Pedrosa

O’ vento, por que cs surdo 
á mensagem do meu canto, 
eu te vejo suspirar tanto?
Leva-me a phrase que mal resôa, 
porque tem a coragem de uma acção boa.

Eis a brisa, ..
Deslisa

fugaz, branda, sonora, murmurando 
pelas florinhas que tremem de quando em quando. 

A’ nuvem amiga, 
ligeira fustiga... •;

E nuvens brancas se amontoam,1 em convívio
de mil geométricas figuras,
de formas grandes ou lindas miniaturas.
Parecem a lã de um firmamento niveo. 
ou, tangidas pelo vento,
— mysterioso pastor —
um plácido armento
em illusÕes de cor. ,
Brincam diante do sol, 
que nuvens brincam também 

Mas... 
o vento as desfaz, 
como esfaz um aranhol 
ou corta o botão da cecem.
Vento! por vezes eu te bemdigo.
E’ quando sopras ondulando o trigo
ou quando de leve esfusias,
nas suarentas horas das calmarias.

Como sabes rugi ta r 
nas buliçosas folhas das palmeiras 
e corres a tornar ligeiras 
as ondas crespas do mar.
Por que, pois, te receia aquelle homem? 
Resfriara-se. Febres o consomem,
Ou lhe c excessivamente dura 
lima rapida mudança de temperatura.
E, não raro, tanto organismo forte 
em ti foi encontrar a própria morte.
Porem, a benefica arma da lavoura 
que a planta verde em fruetos aloira, 
não pode ser na luta accesa,

instrumento de defesa 
ou instrumento fatal 

que lave em sangue o mal?
Desvia-te dessas linhas tumultuarias, 
cm que és portador de lagrimas nefarias.
E sopra e treme e sibila no ar 
espalhando harmonias do cantar...
As vozes do passarédo ou das cigarras, 
das bandas musicaes, orchestras ou fanfarras.
E foge ao longe pela voz do radio...
O lar do pobre, invade-o
numa enchente de sons encantadores...
E sobe ao palacio do rico, 
roçando por entre as flores.
E canta c vibra e chora,
porque a vida humana tem apenas uma hora.
Passa, como um pensamento...

E alguém diria que a vida, 
que nos decorre sentida, 
tem azas fugitivas de vento...

Pe. ARMANDO GUERRAZZI

IX

81) S. Bento II (683-685); festa, 
7 de Maio. Romano, foi consagrado 
no anno 684. Esforçou-se por fazer 
acceitar em todo o Occidente o VI 
Concilio Eucumenico e para isso reu
niu o concilio de Toledo na Hespanha 
(684). Segundo o Liber Pontifica- 

lis, trabalhou também por obter que 
se abolisse a confirmação do impe
rador para se consagrar o papa legi
timamente eleito.

82) João V (685-686). Syrio de 
nascimento, originário de Antiochia 
foi consagrado sem esperar a appro- 
vação do imperador byzantino. Ve
lho e doente, reinou pouco mais de 
um anno.

83) Conon (686-687* *). Nasceu ha 
Thracia, foi eleito pela sua avança- 
.da edade afim de pôr termo ao con- 
flicto entre o clero e os officiaes do 
imperador Justiniano II.

84) S. Sérgio I (687-701); festa, 
9 de Setembro. Teve de luetar con
tra dois antipapas: Paschoal e Theo- 
doro. Negou-se em approvar o Con
cilio chamado de “Trullano” reu
nido sem o seu consentimento pelo 
imperador Justiniano II. Salvou o 
chefe da guarda imperial enviada 
pelo imperador a Roma, de um mo- 
tin popular. Consagrou S. Wilibrodo, 
inglez apostolo da Frisia. Introduziu 
na Santa Missa o canto, do Agnus 
Dei.

85) João VI (701-705). Grego, sal
vou o exarca de Ravenna Theophi- 
lato da rebelião do povo e da milícia 
imperial que se haviam revoltado 
contra o imperador e seus substi
tutos, em defesa do Pontífice.

86) João VII (705-707). Grego. 
Douto, eloquente, amigo das artes 
embellesou as basílicas Romanas e 
construiu uma nova e rica residên
cia, junto do Forum Romano. Tam
bém elle negou-se em approvar o 
concilio de Trullano.

87) Sisinio (708). Seu pontificado 
durou apenas 18 dias.

88) Constantino (708-715). Syrio. 
Enviado pelo imperador Justiniano 
II foi a Constantinopla, onde lhe fo
ram submettidos os cânones do Con
cilio de Trullano, dos quaes appro- 
vou somente aquelles que estavam 
conformes a fé, voltando depois para 
Roma. Destituído do throno o impe
rador Justiniano II, que tanto se in
trometera no governo da Igreja, suc- 
cedeu-lhe o monothehista, Philipico, 
que por sua vez foi substituído por 
Athanasio II, mantendo boas rela
ções com o papa.

89) S. Gregorio II (715-731); fes
ta, 13 de Fevereiro. De família rica 
s nobre nasceu em Roma. Tres fo
ram os grandes actos desse Pontí
fice: a guerra contra os Longobar- 
dos, a lueta com Leão Isaurico, o 
iconoclasta, e a diffusão do chris- 
tianismo, especialmente no Septen- 
trião da Europa, para onde enviou 
o monge anglo-saxão Vinfrido, a 
quem chamou de Bonifácio. Restau
rou a basílica de Monte Cassino des
truída pelos Longobardos. Tomou sob 
sua protecção os monges expulsos 
de Bysancio pelo furor iconoclasta.

(Contlnúa)

Nada^para offerecer!]^
Uma seena alegre e commóvente 

verificou-se, dias atraz,. em uma pa- 
rochia da diocese de Milão, quando 
um grupo de moços da juventude 
catholica, recolhiam offertas para o 
grande Seminário de Pio XI.

Os jovens haviam-se postadp, pela 
manhã, ás portas das igrejas e pela 
tarde batiam de porta em porta, re
petindo alacremente o “ ritornello”:
— Pró seminário! Pró seminário!

Passava pela rua uma joven mãe,
e também a ella se dirigiram alguns 
rapazes, estendendo-lhes a sacolla:
— Pró seminário! Pró seminário!

— Que quereis que eu dê, não te
nho um “ soldo” siquer, disse a jo
ven mãe.

— Nada? Com certeza nada? in
sistiram, sorrindo, os rapazes.

A mãe tomou nas mãos o filhinho 
que trazia nos braços: levantou-o 
contemplando com immensa caricia 
e beijou-o muitas vezes, responden
do com ternura:

— Para o Seminário dou este meu 
thesouro, si Deus o quizer.

Um applauso dos moços commovi- 
,dos acolheu enthusiasticamente 
'aquellas palavras.

— Querem que o colloque na sa
cola? ajuntou sorrindo a boa mãesl- 
nha, abrl-a, porque esta offerta eu 
dou grande prazer para o seminário.

Os moços, divertindo-se, provaram 
si o thesouro da joven mãe cabia em 
uma das sacolas, na maior de todas, 
mas era pequena demais.

Entretanto, havia-se agglomerado 
muita gente ao redor daquelle gru
po e da joven mãe. Todos applau- 
diam aquella senhora liumilde*do po
vo, que com um só gesto de genero
sidade. havia attrajiido sobre si e 
sobre, seu filho que sorria como um 
anjinho, tanta sympathia.

Resultado. Alli mesmo, no meio
daquèlla aglomeração um dos rapa- 

vzes .propoz que se recolhesse en-
í'

tre os presentes o sufficiente para 
manter uma bolsa de estudo no Se
minário para um seminarista pobre, 
Para aquelle “thesouro” ou para ou
tros que o Senhor se dignasse de 
chamar, ao serviço dos seus altares. 

*
Quanto dá para o Seminário aquel

la mãe que não tem nada para offe- 
recer?

Da “Azione Giovanile”

★ JORGE LECOMPTE, presidem 
te da « Sociedade dos Homens de 
Letras”, de Paris, dizia: «A porno- 
graphia, longe de ser obra de arte, 
é a mais cynica negação delia”.

A Igreja Romana é o phenomeno 
mais gigantesco, mais complicado e 
ao mesmo tempo mais uniforme que 
a historia tem produzido. — Harnack.

A gente sente necessidade de um 
coração amigo. Nosso Senhor mesmo 
reclinou-se sobre o de São João. —- 
Lacordalre.

A séde da Congregação Mariana

As lutas necessárias
Pe- ROQUE PINTO DE BARROS

Os indolentes e os que se deixam 
vencer da molleza querem escudar- 
se no argumento da fraqueza physi- 
ca, pretendendo assim . justificar a 
sua maneira de. proceder.

Tenho para mim que ha, de fac
to, moléstias contra as quaes ab
surdo seria a vontade querer reagiit 
Nunca se ouviu dizer que um desejo 
muito ardente de caminhar fizesse 
algum paralytico afastar-se, um pas
so apenas, do seu grabato. Ninguém 
affirmou ainda que o anêmico cere
bral pudesse dedicar-se a esforços 
intellectuaes.

São factos que se não pode ne
gar. Por maior que seja a potência 
da vontade, esta se circumscreve e se 
limita. Diga-se, de corrida, qúe hoje 
é moda, ás vezes, essas enfermida
des que se enfeitam de nomes scien- 
tificos j)omposos, que nada mais são 
cio que indolência dissimulada.

Bastaria, muitas vezes, um vigoro
so ac to de energia para sacudir es
te torpor e anmillar taes enfermida
des Imaginarias.

Uma vontade forte, vae dissertan
do Vuillemert, é capaz até de nos 
afastar das devastações epidêmicas.

Goethe, pela sua força moral, es
capou aos ataques de uma febre que 
boquiabria a todos que lhe estavam 
em redor. “ Em uma febre epidemi- 
oa que derramava, em torno de mim, 
devastações terríveis, diz elle, eu me 
pude preservar pela acção de uma 
vontade firme. E' incrível que a von
tade exerça tamanha influencia em 
semelhantes casos. Ella se espalha, 
porque assim o digamos, pelo corpo 
inteiro, sujeitando-o a um estado de 
actividade capaz de repellir todas as 
influencias perniciosas.

Em certas enfermidades graves a 
força de vontade é um dos poderosos 
recursos para uma cura rapida.

Considere-se feliz o medico que 
encontrar no seu cliente a firmeza 
de caracter. “A hypocõndria e a 
hysteria eram moléstias que não co
nheceram os antigos, assevera uma 
celebridade medica. Sejamos, por 
tanto, nobres como os Gregos, enér
gicos como os Romanos. Talvez, as
sim, conclue essa autoridade, desap- 
pareçam de vez esses males terrí
veis.

Na hypothese affirmativa que a 
saúde esteja realmente depauperada, 
ainda não vejo razão para se dis
pensar do trabalho. Homens houve, 
fracos de saúde, estando quasi sem
pre entre a vida e a morte e que, 
entretanto, trabalhavam. Só podiam 
consagrar ao estudo uma ou duas 
horas por dia, e nesse espaço elles 
estudavam. Surprehende-nos, é verda
de, a grande somma de trabalhos 
que realizáram durante alguns an
nos.

Não fazem elles como muitos que 
se derramam em lamentações, des
fiando o rosário dos seus dias de 
vida á procura de descripções mais 
commoventes dos males que os es- 
barrondam, experimentam tratamen
tos mais efficazes, ou querem encon
trar na quarta pagina dos jomaes 
remedios novos e sempre infalliveis.

São Paulo era muito fraco e en
fermava com facilidade; e, que de 
fadigas, que de soffrimentos, <jue de 
privações suportadas em suas lom 
gas viagens apostólicas!

São Gregorio ' Magno que poude 
escrever tantas obras e foi homem 
de emprehender também trabalhos 
de vulto, São Gregorio era um in
valido.

Foi durante os últimos trinta e 
cinco annos da sua vida, que tantos 
foram de atrozes padecimentos, que 
Santo Affonso de Liguori escreveu 
obras que o immortalizaram.

Quem ha por ahi que trabalhasse 
mais do que esse cego Mons. de Se- ' 
gur? Cego, muito embora, cego elle 
prega, ouve confissões, compõe obras ' 
de grande merecimento e valor. 
Quando um dia alguém lhe disse 

que se cançava demasiado, respon
deu: “eu gosto mais de trabalhar 
firme trinta annos do que com mol
leza quarenta”.

Attentae. instantes que seja, para 
um plano menos elevado. Que acti
vidade desenvolve o especulador, o 
industrial!...

Passam dias inteiros, noites até, 
em occupações que esfalfam. Não 
raro cerram-se-lhes os olhos sob o 
peso do somno, entorpecem-se-lhes os 
braços e o caminhar não é para suas 
pernas; e, sendo preciso trabalhar 
ainda, a vontade impera dando no
vas energias aos membros- paraly- 
sados quasi pela fadiga. ,

Este dominio da vontade attinge 
tão longe que, na opinião do Pe. 
Vuillermet, muitos governam seu 
corpo até ás proximidades da morte.

Soldados banhados em sangue, 
membros despedaçados, esquecem as 
feridas e, num esforço supremo, 
tentam levantar-se para atirar con
tra o inimigo e defender a bandeira 
nacional.

Tudo que ha de grande na terra 
foi alcançado pelos homens de von
tade.

Não é, por ventura, a vontade vi- 
ctoriosa que lançou esses diques gi
gantescos contra os quaes as vagas 
vêm se quebrar furiosas? Não foi 
ella quem levantou estes esplendi
dos monumentos de architectura que 
revestem de immortalidade a velha 
Europa? Não é, ferreados pela von
tade inabalavel, que os homens 
avançam nos continentes desconhe
cidos para levar ahi a civilisação?

Era, por certo, um homem de von
tade aquelle que lutou contra todos 
os elementos revoltados e venceu 
primeiro os perigos do Oceano para 
ir plantar a Cruz do Salvador nas 
plagas do Novo Mundo.

Portanto, oh jovens, si quizerdes 
realizar algo na vida, esforçae-vos 
para ter uma vontade de ferro, que, 
capaz de se impor á vossa intelli- 
gencia, ao vosso corpo, possa trans
por as barreiras ás vossas ambi
ções, aos vossos ideaes.

■ EH==Q t=3 Ç===ir=: ' ■ 1

* UM ERRO. — Um dia, um ce
lebre prégador de “ Notre Dame” 
(Paris), paramentava-se para rezar a 
Santa Missa. Acode uma senhora de 
consciência “mais que escrupulosa” 
e pede-lhe um conselho. “Padre, diz, 
desejo commungar, mas receio de 
ter commettido esta manhã uma fal
ta. Olhei-me demoradamente no es
pelho e... achei-me bonita!...
.— Fique socegada, minha filha, 

isso não é falta ê... errpl
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Factos Marianos
Nossa Congregação

Pela Parochia

DEPARTAMENTO DE PIEDADE

No l.° domingo de Dezembro cor
rente, reuniu-se este departamento 
sob a presidência do congregado 
assistente.

Compareceram os seguintes con
gregados chefes de secções: Raul 
Collet e Silva, da secção da Sagra
da Eucharistia e Arthur Wolff Net- 
to e Flavio Pinto e Silva, respecti
vamente chefe e secretario da sec
ção de Zeladores.

Secção de Zeladores — Na reu
nião do dia 31 de Novembro foram 
apresentadas as fichas de frequên
cia dos congregados, ficando deter
minada a remessa de avisos aos que 
faltaram sem motivo justificado aos 
actos piedosos.

Após as chamadas verificou-se a 
presença dos seguintes zeladores: 
Geraldo Magella Collet e Silva, Syl- 
vio Marcondes Calasans, Leonel Tu- 
miatti, Raul Collet e Silva, Francis
co Santiago, Fabio Coma Alvarenga 
e Eduardo Souza e Queiroz.

Secção de Noviços — Funcciona 
regularmente com as suas reuniões 
ás 5.as feiras, ás 20 horas na Ma
triz sob a direcção do congregado 
Paulo Carvalho e Castro.

Após brilhante aspirantado foram 
recebidos como noviços, no 1.® do
mingo do corrente, os seguintes jo
vens:

Celso Leal, Domingos H. Schiavo, 
Durval Gonçalves, Gil Ce^donio G. 
Reis, Neny Homem, Paulo Sampaio 
Prado, Renato Lagoa Martinelli, VI- 

‘ cente Mamede de Freitas Neto e 
Jorge Ferraz.

Secção da Sagrada Eucharistia — 
Aos dois dias do corrente, ás 20,30 
horas, no salão nobre da Matriz de 
Santa Cecilia, realizou-se uma reu
nião desta secção. Ante uma nume- 
rosa assistência, o congregado Raul 
Collet e Silva, após as orações, abriu 
a sessão a qual foi assistida pelo 
nosso Rvmo. Director Monsenhor 
Marcondes Pedrosa.

Após as chamadas, usou da pala
vra o- congregado Edgard Pinto de 
Souza que leu o seu brilhante dis
curso, esplanando as vantagens da 
Eucharistia e fazendo a sua apolo
gia.

Abordou com muita elegancia e 
naturalidade de expressões que lhe ; 
são peculiares, este sacramento su
blime, principio da força e o prin
cipio das energias, porque encerra 
Jesus que é Deus!

“ Sem a Eucharistia nada podere
mos fazer, porque viveremos sósi- 
nhos; porem com ella tudo podere
mos”.

Estuda a Eucharistia atravez dós 
tempos como força unica, geradora 
dos heroísmos dos antigos christãos, 
affirmando ser um sacramento que 
allivia todas as nossas difficuldades. 
Da sua conferencia destacamos este 
trecho empregnado de bellas verda
des:

“A mesa Eucharistica onde to
mam assento na mesma posição, o 
rico e o pobre, o servo e o amo, 
o sabio e o ignorante, não é o mais 
tocante emblema da santa egualdade 
das almas deante de Deus?”

A communhão frequente, prose- 
gue o orador “aviva a piedade a 
delicadeza de consciência, emfim tor
na a vida mais perfeita e mais santa.

Devemos pois commungar muitas 
vezes, pois não se pode comprehen* 
der, como um congregado, um filho 
de Maria não tenha especial devo
ção, não tenha amor e um carinho 
particular para com esse sacramen
to, o mais sublime da nossa religiãof 

Pela communhão viveremos uni
dos intimamente a Nosso Senhor. 
Elle ha de nos ter sempre sob sua 
protecção e ha de nos conduzir á 
vida eterna”.

Ao terminar, o congregado Edgard 
foi muito applaudido.

Foi convidado para fallar na pró
xima reunião, o congregado Flavio 
Pinto e Silva.

Secção Ritualista — E’ a seguin
te a escala para ornamentação da 
cpella:

8 a 14: Amaro de Lima e André 
José Carvalho;

15 a 21: Angelo Simões Arruda e 
ántonio Paula Assis;

22 a 28: Antonio Paula e Silva 
e Antonio Vita;

29 de Dezembro a 5 de Janeiro de 
1930: Armando Filinto da Silva e 
Armando Mondadori.

DEPARTAMENTO DE ACÇÃO 
SOCIAL

Sob a presidência do congregado 
Collatino de Campos, realizou-se, no 
dia 1 de Dezembro, a reunião men
sal deste departamento.

Foi lida e approvada a acta da 
reunião anterior.

Secção de Imprensa — Congrega
do José Filinto da Silva. Esta sec
ção continua em franca actividade.

Secção de - Festas — Congregado 
Collatino de Campos, Este mez não 
tivemos nenhuma festividade em a 
nossa séde.

Visitadores — Congregado Dario 
Sylvio Russo. Este congregado apre
sentou relatorio referente ao mez 
findo. Visitas ás Congregações da 
Barra Funda e de SanfAnna. A pri
meira destas visitas foi feita pelos 
(congregados Robierto Bonnecher e 
Dario Russo que aprsentaram re- 
latorio. A segunda foi feita pelo 
congregado Herberto Cambaia Sal- 
les.

Secção Esportiva — Congregado 
João Baptista Morello Filho. Não 
compareceu á reunião. O congregado 
José Vitta Junior, encarregado da 
sub-secção de pingue-pongue, fez va
rias reclamações sobre a caixa des
sa secção, e pediu que sejam toma
das algumas medidas nesse sentido; 
o Presidente ficou de levar essas 
reclamações ao Conselho para se
rem resolvidas.

Com as orações . de costume foi 
encerrada a secção.

Varias
D. SEBASTIÃO LEME

De S. Excia. Revma. o Sr. Arce
bispo-coadjutor do Rio de Janeiro 
recebemos amavel cartão agradecen
do as homenagens que esta folha e 
a Congregação Mariana de Sta. Ce
cília tributaram a S. Excia, por oc- 
casião das festas do seu jubileu sa
cerdotal.

ACADEMIA JACKSON DE 
FIGUEIREDO

Dia 22, á noite, effectuar-se-á a 
2.a sessão solemne desta Academia, 
em homenagem as festas jubilares 
de S. S. Pio XI.

A sessão Obedecerá a programma 
que opportunamente será publicado.

i
HONORIO RIBEIRO DANTAS

De volta a sua terra natal, embar
cou, a 3 do corrente, para o Rio 
Grande do Norte, o nosso congr. Ho- 
norio Ribeiro Dantas.

Óptimo congregado, assíduo colla- 
borador d’ “O Legionário”, grande 
falta vae fazer-nos a ausência defi
nitiva do Honorio.

Deixamos-lhe aqui a experssão de 
nossa amizade, pedindo á Virgem 
Santa que o proteja e guie e o acom
panhe sempre.

AN NI VERSAR IANTES

Lamar-tine Pedrosa Brandão, 10 
de Dezembro;

Flavio Corrêa Alvarenga, 11 de 
Dezembro;

João Rosa Castro Pereira, 12 de 
Dezembro.

Festejaram o seu anniversario no 
dia 6 do corrente: Adolpho Mello 
Junior e no dia 7 Roberto Bonecker.

CONGREGAÇÃO MARIANA 
DE S. LUIZ GONZAGA

Precedida dum triduo solenne, 
realizou-se em nossa Matriz a festa 
da nossa Padroeira, Santa Cecília. 
Pregou durante o triduo o Revmo. 
Padre Roque Pinto de Barros, coad
jutor da Parochia. No dia 22, ás 
9,30, houve missa com assistência 
pontifical de S. Excia. Revma. o Sr. 
Arcebispo Metropolitano, prégando 
ao Evangelho o Revmo. Sr. Mons. 
Manfredo Leite. Foi executada no co
ro uma missa de composição do nos
so organista o Sr. Maestro Mancini, 
missa que foi irradiada pela Radio 
Educadora Paulista. Para assistirem 
a missa e tomarem parte nas festas 
promovidas por nossa Parochia de 
Santa Cecilia que é também padroei
ra da Musica, compareceram á nos
sa Matriz as alumnas do Conserva
tório Musical de S. Paulo.

No dia da festa da Padroeira, o 
altar mór estava ricamente adorna
do: a Exma. Sra. D. Arminda do Re 
go encarregara, ás suas expensas, a 
Casa Dienberger de fazer aquelle 
adorno.

PRIMEIRA COMMUNHÃO
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No dia 28 de novembro passado, 
houve na Matriz mais uma turma de 
neo-commungantes do nosso Catecis
mo Parochial. Tomaram parte na me
sa eucharistica pela primeira Vez 
setenta meninos.
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relatorio de sua gestão durante o 
anno de 1929.

Como recompensa ao modo corre
cto no agir tanto na parte piedosa 
como social e por ter estado fóra 
em outras epochas em recepção, o 
Conselho resolveu que o aspirante 
Francisco P. Ferreira passe a Con
gregado.

Esta Congregação já possue a sua 
secção de leituras, secção nova e 
que já conta com 34 volumes, doados 
pelos congregados e pelo Presidente; 
estes livros têm tido animadora pro
cura para leitura em casa; com esta, 
secção desenvolvem os congregados 
o gosto pelo estudo ao mesmo tem
po usam de uma leitura sã e ap- 
proveitavel.

O Presidente distribuiu aos con
gregados um cartão de identidade 
que servirá para a entrada dos mes
mos na séde e para retirada de 
livros.

PROGRAMMA,
das festas jubilares de 

MONSENHOR MARCONDES PEDROSA

As solemnidades de hontem:

A’s 8 horas — Bençam solemne da 
nova imagem de Santa Cecilia. Mis
sa celebrada por S. Excia. Revdma. 
D. Luarte Leopoldo e Silva, Arce
bispo Metropolitano, em acção 'e 
graças, com communhão geral de 
todas as associações parochiaes. Pre
gou- ao Evangelho o ltevdmo. Pe. Al
berto 'Peixeira Pequeno, Reitor do 
Seminário Provincial.

Após á missa — Inauguração no 
•alão nobre da matriz, dos retratos 
á olio dos dois últimos vigários do 
Santa Cecilia — D. Benedicto do 
Souza e Mons. Marcondes Pedrosa. 
Falou nessa occasião o Exmo. Snr. 
Dr. Agostinho Alvim.

As solenidades de hoje

A’s 8 horas — Missa celebrada por 
.VIons. Marcondes Pedrosa, com com- 
munhão geral de todas as associa
ções da parochia.

A’s 11 V2 horas — Missa solemne 
jubilar, na qual deverão comparecer 
todos os parochianos.

A’s 13 y> horas •— Almoço de ga- 
’a offerecido aos pobres do Asylo 
S. Vicente de Paula, á Rua Turiassu’,

A’s 19 horas — Recepção dos no

vos Congregados e Filhas de Mar:!;- 
Sermão Congratulatorio por S- Excia. 
Revma. Mons. Dr. João Evangelista 
Pereira Barros, Vigário Geral da Ar- 
chidiocese de São Paulo.

A’s 20 y2 horas — Sessão Magna 
em homenagem a Monsenhor Mar
condes Pedrosa, na Séde da Congre
gação Mariana, á Rua Immacuiada 
Conceição, 5.

Programma da Sessão Magna

1) Saudação em nome da paro
chia — Dr. Paulo Sawaya.

2 Vieuxtemps — La Chasse — 
Prof. Autuori — Acompanhado ao 
piano pelo Prof. Chagas.

3) • Alberto Costa — Canto da 
Saudade. — Carlos Comes — Ciei de 
Parahyba da Opera “Lo Schiavo”. 
Sra. D. Emma Rocha Britto. —- Acom
panhada ao piano pelo Maestro Man- 
fredini.

4) Discurso Congratulatorio em 
nome do Clero — Mons. Manfredo 
Leite — Da Academia Paulista de 
Letras.

5) Moszkowiski — La Jongleuse. 
— Chopin — Polonaise — Snrta. Ly- 
dinha Simões.

ORAÇÃO
para pedir vocações sacerdotaes e a 

santificação do clero

Senhor, dae-nos sacerdotes; dae- 
nós sacerdotes santos:

para celebrar incessantemente o 
divino sacrifício;

para conduzir a vós a turba ím- 
mensa das creancinhas;

para illuminar a fé daquelles que 
vos são fieis;

para abrir o evangelho áquelles 
que o ignoram;

para dar aos peccadores contrictos 
o vosso perdão;

para dar o vosso Pão ás almas 
esfomeadas;

para ajudar os moribundos e con
solar os que soffrem;

para lembrar a todos os homens 
que são irmãos;

para abençoar os nossos lares e 
os nossos trabalhos;

para que, enfim, o vosso reino se 
estenda entre nós.

Senhor, dae-nos saçerdotes; dae- 
nos sacerdotes santos.
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Livros novos

Em reunião extraordinária do Con
selho, realizada em 10 do mez pro- 
ximo passado, foram escolhidos os 
candidatos a noviços e congregados.

Esta escolha foi feita de accordo 
com as fichas apresentadas pelos ze
ladores.

Aspirantes que passam a noviços: 
Antonio Monteiro Machado, Moacyr 
•Monteiro Machado, Adriano Perfet- 
ti, Justo Perfetti, Geraldo Marcon
des, Luiz Ortega, Octavio Taliberti 
Sylvio Pinto e Silva e João Alva
renga.

Para congregados os noviços: 
Fausto Roberti, Francisco Pereira 
Ferreira, José M. Gonçalves, Olym- 
pio Ferraz da Rosa, ,Paulo Corrêa 
e Roberto Talibertti.

Pelo Presidente desta Congregação 
foi apresentado ao D. Presidente da 
Congregação M. de Sta. Cecilia, um

DRS.

Annibal de Campos
e

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva 

1° Andar - Sala 10S

★ ACCUSAR O FILHO DE DEUS 
DE MENTIRA.—Santa Joanna Fran- 
cisca de Chantal, fallecida en 1614, 
já como criança dava mostras de 
grande piedade.

Contava ella doze annos de ida
de, quando um dia lhe refefriram 
que em casa estava hospedado um 
calvinista que negava a presença 
real de Jesus no SS. Sacramento do 
altar.

Certo dia, encontrando-o, em pre
sença de sua governante, o interpèl- 
lou resoluta: “Vossa Senhoria não 
acredita que Jesus está na santa 
hóstia? Lembre-se de que accusa o 
«Filho de Deus de haver mentido, 
desde que se negue a acreditar o 
que elle disse na ultima ceia! Meu 
pae, que é um ministro do Rei, jul
garia muito severamènte a v. s., si 
se atrevesse a sustentar que o hos- 
so rei mentiu. E v. s. se atreve n 
taxer de mentiroso o proprio Filho 
de Deus?”

O homem sentiu-se surpreso e per
turbado e, para apaziguar as indig
nações da menina, offereceu-lhe uns 
doces que casualmente trazia.

Joanna Francisca, porém, atirou 
com a caixa no chão, dizendo: “As
sim Deus tratará os herejes!”

S. Agostinho já escrevia: “Si 
Christo nos assevera que o pão con
sagrado é o seu corpo, quem ousará 
duvidar? Blasphemia seria dizer que 
Jesus mentiu”.

POPPE, E. J. M. — O Methodo Eu- 
charistico. — Trad. do Con. Fa- 
biano de Barros, O. Prem. *— Ed. 
Secretariado da C. E. — Seminário 
Menor de Pirapora. — S. Pau
lo, 1929.

Do Revmo. Traductor recebemos 
o livro de Poppe, o conhecido publi
cista belga, agora vertido para o 
portuguez.

Como o autor, o Revmo. Tradu
ctor é‘um dos apostolos da Cruzada 
Eucharistica e da Verdadeira devo
ção a Maria, tendo-se salientado en
tre nós, pelo seu grande zelo Vota
do á cruzada a que se dedica com 
alma de apostolo.

Agradecemos antecipadamente o 
valioso obséquio do Con. Fabiano, 
contando poder, brevemente, dar 
nestas cphimnas uma apreciação so
bre o -volume que ora recebemos.

★ CARTAS E MAIS CARTAS. —
O S. Padre recebe por dia 23 mil 
cartas! No trabalho dessa corres
pondência são empregados 35 secre
tários.

O Presidente dos Estados Unidos 
recebe diariamente mil cartas e tres 
mil jornaes.

O Kaizer recebia duas mil cartas 
e quatro mil jornaes.
. O rei da Inglaterra recebe, mil 
cartas e tres mil jornaes.

Já é alguma cousa...
...------------^

★ UM QUADRO. — A ultima
Missa. — Leonardo de Vinci pintou 
um quadro singularmente precioso 
e celebre pelo seu significado: A ul
tima Missa. Representa os prelúdios 
do fim do mundo. No ultimo plano, 
um sacerdote está para terminar a 
Missa, emquanto que os anjos, incli
nados sobre os tumulos dos hortiens 
esperam que se termine o Sacrifí
cio para annunciar com suas trom
betas douradas a hora do Juizo tre
mendo. Esse quadro exprime o pie
doso pensamento de Leonardo: 
“ Estou convéncido que si não hou
vesse a Santa Missa, o mundo pre
sente já teria se precipitado no 
abysmo, sob o peso de suas malda
des e loucuras”.

Fr. felestíno Boiirrouí
Re&.: Largo S. Paulo, 8 

PHONE: 2-2622

Cons.: R. Quintino Bocayuva, 36 

— 3 ás 5 —

SãO PAULO

Dr. Msriafles Pedrosa
ADVOGADO

Cobranças executivas, fal- 

lencias, inventários, desquites, 

despejos, etc.

Praça da Se, 34 •— Sala, 6 

Telephone, 2-2152
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CURSO DE TACHY6RAPMIA 
PRATICA

Prof. congr.
ARLINDO BAPTISTA PEREIRA 

Rua Immacuiada Conceição, 5 
Aulas ás 2.as, 4.as e 6.as, das 21 

ás 22 horas
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Proís. Halo e MiM lao
Diplomados pelo Cons. D. e M. de 

S. Paulo, na classe do prof.

J. Wancolle

Leccionam piano e rudimentos 

AL. GLETTE, 73 — TEL. 5-4764

J3K. PAULO SAWAYA
MEDICINA E CIRURGIA EM GERAL

Vias urinarias — Endoscopia — Cystoscopia — Diathermia 
Raios ultra violetas — Oxygenotherapia 

Consultorio: LARGO DO THEZOURO n. 4 — 3.o andar — Sala 14 
Das 16 ás 19 horas

Residência: ALAMEDA BARROS n. 31 — Telephone, 5 -3446
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MOVEIS E TAPEÇARIAS

PHone
5-3666

Fundada

1929
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Pedimos a fineza, de uma visita ao nosso tstaóelecirnento, 
sem compromisso de compra

Rua das Palmeiras, $ - (Em frente ao Largo de Santa Cecilia) -

N eof osf o ELIXIR
GLYCERO PHOSPHATADO

Enérgico reconstituinte do sangue e dos nervos. — Preparado pelo Phco. 
SEBASTIÃO RODRIGUES PEIXOTO — Manipulado no Laboratorio Pharmaceutico

Gyrol — R. MARIA PAULA, 20 — S. PAULO
A’ venda em todas as pharmacias e drogarias

v-

SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICOS

APROVEITE A OPPORTUNIDADE E EXPERIMENTE OS 
AFAMADOS PNEUS

"PROCURADOS 
PELA QUALIDADE 

E NÃO PELO
Wf*í&

Distribuidores geraes:

-V o

RECLAME"

Isnard &
Rua Barão de Itapeteninga, 69

Cia.
Caixa Postal» 2028

Telephones, 4-3587—4-5461
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QUINZENARIO com approvação ecclesiastica 
Redacção e Administração:

Rua Immaculada Conceição, 6 •— Caixa Postal, 3471

PIO XI
Em todo o mundo, no dia vinte e 

dois deste mez, a alma catholica er
gueu preces ao Altíssimo pela felici
dade e conservação de S. S. Pio XI.

E' que nesse dia, ha 50 annos atraz

era ordenado presbytero o seminaris
ta Achilles Ratti.

A mocidade de Santa Cecília tam
bém commemorou, a 22, essa ephe- 
mefride festiva, da vida do Papa da 
jàventude.

\A's nove horas da manhã, houve

missa e communhão geral da Con- 
gregação. A' noite, em sessão magna, 
os congregados prestaram ao Summo 
Pontífice suas homenagens de vene
ração e amor, que hoje renovamos 
publicando com estas linhas o retra
to de S. Santidade.

I l
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A praça e Igreja de S. Pedro na cidade do Vaticano '

Questões
IVIariaiias

O JUBILEU SACERDOTAL DE
PIO XI E AS NOSSAS CONGRE

GAÇÕES MARIANAS

A universalidade das effusivas de
monstrações de amor, respeito e ve
neração ao Summo Pontífice, glorio
samente reinante, na data do seu 
jubileu sacerdotal, com o ser uma 
prova da cohesão de>todos os cath.0- 
licos do mundo, é também um gran
de exemplo para a mocidade ho
dierna.

Pio XI tem dedicado grande parte 
do seu labor dé Chefe Supremo do> 
Catholicismo á organização do 
“ apostolado hierarchico”, voltando-se 
sempre para as “ juventudes catho- 
licas”, para todos os lugares onde 
palpite o sangue quente da mocida
de. E’ desejo de Sua Santidade que 
todos os moços catholicos do mundo 
inteiro se reunam, se congreguem em 
torno da autoridade ecclesiastica, 
formando a luzida milícia da Igreja. 
Para elles, o Summo Pontifice sem
pre teve e tem tido palavras de esti
mulo, de amor, de incitamento para 
as grandes causas.

Em retribuição ás demonstrações 
affectivas do Pontifice Romano, em 
todos os paizes, os jovens sincera
mente catholicos procuram aperfei* 
çoar-se no exercício do apostolado, 
tendo os olhos fixos na Cathedra de 
S. Pedro, de onde recebem luzes, ex- 
hortações e ordens. E’ assim que 
se vae comprehendendo cada vez 
màis que a “ acção catholica deve ser 
um exercito compacto, unitário, dis
ciplinado". : i

Sôfr ianumer-aâ • -ãe - pagõe#*-
da nlocidade catholica em Regozijo 
pela data que hoje se festeja em to
do o universo.

Entre nós, por intermédio da Fe
deração Mariana foi enviado ao San
to Padre o ramalhete espiritual or
ganizado pelas Congregações Maria- 
nas. Já se sente, em o nosso meio tão 
distante de Roma, bem intimamente 
a personalidade de Pio XI. Provam- 
no as cifras que o ramalhete espiri-u 
tual nos apresenta.

Missas ......................................... 25.305
Communhões ................................ 28.863

Visitas ao $S. Sacramento . . 38.237
Orações diversas ....................  158.532
Boas Obras ............................... 74.283

E’ consolador este movimento. Em 
meio á nossa organização incipiente,, 
já se nota algo de concreto, de sub
stancioso. E’ preciso que continue
mos com este mesmo fervor, com 
este mesmo devotamento ao Santo> 
Padre. E’ imprescindível que tradu
zamos esta dedicação, este devota
mento, pela oração fervida e cons
tante, e também pela acção continua 
e perseverante. Comecemos realizan
do a Acção Catholica, ouvindo as pa- 
lavras de Pio XI (Carta ao Card. 
Primaz da Espanha, 6-11-29): “EHa 
(a Acção Catholica) é um exercido 
pacifico de apostolos,. que querem 
conquistar as almas para Christq e 
para a Igreja Catholica

Paulo SAWAYA
Presidente da Congregação

% Em nossos dias, o povo só for
ma as suas opiniões e regula a sua 
vida segundo a leitura quotidiana 
dos jornaes. — Leão XIII.

mos que me offereceram e que revelam a mais esquesita delica
deza de amisade e de affecto; um thezouro espiritual rico, ri=> 
qusssimo que tanto me anima e conforta, tantas e tantas de
monstrações de generosidade impossível de numeral=as aqui, tu
do isso me sensibiliza sobremaneira .

Guardo no meu coração muitos nomes que aqui não decli
no e que são credores de toda a minha gratidão; quizera entre»' 
tanto agradecer dum modo çspecial á Commissão Promotora e 
Organizadora das festas jubilares e dentre essa Commissão
destacar os nomes do meus bons collegas e dedicados amigos__
Pe. Arthur Ricci, Pe .Roque e Pe. Pedro. Só Deus sabe o que 
devo a esses sacerdotes que teem contribuído enormemente para 
o bem e para a grandeza da Parochia de Santa Cecília, occul- 
taudo os proprios méritos, para com elles revestirem a pobreza 

' do humilde vigário.
À todos portanto o coração muitíssimo grato de Móns. 

Pedrosa.

Monsenhor Pedrose agradece
Amigos meus e parochianos quizeram cumular-me das 

maiores gentilezas, por occasião do meu jubileu sacerdotal, ou- 
corrido no dia 8 deste mez. Impossibilitado de procurar a cada 
um dos que me trouxeram uma palavra de amisade e de cari
nho, quizera, por asta folha, significar-lhes o meu mais vivo e 
profundo reconhecimento. Excessivos nas suas homenagens, eu 
bem sei, a intenção unica foi de prestigiar o sacerdócio na mi
nha pequenina pessoa; taes homenagens me prestaram, que 
não fora o exame ie consciência que me põe sempre deante dos 
olhos a minha nullidade, e eu correria o risco de ter a illusão 
de valer alguma coisa.

Homenagem pela imprensa, pelas Revistas “Ave Maria” e 
“O Lyceu” que se editam nesta Parochia, pela Revista “ A Ci
garra”, “A Metropole”, pelo “O Estado de S. Paulo” etc.; mi-

DIAS DE JUBILO
O renascimento catholico que ora se opera por todo o 

mundo não é um caso sem precedentes na Historia da Egreja. 
Todo o desenrolar dessa Historia tem sido uma successão de 
episodios ou favoráveis ou infelizes á acção dos que propagam 
os ensinamentos de Jesus Christo. Nos períodos angustiosos 
de suas tristezas os santos illustres e os sábios catholicos são 
suas consolações; em eras de paz atormentam-na o afrouxa
mento das crenças e do temor de Deus, porque trazem o mal 
estar que sempre é presagio de abalos violentos.

Deus. muitas vezes, permitte desgraças materiaes para 
soccorrer urna ,alma transviada. Todas as grandes convulsões 
por que tem passado a sociedade, em todas as épocas, deve- 
nios lonial-as como provações divinas para relembrar a cada 
indivíduo o verdadeiro fim de sua existência.

As perseguições, que providencialmente torturaram a in
fância do Christianisino. seleccionaram os bons fruetos cujas 
sementes germinaram e floriram no grande jardim da Egreja. 
De quando em quando as plantas danminhas invadem-no e 
torna-se imprescindível uma carpa bemfazeja.

Triumphante das perseguições, o papado torna-se a luz, a 
força unica das sociedades em formação. Mas é uma lucta sem 
tréguas. Salvo daquellas, o Christianismo é ameaçado pelo is- 
lamismo, mas cletem em Poitiers a marcha avassalladora dos 
mahometanos. Sobrevem o scisma grego, concluindo Phocio a 
separação que Miguel Cerulario tornou definitiva. Decepada 
de Roma pela heresia e com o clero curvado á escravidão dos 
Cesares bysantinos a Egreja Oriental perde todo o vigor.

Nesse período de agitações Carlos Magnó subjuga os po
ros e os confia á Egreja. Consolida-se o dominio temporal dos 
papas. Renasce o Christianismo após a passagem do anno mil 
em que a humanidade jubilosa por ainda viver, eleva a Deus 
um hymno ele gratidão expandindo mais os sentimentos de fé.

Novas magoas com a controvérsia das investiduras da qual 
resultam os ataques do poder secular. Por outro lado intensi
fica-se o movimento das cruzadas ,occupam o throno pontifi- 
cal grandes papas como Gregorio VII e Innocencio III e fun- 
dam-se ordeifs religiosas.

No limiar da Renascença a Egreja triumpha do scisma do 
Occidente, das heresias de Wiclef e de João Huss e das inva
sões do islamismo. Estas perturbações preparam o terreno pa
ra a diffusão das doutrinas de Luthero. Nasce, decrepita, a 
Reforma. A falta de orientação, de unidade e de santidade le
vam-na ao caos em quê hoje se debate. Todas as seitas oriun
das da Reforma são cpndemnadas no concilio ecumenico de 
Trento, origem da contra-re forma, e o Christianismo vence a 
causa de inúmeras guerras, perseguições e carnificinas que fi
zeram da Europa ruinas e acirraram o odio entre os povos tra
zendo consequências que até hoje sentimos.

Mais violentas são as investidas do philosophismo ou da 
incredulidade do século XVIII. Emquanto as heresias nega
vam pontos da doutrina Christã, o protestantismo rejeitava al
guns princípios, a incredulidade repudia todos os dogmas da fé. 
Depois de semear a duvida e a impiedade e incendiar todas as 
paixões conduz a humanidade ao cataclysma da Revolução. 
Conquistador arrojado retira-a desta prisão para lançal-a na 
desordem e na miséria.

Surgem melhores dias. Mas o espirito revolucionário tra
mando nas sombras, urutu rastejante desferindo botes aqui e 
acolá, continua no seu intento maçonico de esmagar o Chris- 
tianismo. Dimanam da Revolução os erros modernos do posi
tivismo, liberalismo, socialismo, nihilismo, capciosas theorias 
que ardilosamente lançaram a peçonha da duvida em muitos es
píritos bem formados. Condemna-os o concilio do Vaticano 
de 1870.

Mezes depois, para o gáudio dos nossos inimigos, Pio IX 
em signal de protesto considera-se prisioneiro em*seu palacio. 
Continua a governar a Egreja com um fulgor e majestade 
nunca conhecidos em edades precedentes.

Mas o sonho dos catholicos ainda não se completara. Pro- 
seguem na divulgação das “ideas modernas” e ao romper a 
Guerra anceiam para que o vendaval arraste a Egreja. Após 
este flagello o throno de São Pedro sae incólume e mais digno 
do que nunca. Concorrem para realçar esta superioridade a 
ruina das falsas egrejas: a revolução russa e a tragédia de 
Ekaterimburgo exterminando a orthodoxa, a »mão firme de 
Mustaphá Kemal desprestigiando o islamismo e abolindo o ka- 
lifado e o desamparo do protestantismo com a queda dos 
Hohenzollem.

O Tratado de Latrão é o indice mais expressivo desta épo
ca de renascimento catholico. Assentou-se um marco de ouro 
que immortalizará o pontificado de Pio XI. Nós podemos tra
balhar para illustrar ainda mais o seu papado desenvolvendo 
a Acção Catholica: façamos este proposito no anno do seu jubi
leu. Actualmente vivemos dias de bonança. Procuremos impe
dir a disseminação das plantas damninhas se quizêrmos evitar 
novas provações.

Vinte séculos de Historia já são sufficientes para nos ser
vir de lição.

SVEND KOK

♦

Orgam da Congregação Mariana da Legião de S. Pedro 
(sob o Titulo da Annunclação de Nossa Senhora) 

Parochia de Santa Cecília

ANNO III JOSÉ
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O LEGIONÁRIO

Ecce positus cst hic in minam et resurrectionem multo- 
rum”, no entanto viera elle salvar o que se havia perdido, vie
ra para que por seu intermédio fosse o mundo salvo! Mas a 
sua vinda implica necessariamente uma crise, uma separação, 
um julgamento. Deante de Christo não é possível posição neu
tra : ou serão por Elle ou contra Elle. De sorte que a condem- 
nação de muitos vem a ser consequência da sua vinda. Elle, 
porém, veiu salvar a todos, morrendo na cruz mereceu a graça 
para todos. Usassem bem delia todos e não haveria conclerr.na- 
cão. Acontece, como observou o Mestre, que muitos amam 
mais as trevas do que a luz não lhes venha esta recriminar- 
lhes as obras — dilexerunt magis tenebras quam lucem: erant 
eiiim eorum mala opera”.

EVANG ELHO
DO DOMINGO ENTRE A CIRCUMCISÃO E A 

EPIPHANIA

(5 de janeiro de 1930)

NaqueHe tempo, chegado o oitavo dia em que o Menino 
devia ser circumcidado, puseram=lhe o nome de Jesus, como 
havia sido chamado pelo anjo antes de ser concebido no seio 
da sua mãe.

REFLEXÃO

Senhor da lei quiz Jesus nascer comtudo sob a lei e por 
isso dá-nos exemplo de submissão, embora seja ella dura e 
humilhante. Quando foi do Precursor, a ceremonia da cir- 
cumcisão constituiu uma festa de familia, commungaram to
dos os parentes na alegria dos paes de João. Na de Jesus, 
José e Maria, em terra extranha, numa pequena villa, pobres 
e desconhecidos observam a lei dearite de Deus e na paz da 
consciência. A creança, porém, recebe um nome glorioso: Je
sus, Salvador — Ipse cnim salvum faciet populum suum a pec- 
catis eorum — nota-o S. Matheus. E’ a promessa divina an- 
ciosamente esperada por todos os povos que ha de reatar a 
amizade da terra com o céo.

DEO GRATIAS

Allocugão a Monsenhor Pedrosa
pelo Dr. PAULO SAWAYA representante dos paro- 

chianos de Sta, Cecília na sessão magna do dia 
8 de Dezembro.

Ebfrno. e Revmo. Mons. Pedrosa.

Quando, no dia 8 de dezembro de 
1904, na Sé antiga, os tres sinos que 
boje assomam na torre da Igreja de 
S. Cecília, bradavam hosanas ás al
turas, numa experssão emotiva de 
alegria radiante, para a seára do Se
nhor entravam mais sete sacerdotes, 
sete jovens que iam espalhar a pala
vra evangélica na terra dadivosa de 
nossa Patria. Dentre estes novos sol
dados de Christo, contava-se o Pa
dre Marcondes Pedrosa.

Hoje, vinte e cinco annos após 
aquelle dia luminoso, os mesmos 
sinos da Sé antiga bimbalham as au
ras da alegria, entoando loas aos 
céos, expressão sincera de enthusias- 
mo que vibra isochrona e intensa* * 
mente em toda a alma da parochia 
de Santa Cecília.

Caprichos do destino! Dos tres 
bronzes que hoje se encontram 
na torre da Matriz, um delles, com o 
nome de S. Vicente, foi o primeiro 
que annunciou com suas badaladas 
fortes e retumbantes, a independên
cia do Brasil, espalhando pelos cam
pos de Piratininga, ondas sonoras 
que se continuaram pelo paiz intei
ro. Hoje, o mesmo sino centenário, 
num carrilhonar festivo e alacre, an- 
nuncia a toda parochia, asc festas 
jubilares de prata do padre Pedro
sa. Esse bimbalhar porem, se eleva, 
não como porta voz de um movi
mento de disjuneção, de independên
cia, desligando povos, ‘desarticulan
do soberanias. Não, o bronze ves- 
tuto canta alegremente, psalmodian- 
do as notas harmoniosas que locu

pletam a alma vibratil dos parochia- 
nos de Santa Cecília, que tange uni- 
sona, cantando as glorias do seu 
parocho que também é amigo e pae.

As notas sonoras que singraram 
o espaço neste dia resplandecente 
de luz e de festas, não annuniaram 
como outriora, uma dissociação; ao 
contrario, ellas proclamaram a união 
intima e indissolúvel entre o vigário 
e seus parochianos, estabelecendo 
um nexo cada vez mais forte, entre 
estas almas que se ligaram pelos la
ços inquebrantáveis de uma amizade 
perenne e sinceTa.

. i ■ •
Acompanhemos, pois, agora este 

cantar festiv0 dos sinos fechàiidò 
com esta sessão •magna, as festas do 
jubileu sacerdotal de prata do nos
so caríssimo Monsenhor Marcondes 
Pedrosa.

E’ na facúndia destes vinte e cin
co annos de trabalho ingente que nós 
sentimos mais intimamente a perso
nalidade de Monsenhor. Tem sido S. 
Excia. Revma., neste quarto de sé
culo, o animador de todas as von
tades, o estimulador constante e con. 
tinuo de todas as luetas, o artista 
esmerado e cuidadoso de toda uma 
grandiosa execução, ao mesmo tem
po que identifica em si mesmo, o 
triplice aspecto de constructor, de 
educador e de apostolo.

Descortinador de vastos horizon
tes, o nosso vigário, soube ser o col- 
laborador assiduo na grande obra de 
arte que é o magestoso templo de 
nossa parochia. Não parou ahi o seu 
espirito emprehendedor. Num gesto 
largo de constructor consumado, es
tendeu . de muito o raio de activida-

Reaü.saratn-se com grande esplendor as festas jubilares de 
Mons. Pedrosa.

Iniciadas, no dia 7, com a missa celebrada por S. Excia. 
Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano, foram num crescendo 
culminar na sessão magna, que valeu por uma apotheose dos 
parochianos de Sta. Cecilia ao seu vigário.

A Congregação concorreu com o seu pequeno quinhão pa
ra o abrilhantamento dessas festas. Alem da parte que tomou 
nas manifestações, nosso sodalicio promoveu homenagens in
timas a Monsenhor.

No dia 7, á noite, no salão de palestras da Congregação, 
com a presença das Senhoras 1). Maria Amélia da Costa Car
valho, D. Maria Angélica da Costa Carvalho, D. Victoria S. 
Pimenta, D. Alzira Marcondes Pedrosa, D. Annita Pinheiro, 
beneméritas de nossa Congregação, e de grande numero de 
congregados foi inaugurado um retrato de Monsenhor. Fal- 
lou oítercccndo-lhe o quadro o congregado José Filinto da 
Silva Junior.

Em seguida, entregou a Monsenhor um rico cálice, dadiva 
dos Congregados de Sta. Cecilia, o congr. presidente.

Usou ainda da palavra o congregado que
oífertou a Monsenhor um lindo roquete, em nome da Congre
gação dos menores.

ia gentileza cio semanario *“ Metropole”, que 
icafnos, com estas linhas, photographias do 

r e d.um grupo de cong-regados presentes
ao acío.

Estampamos, lambem, um cliché da assistência que en
chia totalmente o nosso salão de actos, na sessão magna, que 
encerrou as testas a Monsenhor Pedrosa.

Retrato de Monsenhor, tirado no cjia 7, por occasião da carinhosa homenagem que lhe tributou a Congre
gação. — Em baixo: aspecto da sessão magna, que encerrou as festas jubilares de Monsenhor Pedrosa.

de do seu parochiato, elevando novos 
edifícios onde' se proporciona á ve
lhice, o amparo, á juventude o con
forto, e á infancia a protecção.

Não para ahi a obra gigantesca 
de' Monsenhor Pedrosa. Como edu- 
ícador, entendeu S Excia. Revma. 
que educar é “ desenvolver, desdo
brar, fazer desabrochar”. E foi com 
a suavidade do seu temperamento, 
com a mansidão da sua palavra, 
meiga, affectuosa, persuasiva, qqe 
S Excia. Revma. promoveu a evo
lução natural das almas, insuflando 
nellas o sopro vivificador da fé, o 
amor ao bem, o espirito de sacri
fício. Foi assim que S. Excia. 
Revma, soube tocar noí?1 ponto cen
tral donde irradia toda á vida hu- 
mana, o coração. Monsenhor Pedro
sa, sempre soube fazer penetrar nes
te redueto da alma dos seus paro
chianos, os raios luminosos e quen
tes do1 seu amor, grande e incom* 
mensjiravel.
• Nesta face da sua vida1 parochial, 
soube ,S. Revma. recapitular a scé- 
na evangélica passada nas margens 
de Tiberiades. Tem sido nestes 25 
annos, lidimo ministro d'Aquelle que 
legou a Pedro o supremo mister de 
educador christão. Ora, meus Se
nhores, “ a característica do educa
dor segundo o Coração de Christo, 
a nota dominante da pedagogia de 
Jesus é “ amor”, e vós todos sabeis 
que o nosso caríssimo vigário, sem
pre amou, de maneira expressiva, 
inegualavel, inconfundível, os seus 
parochianos. E’ assim qué durante 
toda a sua vida sacerdotal, tem es
palhado uma harmonia compacta, vi
brante, que se traduz nos arrancos 
titânicos dum pulsar que se não con- 
tem no seu peito, ciborio sagrado 
do seu grande e adamantino coração.

Mas não é só isto. Monsenhor 
Pedrosa soube também ser apostolo, 
com o ser educador e artista. “ O 
apostolado Gatholico nesceu ao dia

Dons quadros
Foi numa tarde viçosa de carmim, 
num poente feiticeiro em nuvens de ouro, 
que Adão, morena a fronte, côr de mouro, 
chorou, com Eva, a desventura emfim. ..

Em vez de soar estridulo clarim, 
flammeja a espada em fogo um anjo louro. 
Adão e Eva sahem... E, por thesouro, 
levam o coração chorando assim. ..

Não chores tanto, pobre humanidade, 
á porta agreste da felicidade.
Um halo de ventura te sorria...

Que Deus te viu chorar, e Deus te escuta. 
Vê: — Jesus te abre o céo: — venceste a luta! 
E, mãe de graça, Deus nos fez Maria!

Pe. ARMANDO GÜERRAZZI

em que Jesus Christo disse aos eeiis 
discípulos: Ide! ensinae todas as
gentes, baptizándo-as em nome do 
Padre e do Filho e do Espirito 
Santo”.

O apostolo ê antes de tudo um 
missionário.

Monsenhor Pedrosa chegou á sua 
parochia, trazendo as credenciaes 
dos missionários: uma alma grande, 
um coração ardente, um espirito ba
nhado nas ' fulgurancias deslumbran
tes de uma actividade batalhadora.

Como Christo, “archétypo de todo 
o apostolo”, Monsenhor penetrou a 
terra virgem, orvalhando-a com as 
suas palavras cheias de zelo e de
voção, cultivando-a com o seu exem
plo, fructificando-a com o seu gran
de amor de ministro de Deus e da 
Patria.

Esta face do rutilo crystal é eiva
da de ondulações e de accidentes, 
mas Monsenhoi soube vencel-os com 
a sua tempera inquebrantável. Nes

tes últimos annos, uma visão dyna- 
mogenica perpassou pela mente do 
nosso Vigário. Comprehendendo bem 
logo, o valor da Acção Catholica e 
as directivas da Santa Sé, congregou 
em seu rèdòr os elementos capazes 
de formar o “ apostolado hierarchi- 
co”, organisando a sua actividade, 
fazendo com que participassem áa 
missão própria da Igreja, estabele
cendo assim um centro disciplinador. 
Nesta phaze da sua vida, se accen- 
tuou mais o traço característico que 
lhe domina o todo, isto é, ‘‘o dif-

Jubileu de Mons. 
Pedrosa

Ainda por motivo de seu jubileu 
Mons. tem recebido um grande nu
mero de telegrammas e cartões de 
felicitação.

Dentre tantas provas de defferen- 
cia destacamos as seguintes:

“Citta Vaticano — Monsignor Pe
drosa — Parrochia S. Cecilia — S. 
Paulo.

Occasione venticinquesimo sacer- 
dozio Santo Padre le invia implora- 
ta benedizione. — Card. GasparriA

“Agradeço muito penhorado quem 
teve idea, triste para mim, mas mui
to caridosa, generosa mesmo, inau
guração retrato. Foi uma verdadeira
surpreza que muito me commoveu, 
abençôo de coração muito querida 
parochia Sta. Cecilia. Deus lhes pa
gue. Monsenhor Benedicto”.

“ Ao Exmo. Monsenhor Marcondes
Pedrosa, Celestino Bourroul sincera-

':i fo
mente envia mais effusivas congra
tulações: que Deus lhe dê saude, 
forç£ e graça para levar por diante 
o seu bemdito apostolado entre os 
moços — verdadeiro, necessário e 
inadiavel — porque só da mocidade 
é que se poderá esperar alguma 
cousa”.(Continua na 4.m pag.)

* Quando todos sentem que o 
seu destino está entregue ás deci
sões dai força e não da autoridade, 
quando áo respeito da lei se substi- 
tue ã espectativa do que decidirá 
a espada, á revolução já é um fa
cto. — Jackson de Figueiredo.

* Na pratica, a neutralidade da 
escola não existe. Têm razão em 
affirmá-lo, os catholicos. Não ensinar 
a fé é negá-la. Ninguém sobre isso 
se illude, nem as próprias creaa- 
ças. — Henri Moret (Direetor do 
jornal “RadicaFM.

— 29-12-1929 __ j___

LKÜ DE MOJNTS. PEDROSA.

E V A N G E L H
DO DOMINGO DENTRO NA OITAVA DO NATAL 

(29 de dezembro de 1929)

NaqueHe tempo José e Maria, mãe de Jesus admiravam- 
se das cousas que se diziam do Menino. E os abençoou Simeão, 
e disse a Maria: “Eis que este foi posto para ruína e salvação 
de muitos em Israel, e como signal a quem se contradirá e 
mesmo á tua alma traspassará uma espada, para que se reve=. 
iem os pensamentos de muitos corações”. Anna também, pro=» 
phetisa, filha de Phanuel, da tribu de Aser, já avançada em 
idade, que vivera com seu marido sete annos e então se achava 
viuva com 84 invernos e não se fastava do Termlò, ser= 
vindo a Deus dia e noite com jejuns e orações; ella também, 
téndo chegado áquella mesma hora, louvava ao Senhor e fala=> 
va do menino a quantos esperavam a Redempção de Israel. E 
como houvessêm cumprido tudo conforme á lei do Serçjior, vol
taram para a Gallilea á sua cidade de Nazareth.
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Mi;
Entre as invocações a Nossa Se

nhora, nós encontramos esta: — 
Mae clementíssima •— que é um ti
tulo justíssimo dado a Mãe de Jesus.

Maria patenteou-nos a sua clemên
cia, desde o instante da annuncia- 
çào. accoitando a maternidade de 
Jesüs, para ser a corredemptora da 
humanidade decahida pelo peccado.

Xa sua longa peregrinação á He- 
lem e de como foi recebida pelos ho
teleiros da cidade, que negaram, ao 
casal, José e Maria, uma pousada, 
indo refugiar-se em uma gruta onde 
os animaes iam comer e pernoitar; 
nessa pobre gruta entre as palhas 
de uma mangedoura, nasceu Jesus 
e Maria, clemente, não se exasperou, 
ao contrario, deu graças a Deus por 
ter encontrado aquelle recanto ob
scuro para repousar.

Vemos Maria, clemente, obedecen
do a lei, indo ao templo, não só para 
apresentar o Menino, como para pu- | 
ri ficar-se; Ella, a virgem das vir
gens, a mãe de Jesus, igualando-se 
com as outras mulheres.

Xa fuga para o Egypto, quantos 
tormentos, quantos sobressaltos, 
quantas afflicções passou Maria, 
sempre clemente, resignada, agrade
cia á Deus o ter tido forças para 
resisítir.

Quando, depois de tres dias, en
contra o seu divino filho no templo, 
depois de ouvir d’Elle estas pala
vras: — Cuidava dos interesses do 
meu Pae; Ella resignada, clemente, 
levou-0 em sua companhia.

Xas bodas de Canná, ó mais uma 
vez pat.entea.da a clemência de Ma
ria quando pede a Jesus o milagre 
da transformação da agua em vinho.

Xos tormentos que precederam a 
morte de Jesus, nós vemos sempre 
a Virgem com doçura, clemente, per
doando aos algozes e pedindo a Je
sus que interceda por elles ao Pae 
Celeste.

No calvario, quando Jesus mos
trando João lhe disse: Mulher, eis 
ahi teu filho! nessa hora sxiblime 
João representava a humanidade, e 
Maria, mais uma vez, clemente, ac- 
ceitou o titulo do mãe da humanida
de. dessa que estava matando o seu 
filho querido, o doce e meigo Jesus.

Kecebendo em seus braços o filho 
morto, a Virgem mais uma vez dei
xou transparecer essa virtude subli
me e, não se revoltou contra a onda 
assassina, chorou e orou pelos seus 
filhos adoptivos.

.. Ao receber a noticia da ressurrei
ção de Jesus não se exasperou de 
jubilo, não, foi clemente e humilde 
que recebeu essa nova.

Caros congregados, neste mez que 
celebramos a festa do 75 anniversa- 
rio da proclamação do dogma da Im- 
maculada Conceição, peçamos a Ma
ria que nos conceda a graça da cle
mência para que possamos ser como 
Ella, justos e clementes em todos os 
actos de nossa vida.

myS

C. DE CAMPOS

❖ A imprensa athéa tem sido a 
grande machina de guerra contra a 
verdade cathoíica; logo, ó sobretu
do com a imprensa que devemos de
fendê-la. — Cardeal Caverot.

★ Só vejo, no mundo, um ideal 
á altura duma verdadeira consciên
cia: — servir á Igreja, defendê-la, 
espalhar, cada vez mais, o seu es
pirito, apontá-la como uma força 
contra a força, como unico amparo 
á intelligencia e á sensibilidade. — 
Jackson de Figueiredo.

o amor a mnovação
Tratando de «algumas reflexões 

sobre a medicina e sobre a vida”, o 
sr. P. Defosses, em um arttigo da 
Presse Médicale (n. 84 Outb. 1929), 
com o titulo que encima esta colum- 
na, faz referencias não muito lison- 
geiras sobre o exagerado amor a 
tudo que é novo, que é moderno, 
votado pelos mortaes de hoje.

Ha uma completa revolução nos 
costumes hodiernos, e em nome de 
uma moderna sciencia, todo o pas
sado vae sendo abolido, postergado, 
cedendo logar ás maneiras ultra* 
«perfeiçoadas, futuristas, manifesta
ções deste desejo de novidade, que 
attinge ao delirio.

Uma grande parte da industria 
acfual, diz o sr. Defosses, vive da 
necessidade da imitação continua 
dos costumes. “ífma das suas prin* 
cipaes occupações é entreter e 'in
tensificar o crescimento dos dese
jos e a instabilidade dos hábitos”.

Um dos seus malefícios, e que im
porta á saude, e portanto está no 
domínio da medicina, é a negligen
cia das necessidades essenciaes do 
organismo humano: ar, luz, boa nu
trição, exercício moderado, etc.

A’ guiza de “conforto moderno” 
utiliza-se um cem numero de futili
dades, que, quando não constituem 
um exagerado disperdicio, não pas
sam de amortecedores da energia, 
agentes de enervação e de enfra
quecimento.

O homem moderno quer viver, 
quer curar-se de seus males, mas, 
ao mesmo tempo, deseja conservar 
«eus ínáos hábitos e seus vieioç.

O sr. Defosses, limita-se á maté
ria; infelizmente, isso é nada em 
relação á parte moral. Todo exage
ro do bem estar material provoca 
um abaixamento do nivel de bom 
senso. O luxo das vestimentas, as 
bebidas alcoólicas, o theatro, o ci
nema, etc., passaram, de derivativos 
secundários, a generos de primeira 
necessidade.

Caminhamos assim para o enfra
quecimento da raça. E’ doloroso ve
rificar-se a estruetura moral da 
geração que desponta nos dias de 
agora; a maior parte dos indivíduos 
.está penetrada desta sede intensissi- 
ma de gozo, de bem estar. Não ha 
mais sacrificio, coragem, abnegação. 
O supérfluo, o futil, o superficial, en
traram a dominar em tudo, no mo
ral, no intellectual, e, porque não 
dizer?, no religioso. E desta manei
ra a maior parte dos homens nvoder- 
nos, digamos melhor, dos jovens mo
dernos, é um factor negativo na 
complexa sociedade de nossa epoca 
actual.

Terminemos com o sr. Defosses: 
“ que haja o amor da innovação, mas? 
também o respeito pelo passado; que 
haja o desejo do luxo, mas, antes de 
tudo a manutenção e acquizição 
do indispensável”.

Paulo SAWAYA

★ E’ tal a fallibilidade dos juí
zos humanos que, muitas vezes, os 
caminhos por onde esperamos che
gar á felicidade nos conduzem á mi
séria, á desgraça. — Marquez >do 
Maricá.

MÁRMORES
SEPULTOS...

Um dia Rubens, vagando pelos ar
redores de Madrid, entrou num con
vento de regra assás austera, e ob
servou, não sem alguma surpresa, no 
pobre e humilde coro do. mosteiro, 
um quadro que revelava um cum- 
mo talento em seu autor. A pintura 
representava a morte de um mon
ge. Rubens chamou os seus aium- 
nos, mostrou-lhes o quadro, e todos 
tomaram parte na admiração.

— E quem pode ser o autor desta 
obra? — perguntou Van Dyck, o 
alumno favorito de Rubens.

— Um nome estava escripto por 
baixo do quadro e vê-se cuidadosa
mente cancellado, respondeu Van 
Thulden.

Rubens tentou empenhar o prior 
para que lhe viesse a falar, e pediu 
ao velho monge o nome do artista 
a quem devia a sua admiração.

— O pintor não é mais deste 
mundo.

— Morto? exclamou Rubens, mor
to!... Áiiinguetn o conheceu até 
agora, e ninguém lhe divulgou o no
me que devia ser immortal; seu no
me diante do qual se eclipsaria o 
meu! No em tanto, replicou o artis
ta com um nobre orgulho, no emtan- 
to, meu Padre, eu sou Pedro Paulo 
Rubens.

A este nome o rosto pallido do 
prior se reanimou de uma côr insó
lita. Seus olhos scintillaram, fixan- 
do os seus olhares em Rubens, dos 
quaes se deprehendia muito mais que 
o que se desejára saber; mas esBa 
exaltação durou apenas um momen
to. O monge abaixou os olhos, cru-, 
zou no peito os braços qqe elevará 
ao céo num momento de enthusiasmo 
e repetiu: — O artista não é ipãls 
deste inundo.

— O nome delle, Padre, o nome 
delle? que eu possa dal-o a conhecer 

;-ao mundo que possa tributar-lhe a 
gloria que lhe é devida!

E Rubens, e Van Dyck, e Van 
Thulden, e Tiago Jordaens, seus

alumnos, circumdavam o prior e o 
supplicavam lhes apontasse o autor 
daquelle quadro.

O monge tremia; um frio suor lhe 
cahia da fronte, as rosas do rosto 
emagrecidas e os lábios se lhe con- 
trahiam convulsivamente, como si 
estivessem promptas para revelarem 
o mysterio, cujo segredo possuia.

— Qual o nome delle? o nome del
le? repetia Rubens-

O monge fez com a mão um gesto 
solenne.

— Ouvi-me, disse; vós me com- 
prehendestes mal: eu vos disse que 
o autor desse quadro não era mais 
deste mundo; porem não quiz dizer- 
vos que tivesse já morrido.

— Ah, vive! vive! Muito bem, fa- 
zei-m’o conhecer! fazei-m’o conhecer!

'— E!le renunciou ás cousas da 
terra e é monge em convento.

•— Monge, meu Padre, monge! oh! 
dizei-me em que convento, porque é 
preciso que elle saia. Quando Deus 
imprime no homem o sello do genio^ 
não deve este sepultar-se numa soli
dão. Deus lhe deu uma missão su
blime, e elle deve cumpril-a. Conto
rne o claustro onde se escondeu, e 
eu irei arrancal-o mostrando-lhe a 
gloria que o espera. Si se recusar, 
rogarei ao Santo Padre o Papa que 
volte, ao mundo e retome os seus 
pincéis. O Papa me quer bem, Pa
dre, o Papa ouvirá a minha voz!

— Nem vos direi seu nome nem 
o claustro onde se refugiou elle, re- 
iplícou o monge em tom resoluto.
! —O Papa vos imporá uma ordem, 
replicou Rubens alterado.

— Ouvirme, ouvi-me, replicou o 
monge. Ouvi-me em nome do céu. 
Credes v<5s que esse homem antes 
;de deixar o mundo, de renunciar a 
fortuna e a gloria não tenha forte
mente luetado contra uma resolução 
de tal natureza? Credes acaso que 
não lhe tenha sido necessário pro
var amargos desenganos e cruéis 
angustias, antes d,e çqpheçer, disse

batendo o peito, que tudo sobre es
ta terra é vaidade? Deixae-o portan
to morrer no asylo em que se refu
giou do mundo e de suas afflicções. 
Aliás todo o vosso esforço seria nul 
lo; esta é uma tentação da qual el
le sahiria certamente victorioso, 
ajuntou o monge fazendo o signal 
da cruz, pois que Deus jamais lhe 
ha de faltar com o seu auxilio, aquel
le Deus que na sua misericórdia di
gnou-se chamal-o para si, jamais o 
retirará de sua presença.

— Mas Padre, elle renuncia dessa 
maneira a immortalidade?

— A immortalidade deste mundo 
é nulla em confronto da eternidade.

E o monge abaixou violentamente 
o seu capucho e rumou para outro 
assumpto para impedir que Rubens 
continuasse insistindo.

O celebre artista sahiu do conven
to com o seu brilhante cortejo de 
discípulos e todos voltaram para 
Madrid abstratos e .silenciosos.

O Prior entretanto voltando para 
sua cella, collocou-se de joelhos so
bre a palha que lhe servia dè leito 
e orou por .algum tempo. Depois, re
colhidos os pincéis, as tintas e o ca- 
vallete que possuia, atirou tudo nas 
aguas do rio que passava silencioso 
em baixo de sua janella. Por algum 
tempo acompanhou com os olhos me- 
íancholicos aquelles despojos que 
eram a metade de sua alma. Quando 
desappareceram de sua vista, ajoe
lhou-se de novo e continuou a rezar, 
como antes, deante de seu crucifixo.

* O nosso povo tem sêde de 
bôa instrucção, sêde de Catholicis- 
mo, sêde de moral christã, sêde de 
Religião e de Deus. — Carlos de 
Laet.

* Onde existe uma pessoa sim
ples e moderada nas suas aspira- 
fcões, o verdadeiro prazer se encon
tra, como o perfume na flôr. — Car- 
Jqs Wagner.

Corça e Leão
Ainda ha gente de muita coragem 

e muito pouco de outra cousa!...
Imaginem os nossos leitores, que 

surgiu ha pouco tempo, um livro de 
D. Adalgisa Bittencourt, cujo titulo 
vemos acima e que é uma verdadei
ra calamidade!

Era preciso que alguém dissesse 
qualquer cousa a esse respeito, para 
evitar que outro que, querendo 
agradar a uma senhorita, sem saber 
o que fazia, tivesse a triste idea de 
adquirir um livro do calibre de “ Cor
ça e Leão”.

E’ necessário, antes de fazer
mos um presente de um livro, que o 
conheçamos, para que não vamos 
propagar o mal ou envenenar uma 
consciência.

O que mais nos admira, é o facto 
de ter a A. conseguido encontrar um 
editor para a sua obra, e... logo 
uma typographia de propriedade de 
cathoücos!!!

E’ lastimável! Nem nos catholicos 
podemos mais confiar?!

Então, é possível que esse edito- 
re tivesse carência tão grande de 
negocios, para se sujeitar a auxi
liar uma propaganda tão grande em 
prol do mal? Ou ignorar a respon
sabilidade que lhe cabe!...

Quanto á primeira parte, era ac-' 
ceitavel o quesito, si se tratasse de 
firma de menor importância; quanto 
á segunda, não podemos suppor, por
que por pequena.s que sejam as fa
culdades intcllectuaes desse edito- 
vc, é evidente que não havia de 
ignoral-o.

Quanto mais luta uma parte da 
nossa mocidade, maiores obstáculos 
encontra no seu meio.

Nós necessitamos de catholicos, 
que sejam catholicos em quaesquer 
circumstancias.

De nada nos servem, antes, pre
judicam-nos, aquelles que, acima dos 
interesses da Egreja, collocam os 
proprios- Em caso contrario, não di
gam que são catholicos, porque seus 
actos desmentem a sua doutrina.

Nós, os pequeninos, que lutamos 
pela vida, sacrificaríamos os nossos 
interesses, de bom grado mas não 
collaborariamos na propaganda do 
mal.

Entretanto, aquelles que não sen
tem a necessidade a lhes bater á 
porta, prestam-se a essa propaganda, 

unicamente pelo interesse financeiro.
Insensatos! não pensam nas con

tas que deverão prestar no ultimo 

dia!...
Emfim, não precisamos mais com- 

mentar. Já foram tomadas as provi
dencias para ser entregue um exem
plar desse livro ás autoridades com
petentes (5.* Promotoria), para a 

execução do art. 5 do decreto 4743 
de 31 de Outubro de 1923, por ini
ciativa da Congregação Mariana de 

Sta. Iphigenia.
Queira Deus que seja cumprida a 

lei. Será um frueto do Congresso 
da Mocidade Cathoíica, do anno pas
sado.

J. CAMPOS

★ PARA ENCONTRAR UM THE^ 
SOU RO. — A Rainha Semiramis fez 
construir para si um tumulo sobre 
o qual estava esculpida esta Inscrip- 
ção:

— Si algum príncipe tiver neces
sidade de dinheiro, abra esta sepul
tura e tire á vontade.

Dario fez abrir o mausoleo, mas 
sua decepção foi grande e sua ver
gonha immensa, quando ao envez de 
dinheiro encontrou esta outra ins- 
cripção:

— Si tu não fosses um homem 
malvado e de uma avareza insaciá
vel, nao terias vindo perturbar a paz 
dos moítos.
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Pedimos a fineza de uma visita ao nosso estabelecimento, 
sem compromisso de compra

Roa das Palmeiras, 8 - (E® frente ao Larfie de Santa CeclSta) - 8

Iomados pelo Cons. D. e M. de 

S. Paulo, na classe do prof.

J, Wancolle

eccionam piano e rudimentos

Proís. iíalo e Miguel Izzo

Congregação liariana da Legião ac S. Pedro
Balancete do mês de Novembro de 1929

DEVE

Recebido de mens. Congreg...........
” Noviços ..........

Joias de Congregados .. 
Secção Reuniões Sociaes 
Imprensa .......................

HAVER

Saldo do Outubro

206$000
72$000

135$000
80$000

690?000

1:183$000 
10:513$600

a<ro 3 latas de cera ..................................
5 cartões rifa Centro Metropolitano
lu7. da Sede ...................................... .
1 telegramma ....................................
8 encadernações .................................

11$400 
10$000 

119$600 
4$600 

40$000
Secção de Imprensa ..................................... 1:378$500
cafés .......................................
chicaras .................................
Casa Pratt ...........................
decima á Federação ............
encadernações do Legionário
1 livro em branco ...............
zelador da Séde ...................

BALANÇO

11:696$600

38$700
36$000

111$000
30$000
40$000
68$000

100$000

1:987$800 
9:708$800

11:69ó$600

S. E. ou O.

TELMO DE 'SOUSA PEREIRA

caracter mais geral, nos Invita b 
presentar ao Senhor nossas offertas 
e a recolher o fructo dos celestiaes 
mysterios.

PIUS

i&o El

❖ Porque sempre é necessário 
que vença o dever, nada ha mais 
duro do que elle, quando se lhe con
trapõe a affeição. — Lacordaire.

* Não ha dôr para sempre esté
ril, quando sinceramente amada por 
quem a soffre. — Pascal.

Br. Celestina Bontronl
Res.: Largo S. Paulo, 8 

PHONE: 2-2622

Coeis.: R. Quintino Bocayuva, 36 

— 3 ás 5 —

SÃO PAULO

BR. PAüIyO SAWAYA
MEDICINA E CIRURGIA EM GERAL '*

Vias urinarias — Endoscopia — Cystoscopia — Diathermia 
Raios ultra violetas — Oxygenotherapia 

Consultorio: LARGO DO THEZOURO n. 4 — 3.o andar — Sala 14 
Das 16 ás 19 horas

Residência: ALAMEDA BARROS n. 31 — Telephone, 5-3446

D RS.
Annibal de Campos

e

Mucio de Campos 
Maia

ADVOGADOS

Escript.
PALACETE DAS ARCADAS

Rua Quintino Bocayuva 

l.« Andar - Sala 108

Dr. ' ‘ ‘ V.
ADVOGADO

Cobranças executivas, fal- 

lencias, inventários, desquites, 

despejos, etc.

Praça da Sé, 34 — Sala, 6 

Telephone, 2-2152

3 £?:

ELIXIR
GLYCERO PHO SPfiÃTADO

Enérgico reconstituinte do sangue e dos nervos. — Preparado pelo Phco. 
SEBASTIÃO RODRIGUES PEIXOTO —Manipulado no Laboratorio Pbarmaceutico

Gyrol — R. MARIA PAULA, 20 — S. PAULO
A* venda em todas as pharmacias e drogarias

SE V. S. PRECISAR DE PNEUMÁTICOS

APROVEITE A OPPORTUNIDADE E EXPERIMENTE OS 
AFAMADOS PNEUS

Isnard & Cia.
Rua Barão de Itapeteninga, 69 - ■ ......— Caixa Postal» 2028

Tefephones. 4-3587-^1-5461

ONARIO 29—12—1929

!

?
AOS NOSSOS CONGREGADOS

S ummario dos Actos da Congregação

PIEDADE ACÇÃO ESTUDO

•
* 29-12 Missa e reunião ordinaria. 31-12 Ensaio da Schola Cantorum. 31-12 Reunião da Conf. Sta.
•
i Meia-Hora Santa, ás 16,30. 2-1 Aulas de Catheeismo e Apo-, nata.
•:• 2-1 Reunião de Noviços e Aspi logetica. 30-12 Reunião do Conselho.:•i rantes. 7-1 Ensaio da Schola Cantorum. 3-1 Aula de gymnastica.
• 5-1 Missa e reunião ordinaria. 9-1 Aulas de Catheeismo e Apo- 6-1 Reunião da Federação.f• 6-1 Visita ao sr. Arcebispo Me logetica. 7-1 Reunião da Conf. Sta.i
| tropolitano. nata.
•
f 9-1 Vesperas do SS. Sacramen 10-1 Aula de gymnastica.•
i to, ás 19,30. Reunião de No 11-1 Reunião da Secção de
ç
i viços e Aspirantes. ladores.

12-1 Missa, communhão geral e•
• reunião geral.

Do-

Do-

Ze-

■i___ !____ _= O LEGI

❖ BEM RESPONDIDO. — O ce
lebre poeta allemão Werner, depois 
de convertido ao catholicismo, se 
fez sacerdote e começou a prégar 
com singular fervor e frücto.

■ Quando se celebrou o Congresso 
de Vienna, pregou naquella cidade 
e um dos soberanos que se achava 
alli era protestante e quiz vel-o.

Apresentado ao monarcha, este 
lhe disse que não approvava a con- 
ducta dos que mudavam de religião.

Werner, sem se perturbar, res
pondeu:

— Eu também, senhor, acho que 
Luthero commetteu uma grande fal
ta mudando de religião; e .porque 
sou do parecer de Vossa Magestade, 
volvo á fé que abandonou o apóstata.

A estas palavras não soube que 
replicar o soberano, e o despediu 
com evidentes mostras de desgosto.

FESTA DA STA. INFANCIA

Realisou-se, graças aos esforços 
da presidente Sra. Annita Pinheiro, 
a festa da Santa Infancia, no dia 25 
deste mez.

Houve procissão das creanças le
vando o andor do Menino Jesus. A' 
volta do cortejo pregou o Pe. Roque 
P. de Barros. A seguir foi dada ben
ção com o SS. Sacramento.

Foram eleitos festeiros para 1930: 
Luciano Octavio Ferreira Gomes 

Cardin, Elza de Barros Almeida, Áu
rea Maria Rosa do Valle, José Ro
berto Abreu Cursino de Moura, Ma
ria Helena Borba, Maria Alice Bas
tos Freire, Renato de Barros, Ra
chel de Barros Toledo.

PASSAGEM DO AN NO

No dia 31, ás 23 horas, haverá 
na Matriz Hora Santa e em seguida 
Te-Deum solemne de acção de gra
ças.

MUDANÇA DE HORÁRIO

Do dia l.° de Janeiro em diante 
as rezas, Vesperas do SS. Sacramen
to e outros actos que se celebram 
á noite iniciar-se-ão ás 19 horas e 
meia.

I&O I=1 -----—1

Oitava de Natal e festas 
pe nella se celebram
Quaes são as festas da semana tíe 

Natal? — Em torno do berço do Me
nino Jesus agrupou a Igreja a festa 
do protomartyr Santo Estevão, diáco
no; a do apostolo e evangelista S. 
João, discípulo predilecto do divino 
Mestre, e a dos santos Innocentes 
sacrificados á ambição de Herodes. 
Estas tres festas tem oitava.

Com que titulo é designado o dia 
primeiro de Janeiro nas antigas co- 
lecções liturgicas? — Primitivamen
te assignou-se-lhe um Officio para 
afastar os fieis das festas pagãs, ao 
que fez alusão S. Agostinho; mais tar
de, foi consagrada uma oitava de 
Natal e desde o século VII tem o 
nome de Circuncisão do Senhor.

Porque em dito día honra a Igreja 
este mysterio da vida de Jesus? — 
Porque Jesus de conformidade com 
o prescripto na lei mosaica quiz sof- 
frer este corte em sua carne sacra
tíssima, oito dias depois dq seu nas
cimento, afim de inaugurar com es
ta primeira efusão de sangue seu 
officio de Redemptor da linhagem 
humana.

Que significava a circuncisão en
tre os Judeos? — Com ella quiz Deus 
que fosse carimbado seu pacto com 
Abrahão e seus descendentes; todo 
menino circuncidado era, de facto, 
da raça bendita dos crentes, perten
cia completamente a Deus como o 
servo pertence ao senhor de quem 
usa a libré.

Encerrava algum mysterio o rito 
da circuncisão? — A cicatriz prefi
gurava a marca espiritual ou cara- 
ter indelevel impresso nas almas pe
lo baptismo; em Nosso Senhor indi
cou que aos olhos de Deus seu pae, 
era como uma victima marcada de 
antemão para o sacrifício.

Que costume tinha a cerimonia da 
circuncisão? — Impunha-se um no
me ao menino circuncidado, como se 
faz entre nós na recepção do baptis
mo. O Evangelho refere que o divino 
Infante de Bethlém recebeu então o 
nome de Jesus (que em hebraico 
quer dizer Salvador) por vontade do 
céo, manifestada por ministério de 
um anjo. Depois falaremos da festa 
especial que a Igreja dedicou a hon
rar este nome sacratíssimo.

Dedica a Igreja uma lembrança es
pecial a Maria, mãe de Jesus no día 
da circuncisão? — Consagra uma 
parte do Officio em honra da mater
nidade divina, dignidade superior a 
dos anjos. Noutros tempos se dizia 
uma Missa para este mysterio, além 
da de oitava de Natal, no dia primei
ro de Janeiro, conservando-se vestí
gios desta dupla lembrança na Mis
sa actual.

Desde que epoca a divina Mat.er- 
nidade de Maria é objecto de um 
culto liturgico? — Se bem que este 
culto sempre existiu no povo 
christão, tomou maior incremento 
depois da condemnação de Nestorio 
pelo concilio de Epheso (431). Ao 
erro deste heresiarcha negando que 
Maria fosse Mãi de Deus, responde
ram as Igrejas de Oriente e Occi- 
dente concordando em honrar mais 
solemnemente a • Maternidade divi
na, que foi proclamada em todo o 
Orbe catholico. Em nossos dias te
mos visto accrescentar-se o culto 
da Santíssima Virgem depois de per 
definido o dogma da Immaculada 
Conceição.

Como se resumem os ensinamentos 
contidos na Missa actual do dia da 
Circuncisão?—AAlleluia está tomada 
do principio da Epistola aos Hebreus 
e consagrado a caracterizar a missão 
de Jesus entre os homens; os outros 
cantos (Introito, Gradual, Offertorio 
e Communhão) são os da terceira 
Missa de Natal. A Epistola é da 
Missa de meia noite e o Evangelho 
nos recorda em poucas palavras o 
mysterio da circuncisão do Senhor. 
As Orações, a Colecta e a Postcom- 
munhão falam-nos da parte que cor
respondeu a Maria no mysterio da 
Encarnação, e nos fazem implorar 
seu auxilio poderoso. A Secreta de

CURSO DE TACHyâRAPHIA 
PRATICA
Prof. congr.

ARLINDO BAPTISTA PEREIRA 
Rua Immaculada Conceição, 5 

Ãulas ás 2.as, 4.as e 6.as, das 21 
ás 22 horas

Pela ParochiaAllocuçâo a Mons. 
Pedrosa
(Continuação da 2.* pag.)

fuso e operoso espirito de apostolado 
que procura conduzir as almas ao 
coração divino". Como sempre, bata- 
lhador, como sempre militante, Mon
senhor, no exercício do seu minis
tério sacerdotal, vem promovendo 
“ a restauração do reino de Christo 
e o estabelecimento daquella verda
deira paz que a este reino unicamen
te pertence”.

E' em pleno exercício desta opero
sidade, deste trabalho de redempçáo 
individual e social, nesta hora em 
que os horizontes sombrios da Pa- 
tria, reclamam calma e circumspec- 
ção, que o ministro de Deus, com o 
vigor da sua varonilidade, se encon
tra mais penetrado no amago da sua 
parochia, enthusiasmando aqui, esti
mulando acolá, vivendo em tudo e 
em todos uma vida quente, sadia, ro
bustecida pela fé e pela confiança 
nos filhos da Igreja.

Alenta e conforta ao catholico pra
tico e ao patriota, a contemplação 
de uma vida de homens da tempera 
de Monsenhor Pedrosa. Na sua pa
rochia, pela magistratura moral do 
seu labor, não se sente “ morna e 
inexpressiva a atmosphera do catho
licismo”. Pelo contrario, esta atmos- 
phera, é dynamica, movimentada, agi
tadíssima, reflexo da vida do seu 
parocho, ássim como elle recapitula 
em seus actos a vida militante da 
Igreja.

E’ por isso, por tantos benefícios 
recebidos do seu bemfeitor, que o 
coração da parochia de S. Cecilia, 
gemiflexo ante o Senhor, neste an- 
no jubilar, fez ascender ás çumtS- 
das celestes ás suas suplicas arden
tes, cheias de fé, envolvidas de unc- 
ção, perfumadas pelo balsamo da 
amizade, rogando a Deus pela vida, 
pela conservação, pela preservação 
do seu pastor amado. Ahi tendes, 
Exmo. e Revmo- Monsenhor o mimo 
que os vosso parochianos, conden
sados nas suas associações vos of- 
ferecem, expressão ardente dos 
anhelos e fervores que se consubs
tanciam em seu coração, onde se 
acha, de ha muito gravado, indele
velmente, o vosso nome bemdicto.

Acceitai Monsenhor Pedrosa, a 
nossa offerta; ella resume o balbu
ciar de miríades de corações; ella 
é o fructo da sementeira que semeas
tes na terra ubérrima; ella é o re
flexo de vós mesmo que em todos 
os dias destes vinte e cinco annos, 
soubestes viver e soffrer com a vos
sa parochia.

Salve Monsenhor Pedrosa! Salve 
o contlnuador da obra gigantesca 
de educação e apostolado, que ha 
vinte e cinco anos vem soerguendo 
intelligencias, construindo vontades, 
educando almas, e consolidando ca
racteres! Salve illustre semeador do 
bem, da belleza e da verdade!
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Factos Marianos
SECÇÃO R1TUAL1STA

E’ a seguinte a escala para a or
namentação da capella:

29 a 5 de Janeiro de 1930:
vrmando Filinto da Silva;

•ando Mondadori.
5 a 12:
Arlindo Baptista Pereira;
Arnaldo Fachini.
12 a 19:
Arnaldo De Lucca;
Arrigo Meucci.

. 19 a 26:
Ary Campos Seabra;
Ary Oswaldo de Mattos.

ANN1VERSARIANTES

No mez de Janeiro:

1 — Felicio Bocchini;
4 — Collatino de Campos;
6 — José Pedro Galvão de Souza;

ÍO — Accacio Pinto e Silva;
11 — Amaro de Lima;
14 — José Prado.
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* VERDADES... — Se uma mo
ça para commungar tomar o café 
um pouco tarde, clamam que pre
judica a saude. Se, porém, ella fôr 
aos bailes e dançar horas consecuti
vas sem descansar, não ha que 
temer.

Se para ir á egreja se levantar 
um pouco cedo, critica-se a sua im
prudência e o pouco cuidado que 
tem da sua saude. Se, porém, passar 
a noite inteira ou quasi inteira nos 
“saraus” sem dormir, não ha que 
admirar.

Ah! que bem se mostra nestes fa
ctos e noutros analogos, o desprezo 
que se nutre na alma a respeito das 
coisas religiosas!
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